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��Oد���Oد���Oد���Oد�        
  

، بل نددگرديرازير سكه سپاهيان شوروي به اين كشور  هنگامي -1979جنگ افغانستان براي شوروي نه به سال 
  . بود دهشآغاز   1919در  -از آن شصت سال پيش

  
و [ خواندمي  .]گ-)»به سوي هند كانال سويز انقالب«و نيز [(»ليد آسياي ميانهك«اين كشور را  لنين ،هنگام آندر

ي اروپا از وبه س »ستوران سرخ«بر آن بود كه راه ترتسكي  ..]گ-»انقالب جهاني آسيا جهبه خاوري« -كمينترن هم
در اين  براي پاسداري از منافع شوروي ؛نه از نيرو و نه از پول -از هيچ چيزيو استالين  ردذافغانستان و هند مي گ
  .منطقه دريغ نمي كرد

  
در سراسر سده بيستم به اين  پاي آن كه(ن افزون بر شوروي آكه در  كبير پنهاني بود ستيز -پيكار بر سر افغانستان

اين جنگ تا كنون نيز نه تنها پايان پايان نيافته . ريتانيا، رايش سوم و امريكا دست داشتند، ب)نبرد كشانيده شده بود
  .است، بل با نيروي تازه يي ادامه دارد

  
كه توانسته بود بي آن (و هرگاه ما نخواهيم بار ديگر در نبرد بر سر آسيا ببازيم، چيزهايي است كه بايد از استالين... 

» گستره منافع ملي ما«، بل آن را در اين مسلحانه گردد، نه تنها از تاثير روسيه دفاع كرد رويرو در  درگيريكه وارد 
  .، بياموزيم)تحكيم نيز بخشيد
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  اگر ما خرد داشتيم به يزدان
  كجا اين سر انجام بد داشتيم

  فردوسي                              
        سخن گزارندهسخن گزارندهسخن گزارندهسخن گزارنده

  
نسل ) هاي»افگانيست«(از افغانستان شناسان  -استاد تاريخ خاور در دانشگاه ليپيتسك -پروفيسور داكتر يوري تيخانف

در زمينه رخدادهاي نيمه » حرف آخر علم تاريخ«كه بي گزافه مي توان آن را  -نو روسيه، در كتاب دست داشته
نخست سده بيستم افغانستان خواند، رازهاي ناگفته پشت پرده بازي بزرگ در اين گوشه آسيا در نيمه نخست سده 

او بر پايه اسناد تازه فاش شده بايگاني هاي شوروي و بريتانيا، جهت و مراحل رويارويي . بيستم را باز مي گويد
  . پيگيري مي كندو كشورهاي همسايه رگ و سازمان هاي اطالعاتي و ديپلماتيك آن ها در افغانستان قدرت هاي بز

  
همپا با آن، وي براي نخستين بار در تاريخ نويسي روسي به گونه مفصل بر اوضاع انفجار آميز در گستره قبايل پشتون 

  .سده گذشته روشني مي افگند 40-30در دهه هاي سال هاي 
  

اوار ستايش و شايسته بزرگداري است، كار توانفرسا و بزرگي است كه  داكتر تيخانف در بايگاني هاي آن چه سز
را با شكيبايي و بردباري  هو پشته بزرگي از اسناد سر به مهر مربوط اين دور ه استانجام داد شوروي پيشين محرم

و نيز با بهره گيري از ده ها عنوان كتاب نگاشته خوانده و بررسي كرده و كتاب دست داشته را بر شالوده همين اسناد 
چه در روسيه و چه در ساير كشورها از جمله در باختر زمين، بر پايه آخرين روش هاي علمي تاريخ  -شده در زمينه

» آخرين هاشور«داكتر يوري تيخانف در كتاب دست داشته در يك سخن، .  نويسي به رشته نگارش در آورده است
  .زده است ما نيمه نخست سده بيستم كشور» تاريخ هنگاف«را به 

  
به گونه يي كه چنين مطالبي را در هيچ كتاب . بسياري از مطالبي كه در اين كتاب مي خوانيد، تازه و بكر هستند

اين كتاب بهترين كتابي است كه تا كنون در باره دوره هاي  ،از ديدگاه نگارنده. ديگري نخوانده و نديده ايد
، نادر خان و دو دهه نخست پادشاهي چهل ساله محمد ظاهر )كلكاني(امان اهللا خان، امير حبيب اهللا خان پادشاهي 

  .شاه نوشته است
  

  » سياست قدرت هاي بزرگ در افغانستان، و قبايل پشتون«زير نام  2007 سالدر چهار سال پيش  نخستين چاپ كتاب
(POLITICS OF GREAT POWERS IN AFGHANISTAN AND PUKHTOON TRIBES) 

درست در همان سال بود كه . به چاپ رسيد فرهنگستان علوم فدراسيون روسيه پژوهشكده خاور شناسي از سوي
افغانستان شناس ديگر روسي اين كتاب را در سفري كه به شهر آستانه داشت،  -پروفيسور داكتر الكساندر كنيازيف

  . آوردبرايم هديه 
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مگر، دردمندانه در آن  .از بر آن شدم تا اين اثر بي مانند را به پارسي دري برگردانمبا خواندن كتاب، از همان آغ

كه زمينه  2009 سال پسانتر در سه ماهه نخست. چنين چيزي ميسر نبود ،ديواني و دفتريگرفتاري هاي هنگام به دليل 
بخش كتاب را ترجمه نكرده بودم هنوز سه، چهار  .بي درنگ كار برگردان كتاب را آغاز كردمبرايم فراهم گرديد، 

همايش بين المللي امنيت در آسياي ميانه و «و » بحران افغانستان« كه در سفري كه به مسكو براي اشتراك در ميز گرد
از  گرديده بود، داشتم؛برگزار  انستيتوت روابط بين المللي مسكو كه از سوي  »صدور بي ثباتي از افغانستان به منطقه

  . خريدم» نبرد افغاني استالين«به نام از يوري تيخانف كتابي را  ي شهروشي هايكي از كتابفر
  

سياست قدرت هاي بزرگ در «همو چاپ تازه كتاب كه ديدم  ،كردم هنگامي هم كه آغاز به خواندن كتاب
نبرد «نام  زيرري بنا به مالحظات بازاآن را  2008به سال » اكسمو«است كه بنگاه انتشارات  »، و قبايل پشتونافغانستان

 وارددر آن  يرايش هاييبا مقايسه دو كتاب ديده شد كه نويسنده در چاپ نو و .به چاپ رسانده است» افغاني استالين
  .آورده است

  
از قصد من مبني بر به هر رو، پس از جستجوي بسيار شماره داكتر تيخانف را پيدا و با ايشان تماس گرفتم كه 

ابراز خرسندي نموده، وعده سپردند متن ويرايش شده و بازنگري شده كتاب را كه  ،يبرگردان كتاب به زبان در
براي چاپ سوم در كامپيوتر خود آماده دارند، برايم ايميل نمايند كه چنين هم كردند و در واقع اين ترجمه بر اساس 

  .است يافتهمتن انجام همان 
  

با كمال  صفحه يي را 750م تا همه اين كتابوان به خرج دادكوشش فرا ،با توجه به اهميت كتاب از ديدگاه تاريخي
تنها در بخش پيوست ها از ترجمه . به پارسي دري برگردان نمايم امانت و دقت بسيار باال بدون هرگونه فشرده سازي

     .  صرف نظر نمودم ندارند، چندان اهميتيك رشته اسناد كه براي تاريخ كشور ما 
  

كه ناگزير  ه استبا توجه به پيچيدگي و اهميت موضوع، در بسياري از جاها چنين پيش آمد بايد نشاندهي نمايم كه
ن كلمه ها و حتا هم جمله هاي دهم يكراست در خود متن به افزو هاو در برخي از جا شده زير نويس ها نوشتنبه 

  .برجسته شده است.] گ-[....گزارنده به شكل –. افزوده هايم با حرف گ ،توضيحي گردم كه در چنين موارد
  

كتاب دست داشته، در واقع، تاريخ راستين ديپلماسي و اطالعاتي كشور ما در يك برهه بسيار حساس و سرنوشت 
هويداست كه تاريخ ديپلماسي و تاريخ اطالعاتي يك كشور در تدوين استراتيژي سياست خارجي مبتني . ساز است

با آن هم سخن گفتن از داشتن چنين استراتيژي يي در . دارد بر منافع علياي آن نقش بس ارزنده و به سزايي
چه، در چنين كشورها چهارچوب هاي سياست . كشورهاي وابسته مانند كشور ما شايد سخن گزافي بيش نباشد
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با توجه به منافع آن كشور ريخته شده و چنين سياستي چيزي جز دنباله روي از  »متروپول«خارجي در پايتخت كشور 
از اين رو، تنها اميدواري ما اين است كه اين كتاب در آينده ها در تدوين استراتيژي . ست و نخواهد بودكشور ني

    .سياست خارجي مبتني بر منافع ملي ما، سودمند واقع گردد
  

و اما داستان پر آب چشم رقابت ها و كشاكش هاي ديپلماتيك و اطالعاتي قدرت هاي بزرگ بر سر منطقه و ... 
افغانستان و گستره قبايل مرزي پشتون در آستانه و در روند جنگ جهاني دوم كه در كتاب دست داشته به  به ويژه

  ... آن پرداخته شده است
  

رقابت هاي روس و انگليس در ايران و «در كتاب » مقدمه مترجم«سال ها پيش از امروز آقاي آذرين در 
اگر تاريخ را ورق بزنيم و به عقب برگرديم و علت تيره روزي و « :شته بودنوشته پيو كارلو ترنزيو نگا» افغانستان

را جستجو كنيم، مي بينيم قريب به دو قرن است كه روس و انگليس به قدري ] و افغانستان[عقب افتادگي ايران 
ر گويي اين دو اب. صدمه زده و زيان رسانده اند كه قلم از شرح آن عاجز است.] گ-و افغانستان[به كشور ايران 

و زماني ! قدرت در تعدي و تجاوز به ايران و افغانستان مسابقه داشتند و هر يك مي كوشيد از ديگري عقب نماند
به آن ها امكان داد كه كركس وار، به دلخواه و با خيالي آسوده 1907كه اين مسابقه به مصالحه انجاميد، قرار داد 

  ».از شكار خود حصه بگيرند
  

بر « چيزي عوض نشده است و كماكان 1907امروز نيز با گذشت بيش از يك سده از  دردمندانه و سوگوارانه،
  .كتاب دست داشته بار ديگر بر چنين برداشتي مهر صحت مي گذارد. »!همانيم كه بوديم و همان خواهد بود

  
ه افغانستان و گستريكي از ويژگي هاي كتاب دست داشته اين است كه كشاكش هاي قدرت هاي بزرگ را در 

براي پي بردن به مگر،   .بررسي مي نمايد و اين بيخي به جا و درست است» مساله پشتون« زير داربست ،قبايل پشتون
و نيز نيم نگاهي به تاريخچه كشاكش  پيش از هر چيزي بايسته است نگاهي به آناليز ساختاري منطقه  ،مساله پشتون

        :بيفگنيمهاي جهاني در گستره خاوري فالت ايران 
        
        ):):):):پاكستانپاكستانپاكستانپاكستان    - - - - افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان((((»»»»افپاكافپاكافپاكافپاك««««    ناليز ساختاري جيوپوليتيكي، جيواستراتيژيكي و اتنوپوليتيكيناليز ساختاري جيوپوليتيكي، جيواستراتيژيكي و اتنوپوليتيكيناليز ساختاري جيوپوليتيكي، جيواستراتيژيكي و اتنوپوليتيكيناليز ساختاري جيوپوليتيكي، جيواستراتيژيكي و اتنوپوليتيكيآآآآ

رود سند، از ديدگاه جغرافيايي و تاريخي، در درازاي تاريخ، مرز طبيعي ميان دو فالت پهناور هند و ايران و نوار 
 -ايراني و در بسياري از ازمنه ها هندي و -جداكننده دو فرهنگ و دو گستره تمدني بزرگ باستاني خاور زمين

چونان سرحد سياسي ميان دو سرزمين به شمار بوده است كه براي آخرين بار در ميانه هاي سده هفدهم، پس از فتح 
» سرحد«دهلي از سوي نادر افشار، در قرار داد تاريخي امضاء شده از سوي پادشاهان ايران و هند، رسما به عنوان 

  . تسجيل گرديدسياسي ميان دو كشور 
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، )پارس(و  باختري) امپراتوري دراني(پس از كشته شدن نادر افشار و فروپاشي امپراتوري ايران به دو بخش خاوري 

تا تسلط كمپاني هند شرقي انگليس بر بخش بزرگ سرزمين هندوستان و فروپاشي امپراتوري دراني در اوايل سده 
  .هند و امپراتوري دراني شمرده مي شد اين رود، سرحد طبيعي و سياسيگستره نزدهم، 

  
در منطقه از ريشه دگرگون گرديد و ديگر و جيو استراتيژيك با سيطره يابي انگليسي ها بر هند، اوضاع جيوپوليتيك 

و امپراتوري دراني، منافع استراتيژيك » هند بريتانيايي«رود سند نمي توانست چونان مرز طبيعي و سياسي ميان 
رقيبان اروپايي مانند فرانسه و روسيه و نيز دولت » شر«را كه محور اصلي آن را مصوون ساختن هند از  بريتانياي كبير

اين بود كه در اوايل سده نزدهم در پي بازنگري . امپراتوري دراني و ايران قاجاري بود، برآورده سازد -هاي بومي
  .    در مرزها و دگرگون ساختن جغرافياي سياسي منطقه شدند

  
نگليسي ها در آغاز بر آن شدند تا مرزهاي استراتيژيك هند بريتانيايي را تا رود آمو و مرزهاي علمي آن را تا دامنه ا 

با ترفندهاي گوناگون » بازي بزرگ«از اين رو، با راه اندازي كارزار گسترده  .هاي جنوبي هندوكش گسترش دهند
شاندند و سپس بخش هاي بود و باش پشتون هاي خاوري و و رنگارنگ، نخست امپراتوري دراني را از درون فروپا

 و گرفتند به خان ها و مالهاي بومي داد و دهش هاي دست و دلبازانه بلوچ را با پشتيباني و تحريك سك ها و
از پيكر اين خان نشين ها جدا » سردار نشين هاي بازمانده از امپراتوري دراني«وانگهي با لشكركشي هاي مستقيم به 

بر پايه به هر رو، . ، ملحق گرداندند)كه كنون در گستره كشور پاكستان قرار داد(ند و به گستره هند بريتانيايي ساخت
هند بريتانيايي مي بايست روي رود آمو مي گذشت » مرز استراتيژيك« ،)فارورد پاليسي(» سياست پيشروي«دكترين 

  1.آن روي هندوكش»مرز علمي«و 
  

ما «: سكرتر دولتي در امور هند نوشت -آستانه جنگ افغان و انگليس به ماركيز سولسبيريدر اين پيوند، ليتون در 
خط . حاال بايد مساله در باره آن را كه به گونه واقعي مرز شمال باختري ما چه چيزي است، را بازنگري نماييم

ارت است از رشته كوه هاي مرز طبيعي عظيم هند عب. بيخي با نيازهاي ما همخواني ندارد) روي رود سند(كنوني 
به سخن ديگر، حكومت استعماري بريتانيا وظيفه تاخير  2.»هندوكش با شاخه هاي آن و مي بايستي مرز نهايي ما باشد

  . ناپذير سياست پيشروي خود را اشغال سرزمين هاي پشتون هاي خاوري گذاشته بود
  

در برابر ما دو «: ملي به دست آورد كه در آن آمده بوداز هند دستور الع -نائب السلطنه هند -ايلگين 1897به سال 
هر چه زود تر  قبايل مرزي و زير كنترل آوردن آنان و برپايي روابط دوستانه » رامسازي« -نخست: هدف قرار دارد

                                                 
1 . jansson E .India,Pakistan or Pakhtunistan.Uppsala, 1981.P .25  

  . 311. ، ص1990خالفين، شيپورهاي پيروزي ميوند، مسكو، .   2
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.) گ-رود آمو( »مرز علمي هند«دستيابي به گذر آزاد سپاهيان ما به  -با قبايل در آن سوي مرزهاي اداري ما؛ دوم
  ...براي دفاع از تجاوز خارجي

  
بسيار به خوبي راه هاي  بتوانيمبرد ما از ديدگاه تيوريك در آن خواهد بود كه با اشغال سرزمين هاي آنان …

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

امپراتوري دراني را از  سرزمين هاي بازمانده از بزرگي از پاره هاي به هر رو، در سده نزدهم انگليسي ها موفق شدند
 »افغانستان«گستره سردار نشين هاي افغاني و خان نشين ها و مير نشين هاي بومي، بخشي از در پيكر آن جدا نموده و 

به و ايران قاجاري ميان متصرفات هندي خود و متصرفات آسياي ميانه يي روسيه تزاري  حايل منطقهرا چونان يك 
  . بياورندميان 

  
در سده بيستم، پس از پايان جنگ جهاني دوم، انگليسي ها با ترك گفتن سرزمين پهناور هند، با توجه به منافع و 

  .تقسيم نمودند 4مطامع دراز مدت استراتيژيك خود، نيمقاره را به دو كشور باستاني هند و نوزاد پاكستان

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

بر شالوده دو اصل مذهب تندرو و سامانه (اين مساله بر مي گردد به فلسفه وجودي ضرورت تاريخي ايجاد و تشكيل كشور پاكستان  . 4
هدف بريتانياي كبير از تجزيه هند و به وجود آوردن كشور پاكستان . براي تامين منافع دراز مدت بريتانياي كبير در منطقه) نظاميگري

  :چند چيز بود
نظامي براي جلوگيري از راهيابي انديشه هاي ماركسيستي به هند و در نتيجه رسيدن  -كشيدن يك سد استوار ايدئولوژيكي -1

  به آب هاي گرم ) روس ها(شوروي ها 
تجزيه مسلمانان هند در آغاز به دو و سپس به سه بخش هند، پاكستان و بنگله ديش و اين گونه كوتاه ساختن دست مسلمانان  -2

  .كشور پهناور هنداز  
 جلوگيري از  تبارز هند به عنوان يك ابر قدرت تمام عيار، آن هم به رهبري مسلمانان و در صورت لزوم مهار آن كشور   -3

 داشتن يك متحد مطمين در منطقه در برابر روسيه، چين و هند در سيماي پاكستان  -4

د، پيوسته با هندوها، سك ها و پيروان ساير اديان در با توجه به اين كه پشتون ها و در كل مسلمانان در چهارچوب هن  -5
كشاكش بودند و خطر آن مي رفت كه پس از برآمدن انگليس از نيمقاره هند، شوروي ها با مسلح ساختن پشتون ها و 
مسلمانان هند در كل، قدرت كامل را در اين كشور به دست بگيرند، انگليسي ها بر آن شدند با ايجاد پاكستان، حساب 
هندوها و سك ها را از مسلمانان و به ويژه پشتون ها جدا نمايند تا بتوانند در زير چتر اسالم آنان را به گونه غير مستقيم رام 

پاكستان، مرحله نخست سياست پشتوني بريتانيا پايان » مسلمان«با رام ساختن پشتون هاي خاوري در چهارچوب دولت . نمايند
 . يافت

در افغانستان با پول هاي نفتي اعراب و ايدئولوژي وهابيسم، مرحله دوم آوردن پشتون ها زير چتر  »جهاد«با راه اندازي 
اعراب، پاكستاني ها و انگليس و امريكا آغاز شد كه هدف نهايي آن تسلط بر پشتون هاي افغانستان و رسانيدن و كشانيدن 



 ١٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
، به جاي امپراتوري فروپاشيده دراني، پس )ايرانستان( اره ايراناين بود كه در سرانجام كار، در بخش خاوري فالت ق

روي نقشه عنوان دو واحد سياسي جداگانه به از يك سده و نيم بازي بزرگ، دو كشور افغانستان و پاكستان به 
  .  سياسي جهان پديدار گرديد

  
نخستين نماينده تام  -، براوينآنچه مربط به روسيه مي گردد، سياست روسيه در محور جنوب را بهتر از هر كسي

كميسار خلق در امور خارجي روسيه  -االختيار روسيه شوروي در كابل در يكي از نامه هاي خود به چيچرين
تاريخ روسيه ثبوت «: براوين در اوايل سده بيستم، در يكي از نامه هاي خود نوشته بود. شوروي توضيح داده است

و از پيش تعيين شده روسيه به سوي خاور و به ويژه به سوي آسياي ميانه و هند  ترديد ناپذيري منبي بر تمايل راسخ
دست سرنوشت روسيه تزاري را به سوي هند كشانيد و همان دست امروز روسيه شوروي را . در دست ما مي دهد
گليس حل مي همو در هند بايد مسايل جهاني فيصله شود و اين مسايل با برخورد روسيه با ان. بدان سو مي كشاند

  5.»گردد
  

  :به هر رو، براي اين كه از بحث اصلي دور نرويم، مي پردازيم به اصل مطلب
  

. شمالي و جنوبي: است) نوار(سرزمين افغانستان از ديدگاه جيوپوليتيك و جيواستراتيژيك داراي دو بخش 
به دو » پاروپاميزاد«بزرگ ) گسل( افغانستان، به گونه شگفتي بر انگيزي، حتا از ديدگاه جيوتكتونيك، با شكستگي

  . شمالي و جنوبي تقسيم مي شود) نوار(ساختار 
  

از ديدگاه اتنوپوليتيك، شمال افغانستان باشگاه تاجيك ها، ازبيك ها، تركمن ها، هزاره ها، قزلباش ها و ايماق ها 
  .در حالي كه در جنوب بيشتر پشتون ها و بلوچ ها بود و باش دارند. است....و
  

                                                                                                                                                             
جيوپوليتيكي جيو استراتيژيكي و جيو اكونوميكي در چونان هدف  -مرزهاي منافع استراتيژيك غرب به كوه هاي هندوكش

 .مرحله جديد و تازه بازي بزرگ بود

 
به نوار استراتيژيك شمال، روي كار آوردن يك دولت  -به شمال» مساله پشتون«مرحله سوم بازي با برگ پشتون، انتقال 

ي يافتن زبان مشترك با پشتون هاي پاكستان و و تالش برا. آي. اس. دست نشانده و وابسته در پاكستان با متالشي ساختن آي
پشتون در كابل و پشتونيزاسيون شمال براي كشانيدن مرز علمي از هندوكش ) توتاليتر(افغانستان، ايجاد يك دولت كليت گرا 

اهداف براي رخنه به آسياي ميانه است كه در كنار آن، ) »مرز علمي«آمو به » مرز استراتيژيك«مبدل ساختن (به رود آمو 
 . گسترده ديگر استراتيژيك در نظر است

  .53، برگ 4، پوشه 101، كارتن1، پرونده ويژه 19189، 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .  5
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گاه قرار باشد، ساختار جيوپوليتك و جيو استراتيژيك افغانستان را در چهارچوب استراتيژي نو امريكا كه گستره هر
به همين منوال مي توان در نظر مي گيرد، بررسي نماييم، ) AFPAK(» افپاك«افغانستان و پاكستان را زير چتر 

نوار جنوبي مشتمل بر : استراتيژيك تقسيم كرد» جنوبي«و » شمالي«به دو نوار 6كشور پاكستان را نيز به گونه فرضي
  .»بلوچستان«و » پشتونستان«پنجاب و سند و نوار شمالي  مشتمل بر 

  
در واقع گستره خاوري فالت قاره ايران از ديدگاه (اين گونه، ساختار جيوپوليتيك و جيو استراتيژيك افپاك 

  . مشتمل بر چهار نوار مي باشد) گيتاشناسي
  

پاكستان اياالت پنجاب و سند قرار دارد كه اين دو  »جنوبي«در نوار نخست يا نوار ه يي كه يادآور شديم، به گون
بخش اعظم باشندگان پاكستان در همين دو ايالت بود . يا ستون فقرات كشور پاكستان را مي سازند» تير پشت«ايالت 

 -از فوج و سازمان اطالعات و امنيت آن كشوراعم  -و باش دارند و دولت مركزي پاكستان با همه شاخ و برگش
پايگاه و خاستگاه احزاب بزرگ . در دست برخاستگان از همين دو ايالت، به ويژه پنجابي ها است. آي. اس. آي

  .  سياسي پاكستان نيز در همين دو ايالت است
  

شمار باشندگان آن در مقايسه با پاكستان، متشكل بر گستره پشتون نشين و بلوچ نشين است كه  »شمالي«نوار دوم يا 
نوار جنوبي يا نوار يكم ناچيز است و پشتون ها و بلوچ ها در پاكستان اقليت هاي تباري به شمار مي روند كه 

روي هم رفته، اين دو منطقه زير تاثير و نفوذ مستقيم حكومت مركزي . مشاركت چنداني در ساختار قدرت ندارند
از مشخصات برجسته اين نوار، نقش نيرومند . بر آن كنترل نيرومندي دارند. آي. اس. آي. پاكستان بوده و فوج 

مذهب و تندروي و نفوذ بسيار وهابيون عرب در ميان باشندگان آن و نيز  بيسوادي و ناداري و رشد نيافتگي 
  .       سراسري مي باشد

  
و دامنه هاي جنوبي هندوكش » ديورند«ن خط گستره ميا -)افغانستان»جنوبي«نوار (» افپاك«نوار سوم استراتيژيك 

اين نوار دردمندانه در اثر جنگ هاي سه دهه اخير به ميزان . است كه باشندگان آن را قبايل پشتون و بلوچ مي سازند
شايان توجهي زير تاثير و نفوذ پاكستان و تند روان عرب قرار گرفته است و تنها حضور امريكا و انگليس است كه به 

مگر بسنده است نيروهاي . مايشي توانسته است پيوند اين نوار را با حكومت مركزي در كابل استوار نگهداردگونه ن
جدا و به كام » افغانستان«خارجي از اين نوار بيرون بروند، آنگاه ديري نخواهد گذشت كه سراسر اين نوار از پيكره 

ناداري، تندروي مذهبي و بازرگاني گسترده مواد مخدر مشخصه بارز اين نوار، بيسوادي، . پاكستان فرو خواهد رفت
  .و بي ثباتي است

                                                 
ه دو نوار از اين رو، تقسيم اين كشور ب. هرگاه به نقشه ديده شود، مي بينيم كه پاكستان از شمال خاوري به جنوب باختري افتاده است.  6
  .در اين نبشته فرضي است» جنوبي«و » شمالي«
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در گستره ميان دامنه هاي شمالي  -برعكس سه نوار يكم، دوم و سوم، در نوار استراتيژيك چهارم يا نوار شمال

ير ، نفوذ و تاث)كه به گونه سنتي حجاب عاجز روسيه شمرده مي شود(هندوكش و كرانه هاي جنوبي رود آمو 
  . روسيه، كشورهاي آسياي ميانه و ايران بيشتر است

  
        ::::افغانستان به عنوان يك واحد سياسي، قرباني جغرافياي سياسيافغانستان به عنوان يك واحد سياسي، قرباني جغرافياي سياسيافغانستان به عنوان يك واحد سياسي، قرباني جغرافياي سياسيافغانستان به عنوان يك واحد سياسي، قرباني جغرافياي سياسي

افغانستان به دليل موقعيت جيوپوليتيك و جيواستراتيژيك خود، در سراسر سده هاي  چناني كه يادآور گرديديم،
ياي كبير به هندوستان و لشكركشي هاي روس ها به سوي نزدهم و بيستم، پس از راهيابي امپراتوري هاي بريتان

، رويارويي قدرت )سخنور انگليسي آن را بازي بزرگ ناميده بود –آنچه كه راديار كيپلينگ(آسياي ميانه، كارزار 
و نيز قرباني اين جبر ) در آغاز روسيه تزاري و بريتانياي كبير و سپس هم شوروي و امريكا(هاي بزرگ با هم رقيب

  . جغرافيايي و رويارويي ها بوده است) ترمينيزمد(
  

به اين تفسير كه ديگر ابعاد بازي بسيار گسترده و . سخن گفت» بازي سترگ«در سده بيست و يكم، مي شود از 
افغانستان ميدان مركزي . چندپهلو شده است و شمار بازيگران از دو بازيگر سنتي به چند بازيگر افرايش يافته است

  . ن بازي استكارزار اي
 

هر يك از بازيگران در  -به هر رو، آن چه مربوط مي گردد به بازي بزرگ، در سراسر آن يك چيز برجسته مي باشد
پي آن بوده اند تا از قبايل پشتون در برابر ديگري بهره گيري ابزاري نمايند و از نيروي سهمگين آن به سود خود و به 

  .زيان ديگري كار بگيرند
  

كارت «يوري تيخانف در كتاب دست داشته به تفصيل تاريخ بهره برداري ابزاري قدرت هاي بزرگ را از پروفيسور 
  :براي نمونه او مي نويسد. به پرده مي كشاند »پشتون

آلماني ها با سرويس ويژه خود  !پشتون بازي نكند) برگ، ورق، كارت(كه نبود كه در سده بيستم نكوشيد با پر«
يست هاي تركي در دوره جنگ جهاني اول كوشيدند شورش هاي ضد انگليسي چندين ميليون همراه با پان اسالم

انترناسيونال (كمينترن : هاي هندي آمدند سپس، به جاي آن ها بلشويك ها و ناسيوناليست. پشتون را بر انگيزند
  .را بگشايد انقالب جهاني آسيا» جهبه خاوري«زمان درازي سرسختانه كوشيد ) كمونيستي

     
برنامه  -روم و توكيو -» محور«كشورهاي  –در آستان و در سال هاي جنگ جهاني دوم، رايش سوم و متحدان آن

در همه اين . ريزي كردند به ياري شورش نيرومند مسلحانه پشتون ها، ارتش بريتانيا را در هند فلج و زمينگير نمايند
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دشمنان انگليس مي خواستندآن را به تخته خيزي براي طرح ها، نقش اصلي به افغانستان داده شده بود كه همه 
  . پويايي هاي ويرانگرانه در برابر هند بريتانيايي مبدل گردانند

  
مگر، نيروي سهمگين قبايل پشتون براي . پادشاهان افغانستان نيز حسابات تسويه ناشده خود شان را انگليسي ها داشتند

، حكومت افغانستان هر گونه توطيه هاي كشورهاي ديگر را در گستره در پيوند با اين. كابل نيز بس خطرناك بود
سياسي در دوره جنگ هاي  -قبايل پشتون با پيش بري بازي سودمندانه براي خود با رقابت اردوگاه هاي نظامي

  .جهاني  بر هم مي زدند
  

كه هاي استخباراتي خارجي اين گونه، گستره جنبش نيرومند شورشي پشتوني به كارزار پويايي هاي بسياري از شب
، اداره استخبارات و ساختارهاي ويژه )وزارت خارجه شوروي(كه در ميان آن ها كميسارياي خلق در امور خارجي
  .كمينترن نقش آخر را بازي نمي كردند، مبدل گرديد

  
ه فاشيستي استخبارات شوروي در افغانستان با سرويس هاي ويژ) جنگ جهاني دوم(سر از آغاز جنگ كبير ميهني

به متحدان » دست هاي مسكو«تا سركوب كامل رايش سوم، . وارد نبرد گرديدند و توانستند از آن پيروز به در شوند
  .بريتانيايي خود در دروازه هاي هند ياري مي رسانيدند

  
برابر ما دو  در«: از هند دستور العملي به دست آورد كه در آن آمده بود -نائب السلطنه هند -ايلگين 1897به سال 

هر چه زود تر  قبايل مرزي و زير كنترل آوردن آنان و برپايي روابط دوستانه » رامسازي« -نخست: هدف قرار دارد
.) گ-هندوكش(» مرز علمي هند«دستيابي به گذر آزاد سپاهيان ما به  -با قبايل در آن سوي مرزهاي اداري ما؛ دوم

  ...براي دفاع از تجاوز خارجي
 

ار آميز در مرزهاي هند و افغانستان، بي درنگ توجه آلمان را كه با همه وسايل مي كوشيد بريتانيا را اوضاع انفج
امپراتور  -قيصر ويلهلم دوم در نامه خصوصي به نيكوالي دوم 1904هنوز در سال . تضعيف كند، به خود جلب كرد

ه همه ناوگان بريتانيا هيچ كاري نمي تواند يگانه جايي در كره زمين است ك -مرز هند با افغانستان«: روسيه نوشت
  ».بكند و توپ هاي آن در مي مانند تهاجم مخاصمان را دفع كنند

  
انگليسي ها از تجربه تلخ خود دريافته بودند كه جنگ تازه افغاني را مي توانند تنها در صورتي ببرند كه هرگاه قبايل 

  .»محروم سازند.] گ-قبايل[» ديوار خار دار«از بايسته بود تا افغانستان را . مرزي بي طرف بمانند
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خواندن قبايل خاوري، آنان را در بند اسارت و » آزاد«شگفتي بر انگيز مي نمايد كه چگونه ماموران انگليسي با 
كه تا به امروز كار برد دارد، يك اصطالح شيادانه و » قبايل آزاد«از اين رو، اصطالح . انداختند» جاودانه«بردگي 

به جاي  كه كانه استعماري و براي گمراه ساختن و فريب اذهان باشندگان پشتون پاكستان است و  بهتر مي بودزير
از همين رو است كه پروفيسور يوري تيخانف در هر جا كه سخن از قبايل  .به كار برده مي شد» دربند«آن قبايل 

  . مي نويسد» آزاد«و يا نوار » آزاد«ايل آزاد پشتون و يا نوار آزاد مرزي در ميان است آن را به شكل قب
  

  :بر گرديم به استراتيژي روسيه در قبال مساله پشتون و افغانستان در كل
سازماندهي خيزش نيرومند «: چناني كه براوين در يكي از نامه هاي خود به كميسارياي خلق در امور خارجي نوشت

  .بلشويك ها در خاور خواهد بود» آخرين تير در تركش«مسلحانه ضد بريتانيايي پشتون ها 
  
واقعا (پالن براوين چناني كه پسان ها آن را در برخي از اسناد كميسارياي خلق در امور خارجي ناميدند، يگانه «

  . دستاويز براي بلشويك ها براي وارد آوردن زيان اعظمي بر امپراتوري بريتانيا با هزينه نسبتا كم بود) آخرين
  

چونان  روسيه در طول تاريخ در قبال مساله خاور يك سياست فرصت طلبانه بوده و پيوسته از آن سياستبا اين همه، 
   .فشار قرار دادن آن در پهنه سياست جهاني سود برده است زيربراي باجگيري از غرب و  دستاويزي 

  
ت ابزاري را براي عادي در گام نخس »مساله پشتون«از جمله در مساله افغانستان و  - »سياست خاوري«چيچيرين در 

از اين رو مايل بود از . سازي روابط با انگليس و درهم شكستن انزوا و تجريد بين المللي شوروي مي نگريست
  .سود بجويد »امكان دلفريب كاربست ابزاري قبايل پشتون در برابر بريتانيا«

  
. بزرگي را در برابر بريتانيا آغاز نمايندتوان آن را نداشتند كه جنگ  1921-1919افغانستان و شوروي در سال هاي 

در يك جنگ فرسايشي در [از اين رو، تالش مي ورزيدند پنهاني شورشيان پشتون را براي در هم كوبيدن انگليس 
در اين حال، براي امان اهللا خان و . پنهاني براي هر دو جانب سودمند بود» سياه«اين جنگ . ، حمايت نمايند.]گ-هند

و اهميت حياتي داشت براي جلوگيري از كشاكش هاي نو با انگليسي ها هر آن چه را كه ممكن بود، پيرامونيان ا
  .انجام دهند تا نمايندگان روسيه شوروي با رهبران قبايل مرزي پشتون تماس هاي مستقيم نگيرند

  
ه در افغانستان، بل تنها در را مي توان ن» گزينه خاور«نخستين فرستاده شوروي به افغانستان، مي پنداشت كه  -براوين

با تفنگ در دست براي خود وضعيتي كامال مستقل از انگليس و از افغان ها ايجاد «گستره قبايل پشتون كه مي توانند 
، در كرملن بايد سر انجام فيصله »نوار آزاد«او پيشنهاد كرد براي كار پوپا در ميان كوهيان . »نمايند، به بازي گرفت
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دار جنگ افزار به شمول هواپيماها و تيربارها الزم است بي درنگ به شورشيان در نواحي كوهي نمايند كه چه مق
  ».شمال باختري هند گسيل دارند

  
بلشويك ها در » آخرين تير در تركش«سازماندهي خيزش نيرومند مسلحانه ضد بريتانيايي پشتون ها به گفته براوين، 
  :هدف، بر روسيه شوروي بايسته بودبراي دستيابي به اين « 7.خاور خواهد بود

جايي كه بريتانياي  –صدور انقالب به هند، مساله مشخص تري بود و اجازه مي داد منابع مالي و مادي را در منطقه
خيزش بزرگ . در گستره قبايل پشتون در مرز هند و افغانستان متمركز ساخت -كبير آسيب پذيرتر از هرجايي بود

به قيام مسلحانه در پنجاب و ديگر نواحي هندوستان، ضربه نيرومندي بر انگليس بود و مي اين قبايل، حال چه رسد 
  .توانست منجر به لرزان شدن جدي مواضع آن در پهنه جهاني گردد

  
مگر در نظر داشت . كمينترن تالش مي ورزيد از قبايل مرزي پشتون براي برهم زدن سلطه بريتانيا در هند بهره گيرد

اتصال زمين هاي پشتون ها زير حاكميت شاه . به خاك آن كمك كند» آزاد«در شامل ساختن نوار  به افغانستان
مگر در مسكو در آن برهه . افغانستان، محسوس ترين ضربه بر اقتدار كليت امپراتوري در آسياي ميانه شمرده مي شد

براي انقالب آينده در هند بهره ) ناتوركپسول ديتا(» چاشني انفجاري«ترجيح مي دادند از شورش پشتون ها به عنوان 
  ».گيري نمايند

  
با توجه به اين كه پشتون ها در چهار چوب هند پيوسته با هندو ها و سيك ها و پيروان ساير اديان در كشاكش 
بودند، انگليسي ها بر آن شدند با ايجاد پاكستان حساب هندوها و سيك ها را از مسلمانان و به ويژه پشتون ها جدا 

با رام ساختن پشتون هاي خاوري در چهار . نمايند تا بتوانند در زير چتر اسالم آنان را به گونه غير مستيقم رام نمايند
  ياست پشتوني بريتانيا پايان يافتچوب دولت مسلمان پاكستان مرحله نخست س

  
ايل پشتون بهره قبال قب ستم رويكرد انگليسي ها دردر سراسر سده هاي نزدهم و نيمه نخست سده بيدر يك سخن، 

  :هدف بوده است چهارگيري ابزاري از آن ها براي 
  وقايه هند از خطر يورش هاي بي پايان قبايل به آن سرزمين وحتا افتادن هند به دست پشتون ها -1
 در برابر رخنه روسيه و سپس هم شوروي» گوشتيايدئولوژيك  -پدافنديديوار خار دار «آراستن  -2

  د و آب هاي گرمبه سوي هن كمونيستي

دستيابي ايران به بر بخش خاوري فالت و محاصره آن كشور از خاور و روي كار آوردن يك جلوگيري از  -3
 .دولت مخاصم با ايران در اين بخش

                                                 
 -رويدادهاي روان كشور، نيك بر مي آيد كه روس ها سر انجام به اين آرزوي تاريخي خود رسيده اند و دشمن ديرين شان از.  7

  .گ–.اندبا پشتون ها گرديده » بي پايان«درگير يك جنگ فرسايشي ) يكجا با متحدان امريكايي خود(انگليسي ها 
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 بهره گيري ابزاري از جنگجويان قبايل پشتون براي راهيابي و پيشروي در آسياي ميانه  -4

  
روي مي گردد، سياست اين كشور پيوسته دور سه محور مي چرخيده آن چه مربوط به روسيه تزاري و سپس هم شو

  :است
 راهيابي به سوي هند و آب هاي گرم  -1

 جلوگيري از پيشروي بريتانيا به سوي آسياي ميانه -2

 و جلوگيري از افتادن افغانستان به دست ايران يك دولت مخاصم با آنمحاصره ايران از جانب خاور با  -3

 انگليس و سپس هم امريكا، پاكستان و كشورهاي عربييل پشتون در برابر بهره گيري ابزاري از قبا -4

موضوع ديگر  سهچناني كه ديده مي شود تنها در يك موضوع هر دو ابر قدرت همنگري و همنوايي داشتند و در 
  .منافع آن ها در تقابل و تضاد قرار مي گرفته است

  
ره گيري ابزاري از نيروي قبايل پشتون براي در تنگنا انداختن بهآلماني ها در انديشه  ،آستانه جنگ جهاني اولدر 

انگليسي انگليسي ها برآمدند و به رغم اين كه نتوانستند به پيمانه كامل امير حبيب اهللا خان را وادار به جنگ در برابر 
يروهاي آن را براي توانستند درد سر بزرگي را براي آن كشور بيافرينند و بخش بزرگي از ن ،ها نمايند، هر چه بود

  .سازند» زمينگير«حفظ ماتقدم در اين منطقه از زمين 
  

همين خط را پيگيري مي كرد كه اين بار هم به رغم اين كه نتوانستند در جنگ جهاني دوم هم دقيقا سياست آلمان 
درد  بريتانيايري براي را در برابر انگليس بشورانند، با آن هم موفق گرديدند به پيمانه چشمگمرزي هاشم خان و قبايل 

سر درست كنند و باز هم بخش بزرگي از نيروهاي آن كشور را در نوار مرزي ميان هند بريتانيايي و افغانستان 
  .نگهدارندسرگرم 

  
شوروي ها براي راندن انگليسي ها از هند به همين  ،اول و در فاصله ميان دو جنگپايان جنگ جهاني پس از 

چسپيدند و انگليسي ها كه توانايي ايستادن در برابر يل جنگجوي مرزي در برابر بريتانيا بر انگيختن قبادستاويز 
انقالب هند و نبردهاي خونين با قبايل پشتون را نداشتند، ترجيح دادند، با تجزيه هند به دو كشور هند و پاكستان اين 

  . نيمقاره پهناور را ترك گويند
  

به  ابزاري از نيروي سهمگين جنگي قبايل پشتون گيريبهره داستان دنباله دار  ،رهبا اين هم، با رفتن انگليس از نيمقا
امريكا كه جانشين انگليس شده بود، به ميدان آمد و كشاكش بر سر قبايل  ،اين بار در دوره جنگ سرد. پايان نرسيد

به ميدان آمدند و با پيش » تونيسمپش«با ايدئولوژي نامنهاد به ياري هند شوروي ها . پشتون با نيروي تازه يي در گرفت
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با فروپاشاني را » پشتونستان بزرگ«و ايجاد  »باز پسگيري سرزمين هاي از دست رفته«انداختن داوود خان كارزار 
    .گرديدبه اشغال افغانستان از سوي شوروي منجر اين درامه  به راه انداختند كه سر انجامپاكستان، 

  
نخست در خاور ميانه، به ويژه پس از آغاز بهره برداري از گنجينه هاي نفتي  -مقابلامريكايي ها و انگليسي ها در 

كه معطوف به تشكيل كشور بزرگي متشكل بر ايران، افغانستان و » پان آرياييسم«ايران، رضا شاه را با ايدئولوژي 
سيلي از دالرهاي باد آورده و سرازير شدن و پس از سرنگوني او، پيش كشيدند پاكستان زير سرپرستي امريكا بود، 

» جهاد در برابر كفر و كمونيسم«با چسپيدن به دستاويز  به ياري شيوخ عرب نفتي به دسترس رهبران عربي، كوشيدند
با كشيدن پاي آن ها به شوروي ها را  »ملحداني شريف از چنگ اآزادي سمرقند و بخار«و سر دادن شعارهاي 

   . شتون را درگير يك جنگ فرسايشي بي پايان نمايندقبايل پ باافغانستان در اين كشور 
  

به دشواري و پس از يك دهه آزگار جنگ و سر انجام، شوروي ها كه در دام سهمگيني افتاده بودند، توانستند 
پرداختن بهاي بس گزافي خود را از اين دام برهانند و موفق شدند برعكس امريكا و انگليس را  به عين شكل در 

  .؟تا ديده شود كه سر انجام ما به كجا خواهد كشد ،سايشي دراز مدت در افغانستان درگير نمايندرف دربيك ن
  
راه اين تراژدي تا به كي ادامه خواهد پيدا كرد؟ و سر انجام چگونه مي توان از اين  بن بست بيرون رفت؟  اما و...

   كدام است؟ »مساله پشتون«حل شرافتمندانه 
  

ابرهاي آشفته و سياه بر فراز «من كوشيده ام در كتاب . پيچيده ساده نيسته اين پرسش روشن است دادن پاسخ ب
و هم مقاالت در باره خط ديورند  گزيده -»نزديك مي شود» پايان خط« :ديورند«و نيز در كتاب  »آسمان افغانستان

يت كانون پژوهش ها و مطالعات سا: نگاه شود به( »بازي با كارت طالبان و رهيافتي براي بحران افغانستان«مقاله 
بر پايه سال ها پژوهش پيگيرانه و تجزيه و تحليل  و بررسي صدها عنوان كتاب  ) com.arianfar.wwwافغانستان 

  . به اين پرسش پاسخ بدهمو شركت در صدها همايش و كنفرانس بين المللي و ميهني  
  

نشوند و زخمي ها تن از باشندگان بينواي پشتون تبار نوار مرزي كشته  دهن است كه روزي نيست كه مشكل اصلي اي
هر چه است هر گاه آمارگيري شود، از روزي كه بازي . گرددو خانه ها و كاشانه هاي شان با خاك و خون يكسان ن

ان و گستره قبايل پشتون كشته و زخمي شده بزرگ در اين منطقه به راه افتاده است، شايد چند ميليون نفر در افغانست
  . باشند و اين درامه را پاياني نيست
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معتقد به تدوين يك كانسپت گلوبال براي امنيت جهاني نگردد و جامعه جهاني  ماداميباور راسخ من اين است كه 
بحران هاي منطقه يي از  با هم به تفاهم نرسند؛كشورهاي بزرگ بر سر تقسيم دادگرانه گستره نفوذ و منابع انرژي 

  .و تنها شكل آن تغيير خواهد كرد جمله بحران افغانستان و بحران پشتون را پاياني نخواهد بود
  

منطقه يي هم دارد و آن عبارت است از تشكيل يك اتحاديه منطقه يي متشكل بر  يافتبا اين همه، بحران يك راه
: به نگاه شود( »اروآسياي ميانه بزرگگستره «را در مقاله  كشورهاي افغانستان، پاكستان و ايران كه من طرح آن

www.arianfar.com ( تيوريزه كرده ام.   
  

نه  . مي توان به حل شرافتمندانه و دمكراتيك مساله پشتون دست يافتنوين تنها با ايجاد چنين ساختار منطقه يي 
است و نه تشكيل كنفدراسيون و عملي  واقعبينانه »افغانستان بزرگ«و يا » پشتونستان بزرگ«تجزيه پاكستان و تشكيل 

ان و گستره پشتون نشين افغانستان كه در واقع به معناي سترده متشكل بر پاكستان و افغانستان و يا پاكست» اسالمستان«
   . شدن كشوري به نام افغانستان از نقشه جغرافيايي خواهد بود

  
از اين رو، مادامي كه زمينه براي تشكيل چنين اتحاديه . بزرگ نيست البته، ايجاد چنين اتحاديه يي به سود كشورهاي

  .احياي استاتوس بيطرفي افغانستان زير سر پرستي سازمان ملل مي باشديي فراهم شود، تنها راه باقي مانده 
  

كانسنسوسي، حال هرگاه پيش از دستيابي به چنين . به هر رو، هنوز شايد براي چنين امري زمينه فراهم نگرديده باشد
سپاهيان امريكايي از افغانستان بر آينند، تقسيم موقت كشور به دو بخش پشتون نشين جنوبي و زير كنترل پاكستان و  

 و راه افتادن جنگ هاي زير حمايت روسيه و ايران  تاجيك نشين، هزاره نشين، ازبيك نشين و تركمن نشين شمالي 
  . ناگزير خواهد بودل هاي دهه نود  سده گذشته همانند سا بي پايان ميان تباريگسترده و 

  
ريخ معاصر فالت كتاب دست داشته در روشن ساختن گوشه هاي تاريك تاريخ خونبار كشور و در كل تااميدوارم 

  .ايران موثر بيفتد
  
  

  سابا درود  و سپ
  عزيز آريانفر
  2010فرانكفورت جون 
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        سخن مولفسخن مولفسخن مولفسخن مولف
  

 -بر آن چسپيده باشدچنين استوارانه » سرزمين جهاد« سهمگين و مرموزنام ه ديگري نباشد ك جايدر جهان، شايد 
- )»قبايل آزاد«[(»هم چنين  هنوزرا  اين سرزمين. )كنون پاكستان( پشتون هند بريتانيايي» آزاد«افغانستان و نوار قبايل 

  . مي نامند.] گ
  

در برابر استعمارگران  خود آزاديز زمين و با پاسداري ا ، مردم آزادي دوست و قبايل اين منطقهآزگار سدهدو 
اين كشور  امپراتوري انگليس مبدل گرديد كهدردسر به  »مساله پشتون«، طي اين مدت .رزميدند» جانانه«انگليس
دشمنان بريتانياي كبير  .بياسايد.] گ-»دردسر«[ اين »شر« از پاشي امپراتوري بريتانياوتنها پس از فرتوانست توانمند 

  .و بارها كوشيدند بر آنان در گستره قبايل پشتون ضربه بزنند انگليسي ها را خوب مي شناختند» شت افگارانگ«اين 
  
  !پشتون بازي نكند) ورق، كارتبرگ، (در سده بيستم نكوشيد با پر نبود كه هك
  

شورش هاي  كوشيدند در دوره جنگ جهاني اول با سرويس ويژه خود همراه با پان اسالميست هاي تركي ي هاآلمان
 :آمدند هاي هندي و ناسيوناليستبه جاي آن ها بلشويك ها  ،سپس .ضد انگليسي چندين ميليون پشتون را بر انگيزند

  .را بگشايد انقالب جهاني آسيا» جهبه خاوري«زمان درازي سرسختانه كوشيد  )كمونيستي انترناسيونال( كمينترن
     

برنامه  -وكيوترم و  -» محور«كشورهاي  –يش سوم و متحدان آنرا ،در آستان و در سال هاي جنگ جهاني دوم
در همه اين  .د فلج و زمينگير نمايندنارتش بريتانيا را در ه ،ون هاتنه پشحاريزي كردند به ياري شورش نيرومند مسل

براي طرح ها، نقش اصلي به افغانستان داده شده بود كه همه دشمنان انگليس مي خواستندآن را به تخته خيزي 
  . پويايي هاي ويرانگرانه در برابر هند بريتانيايي مبدل گردانند

  
قبايل پشتون براي ، نيروي سهمگين مگر .حسابات تسويه ناشده خود شان را انگليسي ها داشتندنيز پادشاهان افغانستان 

ديگر را در گستره  هاي كشورهايتوطيه هر گونه افغانستان در پيوند با اين، حكومت  .كابل نيز بس خطرناك بود
سياسي در دوره جنگ هاي  -ميقبايل پشتون با پيش بري بازي سودمندانه براي خود با رقابت اردوگاه هاي نظا

  .جهاني  بر هم مي زدند
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خارجي  ياستخبارات شبكه هاي هاي بسياري از اييويارزار پكگستره جنبش نيرومند شورشي پشتوني به اين گونه، 
ارهاي ويژه ت، اداره استخبارات و ساخ)وزارت خارجه شوروي(خلق در امور خارجياي يساريمكه در ميان آن ها ك

  .ي كردند، مبدل گرديدمكمينترن نقش آخر را بازي ن
  

ي تسشييس هاي ويژه فاواستخبارات شوروي در افغانستان با سر) دوم جنگ جهاني(سر از آغاز جنگ كبير ميهني
به متحدان  »دست هاي مسكو« ،تا سركوب كامل رايش سوم .در شوند ن پيروز بهو توانستند از آوارد نبرد گرديدند 

  .يدندنبريتانيايي خود در دروازه هاي هند ياري مي رسا
  

بر پايه اسناد فاش شده . اين كتاب رخدادهاي بازي بزرگ در آسيا در نيمه نخست سده بيستم را باز مي گويد
حل رويارويي قدرت هاي بزرگ و استخبارات آن ها در افغانستان بايگاني هاي شوروي و بريتانيا جهت و مرا

همزمان با آن، براي نخستين بار در آثار ميهني به گونه مفصل بر اوضاع انفجار آميز در گستره .  پيگيري مي شود
  . سده گذشته روشني افگنده مي شود 40-30قبايل پشتون در دهه هاي سال هاي 
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        بخش يكمبخش يكمبخش يكمبخش يكم
        يماي قبايل پشتونيماي قبايل پشتونيماي قبايل پشتونيماي قبايل پشتونسسسس

  
كه در دو اتحاديه بزرگ  پشتون ها اند -افغانستانزديك به چهل درصد از باشندگان نبه گونه يي كه روشن است، 

در نواحي جنوب باختري كشور و غلزايي ها در نواحي كابل و غزني تا دراني ها . گرد آمده انددراني و غلزايي 
   .افغانستان بود و باش دارند -يشين هندپاكستان كنوني يعني تا ناحيه مرزي هاي پ

  
، بود و باش شمالي و جنوبيمرز طبيعي ميان افغانستان  -ي پشتون هاي افغاني در مناطق جنوب هندوكشصلا بخش
بسياري از قبايل پشتون در شمال افغانستان نيز زمين و  ،افغانستانگردانندگان » ناقلي«تيجه سياست نمگر، در  .دارند

برخي از جزاير رود در پشتون ها را حتا  ،ت افغانستانموكجنگ جهاني دوم ح در آستانه8.نده است آوردچراگاه به د
  .آمو جا به جا كرد

    
تركيب هند  بريتانيايي شامل ساخته  دردر اواخر سده نزدهم به گونه فرماليته  )پتان ها( زمين هاي پشتون هاي خاوري

باش گل بود و باش دارند كه از روي آن مرز كنوني افغانستان با هستاني در نواحي كو خاوري قبايل پشتون هاي. شد
مرزهاي شمال باختري هند بريتانيايي و رود سند مي  1947 -1893پاكستان مي گذرد و پيش از آن، در سال هاي

نستان هم با افغا مربع مي رسد، هزار كيلومتر 120بيش از به كه گستره آن  اين سرزمين ،در شمال و باختر .گذشت
بود و باش پشتون هاي  گستره بخش بزرگ 9.مي باشدمرز است، و در جنوب با پنجاب و در خاور با كشمير هم مرز 

به جنوب باختري،  در جهتدريج دامنه هاي خود را تهندوكش پوشانيده است، كه به را رشته كوه هاي خاوري 
 .هاي بلوچستان پهن مي نمايد بانسوي بيا

 
چند گذرگاه كوهستاني كه با رودخانه هاي كابل، سوات،  راهار گذر كوهستاني را مي توان تنها از اين سرزمين دشو

آسان ترين راه ها از افغانستان به . ، گومل و ذهاب بريده شده اند، پيمود و پشت سر گذاشت)كُرُم(توچي، كوروم 
از سر . كنده اند ،هاي دسترسي ناپذيرگذرگاه خيبر است كه آب هاي رود كابل آن را از ال به الي صخره  -هند

دير، سوات، (پشتون به دو بخش شمالي  خاوري گذرگاه خيبر همچنان مرزهاي جداكننده گستره بود و باش قبايل
به سوي جنوب خيبر، . مي گذرد) »كاكرستان«تيرا، باجور، كرم؛ وزيرستان و (و جنوبي ) چترال و بخشي از هزاره

  10.جايي كه تا همين اكنون بخش بزرگ قبايل خاوري پشتون ها بود و باش دارند -كوه هاي سليمان واقع است 

                                                 
  .32-31. ، صص2000، مسكو، افغانستان، پرسشنامه.  8
  .5، ص1984مسكو،  ،)اجتماعي -مشخصات تباري(پشتون هاي خاوري معاصر . تيمورخانف، ل.  9

  .15-8. ، صص1977، مسكو، ايالت شمال باختري مرزي پاكستان،  .د .جبارف، ت.  10
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در آستانه جنگ جهاني دوم، نفوس چهل و هفت قبيله بزرگ پتان در هند بريتانيايي نزديك به پنج ميليون نفر مي 

    .اش داشتند، نزيك به ده ميليون پشتون بود و بدر آن هنگام، در افغانستان و هند بريتانيايي 11.رسيد
  
در  دوشادوش همآن ها همواره  ،مگر، در لحظات خطر .و چه بسا كه دشمنانهاسبات ميان قبايل بسيار پيچيده بود نم

گيده نبه ندرت تنها با يك قبيله مي ج) سيك ها، انگليسي ها(از اين رو، اشغالگران . نه مي رزميدندابرابر دشمن بيگ
آن گاه  .سر به شورش بردارديك قبيله  بسنده بود. قبايل پشتون شكل مي گرفت هميشه در برابر آن ها ائتالف .اند

 . از خيبر تا خوست ،در سراسر  گستره بود و باش پشتون ها از چترال تا بلوچستان -تعامل زنجيره يي آغاز مي گرديد

 
: موني پرداز نموده است جورج مك -كسي جنرال بريتانياييهر دقيق تر از  ،چگونه اين كار رخ مي داداين را كه 

. افريدي ها با مومندها. اوروكزايي ها با افريدي ها. وزيري ها با اوروكزايي ها. مسعودها با وزيري ها پيوند دارند«
قبايل بونير با باشندگان . سواتي ها با بونيري ها. ديري ها با سواتي ها. باجوري ها با ديري ها. مومند ها با قبايل باجور

  12.»...آن ها با قبايل كوه هاي سياه دره سند و
  

هند آورده مي لشكرهاي قبايل مرزي شمال باختري  شمار كلاد انگليسي، بيشتر از هر چيزي ندر رابطه با اين، در اس
رزمنده برآورد كردند كه با  223168پشتون را  نشمار همه جنگجويادر سمله در آستانه جنگ جهاني دوم، . دوش

   13.تير مسلح بودندتفنگ هاي مدرن چند 
  

آتشباري رزمجويان آن ها را افزايش مي بخشيد،  بسياري از قبايل با تيربارها كه بيش از اين توان ،گذشته از آن
  .در هند همواره ناگزير بود توان رزمي پشتون هاي خاوري را در سنجش بگيردحكومت هند بريتانيايي . مسلح بودند

  
كه روشن  خاطر سياست تجاوزگرانه انگليس بهرزهاي هند و افغانستان نه تنها كه اوضاع در م شايان يادآوري است

هاي قبايل جنوب افغانستان با  ، بل نيز به خاطر روياروييتاست براي پشتون ها دشمن شماره يك به شمار مي رف
 ،قبايل مرزيتحكيم كنترل خود بر افغان مبني بر هر گونه تالش فرمانروايان . مي گرديد ، پرتنشمت كابلوحك

به ياري همزادان  ياييندر بسا موارد، خود پتان هاي هند بريتا. را بر مي انگيختمقاومت سرسختانه مسلحانه آنان 
همواره تالش مي ورزيدند به هر بهايي كه شده از ، حكومات هند و افغانستان پيونددر اين . مي شتافتندخود  افغاني

                                                 
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. 
13 . Hauner M. India in Axis Strategy . Germany, Japan and Indian nationalists in Second World 

War. Stuttgard, 1981, P. 83. 
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 370خبارات شوروي به تا به اطالعات اسنحد آن ها بتپشتون كه نيروهاي مقيام مسلحانه سراسري در گستره قبايل 
   14.هزار ستيزه جوي مسلح مي رسيد، جلوگيري نمايند

  
  .و هم آييني »پشتونوالي«همتباري، : يكپارچگي پشتون ها را در برابر دشمن خارجي تامين مي نمودسه عامل 

پشتون ها شامل آن مي گردد كه همه آن ها از تبار قيس ، افزون بر همزباني و همفرهنگي براي عامل نخست 
اين همريشگي به دست فراموشي سپرده  ؛دروني يهر چند گاهي در كشاكش ها ،هرگاه .هستند 15)پتان(عبدالرشيد 
  .ي بازآراي مي گردديگام دفع تجاوز از بيرون، دير يا زود پيوندهاي خوني و تيره نمي شود، ه

  
كه مفاهيم اساسي آن عبارت  ي پشتون هاي خاوري سنت هاي پشتونوالي بازي مي نمايدي را در زندگبزرگ تاهمي

يك ننگ ننگ رهبر و  .است ارزش متعالي در زندگي هر پشتون ،ننگ و دفاع از آن. »بدل«و » ننگ« »است از
قبيله يي  مه همت به هناها ،شرف يك فرد قبيله تاخت و تاز بهچون  .ارزش برابري داردقبيله  رزمجوي عادي براي

قواعد نانوشته شده «: داده استتعريف دقيق اصل ننگ را  -ژوهشگر روسيپ -كاتكف. اي .اي .ها شمرده مي شود
كنار نكوهش خشن هر گونه پديد آيي در  .رسالت و شرف تثبيت شده است صور در بارهتدليري رزمجويان كه با 

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

حال چه رسد به كشتن يكي از تجاوز در برابر قبيله متحد،  ،دارايي و مينز، آزاديونه دست اندازي بر هر گ
كه  نبا خو نقانون انتقام خو -افذ مي گرددن» بدل«آنگاه قانون . چونان نقض ننگ ارزيابي مي گردد ،خويشاوندان

   17.ام بياوردومي تواند سده ها د
  

بخشايش جانب پايان يابد كه هرگاه يكي از جوانب سر تسليم فرو آرد و خواستار گاه  تنها آن خونريزي مي تواند
با را  كشاكشريزي نكشانده و نمي گردد كار را به خو نگاهي به ياري يك ميانجي با نفوذ ممك. پيروزمند گردد

هاي با ارگان  در مناسبات هر قبيله پشتون اصل بدلكه  مهم است در نظرداشت .فرو خوابانيدپرداخت پول گزاف 
براي نمونه در ( بيگانه» قبيله«دولت در ديدگان پشتون ها خان اعلي است و حتا چونان يك  .دولتي نيز نافذ است

                                                 
بايگاني خدمات استخبارات خارجي فدراسيون روسيه، پرونده //  1929د ارتش روسيه شوروي مربوط سال برگرفته از مدارك ستا.   14

  .27، برگ »قبايل« ، 1225شماره 
از اين رو، . نيست» پ«يكي از پارادكس هاي اسطوره هاي مربوط به خاستگاه و منشاي پشتون ها اين است كه در زبان عربي حرف .  15

، )كه در افسانه هاي پشتون ها به معناي تير بادبان قايق آمده است(را » پتان«دالرشيد در جزيره نماي عرب، لقب اين كه چگونه قيس عب
آنچه روشن است، اين است كه در تاريخ رسمي اسالم چنين چيزي درج . آن هم از سوي پيامبر اسالم گرفته است، روشن نمي باشد

  . گ -. نگرديده است
  . 42-41،صص 1989تاريخ، اقتصاد و فرهنگ، مسكو، : افغانستان// اي اجتماعي ساختار قبيله يي پشتون هاجنبه هكاتكف، اي، .  16
  . 68-67، صص 1989، مسكو، تاريخ، اقتصاد و فرهنگ: افغانستان// موازين شرف پشتون ها، .ژيخاك، ل.  17
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اوضاع در مرز افغانستان و هند به با توضيح  -سفير افغانستان در مسكو -سلطان احمد خان 1945فبروري سال 
وار نامنهاد نگليسي ها قبايل ما را در اند كه وصد سال مي شنزديك به «: سفير شوروي در كابل گفت -باكولين

. حتا نياموخته اند كه انگلستان چگونه كشوري است .هيچ چيزي براي آن ها نكرده اند ،مگر. اداره مي كنند »آزاد«
و  مي آورند رشودارند كه بر آنان ينيكي از قبايل مرزي مي پافراد را چونان  ي هاانگليس ،باشندگان اين قبايل بيشتر

كشور  تانگلسنبيشر آن ها حتا نمي دانند كه ا. انگليسي ها  را مي كشند به نوبه خود نيزمي كشند و آن ها  آن ها را
   18.)»بزرگي است

  
استثتاء همه اعضاي آن در نظر گرفته دون بو عزت براي پاسداري از شرف خودگرداني قبايل پشتون نظام سنتي  

. بررسي مي گردد -جرگه -همواره در جلسه عمومي قبايل ،»خيل«ط به منافع دو يا چند بورهمه مسايل م. شده است
هر گاه نتوانند به توافق همگاني دست يابند،  .فقت كامل همه گرد هم آمدگان اتخاذ مي گردداتنها با مو ،فيصله

نفوذ نيروهاي خارجي  چنين نظامي .عيني تا برگزاري جرگه بعدي به تعويق مي افگنندمموضوع را براي مدت نا
  .به ميزان جدي يي با دشواري رو به رو مي سازد) را...ساختارهاي دولتي، احزاب و سرويس هاي ويژه و(

  
بخش بزرگ پشتون هاي خاوري پيرو اسالم سني هستند و تنها قبيله توري و برخي از خيل هاي اوروكزايي، بنگش 

   19.و افريدي شيعه اند
  

) اكنون پاكستان(ذ و قدرت بزرگي در ميان قبايل مرزي شمال باختري هند بريتانيايي از نفو روحانيون مسلمان
كه  استدر نزد آنان سنتي پا گرفته  ،ه پشتون ها در برابر اشغالگرانزطي تاريخ چند سده يي مبار. برخوردار اند

ه نچون . گرد بيايند وحانيون بومياز ميان  ر...) پير، شيخ، فقير(» سمقد آدم«پيرامون هر آنچه كه مقدس است، مانند 
 .مبدل مي گرديد) جهاد(بودند، جنگ در برابر آنان به جنگ مقدس نگليسي ها هيچكدام مسلمان نسك ها و نه ا

  . اجازه مي داد تا دشمني را كنار بگذارند و براي دفع اشغالگران متحد شوندبه قبايل كوهي اسالم 
  

اوضاع طبيعي در گستره بود و باش آنان براي  با آن كه .و دامپروري استپيشه اصلي پشتون هاي خاوري زمينداري 
اجازه نمي دهد » ناسترون«باران كم و گرماي چهل درجه يي تابستان ها با زمين هاي  -است گواركشاورزي بس نا

    20.حاصالت خوبي برداشت

                                                 
. // 8/2/1945فير افغانستان در مسكو، به تاريخ س -سفير شوروي در كابل با سلطان احمد خان -صورت مجلس ديدار باكولين.  18

  .30، برگ2، پوشه 208، پرونده 27، كارتن 1945، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند 
  .  گ-شيعه مذهب اند)  يا شايد پشتو زبان ها(دهار افغانستان شمار بسياري از پشتون ها نهمچنان در نواحي ق.  19
  .13-11، صص .، د.جباروف، ت.  20
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 براي آن كه در چنين شرايط. گردددر بيشتر موارد حاصالت نابود مي  ،مصنوعي و آبرساني حتا در صورت آبياري
پرورش چهارپايان شاخدار . تسمرادنگي بزرگي در كار ا و ، پايمرديسرسختيزنده ماند،  »يدوزخ« توانفرساي

. اه هاي خوب دارد، رواج داردگجايي كه چرا -قبايل پشتونگستره بود و باش در بخش شمالي » پاده داري«بزرگ 
 به دليل كمبودپشتون هاي خاوري . وب رمه داري و كوچروي رواج دارددر نواحي خشك و بي آب و گياه جن

  .مي كوچند به افغانستان -هر تابستان ناگزير به شمال ،براي رمه هاي خود» تريد«
 

براي بسياري  قاچاق  .است قاچاق به شكل به پيمانه بسيار -كاال تترانزي ،قلم مهم درآمد براي بسياري از پشتون ها
به هند  هر زمستان با بازگشت از افغانستان ،پشتون هاي كوچرو. به شغل اصلي مبدل شده است .]گ-زيمر[ از قبايل

هنگام كوچروي هاي  .رهسپار مي گردند براي خريد كاالهاي مورد نياز مردم افغانستان .]گ-)كنون به پاكستان([
ش بزرگ سود ناشي از فروش كاالها را بخ. دوده مي شرهمه كاالهاي خريداري شده به جاي مورد نظر آو ،تابستاني

  .نده ارهبران قبايل به دست مي آورند كه در سده بيستم به بازرگاني عمده فروش مبدل گرديد
  

به خاطر تمركز رو به بيستم  اين بازرگاني سر از نيمه دوم سده  ،افزون بر آن .استدرآمد پشتون هاي عادي ناچيز 
ه وري هاي خانگي در نزد پشتون شپي .پيوسته كاهش مي يافت ،ان افغانيافزايش شركت هاي انگليسي و بازرگان

رين ز تشامگر پر درآمد ترين و .... فرش بافي و مانند آن ،دوزندگي پارچه ها. استهاي خاوري خوب توسعه يافته 
ي ها و تنها وزير مگر. ردرواج دا نكه در همه قبايل كوهنشي استساختن جنگ افزارهاي سرد و آتشبار  -پيشه

پيچيده ترين پرزه در دوره استعمار، . مي بالند افريدي هاي خيبر به استادان خود در رشته ساختن تفنگ هاي چند تير
وزيري ها  ،سر از آغاز سده بيستم. مي شد در هند خريداري از شركت هاي سالح سازي هاي اين تفنگ ها پنهاني

 سه انه جنگ جهاني دوم بنا به مدارك استخبارات شوروي درتا آغاز به ساختن توپ هاي سبك نمودند و در آستح
اه ساخت تفنگ هاي انگليسي گكار 3000به گونه زير زميني نزديك به  تري هند بريتانياييخاستان مرزي شمال با

     21.كار مي كرد
  

، در زمان دشواريز كه نبل  ،قالل خود دفاع نمايندتاسلحه اكثر به پشتون هاي خاوري كمك مي كرد نه تنها از اس
شيوه نجات از  يگانه .دن، نجات يابآغاز مي گرديدهنگامي كه حاصالت نابود مي شد يا چراي همگاني رمه ها 

 ،در درازاي سده ها .استبود و  ي هاوارمند واقع در همتبه مناطق نشيمني ثروشبيخون هاي تاراجگرانه  ،گرسنگي
مشغله يي  ،تاراج باشندگان دره ها ،در ذهنيت پشتون ها. آوردند به اين شيوه رو ميبراي بقاي خود قبايل پشتون 

از كارروايي هاي و ستايش قبايل افريدي حتا مراسمي به مناسبت بزرگداري  نيامدر . چون تجارت و دامداري بود
 ،همواري هاي پيرامون رود سند باشندگان غير مسلمان داشت چون .دزدان جوان و نوجوان برگزار مي گرديد

                                                 
  .15برگ » قبيله« 1225پرونده  بايگاني استخبارات خارجي شوروي،.  21
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براي به [( از سوي روحانيون مسلمان كه در آن نوعي جهاد را مي ديدند» كافران«اجگرانه در برابر رهاي تا يخونشب
   . قرار مي گرفت ستايشمورد  ،.]گ-)چنگ آوردن غنايم
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        بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم
        مرزهاي خونينمرزهاي خونينمرزهاي خونينمرزهاي خونين

كه بيشترينه پشتون ها بود و باش دارند، جاهاي جايي  -نواحي كوهستاني افغانستان و كرانه هاي راست رود سند
 وره بود تاز طريق گسآسان ترين راه هاي منتهي به هندوستان مگر، . دشوار گذار و از ديدگاه منابع طبيعي نادار است

گرفته تا ) الكساندر ماكدوني(از اسكندر مقدوني همه كشورگشايان هنداز اين رو،  .مي گذرد نوتباش قبايل پش
  . ناگزير بودند از طريق تنگي هاي كوهستاني شاخه هاي هندوكش بگذرند ه افشار ايرانينادرشا

  
همچنان اهميت  ،انگليسي ها، هر چند، با بهره گيري از راه هاي دريايي به هند رخنه نمودند، مگر با اين هم

دهم در لندن به زدر سده ن ،يندر رابطه با ا .مي دانستند نيكاستراتيژيك افغانستان و سرزمين هاي پيرامون آن را 
ياي كبير درگير جنگ پيوسته با ناتتقريبا طي يك سده بري ،در نتيجه. نمودند تكيه برپايي كنترل بريتانيا بر اين منطقه

  .وانست رام نمايدتقبايل پشتون گرديد كه بيشترينه آن ها را ن
  
روشن گرديد كه ناپليون مي كوشد به سوي هند به هنگامي كه  ،براي نخستين بار در اوايل سده نزدهمانگليسي ها،  

دولت انگليس در هند در  با اين، در رابطه .دلچسپي پيدا نموندبه گستره بود و باش پشتون ها كشورگشايي بپردازد، 
چندين هيات استخباراتي براي گرد آوري اطالعات در باره قبايل كوهنشين كه گذرگاه  1812-1802سال هاي 

  22.اشتز افغانستان به هند كنترل مي نمودند، گسيل دهاي كوهي را ا
  

انگليسي ها و متحدان سك شان با مقاومت سرسختانه قبايل  )1842-1838(افغان و انگليس  اولدر روند جنگ 
  .پشتون رو به رو شدند

  
. ل و هند را بستندان سپاهيان بريتانيايي در كابيراه هاي مواصالتي م ،غلزايي هاي به پا خاسته در روند اين جنگ ها

تنها يك  23.شيني از افغانستان نابود ساختندنگام عقب نهزار نفري انگليس را ه تش بيستهمو، آن ها بودند كه ار
فرماندهي بريتانيايي براي نخستين بار با نيروي . پزشك به نام ويليام برايدن توانست از اين كازرار جان به در برد

بريتانياي . گرديدآشنا ي آن نابودسازي هر نيروي اروپايي تنها به زمان نياز داشت، كه برا» تله افغانستان«ترستاك 
سرزمين هاي بود و باش  تصرفچه نيروي بزرگي دارند، براي چندي از قبايل پشتون كبير با درك اين موضوع كه 

  . دست برداشتند غال سراسر هندشآنان تا ا

                                                 
افغانستان // خالفين نفت اهللا، گستره جويي انگليس در افغانستان و مبارزه رهايي بخش مردم افغانستان در نيمه نخست سده نزدهم.  22
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 ٣٢ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
از اشغال پنجاب به جنگ پر هزينه و سهمگين با قبايل كوهستاني بي درنگ پس  پاي انگليسي ها ،1849به سال  

 12000براي پاسباني از مرزها به خاطر شبيخون هاي آنان سپاه پاسبانان مرزباني پنجاب با بيش از . كشانيده شد
نست به هيان انگليسي در هند بود، نمي تواااما اين سپاه كه جنگنده ترين سپاه در ميان سپ 24.سپاهي ايجاد گرديد

 پنجاهبزرگ و  دژپانزده  از همين رو، در امتداد اين مرز. ل نمايدحتنهايي مساله امنيت مرزهاي هند و افغانستان را 
  25.هيان انگليسي جا به جا گرديده بوداا گرديد كه در هر يك از آن ها پادگان هاي نيرومند سپپپاسگاه نظامي بر

  
همه نقاط تحكيم شده 26.ت كه با توپخانه تقويت شده كوهي مجهز بودتنها در پيشاور پيوسته يك لشكر حضور داش

مگر . ساخت وصل گرديدند كه روي آن ها در لحظات نياز نيروهاي نقويتي رسانيده مي شدنوميان هم با راه هاي 
هاي  چون اين استحكامات روي زمين .گيختنبر مي ا تازهبه يورش هاي مسلحانه ساختن اين پاسگاه ها پشتون ها را 

 سامانهبراي آن كه تنها با اين «: تانيا نوشتيكارمند مستعمراتي بر -تمپلاندرين باره . قبايل پشتون ساخته شده بود
ميل با شمار كافي  هشت صدديوار ستبري همانند ديوار چين به درازي  ،كامال جنگاوران كوهنشين را نگهداشت

   27.»پاسداران مجهز نياز است
  

شانزده بار لشكركشي در برابر پشتون ها فرماندهي انگليس  1857-1850ي، تنها در سال هاي ايد جنرالاهي به گو
مگر همه آن ها  .سپاهي اشتراك ورزيده بود 5000در هر يك از اين لشكركشي ها تا . هاي سركوبگرانه نموده بود

 دلبخواه ركشي هاي پيشين كايج لشنت«روز اعتراف مي نمود كه  -سرفرمانده ارتش بريتانيا در هند. كمتر موثر بودند
  28.»ياب نگرديدبه وحشت انداختن و ترساندن قبايل كوهنشين دست -و اهداف آن... نبودند

  
از چنين تحول رخدادها، انگليسي ها  جلوگيري براي. افزون بر آن، تهديد خيزش سراسري پشتون ها پديد آمده بود

ميليون روپيه  58بار دست به عمليات سركوبگرانه بيازند و  سي و پنج 1878-1849ناگزير گرديدند در سال هاي 
  29.هزينه نمايند
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 ٣٣ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

شتون هاي خاوري با امير دوست محمد خان كه زمان درازي پحاد تحكومت مستعمراتي در هند از ا ،بيشتر از همه
روبرتس آف (» ريدهانق«فيلد مارشال روبرتس . مي ترسيد ت،اشغال پيشاور از سوي بريتانيا را به رسميت نمي شناخ

بود و اين حالت  رناآرامي هاي پيوسته در مرزها عمدتا ناشي از خصومت امي«: در آينده به خاطر مي آورد) ندهارك
  30».مي كرد خامتتهديد به وهرگاه نمي توانستيم با دوست محمد خان به موافقت برسيم، نگران كننده 

  
مت حكوداد تا با  كميسار انگليسي در پيشاور رهنمود -اردسادوبه  نائب السلطنه هند -روي اين منظور، دالهوزي

ه با شهر پيشاور احقوق انگليس را بر كرانه هاي راست رود سند همر گفتگو گردد و آن را وادار سازد تاافغاني وارد 
رسانيد  دوست محمد زير فشار انگليسي ها موافقت نامه يي را به امضاء 1855به سال  ،هر چه بود .به رسميت بشناسد

   31.تسجيل مي نمود  ،را به هند بريتانيايي -مركز عمده قبايل پشتون -شهر پيشاوره حقوقي پيوستن اكه از ديدگ
  

هنوز به . ره قبايل پشتون نمودتاق گسمبيشتري آغاز به پيشروي در اع بي باكيبا ، بريتانياي كبير پس از اين رخداد
ه او كجايي  -ويتهكگاه بوالن و كشاندن مرز به راشغال گذ طنهب السئبه نا) وبكجا(جنرال يعقوب  1856سال 

گليس اجازه دهد راه نمي توانست به ا طرحتحقق اين 32.، پيشنهاد كردبرنامه ريزي مي كرد م مرزي راحكپاسگاه مست
را در  براي اين كار بايسته بود زمين هاي قبيله كاكر ،مگر .زير كنترل خود بگيرد دهار راناز هند به سوي شهر ق

در هند پياده ساختن اين طرح را به تعويق  1859-1857خيزش هاي توده يي سال هاي  .بلوچستان شمالي اشغال نمود
ي رستعمااحكومت  مگر 33.مايدنم اقداقوب توانست به پياده ساختن انديشه هاي خود عي 1859ال ستنها به . افگند
به ويژه انگليسي ها را  .دگرديي نعقب نشيبه ناگزير  ،ها با رو به شدن با مقاومت سرسختانه كوهنشين بريتانيا

چيزي هنگامي كه اكسپديسيون بزرگ سركوبگرانه به فرماندهي جنرال چمبرلين  -ترسانده بود 1863رويدادهاي 
  34.نمانده بود كه از سوي نيروي مشترك قبايل بونيز و سوات نابود شود

  
آرامش در . مليات سركوبگرانه در برابر پشتون ها پايان داده شوددستور داد به ع 1864به سال بريتانيا حكومت 

فارورد (» سياست پيشروي« 1874كومت دزراييلي كه در سال ححتا . ادامه داشت 1876تا  ستانافغانو مرزهاي هند
ريسك نكرد د، بو هاعالم نمود ،)از سوي بريتانيا بود هي مياناايران، و آسي ،كه مقصد آن اشغال افغانستان(را ) پاليسي

  .بي درنگ اقدامات نظامي را در برابر قبايل پشتون از سر گيرد
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 ٣٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

د ليتون به سمت نائب السلطنه نو هند گماشته شد كه بي درنگ آغاز به آماده سازي جنگ دوم افغان رل 1876به سال 
به كار بست كه را » هند تهديد روسيه براي«افسانه  ،براي توجيه سياست تجاوزكارانه انگليس او، .ليس نمودگو ان

براي دفاع در برابر اين تهديد، در نظر بود   .ه به دست روس ها پديد آمده بودنسياي مياآگويا در نتيجه افتادن 
   35».ايجاد گردد »قندهار«و  »هرات« يي در» وسالي« هاي »افغانستان«

  
د بريتانيايي مي بايست روي رود آمو مي هن» مرز استراتيژيك«) فارورد پاليسي(» سياست پيشروي« دكترين بر پايه

سكرتر  -به ماركيز سولسبيريليتون در آستانه جنگ افغان و انگليس  36.آن روي هندوكش»مرز علمي«گذشت و 
ما حاال بايد مساله در باره آن را كه به گونه واقعي مرز شمال باختري ما چه چيزي است، «: دولتي در امور هند نوشت

بارت عمرز طبيعي عظيم هند  .ندارد همخواني ما نيازهايبيخي با ) روي رود سند(خط كنوني  .را بازنگري نماييم
به سخن ديگر، حكومت 37.»است از رشته كوه هاي هندوكش با شاخه هاي آن و مي بايستي مرز نهايي ما باشد

  . هاي خاوري گذاشته بوداستعماري بريتانيا وظيفه تاخير ناپذير سياست پيشروي خود را اشغال سرزمين هاي پشتون 
  

به تلخ خود دريافته بودند كه جنگ تازه افغاني را مي توانند تنها در صورتي ببرند كه هرگاه قبايل راز تجانگليسي ها 
 ،در اين رابطه. دنمحروم ساز.] گ-قبايل[» ديوار خار دار«افغانستان را از  تا بايسته بود. مرزي بي طرف بمانند
آزاد براي  راسياسي و اقتصادي را به مقصد تامين گذ -شته كامل تدبيرهاي داراي بار نظاميحكومت بريتانيا يك ر

ماليات بر زمين كاهش داده شد  ،نخست در گام .روي دست گرفت ستره قبايل آزاد پشتونگن خود از طريق اسپاهي
مبلغ  .خته شده بخشوده شداري ها لغو گرديد و نيز همه وام هاي پرداوي از پشتون هاي باشنده همرباز گيرو س

  .زايش داده شدفبه حكومت انگليس به گونه چشمگيري ا» ورزيمهر«مستمري پرداخت شونده به قبايل در ازاي 
   

روبرت  -پوياترين گرداننده اين روش. ام گرفتن »سياست روپيه«ي خاوري از سوي انگليسي ها خريد پشتون ها
ياسي در مرز با بلوچستان خدمت مي كرد و كار بسياري براي تحكيم در كرسي افسر س 1866ساندي مان بود كه از 

 وساندي مان به پيمانه گسترده يي براي كشيدن راه هاي نظامي . استواري مواضع بريتانيا در ناحيه گذرگاه بوالن كرد
دهاي دادن ي از شگركدر عمل اين كار ي. مي را جلب كردوپاسداري از آن دسته هاي متشكل از جنگاوران قبايل ب

     .ون را مي خريدندتدد بود كه با آن ها انگليسي ها قبايل پشعسوبسايدي هاي مت
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 ٣٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

پيروزي بزرگ را براي اداره ليتين به  نستيخمگر ن .در بلوچستان شمالي به منابع بزرگي نياز داشت» سياست روپيه«
موافقت  نگليس از راه گذرگاه بوالنزاد كاروان هاي اآقبايل بومي پشتون به عبور  1876ال سبه . همراه آورد

افت ياي آن او با دربنالت موافقتنامه اسارت باري را با انگليسي ها امضاء كرد كه بر مكدر همان سال خان . كردند
  38.اجازه ساخت راه آهن وتلگراف يه شهر كويته را داد مري به انگليسي ها تپيه مسوهزار ر صدساالنه 

فقت خان كالت را به اشغال راه هاي منتهي به گذرگاه امستمري اضافي موفق شد مواندي مان به ياري سبه زودي 
گاه هاي خيبر و كرم را تامين ربايل گذقبي طرفي  ستباهمين شيوه توان. ندكگليسي جلب نبوالن از سوي سپاهيان ا

  . اين گونه راه به سوي كابل گشوده شد. يدانم
  

ستره قبايل پشتون بار ديگر تاييد كردند كه خطرناك ترين جنگ افزار شايان يادآوري است كه اين رخدادها در گ
آن ها از اميران  .قبايل پشتون خاوري  مردم ناداري اند .تبوده اس» زر«، بل كه »زور«ه نانگليسي ها بر ضد افغانستان 

رو اجنت هاي بريتانيايي  از اين .كه آنان پشتون هاي خاوري را اتباع خود مي شمردند ايند با نافغان فرمان نمي برد
  .ل به بيطرفي نماينديرا متما 39»آزاد«موفق شدند قبايل 

  
بدون .] گ-شير علي خان[سپاهيان امير روشن است . انگليس آغاز به جنگ با افغانستان كرد 1878در ماه نوامبر 

ه مربوط به چ آن .بگيرندياري قبايل نمي توانستند جلو پيشروي سپاهيان انگليسي را در گذرگاه هاي خيبر و كرم 
ب خان وامير محمد يعق. آن را پشت سر گذاشتندهم  گذرگاه بوالن مي گردد، انگليسي ها حتا بدون يك شليك 

ياي كبير قرار داد نابرابر صلح نت از مقاومت برداشت و با بريتاسشسته بود، دكابل نكه پس از پدر بر تخت 
داره نواحي سيبي، پيشينه و كرم را زير اداره بريتانيا ايعقوب خان  ،ادبر اساس مفاد اين قرار د. بسترا » گندمگ«

 ،در نتيجه اين قرار داد 40.گذرگاه هاي كوهستاني خيبر و ميچنين زير كنترل انگليسي ها در آمد ،سپرد و اين گونه
جنگ دوم افغان و  بريتانياي كبيربا آن كه . وصل كرد ي خودبه متصرفات هند بخش ديگر قبايل پشتون را انگلستان

را باخت، با آن هم توانست قرار داد گندمك را همچنان نافذ نگهدارد و همه زمين  1880-1878انگليس سال هاي 
    .ر تركيب هند بريتانيايي ماندندد نشين هاي اشغال شده پشتون

  
نه به روي كاغذ اين  ،يراستبه بايد  -بس دشواري قرار داشتراستين مت استعماري وظيفه وكنون ديگر در برابر حك

به سال . كيم يابندحدر گام نخست، انگليسي ها تالش ورزيدند در خيبر ت. آوردمي ن ها را به تصرف در يسرزم

                                                 
  .65ارستيف ص.  38
39
 »جاودانه«و بردگي ت آنان را در بند اسار ،خواندن قبايل خاوري »آزاد«ن انگليسي با كه چگونه مامورا مي نمايد شگفتي بر انگيز.  

و براي گمراه ساختن  استعماريشيادانه و زيركانه كه تا به امروز كار برد دارد، يك اصطالح  »قبايل آزاد«صطالح ا ،از اين رو .انداختند
   .گ-.شدمي به كار برده  »دندرب«به جاي آن قبايل  بود ميبهتر  و   و فريب اذهان باشندگان پشتون پاكستان است

  .69رومودين، ص.  40



 ٣٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

به كرنش هاي بزرگي در برابر آن ها با درك اين كه ناممكن است به سرعت كوهنشينان را سركوب نمود،  1881
ميان  بعديافقت نامه يي را امضاء نمودند كه براي تدوين قرار دادهاي قبايل خيبر دست يازيدند و با افريدي ها مو

  : اي اين موافقتنامهنبرمب. گليسي ها و قبايل پشتون خاوري چونان نمونه گرديدنا
ان خود را از دژ هاي مهم در ياخت و سپاهنكوهي را به رسميت ش»آزاد«قبايل  »استقالل«حكومت بريتانيا  -1

 . لندي كتل بيرون برد علي مجيدي وهاي ه اگذرگ

به دوش  در ازاي به دست آوردن مستمري بزرگ،  آن را افريدي ها راهپاسداري از خيبر و آمد و شد از   -2
 .گرفتند

 .همه تكس هاي بازرگاني را حكومت بريتانيا مي گرفت -3

 .افريدي به دوش گرفتند) خيل ها(مسووليت صلح و نظم در گذرگاه ها را  همه تيره ها  -4

از جمع جنگجويان ) نشانزنان خيبر( »گداران خيبرنتف«دسته ويژه يي به نام  ،سباني از گذرگاه هابراي پا -5
 41.ايجاد گرديد افريدي ها

  
و آنان  نگهداشتندخود گرداني كامل را انگليسي ها همچنان براي افريدي ها درست مانند ديگر قبايل كوهنشين 

است خاطر نشان ساخت كه در اين قرار داد هيچ چيزي در باره بسيار مهم . را از پرداخت ماليات معاف ساختند
هر چند هم كه پسان ها در انگليس همانا . به رسميت شناختن قيموميت انگليسي ها بر افريدي ها گفته نشده بود

 42.فقت نامه و بسياري از موافقت نامه هاي ديگر با قبايل پشتون خاوري نمودنداهمين گونه آغاز به تعبير  اين مو

 
بخش هاي گستره قبايل پشتون، بريتانياي كبير ناگزير گرديد دست به لشكركشي هاي سركوبگرانه در در ديگر 

كاكرها و  ،جايي كه مواضع بريتانيا محكم تر از هر جايي بود -حتا در بلوچستان .برابر قبايل كوهنشين بيازد
همو، . دنهار سال آزگار جنگ هاي سخت پذيرفتن هاي خود را تنها پس از چييا بر سرزمنترين ها كنترل بريتا

اين رخدادها نشان دادند كه با آن كه ساندي مان به گفته معاصران وي بر دو سوي كرانه هاي هند و قندهار پلي 
سخاورزانه روپيه ها هموار كرد، حكومت هند در بلوچستان بس ضعيف و هاي برپا كرد و راه را با داد و دهش 

   43.ها به زور سرنيزه ها استوار بودناپايدار بود و تن
  

ت به ساختن پست ها و پاسگاه هاي نو در مهم ترين نواحي ين، حكومت بريتاتيا تصميم گرفت دسدر پيوند با ا
گليسي ها به زودي آغاز نا ،ي قبايل خيبرنمهربا جلبو با مطمين بر بوالن كنترل با برقرار نمودن  .كوهستاني بيازد

 ،مي گرديدنشامل كنترل آن كشور » گندمگ«ر پشتون كه گستره آنان بر اساس قرار داد به سركوب قبايل ديگ

                                                 
  .31.، ص1901گذرگاه خيبر، سان پتربورگ، . مورفي اي.  41

42  .Razwak R. An Article on Pukhtunistan . N. Y.,1960. P.14. 
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ان خان كه در نظر نداشت به راحتي حمتر از امير عبدالرشيپكه  ودكبير اين ب ييانتايوظيفه عمده بر .كردند
  .ردره خود بياوطاين قبايل را زير سي ،دهدسرزمين هاي پشتون هاي خاوري را به انگليسي ها ب

توانستند نفوذ و تاثير خود را در چترال، باجور، » ديپلماسي خاوري«با بهره گيري از همه شگردهاي  بريتانيايي ها
افزار به دست مي  گو جن پولآنان جايي كه بسياري از قبايل و خيل ها از  -دنو وزيرستان تقويت بخش

   .44آوردند
  

زير شدند و باشندگان بومي آغاز به پذيرش تابعيت ان سرسپاهيان افغاني به چترال و وزيرستا 1892در سال 
  .افغانستان كردند

 
كنترل بر  ،چون در اين صورت .نمي توانست اجازه بدهد كه وزيرستان به تركيب افغانستان برودبريتانياي كبير 

به امير  1892ر نايب السلطنه هند اكتب -از اين رو، النس دون. ه مهم استراتيژيك كرم را از دست مي داداگذرگ
به دليل  تهديد عبدالرحمان خان . م دادوماتتاولي تانساز وزير شعبدالرحمان خان با تقاضاي برون بردن سپاهيان

موفق نگرديد چترال و باجور را به  وبه همين دليل ا. ناگزير گرديد فرمان برداري نمايد ،جنگ نو با انگليس
  . افغانستان وصل نمايد

  
در لندن تصميم گرفتند عبدالرحمان خان را وادار سازند به گونه نهايي از همه سرزمين هاي  پس از اين رخدادها
موافقت نامه ننگيني را به تا براي اين كه امير را وادار سازند  . دست بردارد و منصرف شودپشتون هاي خاوري 

مركز ساخت و هيان را متاگروهبندي بزرگ سپبريتانياي كبير در مرزهاي هند و افغانستان  ،امضاء برساند
   45.ستان را اعالم كردمحاصره اقتصادي افغان

  
سكرتر دولتي هند بريتانيايي  -اين تدبيرهاي فشاري عبدالرحمان خان را ناگزير ساخت به آمدن مارتيمر ديورند

بايل كوهنشين به كابل موافقت نمايد كه مي بايست امير افغان را ناگزير سازد از تالش هاي مبني بر تابع ساختن ق
لمات پدر عوض دي. وزيري افريدي و مومند به خودش پايان بخشد و پيشروي به سوي چترال را متوقف سازد

ميليون روپيه و پايان دادن به محاصره  1.8انگليسي مي توانست به عبدالرحمان خان پرداخت مستمري به ميزات 
  . اقتصادي را وعده دهد

  
او موفق  پيش از رفتن به كابل –ه ديگر هم در دست نماينده انگليس بوديك برگ برنددر گفتگوهاي كابل  

متعهد  سانگلي. د، بخردشتنرهبران برخي از قبايل را كه در گذشته از امير مستمري دريافت مي دا شده بود

                                                 
  .68-67. ، صص1987، مسكو، »نومسايل اساسي تاريح : پشتون هاي خاوري«، .تيمور خانف، ل.  44
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دالرحمان عب. ان چندين بار نسبت به كابل  بيشتر بپردازد و با اين كار آنان را به جانب خود بكشاندنگرديد به آ
 درخورآماده نيست، و قبايل كوهي متحدان  با انگليس با درك اين موضوع كه افغانستان براي جنگخان 

. پيروزي بزرگ ديپلماسي انگليس بود 1893موافقت نامه . با ديورند امضاء كرد را موافقت نامه ،داعتمادي نيستن
ديره (هاي دير  نخان نشي ،احيه خيبرنتعيين شد،  ان هند و افغانستان مرزيرند كه بر اساس آن موط ديخمطابق 

پتان  ميليون 5/1نزديك به  .ترل انگليس قرار گرفتندنزير ك سوات، چترال، باجور و بخشي از وزيرستان) جات
     46.مبدل شدند» بريتانيا«به گونه فرموليته به اتباع خالف اراده خود 

  
هيان استره قبايل پشتون كه در برابر سپگاستراتيژيك در  انگليسي ها آغاز به اشغال نقاط سال 1893سر از 

حكومت هند بريتانيايي ناگزير بود همه ساله عمليات گسترده  .ادگي مي نمودند، كردندتبريتانيايي سرسختانه ايس
بهاي ميانگين هر يك از اين عمليات ها ارقام نجومي يي را در . رزمي را براي سركوب پشتون ها راه بيندازد

 »تهديد روسيه«با ترس از  مگر حكومت انگليس 47.سه ميليون پوند استرلينگ -اس سده نزدهم مي ساختمقي
مي ، متقبل الش به هر بهايي كه شده با دژهاي خود همه راه هاي منتهي به هند را ببنددتاين هزينه هنگفت را با 

در «: كه در آن آمده بود به دست آورد از هند دستور العملي -ب السلطنه هندئنا -ايلگين 1897به سال . گرديد
هر چه زود تر  قبايل مرزي و زير كنترل آوردن آنان و برپايي  »رامسازي« -نخست: برابر ما دو هدف قرار دارد

» مرز علمي هند«ن ما به اهيادستيابي به گذر آزاد سپ -دوم ؛روابط دوستانه با قبايل در آن سوي مرزهاي اداري ما
  ...دفاع از تجاوز خارجي براي .)گ-هندوكش(

  
هرگاه به كمك پاسگاه هاي نظامي به مصالحه موفق شويم و اين قبايل را الحاق كنيم، دستاورد بزرگي براي ما 

، آن گاه برد ما از ديدگاه تيوريك در آن خواهد بود كه بيندازيمرا بيشتر ميان هم ها هرگاه ما آن . خواهد بود
هند را با سپاهيان .] گ-منتهي به[يم توانست بسيار به خوبي راه هاي كوهستاني با اشغال سرزمين هاي آنان خواه

به خيزش  1897پشتون هاي خاوري به سال  ،بريتانيابه سياست اشغالگرانه در پاسخ 48».خود زير پوشش بياوريم
پيروزمندانه آغاز قيام  .ن قبايل مرزي از سوات تا وزيرستان اشتراك ورزيدندآسرتاسري دست يازيدند كه در 

 هشتادامير به شورشيان . رگاه خيبر از سوي افريدي ها گرفته شدذگليسي در گنا و پاسگاه هاي همه دژها. بود
   49.گ با مهمات دادنهزار ميل تف

  

                                                 
  .90.، مسكو، صگستره جويي مستعمراتي بريتانياي كبير در سه دهه اخير سده نزدهم، .د. پرفينف، اي.  46
  .215گروليف، ص.  47

48 .Evolution of India and Pakistan.1858-1947.Selectet Documents L.,1962.P.4660 
  .63، ص1911،  تاشكنت، 2آسياي ميانه، جلد // هاي اعزامي كوهي انگليس در مرزهاي شمال باختري هنداهميت نيروشيمانسكي، .  49
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قبال اشغال نموده بودند، عقب نشيني زير ضربات پتان ها ناگزير بودند از همه نقاطي كه سپاهيان بريتانيايي 
 مقيا نانگليس با دشواري هاي فراوان هر چه بود توانست اي مركز نمودن ارتش هشتاد هزار نفريتا مب اهتن. نمايند

   .50را در هم بكوبد
ابعاد و نيروي قيام قبايل مرزي پشتون چنان . ظامي به مرز ورشكستگي قرار گرفتن نرج سنگيابه دليل مخهند 

 تب آنان را به تعويق بيفگند و اعمار استحكاماوكحكومت انگليس را ترسانيد ه بود كه تصميم گرفت كه سر
  . را در سرزمين هاي پشتون هاي خاوري پايان ببخشد

  
به دو سال وقت نياز كه اين كار  چون. از خلع سالح سراسري پشتون ها دست برداردبريتانيا ناگزير بود همچنان 

   51.ميليون پوند استرلينگ مي زد 15به  سر داشت و هزينه آن 
  

قوانين بريتانيا . داشتندهاي خاوري ماليات گرفته نمي شد و در مسايل دروني خود خودگرداني كامل  توناز پش
» رامسازي«الش هاي مبني بر اشغال و ت . بودنجايي كه قبايل پشتون بود و باش داشتند، نافذ  -بر مناطق كوهي

 ديده بود ونگرنشانه گذاري افغانستان نيز  هند و نومرز . پشتون ها از سوي انگليسي ها با شكست رو به رو شدند
  .53مي شد خوانده 52.)گ-سرحد(» خط جبهي«بل » مرز«نه  1947حتا در اسناد انگليس تا سال  »خط ديورند«

  
امير به دليل اين كه  .فريب داده بود ،عبدالرحمان خان را در گفتگوهاي كابل ،سخن بر سر آن است كه ديورند

همه زمين هاي مومندها را در  »خط ديورند«چنين مي پنداشت كه مرز روي  ،ندنمي توانست نقشه را بخوا
با پي بردن به اين اشتباه امير، لب فرو بست و موافقت نامه به ديپلمات انگليسي  .گستره افغانستان نگه مي دارد

                                                 
  .307. ، ص1965، مسكو، 2، جلد تاريخ افغانستان، .آ. رومودين و. م. ماسون، و.  50
  .216-215. ، ص.و. گروليف م.  51
  

به گستره    )frontier )boundary  -سرحد. ه و همتا نمي باشنداز هم بيخي تفاوت داشت» مرز«و » سرحد«بايد توجه داشت كه .  52
سرزميني  يي كه در گذشته، زماني  كه ميان  كشورها خط مرزي بين المللي وجود نداشت، به عنوان يك ساحه حايل ميان دو كشور 

الق مي گردد كه دقيقا  داراي يك به خط فاصل شناخته شده بين المللي ميان دو كشور اط) border(برعكس، مرز . اطالق مي گرديد
خطي است كه ساحة حاكميت دولت ها را از هم  -مرز. يعني از ديدگاه هندسي تنها داراي طول است و عرض و پهنا ندارد. بعد است

بر مي  جدا مي سازد كه نه تنها شامل روي زمين مي شود، بلكه به صورت عمودي هم فضاي باالي تراز زمين و هم عمق زير زمين را در
از همين رو، كلمه سرحد تقريبا امروزه متروك . گيرد كه هم قلمرو هوايي و هم عمق زير زميني كشور شامل حاكميت ملي مي شود

نادرست است  سرحد ميان افغانستان و ايرانبراي مثال، هرگاه بگوييم . شده است و كاربرد آن از ديدگاه حقوق بين الدول درست نيست
  .و مانندآن و از اين رو، بايد از كاربرد كلمه سرحد در همچو موارد پرهيز شود رز ميان افغانستان و ايرانمو بايد گفته شود 

53 . Adamec L.W. Afghanistan`s Foreingn Affairs to he Mid-Twentieth Century Tucson 

(Arisona), 1974.P.187 
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اعتراض  1893 امه سالنعبدالرحمان خان به نقشه پيوست موافقت 1896به سال  .واريانت انگليسي امضا گرديد
     54.دست برداردزمين هاي مومندها رسما  از  ساخت تا د او را وادار به عقب نشينيننه هسطب الئر، ناگم. كرد

  
ي و انگليسي در زمينه نشانه گذاري نافغاراه كار كميسيون  آن گاه امير اهانت شده دست به سنگ اندازي بر سر

او همچنان از طريق فرستادگان . كرد مزاحمت» ط ديورندخ«متداد مرز يازيد و به گذاشتن نشانه هاي مرزي در ا
  . يايي آنان ادامه دادنبريتا دبه پشتون هاي خاوري در مبارزه ض يخود به ارايه كمك هاي پنهان يپنهان

  
ستره قبايل پشتون را گل استقرار سپاهيان انگليسي در مسياستمداران بريتانيايي ناممكن بودن كا 1897قيام سال 

در لندن درك كردند كه سركوب قبايل مرزي هنوز ناممكن است و نياز به مشي نو و نرم تري  .ثابت ساخت
در پي گرفتن  نو هند نائب السلطنه  -لرد كرُُزن از همين خاطر. نسبت به مشي حكومت انگليس و هند دارد

ن و تشكيل استان نو مرزي شمال بايل پشتوقرون بري همه سپاهيان انگليسي از گستره بموافقت لندن مبني بر 
سماعيل خان و نوار ا )دره( احي اداري هزاره، پيشاور، كوهات، بنو، ديرهودر تركيب اين استان ن. باختري گرديد

  55.پشتون شامل گرديد» آزاد«قبايل 
  

رزي شمال مركز اداري استان م -بود ع، واق)كه استان را اداره مي كرد(كه در آن مقر كميسار ارشد  شهر پيشاور
همه كرسي هاي رسمي در اداره بومي . اون كميسار اداره مي شدندعنواحي اداري از سوي م. گرديد باختري

  . ندبودجمع آوري ماليات و نظم مسوول تامين به دست سر شناسان پشتون سپرده شده بود كه  نياييبريتا
  

ماله كند، خيبر، كرم، و دو وزيرستان : جنسيج انسياسي بود كه پ نوهي زير كنترل افسراكامور مربوط به قبايل 
شبكه هاي دفترهاي استخباراتي براي جمع  ،در سراسر مرزهاي اداري. را رهبري مي كردند )شمالي و جنوبي(

  56.دنآوري اطالعات در گستره قبايل و نواحي مرزي افغانستان ايجاد گرديد
  

واضع خود را در نواحي هم مرز با افغانستان با ايجاد ايجاد استان مرزي شمال باختري به بريتانيا امكان داد م
پاهيان انگليسي كشيده شده از سبه جاي  .سيستم نسبتا موثر اداره در نواحي بود و باش پشتون ها استحكام بخشد

هاي گزيده ) مليشه( واحدهاي شبه نظامي ،شينكوهن رش هاي قبايلوسباني از يگستره قبايل پشتون و نيز براي پا
اين دسته ها با اسلحه تيربار انگليسي مسلح و  57.ايجاد گرديدند ز جنگجويان دير، چترال، كرم و وزيرستانا هشد

                                                 
54 .Ademec L. W. Afghanistan 1919-1923. A Diplomatic History. Berkelely,1967. P.79. 

  .144.تيمورخانف، ص.  55
56 Elliot J. .The Frontier 1839-1947. The Story of NWF of India. London.1968.P.144 
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» تفنگداران خيبر«ري ختقبيله يي مرز شمال بانمونه ترين دسته جنگجويان . زير فرماندهي افسران بريتانيايي بودند
ار اين مش  1899به سال .  نيايي را پاسباني مي كردندبودند كه مهم ترين گذرگاه از افغانستان به سوي هند بريتا

شمار سپاهيان انگليسي در گذرگاه دو  ،همزمان با آن. نفر رسيد 1200بار افزايش يافت و به  1.5دسته ها به 
و همه دژها و پاسگاه ها را به تفنگداران متمركز شده بودند در دهانه خيبر ها  ر آنگحاال دي. باركاهش يافت

رتش منظم كه آماده بودند در صورت اقبيله يي با واحدهاي  شبه نظاميانتعامل  يوهاين ش 58.رده بودندخيبر سپ
بروز خطر به يگان هاي غير منظم كمك نمايند، در نوار قبايل آزاد پشتون براي مرز شمال باختري هند بريتانيايي 

  .ادي مبدل گرديدعپديده  كبه ي
  

گاه سازي به مقصد گسترش و تقويت دژهاي قديم مرزي سازي و پاروي مرز اداري كارهاي بزرگ سنگرس
اده شد كه ددر اين حال به ايجاد شبكه هاي راه هاي مدرن و خط آهن جاي به خصوص مهمي  .از گرديدغآ

- 1901اين گونه كه به سال هاي . مي بايست گسيل سريع سپاهيان را به هر ناحيه دلخواه مرزي تامين مي كردند
  .ساخته شد )دار كرم(به سوي گذرگاه ماله كند و قلعه تل  راه آن 1902

  
پيهم قبايل كوهنشين به پيمانه  شبيخون هاين چونان يك سياستمدار دور انديش نيك مي دانست كه رِزك

دبيرهايي را براي بهبود وضع مادي تاز اين رو، يك رشته . بسياري برخاسته از ناداري وحشتناك آن ها است
 چند بار ،قبايل پرداخت مي گرديدبه كه يي مستمري ميزان  ،در آغاز .ري روي دست گرفتپشتون هاي خاو
اري ها تخصيص وبراي پخش در ميان خيل هاي باشنده در هم يهنگفت غبراي نخستين بار مبال. افزايش داده شد

  . يافت
  

وادي هاي خشك  ري،در استان مرزي شمال باختوضع خوار بار بهبود بخشيدن به  براي ،حكومت استعماري
و  و آبرساني آبياريكانال هاي كشيدن  59.اري گرفتيزير آبدر ابعاد گسترده يي كرانه هاي راست رود سند را 

 - كشانيدن زمين هاي نو به مدار كشاورزي اجازه دادند آغاز به اسكان دادن بسياري از قبايل در همواري ها كرد
با توزيع بهترين زمين ها در امتداد اداره بريتانيايي توانست آن،  گذشته از. جايي كه اعاشه آنان آسان تر بود

ن نوكران گوش به فرمان ناكه بسياري از آمستحكم تر سازدخان هاي قبايل را  اد باتحها بيش از پيش ا لاكان
  . امپراتوري بريتانيا گرديدند
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حاد با تكوهستاني گستره قبايل پشتون و ا واحينبه ياري خود داري از اشغال در اوايل سده بيستم بريتانياي كبير 
رام  راي چنديسرشناسان قبايل موفق شد قبايل خاوري پشتون را كه عمال توانستند از استقالل خود دفاع كنند، ب

مرواريد تاج شهرياري «براي بريتانيا نيم سده نياز بود كه گذرگاه هاي كوهستاني از افغانستان به سوي  .سازد
در آستانه جنگ جهاني اول اوضاع در مرزهاي هند و افغانستان بار ديگر  با اين هم،. ا اشغال نمايدهند ر –بريتانيا

كابل . يكي در پي ديگري آغاز گرديد 1913-1904خيزش پشتون هاي خاوري در سال هاي . پر تنش گرديد
 نليات رزمي سپاهيامقي از عايليوت ارزيابي دقي –تاريخ نويس نظامي انگليس. به ارايه كمك به آن ها ادامه داد

همه مردم . ه بودبرده نشددر مرز جنگ با ارتش دشمن « :ليسي در برابر قبايل كوهستاني در اين سال ها دادگان
   60».دشمن ما بودند

  
كميسار استان مرزي شمال -هاميلتون گرانتبه بيان دقيق » نوار آزاد« ،به خاطر خيزش هاي پيوسته پشتون ها

الش مي ورزيد اين انگشت ت هر دشمن انگليس ديگر. هند بريتانيايي مبدل گرديد »يه مرزيناح«باختري به 
سه لشكر را با  1914در هند اين را نيك مي دانست و ديگر در سپتامبر بريتانيا  حكومت. افگار آن را بفشارد

نشان دادند كه اين رخدادهاي بعدي  61.تان به حال آماده باش كامل جنگي در آوردسافغان يتمركز در مرزها
  .مدلل بودند.] گ-به چه  پيمانه[احتياط ورزي ها 
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  بخش سوم
  هنتيگ -ميسيون نيدرماير

  در گستره قبايل آلماننخستين موفقيت هاي استخبارات 
  

نيا را كه با همه وسايل مي كوشيد بريتا آلمانبي درنگ توجه  ،اوضاع انفجار آميز در مرزهاي هند و افغانستان 
 -نيكوالي دومقيصر ويلهلم دوم در نامه خصوصي به  1904هنوز در سال  .به خود جلب كرد ،عيف كندضرا ت

يگانه جايي در كره زمين است كه همه ناوگان بريتانيا هيچ كاري  -مرز هند با افغانستان« :امپراتور روسيه نوشت
  62.»دفع كنند هاجم مخاصمان راتد و توپ هاي آن در مي مانند ناند بكونمي ت

  
كه به راستي مي توانستند، با يي هاي ممكنه  يو وزارت خارجه با ارزيابي درست سودمند آلمانستاد كل ارتش 

تصميم گرفتند به  به دست بياورند، بر انگيختن خيزش قبايل پشتون بي درنگ پس از آغاز جنگ جهاني اول
  63 .گسيل دارند ور در جنگ در برابر انگليسافغانستان هيات ديپلماتيكي را به مقصد كشانيدن اين كش

  
با دادن تضمين به او مبني بر ( ياي كبيرنر حبيب اهللا را به اتحاد در برابر بريتايودند امبدر برلين اميدوار 

شايد  .تمايل سازندم، )بازگردانيدن همه سرزمين هاي پشتوني كه قبال از سوي انگليسي ها اشغال گرديده بود
گيري از خاك  هسنجيد كه هرگاه به اتحاد نظامي با كابل دست نيابد، دست كم اجازه بهر مي آلمانرهبري 

ي آلمان .را به به دست خواهد آورد خاوري ين هاافغانستان براي راه اندازي پويايي هاي ويرانگرانه در ميان پتا
با  يتانيايي قبايل پشتون راخيزش نيرومند ضد بر ،به كمك سكه هاي زرين و نامه سلطان ترك ها اميدوار بودند
  .راه بيندازند فراخوان به جهاد

  
داشت كه نيك مي دانست كه  آلمانل ارتش كتان ستاد سرا در سازماندهي گسيل هيات به افغان تجاي نخس 

ستاد كل  ،گرفت هياي كبير بهرنبراي آن كه از نيروي آنان در برابر بريتا. قبايل پشتون چه نيروي مهيبي دارند
 »انقالبي سازي«تصميم گرفت گسيل هيات ويژه يي را به ايران و افغانستان به مقصد  ندهيفرما

از  يآلمانظاميان نگروهي از  1915حمايت حكومت تركيه در اوايل  با .آنان آماده بسازد )»ريوليوسيونيزاسيون«(
 )مونيخ( دانشگاه مونشن در گروه اعزامي  1914-1912 دراستخبارات به رهبري اسكار فن نيدر ماير كه بخش 

   .به راه افتاد به سوي خاور ميانه ،دوورزيده بشركت ايران  به
  

                                                 
  .79، ص 1923مكاتبه ويلهلم دوم با نيكوالي دوم، مسكو، .  62
  .22، ص 1985خالفين، ن، سپيده دم آزادي بر فراز كابل، مسكو، .  63



 ٤٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 –وسيسنه به تنيدن شبكه جاالي ها فعاآلمانه پس از آن كوه نيدرماير به تهران رسيد رگ 1915ل ياپر  25
 »دهليز«ان بدون نيدر ماير نيك مي دانست كه موفقيت در افغانست. تخريبي خود در اين كشور آغاز كردند

پول  بادكردناز  آلمانن نظامي ورييس ميسي ،در اين رابطه. ن ميان كشور و تركيه دستياب نخواهد گرديدئمطم
در  ،براي نمونه. ارزشمندي داشتند هايداعي او دستاورسم. براي ايجاد شبكه جاسوسي در ايران باكي نداشت

با ميسيون نظامي در استانبول تامين  ينئد كه ارتباط مطمرديگصب نيك ايستگاه راديويي نيرومند شهر اصفهان 
  64.نموده بود

  
هي اقدامات ويرانگرانه در برابر دعمال و زير دستان خود را به مقصد پيشبرد استخبارات و سازمان ،نيدرماير
او  ،فغانستانوازه هاي اراوضاع در د با بررسي .فرستاد به بسياري از شهرهاي ايران، روسي و بريتانيايي سپاهيان

به وه رن گيدر چند -در دسته ها ،براي آن كه شكست اين عمليات خطرناك را به حد اقل برسانندد رپيشنهاد ك
  .خنه كنندر» سرزمين جهاد«

  
ي در افغانستان در عمل به دو آلمانمتجر به آن گرديد كه هيات  آلمانرقابت ميان ستاد كل و وزارت خارجه 

تيگ كه در نبه رهبري ورنر فن ه »يكديپلمات«بخش به رهبري نيدر ماير و » امينظ«بخش : بخش تقسيم گردد
  65.در تهران بود آلمانسكرتر سفارت  1913-1914

  
راجا كمار  ،)نماينده خاص امير افغان در اروپا(ي ها محمد بركت اهللا آلمانافزون بر  در تركيب گروه هنتيگ

شامل ساختن ناسيوناليست هاي هندي و پشتون ها آشكارا . دافريدي شامل بودن تن و نيز شش پمهندرا پراتا
 .، در كدام راستا عمل خواهند كردن كه به كابل برسندآها پس از  يآلمانكه  آن بود گواه بر

 
اين گونه او . نيدر ماير آغاز به گسيل گروه هاي كوچك در مسيرهاي گوناگون كرد 1915در ماه جون 

هنتيگ آن . كاروان اصلي به سوي افغانستان رهسپار شد بود كه تنها پس از اين. گم سازد توانست حريفان را راه
افزون . متابعت كنددربست  ،ت هاي بومي را بسيار خوب مي دانستنكه از حريف خود كه سقدر خرد داشت 

مك بزرگي شان ك »راهپيمايي«گام ني ها در هآلماناني عضو آيين ممنوعه بهايي بود كه به نبر آن، نيدر ماير په
  . نمودند
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مي  نظامي مجرب بسيار جاسوسيك تنها .] گ-و آشفته در آن اوضاع و احوال بسيار دشوار[ ،در يك سخن
موفقانه به  ،روسي و بريتانيايي .]گ-كمين گرفته[ با آدم هاي خود با پشت سر گذاشتن همه دسته هايتوانست 

ياي كبير تالش خواهند ورزيد كاروان او نكه روسيه و بريتا به خوبي مي دانست  رنيدر ماي .مايدنرخنه افغانستان 
اشترها و بي آن كه به تلفات  او، .از اين رو، مسير خود را از راه دشت كوير برگزيد. را در هنگام راهپيمايي بزنند

  50با گرماي  66.راه مي پيمودبه سوي مرز افغانستان كيلو متر در شب  50-40با سرعت  ،نفرات دل بسوزاند
افتادن به دام  زي ها توانستند اآلمان ،آهنگ بسيار بزرگ پيشروي بود مگر همو به ياري آن ندرجه سلزيوس اي

  . اسارت روس ها بگريزند
  

ي ها هنگام عبور آن ها از طريق ايران ناكام به در آلمانهمه تالش هاي بريتانيا و روسيه مبني بر به دام اندازي 
ي ها را به آلماننستند گروه كوچكي از قزاق ها توااز ي كدسته كوچ 1915والي ج 30به تاريخ هر چند، . آمد

 مگر،. يك روز آزگار ميان دو طرف مخاصم تير اندازي شد. ه كنندردر قائن محاصرهبري واگنر و پاشن را 
هاي  قزاق ها توانستند بخشي از سالح ها و صندوق هاي پر از سكه ،راستش. شب توانست بگريزدي آلماندسته 

  67.طال را كه براي قبايل پشتون در نظر گرفته شده بود، بگيرند
  
ي ها آلمان. گرد او كرديدسته سواره روسي رد پاي كاروان نيدر ماير را رديابي و آغاز به پ اگست 15به تاريخ  

. گير انداختفته بودند و ديگر ممكن نبود آن ها را رمقارن اين زمان يك شبانه روز و اندي از قزاق ها پيش تر 
كيلومتري مرز  50ت و تنها در فادامه ياديگر هنتيگ چندين روز  -هيات نيدر ماير ،ه رغم اين، ردگيريب

  68.افغانستان پايان گرفت
  

هند  »آزاد«اوضاع در كشور و نوار قبايل . ي به افغانستان رسيدآلمانهيات  1915اگست  21بر  20شب هنگام 
 - ركتيا و متحدان آن از سوي سلطان نعالم جهاد در برابر بريتاا. د بودعار مساي ها بسيآلمانايي براي يبريتان

ليفه همه مسلمانان سني جهان به شمار مي رفت، از سوي باشندگان افغانستان و پشتون هاي خمحمود پنجم كه 
  .بود گرديده وبه ر ويايي با تاييد رنتايهند بر

  
اطر نشان مي سازد كه تبليغات خخود در باره تاريخ افغانستان  در يكي از آثار تاريخ نويس امريكايي، -آدمك

ئه ضد طتصادفي نيست كه نخستين تو 69.بسيار موثر بود ميل در رابطه با تهديد خالفت و اسالتركيه در ميان قبا
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از ف خود را دفاع دبروز كرد، به گونه يي كه اعالم گرديد، هدر ميان روحانيون مسلمان يايي كه در هند نبريتا
از هند به مكه  1914هوري بود كه در الوطئه مولوي عبدالرحيم تسازمانده اين . خليفه و خالفت مي خواند

هواداران وي . ش قبايل پشتون نمودزجا به كمك هواداران خود آغاز به آماده سازي خي نرهسپار گرديد و از آ
  70.اب پخش نمودندنجيورش به په برك مكه را با فراخوان توالي  -غالب باي نامه پشتون هادر ميان 

  
الم برجسته ع -مومند ها به رهبري حاجي صاحب تورنگزايي 1915 لهنور در ماه اپري ،در نتيجه اين تبليغات

لشكر چهار هزار نفري تورنگزايي . پيشاور نمودند انگليسي در نزديكياقدامات رزمي در برابر سپاهيان  آغاز به
ها و پاسگاه هاي انگليسي ژرشته يورش هايي بر د ،و مهمات از امير افغانستان مومندها با به دست آوردن اسلحه

    71.ها انجام دادند
  

. پيوستند به مومندها وزيري هاي وادي رودخانه توچي در پي آنانيوسفزايي هاي بونر و سوات و  ،به زودي
  72.اهيان كانادايي را گسيل دارندانگليسي ها ناگزير گرديدند به استان مرزي شمال باختري يگان هاي اضافي سپ

  
حمله ، بسا چه .شبيخون هايي زده مي شد بر دژها و پاسگاه هاي انگليسي در امتداد سراسر مرز هند و افغانستان

فرماندهي  ،در اين رابطه. تان پنهان مي گرديدندسر سرزمين افغاندسپاهيان بريتانيايي پيگرد ترس كنندگان از 
به  اآن كه در صورت لزوم سركوبگران بتوانند پ مبني برلطنه ساجازه نائب الآوردن در پي به دست  بريتانيا

- 1901حاال روزهاي آرام سال هاي « :مگر پاسخ رد جدي گرفتند. دست يابد ،نواحي مرزي افغانستان بگذارند
ان ها امروزه ارگونه افغميبحساسيت . ي زخم افغانستان پا بگذاريموهنگامي كه ما مي توانستيم رنيست  1905

در كشور شورش رخ  ،به افغانستان تجاوز نمايند ما يك فاكتور سياست جهاني شده است و هرگاه سپاهيان منظم
  73.»خواهد داد

حكومت ارا گواهي مي دهد كه كآش تدر مرزهاي شمال باختري  هند آن فاك 1915 سال در باره اوضاع 
  74.از نواحي مرزي نمايد سپاهيان بري آماده بود در صورت لزوم آغاز به برون مستعمراتي
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آماده سازي خيزش سراسري پشتون  براي 1915از پيروزي هاي نخستين، در ماه اگست سرمست  ،عبدالرحيم
   .در سال آينده  به كابل آمدترك ها و افغان ها  ياريبه هاي هند بريتانيايي 

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

يه تي ها را به انتظار تحول آآلمانمگر امير جبيب اهللا با همه شيوه ها گفتگوها با . افغانستان نقويت بخشيد
همزمان با عقب نشيني در برابر هواداران جنگ با انگليسي ها به رهبري او، . رخدادها در اروپا به تعويق مي افگند

اجازه داد به نواحي بود و  ،ي ها را انجام مي دادندآلمانوظايف ه كبه ترك ها  ،سردار نصر اهللا خان برادرش
   75.باش مومندها، افريدي ها و وزيري ها بروند

  
مزاحمت نمي  به ميهن بسر مي بردند، فرانسهكه در  سامير همچنان از بازگشت پتان هاي گريزي از ارتش انگلي

ي پنداشتند كه بازگشت آنان اوضاع را بيش از اين هم در نوار قبايل آزاد هند بريتانيايي در برلين درست م .كرد
به شدت از پديدار شدن گريزيان افريدي كه با داشتن حكومت بريتانيا  1915در از اين رو،  .پرتنش مي سازد

سربازگيري از . م بودنا آرادر خيبر تجربه جنگي در اروپا بي درنگ در برابر انگليس وارد جنگ مي شدند، 
  76.مگر ديگر دير شده بود. پشتون ها در ارتش انگليس بي درنگ متوقف گرديد

  
قرار دادي  آلمانحبيب اهللا خان با در نظر داشت تمايالت ضد انگليسي باشندگان افغانستان با  1916در جنوري 

ه امير مزاحمت نمي كرد سياست بيطرفي مضاي آن بان يافته بود كه ياين قرار داد چنين تدو. را به امضاء رسانيد
در ميان پشتون هاي نواحي جنوب افغانستان و نوار قبايل آزاد هند اميدواري  آلمانمگر قرار داد با . را ادامه دهد

  . قبايل پشتون تنها منتظر اشاره در جنگ در برابر انگليس بودند . براي اعالم هر چه سريع تر جهاد را پديد آورد
  

براي جلوگيري  حبيب اهللا. در افغانستان نيز جهاد آغاز مي گرديد ،قيام مي كردند »آزاد«نوار نشينان هرگاه كوه
فراخواند كه در آن به اطالع آنان رسانيد در كابل ترين رهبران قبايل پشتون را  نفوذ جرگه با ،از اين خطر عيني

پس از پايان اين جرگه پيامي فرستاد بريتانيايي  امير به قبايل پشتون هند77.كه مشي بيطرفي را ادامه خواهدا داد
: امير در باره آغاز جهاد چنين نوشت. كه در آن آنان را به خويشتنداري فرا خواند و وعده كمك و اسلحه داد
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ما بسيار از شما خشنود هستيم و از آمادگي شما براي جهاد كه هرگاه خواست خدا باشد، تابستان آينده آغاز «
  78.»اه هستيمخواهد شد، آگ

  
اقدام خواهد كرد كه كشتي هاي  بر ضد بريتانيا نها هنگاميت«حبيب اهللا در پايان پيام خود به قبايل افزود كه 

وي  استوار امير افغانستان گواه بر آرزومندي شرط گذاشتن و اين مقيد كردن .»ي به سواحل هند برسندآلمان
و مي پنداشتند گمان نمي بردند بازي دوگانه امير  بههنتيگ هنوز  نيدرماير و . بودي بر حفظ صلح با بريتانيا نمب

دست كم زمينه تنها پرده يي است بر  آماده گيري براي جنگ با انگليس يا  ،كه همه اظهارات او در باره بيطرفي
   . »خط ديورند«.] گ-دو سوي[  قيام قبايل پشتون سازي براي راه انداختن

  
ي ها آلمانبه ياري  1916اوايل  رداو، . مي داد كه چنين آمادگي هايي مي گيردخود نمايش  تامير با اقداما

افسران . ارتش افغانستان نموددر ي مرزي را تحكيم بخشيد و آغاز به اصالحات و پاسگاه ها برخي از دژها
يان امير چندين مكتب نظامي براي آماده سازي بورد افسري سپاه طي دوره كوتاهي ماير ي به رهبري نيدرآلمان

ي آلماناز سوي مطابق پالن تدوين شده پس از اين، . و خط دفاعي يي پيرامون كابل آراستند سازماندهي كردند
    79. ارتش افغانستان مانورهايي به مقصد دفع تهاجم محتمل سپاهيان بريتانيايي انجام مي دادها 
  

ه كنيدر ماير  . ندبيازدر ميان قبايل مرزي پشتون پويايي هاي ضد بريتانيايي دست به  از كابل ي ها توانستندآلمان
از  شكست رايش سوم در جنگ جهاني دوم به اسارت شوروي ها در آمده بود، در باره پويايي هاي خود  سپ

ما توانستيم جنبش شورشي برخي از قبايل را در برابر «: در سال هاي جنگ جهاني اول چنين گفتدر افغانستان 
زمينه  رد ايده شده بود كه كار بزرگي رني تآلماندر ميان قبايل شبكه خبر چيني . ميي كنانگليسي ها سازمانده

تطميع مي را هبران قبايل مرزي رمعموال ما .  دامن زدن تنفر در اين قبايل نسبت به انگليسي ها پيش برده بود
در ميان  آوازه ها  پخش ما از. رهبران قبايل هدايايي گرانبهايي مي پرداختيم هنگام اجير سازي براي. نموديم
طي مدت بود و باش . همچنان پنهاني به قبايل مخاصم با انگليس اسلحه رسانيده مي شد .كار مي گرفتيمقبايل 

  80. »ديدار كردم ،كه در بخش هاي باختري هند رخنه نموده بودند يبا رهبران قبايل  غير رسمي من ،در افغانستان
  

تعهد سپرد  آلمانكه بر اساس آن ببندند  »كميته پيروان جهاد«رار دادي با وهابيون ي ها توانستند همچنان قآلمان
خيزش هاي ضد بريتانيايي را در گستره قبايل پشتون بر  تابه اين سازمان مبالغ هنگفت و پارتي هاي اسلحه بدهد 

به برلين تدوين نمود كه نيدر ماير كه از پيروزي هاي نخستين شادمان شده بود، يادداشت گزارشي يي  .انگيزند
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ي ها و آلماندر آستانه تهاجم  ايييهند بريتان» آزاد«را در نوار قبايل  آلمانكه اجنتوري بدر آن پالن اقدامات ش
  :او در برنامه داشت .رايه كردا به ايران د  در بهار آيندهها ترك 

 انانجام كارهاي بيشتر سنگرسازي و پاسگاه سازي در مرزهاي هند و افغانست -1

 سازماندهي شبيخون ها بر دژها و پاسگاه ها و كاروان هاي انگليسي  -2

 پخش تبليغات ضد بريتانيايي در هند -3

دو  ،ميليون پوند استرلينگ يكنيدر ماير براي پياده سازي پيروزمندانه انديشه هاي خود از ستاد كل خواست 
  81.ترس او بگذارندسا تركيه به دابره بخفروند هواپيما و يك دستگاه نو و نيرومند راديويي براي م

  
به همين خاطر حتا آغاز به آماده ساختن توطئه به . خيزش پشتون ها را بر انگيزندي ها بسيار شتاب داشتند آلمان

از آن بهره گيري ها زش بزرگي بود كه انگليسي غاين كار ل روشن است. مقصد سرنگوني حبيب اهللا كردند
  82.بر هم زدرا ي آلمانبات با هيات سانبي درنگ هر گونه مهم و او  دندرساني موضوع را به آگاهي امير و كردند

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

راج آن ها تصميم خباره ا درواداشت تا ي ها و طالي انگليس حبيب اهللا را آلمانمكارگي . ندپس از جنگ را داد
   83.ر گرديدند افغانستان را ترك گوينديي ها ناگزآلمان 1916در ماه مي  .بگيرد

  
آن ها توانستند از  ،مگر .پرداختند شكار نيدر ماير و هنتيگ به سازماندهي و روسيه بي درنگ  استخبارات بريتانيا

نيدر ماير . انستان را از راه هاي گوناگون ترك گفتندآن ها را اين كار نجات داد كه افغ. خطر دو گانه بگريزند
خود » دوستان«در ايران او مي توانست به كمك . تهران را برگزيد -مشهد -هرات -فيمزارشر -مسير كابل

جامه يك بازرگان به تركيه رسيد و سپس به آرامي به  در نيدر ماير: چنين هم رخ داد. سنجش دادشته باشد
تنها او آن فاكت گواهي مي دهد كه از نزديك به سي افسر همراه او » سفر«ه خطرات در بار. ميهن بازگشت

فرا نزد خود براي ارائه گرارش نيدر ماير را  ،قيصر ويلهلم دوم 1917در ماه مارس  .بازگشتند آلمانبه  چند تن
  84.نشان اهدا كرد برايش  خواند و به پاس خدماتش در خاور ميانه

  
ه از آن جا با ك -دوكش و چين به امريكاناز راه ه -از تر مگر ايمن تري را برگزيدهنتيگ راه دور و در 

 مين ارتباط با چين داشت طن بر مي آيد كه او يك كانال ميچن. رسيد آلمانيك به آرامي به تپاسپورت ديپلما
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گام دالر در آن هن. كه از طريق بانك آن كشور براي پويايي هايش در افغانستان پول به دست مي آورد
و آدم طرف اعتماد هنتيگ در كابل مبلع امريكايي براي آسياي ميانه  يك ارز نادر و كمياب شمرده مي شد 

خود  )رييس( »شف«ان وزيرستان حتا پس از رفتن نيشهنگفت پول را همو در دالر امريكايي داشت و به كوهن
  . نتقال داده شددر آتيه منابع باقي مانده از كابل به چين ا. اسلحه مي رسانيد

   
 »دينلشكركشي كبير ه«را براي  آلماندر افغانستان ديگر نمي توانست آمادگي  هنتيگ-هيات نيدر ماير ناكامي

اسيران  بود كه پيشنهاد نمود از آلمانرييس ستاد كل  -ليودن دورف ،پالن اين لشكركشي طراح. متوقف سازد
پيشنهاد . تشكيل داد براي حمله به هند يويژه ي سپاه ،غربي ي شرقي وبهه هاجه شده در تگرف يمسلمانان و هند

پنجاه  1916با پايان كه مقارن  ه يي ايجاد كردندليودن دورف را پذيرفتند و در نزديكي برلين اردوگاه هاي ويژ
  . از تركستان روسيه گرد آورده بودندعرب و چهل هزار مسلمان  و هزار هندي، پشتون

  
را براي تهاجم از طريق گستره يي داشت از اين اسيران جنگي سپاه چهل هزار نفري  در نظر آلمانفرماندهي 

 ،پس از اشغال اين دولت هابرنامه ريزي كرده بود  آلمان. بخارا و افغانستان ايجاد نمايد ،ماوراي قفقاز و خيوه
مي پنداشتند كه كمك  در برلين  .نمايدبي درنگ آغاز به تهاجم به هند و  قيموميت خود را بر آنان تثبيت 

  85.ي و اتريشي در تركستان روسيه خواهد بودآلمانهزار اسير  110ي خيزش آلمانموثري به سپاهيان مهاجم 
  

ي ها حكومت استعماري انگليس در هند و امير افغانستان مساعي خود را براي جلوگيري از آلمانپس از رفتن 
ين يك امر بسيار دشوار بود چون آوازه ها در باره آغاز ا. سراسري قبايل مرزي پشتون هماهنگ نمودند خيزش

حبيب اهللا نمي توانست آن . جهاد در برابر بريتانياي كبير در سراسر نوار مرزي هند و افغانستان پخش گرديده بود
يايي هاي ورد جلو پكبه همين دليل، او خطر ن .تكذيب نمايد ارا با ترس از بر انگيختن تنفر افغان ها آشكار

   .بگيرد 1916نصر اهللا خان و عمال ترك ها را در ميان قبايل در تابستان  –رشور و پر هنگامه برادر خودپ
  

، موفقانه در ميان پس از رفتن نيدر ماير و هنتيگ كه شمار چشمگير آنان در افغانستان مانده بودند، ترك ها
را در دفاع از خالفت به راه انداخته و پيش  را كارزار تبليغي گسترده ييپشتون هاي افغانستان و هند بريتانيايي 

كميسار ارشد استان مرزي شمال باختري و اگنت سياسي در خيبر به -روس كيپل 1916در ماه جوالي . مي برند
در  .86گزارش داد) تيراخ(ها در باجور و تيراه  كدر باره پويايي هاي تر )به اقامتگاه نائب السطنه هند( سمله
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پويايي هاي آنان در ميان ميعودها و  87.و ناحيه نزديك به چمن آمدند به وزيرستان جنوبي همين ماه ترك ها
  .هر آن مي توانست خيزش هاي ضد بريتانيايي آغاز گردددر وزيرستان : وزيري ها موفقيت آميز بود

  
آغاز جهاد تصميم دهار در باره نروحانيون ق: ب افغانستان همين گونه اوضاع انفجار آميز پديد آمده بودندر جا

براي  88.نددهار پشتيباني كردنمحلي افغاني در نواحي مرزي از اين فراخوان علماي ق هاي حكومت. گرفتند
بر حفظ صلح در مرزها در  يشاه بزرگ با زير پا گذاشتن فرمان امير مبن -نمونه، سرپرست واليت خوست

در خود وزيرستان در  89.ازماندهي كرديايي سنستره هند بريتاگتهاجم لشكر بزرگي را در  1916اگست 
فرماندهي بريتانيايي  1916سراسر سال . خيزش بزرگ وزيري ها به رهبري فضل الدين در گرفت 1915اكتبر

، سركوب  به ديگر نواحي نوار قبايل پشتون پخش گرددبيم آن مي رفت كه ناكامانه مي كوشيد خيزش را كه 
  90.نمايد

  
 حبيب اهللا .افغان به حكومت بريتانيا اجازه داد خيزش مسعودي ها به تعويق بيفتد تنها مشي هوادار انگليس امير

اعالم خودسرانه جهاد «به آن ها اعالم داشت كه شتابزده نمايندگان خود را نزد قبايل مرزي گسيل داشت و خان 
  91.»در برابر انگليس بدون اجازه او مردود است

  
را پيشواي روحاني خود مي شمردند، قبايل وزيرستان را از آغاز جهاد  ي خاوري اوامير كه پشتون هااين هشدار 

در مرز منطقه . ليسي ها اوضاع بس خطرناكي در ناحيه خيبر بروز نمودگبراي ان 1916تابستان سال . باز داشت
ادامه داشت كه با  تورنگزايينزديك به يك سال مي شد كه شورش مومندي هاي كوهستاني به رهبري  ،پيشاور

   92.سپاهي را گماشته بود، مگر گماگان نمي توانست به پيروزي دست يابد 9000آن كه فرماندهي انگليس 
  

يجه معامله با خان هاي مومند باشنده همواري ها به تانگليس در ن ،محاصره مومندي هاي كوهستانيبراي تقويت 
پيشاور را از امكان داد كومت بريتانيا حبه  اين تدبير .اد نمودجمومندي را اي) شبه نظاميان(ايشهمكاري آن ها ملي

حكومت بريتانيا پيروزمندانه با پويايي هاي ترك ها در ميان . دفاع نمايد تورنگزايي ييورش هاي دسته ها
 نيز نزد اين قبيله همراهي گريزيان افريدي هفرستادگان تركي ب 1916در ماه جوالي . افريدي ها مقابله كرد

                                                 
87   .Adamec L.W. Op.cit.P.98. 
88 Ibid.P.100. 
89  . . Adamec  L: W: historical and political Who of Afghanistan. Graz 1975. P.232 
90 .Watteville H.Waziristan1919-1920. Campaigns and their Lessons. L., 1925.p.35. 
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92 .  Elliot j. Op.cit. P. 176. 
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كه تابعيت عثماني را بپذيرند و بي درنگ جهاد عليه بريتانياي پيشنهاد نمودند ريدي ها ترك ها به اف 93.آمدند
شرط دريافت كمك راستين آماده  هب تنهاافريدي ها . انه پاسخ رد دريافت داشتندممگر محتر. كبير را آغاز كنند

كيم حجمرود در گذرگاه خيبر را تا شتابزده دژ هاز همين خاطر انگليسي  .نندكغاز آبودند قيام ضد بريتانيايي را 
  . بخشيدند

  
سپاهيان انگليسي هنوز هم نتوانسته بودند خيزش مومندها و وزيري ها را سركوب نمايند و  1917مقارن با بهار 

به تاريخ اول ماه مارچ لشكر سه هزار نفري آنان . در ماه مارچ ديگر مسعودها نيز دست به شورش زده بودند
تيپ  فرماندهي انگليسي ها براي نجات دژها و پاسگاه هاي خود. ا به محاصره كشيدندا ركپست نظامي سروي

چناني كه . كه موفق گرديد محاصره سرويكاي را بشكناند ديره جات را از تنك به گومل گسيل داشتند
بار مي مسعودها  9چون پس از بازگشت تيپ به تاريخ  .رخدادهاي بعدي نشان دادند، پيروزي ها موقت بودند

شورش در وزيرستان مي  -امير افغان در وضع دشواري قرار گرفت. ردندكديگر اين پست نظامي را محاصره 
از همين رو، حبيب اهللا بي درنگ به  .توانست به شورش همه قبايل پشتون در برابر انگليس و خود او مبدل گردد

ر مسعودها دست به لشكركشي هاي بزرگ كومت بريتانيا در هند نامه يي فرستاد با خواهش اين كه در برابح
يزش سراسري قبايل مرزي كه مي تواند هر خاين كار مي تواند به او مزاحمت كند از «چون . سركوبگرانه نيازند

  94.»جلوگيري نمايد ،دو كشور را به جنگ بكشاند
  

خطر كنند و تابستان  اوضاع در وزيرستان به آن پيمانه خطرناك بود كه انگليسي ها با آن هم ناگزير گرديدند
تهديد تكرار رخدادهاي  ،هرگاه اين كار  را نمي كردند. نمايند يورش بزرگي را در وادي هايسورا آغاز  1917
با حمايت نيرومند هوايي در  دو ماه سپاهيان انگليسي زير فرماندهي جنرال بينون. واقعي مي گرديد 1897سال 

ه تاريخ ده اگست جرگه مسعود ها فيصله كرد دست از مقاومت تنها ب. در گير جنگ بودندبرابر مسعودها 
 95.دنبردارند و با بريتانيا موافقتنامه صلح را امضاء نماي

  
انگليسي ها به ياري نيروي هوايي موفق گرديدند خيزش مومندها را كه هواپيماهاي انگليسي را  1917به سال 

تا پايان  باختري هند بريتانيايي -در مرز شمال لحظه سر از اين. مي خواندند، سركوب نمايند» فرشتگان مرگ«
  96.استخبرن خيزش هاي بزرگجنگ جهاني اول 

  

                                                 
93 . Adamec L.W. Afghanistan 1900-1923. P. 98. 
94Ibid. P.99.  
95 . Watteville H.Op.cit.P.38-42. 
96. Elliot j. Op.cit.P. 176, Sykes P. Op.cit. P.263 
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تالش  آلمانشن مي گردد كه ودر مرزهاي هند و افغانستان ر 1917 -1914با بررسي نتايج رخدادهاي سال هاي 
وفق هم متا جايي كه  يدانم ريبردا بهره مي ورزيد از مبارزات رهايي بخش پشتون ها به مقصد تضعيف بريتانيا

بل  ،هم بر نداشت انه تنها يك هنگ ر ،با ترس از تهديد شورش قبايل در مرز هند و افغانستانانگليس : گرديد
  .ردگسيل دابدانجا نيز ناگزير گرديد سپاهياني را هم كه بايد به جبهه اروپا مي فرستاد، 
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  بخش چهارم
  شكست سنگين انگليسي ها از پشتون ها: غان و انگليسجنگ سوم اف

  
دليل آن همان . بي درنگ پس از پايان جنگ جهاني اول سر از نو تيره گرديدمناسبات ميان بريتانيا و افغانستان 

امير حبيب اهللا خان در ازاي مشي هواداري از انگليس در سال هاي . پشتون» آزاد«نوار قبايل  -شد كه بود
خواستن اين كرد كه به افغانستان استقالل بدهد و زمين هايي پشتون هاي خاوري به از لندن آغاز  1914-1918

  97.را باز گرداند
  

كه بي  شستان اهللا بر اورنگ پادشاهي افغانستان نمپسرش ا و بيب اهللا خان كشته شدح ،از اين سچندي پ
 هو ب يددجنگ سوم افغان و انگليس ناگزير گراين بود كه . اعالم كرد درنگ استقالل كشور خود را از انگليس

 روز98 .نمودندآغاز به تهاجم به سوي پيشاور خيبر  از طريق گذرگاه سپاهيان افغاني 1919ماه مي  سومتاريخ 
  . بريتانيا در برابر افغانستان اعالم جنگ كرد ديگر

  
 -فيرز  تيتلر .يزي هند بريتانيايپتان هاي مر انگليسيگرديد براي خيزش تازه ضد آژيري ،آغاز اقدامات جنگي

پشتون پس » آزاد«قيقي از اوضاع در نوار قبايل دارزيابي  در خاطرات خود در كابل،بريتانياي كبير سفير پيشين 
 زمينه بود كه اين99.»گرديد» ناپديد«كنترل بريتانيا بر نوار مرزي طي چند روز «: داد از آغاز جنگ با افغانستان

هدف اصلي فرماندهي  ،تصرف پيشاور. اهم آمدربه هند بريتانيايي ف يهاجم سپاهيان افغانمساعدي براي آغاز ت
و از جمع آنان  هزار ستيزه جو مي رسيد 200رهاي قبايل مرزي كه شمار شان به كبا كمك لشكه تنها  افغان بود

بود تا بر ارتش بريتانيا يك اين كامال بسنده  .عملي بود چند تير مجهز بودند، نهزار تن با تفنگ هاي مدرهشتاد 
  100.رشته ضربات جدي زد

  
اقدامات رزمي در مرزهاي هند و به  نائب السلطنه هند بي درنگ پس از آغاز -از اين رو، لرد چلمسفورد

از پخش پول صرفه «كميسار ارشد استان مرزي شمال باختري فرمان داد  -يپلكاو به روس  .كرد افغانستان
   101»جلو شورش قبايل گرفته شود محض براي اين كه. نكنيد

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

  .ترجمه روسي 1987غبار، افغانستان در مسير تاريخ، مسكو، .  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، ص1985خالفين، سپيده آزادي بر فراز آسمان كابل، مسكو، .  101
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افريدي ها نمي خواستند در برابر . آغاز گرديد» يبرختفنگداران «ر پي آن گريز گروهي پشتون ها از دسته هاي د

تن نزد انگليسي ها ماندند كه هر  200سرباز تنها كمتر از  1200پس از چندي از . هم قبيله يي هاي خود بجنگند
افغاني با همكاري افريدي ها بدون  سپاهيان102.شورشيان  بپيوندندبه ا تفنگ در دست آن آماده گريز بودند تا ب

پادگان انگليسي در خيبر آب آبرساني را كه به  مانع به نزديك دژ بريتانيايي لندي كتل رسيدند و استيشن پمپ
در ميان  ،يشاميدنآيي و به دليل نبود آب درجه  60در گرماي 103.تسخير كردند د،آشاميدني كوهي مي دا

ست كه بايسته است هر چه سريع تر افغان ها نفرماندهي بريتانيا مي دا. ير شدگسپاهيان انگليسي بيماري كولرا وا
چون سپاهيان را به گونه عاجل براي سر كوب . مگر هيچ كاري از دستش بر نمي آمد. را از خيبر بيرون راند

  . تشورش كه به پختگي رسيده بود، در پيشاور نياز داش
  

زش آماده مي شد كه در آن در يحيدر خان خ -ل باختري به رهبري آمر پست خانهادر پايتخت استان مرزي شم
ايستگاه راديو و ديگر تاسيسات مهم نظامي  هن،راه آ ايستگاهامه بود تا هفت هزار پشتون مسلح براي تصرف نبر

 خود بهرا با سپاهيان ، شهر روشن گرديدا نيبريتا تبه حكوم پيشاور »توطئه« گامي كهنه. اشتراك ورزند
در هم شكستاندن اراده باشندگان براي انگليسي ها . رديدگحالت نظامي مقرر  و در خود شهر محاصره كشيد

اقدامات قاطعانه روس كيپل توانست به سرعت اوضاع  104.به روي آنان بستندشهر به مقاومت، همچنان آب را  
  .را در شهر با ثبات گرداند

  
انگليسي ها به  .بيازد دست به پاتك توانست در برابر سپاهيان افغان در خيبر ماه مي 11تنها به تاريخ  ش بريتانياارت

چون هنوز در آغاز نبردها فرماندهي  .تر از آن بروندش سرعت افغان ها را از آن جا راندند مگر نتوانستند پي
روشن گرديد . را در برابر قبايل شورشي به كارزار بياورند بريتانيا ناگزير گرديده بود نيمي از از سپاهيان خويش

همچنان تهديد حمله قبايل . رگاه بايسته است تا يك لشكر كامل را در آن جا گذاشتذبر اين گبراي كنترل كه 
ند لشكر بزرك كوهنشينان روان چمرزي بر پيشاور كماكان به قوت خود مانده بود كه به آن از سوي شمال آن 

ت سد چريكيدرگير جنگ  ،افغانستان الزم بودند درون خاكاهياني كه براي حمله به پس ،در يك سخنبوند و 
  . ده بودندشو پا گير با پتان ها 

 
 ،خاسته و مسعودها اوزيري ها به پ: مده بودآاوضاع بيشتر بحراني براي انگليسي ها در بخش جبهه جنوبي پديد 

لشكركشي ارتش افغانستان از سپاهيان بريتانيايي پاكسازي نموده در آستانه  زبخش بزرگ وزيرستان را هنو

                                                 
  همان جا، .  102

103 . Heathcote T. A. Op. cit. P. 172. 
104 . Ibid. 
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اد گرديده بود، با سالح جاياز مردان قبايل بومي سوي انگليسي ها  زته هاي شبه نظاميان قبيله يي كه اسد. بودند
 براي آن كه پادگان هاي مستقر در دژها و پاسگاه هايفرماندهي انگليسي  .در دست به افغان ها پيوستند

نه . دستور عقب نشيني داد كه به زودي به گريز سراسيمه وار مبدل گرديد د،هنجات داز آتشباري جداگانه را 
انه از سوي قبايل شوروشي اشغال وبل نيز چنين دژهاي بزرگ انگليسي مانند  ،تنها پاسگاه هاي كوچك

   105.گرديد
  

از سوي [ت آمده سار ماند ه بود كه موفقيت به دكسپاهيان افغاني به فرماندهي جنرال نادر خان تنها اين براي 
 1919ماه مي  27به تاريخ . تل وارد بياورند –را توسعه بخشند و ضربه نوي بر مهمترين دژ انگليسي ها] قبايل

رخنه « :مي نويسد تاريخ نويس سرشناس شوروي –خالفين. محاصره تل از سوي ارتش نادر خان آغاز گرديد
ن و چريك هاي قبايل از طريق كوه هاي سليمان همه سيستم نقاط اتكايي بريتانياي را در ناگهاني ارتش افغانستا

تل . اه به افغان ها تسليم شدندشرانيكرم و تورغاي، سپين وام و م. شمال باختري هند به مرز شكست رسانيده بود
  106.»منبع آبرساني آن قطع شده بود، در آستانه سقوط قرار گرفته بود كه
  

در روز . هم بشكند محاصره تل را در 1919جوالي  يكم انگليس به بسيار دشواري توانست به تاريخ فرماندهي
سومين جنگ افغان و انگليس به  ،ونهگاين  .بعد انگليس و افغانستان آتش بس كردند و مصالحه امضاء نمودند

ي خود نمي توانست به جنگ ادامه افغانستان به دليل عقب ماندگ . اين كار به سود هر دو جانب بود. پايان رسيد
چون در پشت جبهه ارتش بريتانيا تهديد درگرفتن . نگ به پيروزي برسدجدر اين بدهد و انگليس نمي توانست 

افغانستان توانست در اين كشاكش با . نيرومند باشندگان استان مرزي شمال باختري و پنجاب مي رفت شخيز
اهيان بريتانيايي را درگير ساختند و به آنان سپ لشكرهاي قبيله يي .يستدبريتانياي كبير به ياري قبايل مرزي بي

با تصرف مهم ترين دژهاي انگليسي  و )در واريانت خيبر( امكان ندادند در برابر افغانستان دست به تهاجم بزند
ر وزيرستان چنين به گونه يي كه د -ي افغاني در اعماق هند بريتانيايي هموار ساختندهاراه را براي پيشروي نيرو

  . رخ داد
  

در راولپندي بسته شد، انگليس با اكراه استقالل  1919اگست  هشتمبر اساس قرار داد صلحي كه به تاريخ 
يايي نتايقرار داد در هند بر  نخاوري بر اساس اي ين هاي پشتون هايمگر سرزم. افغانستان را به رسميت شناخت

مركز اصلي قيام پتان ها كماكان وزيرستان . يي پشتون ها ادامه پيدا نموداز همين رو، مبارزه ضد بريتانيا .ماند
رش مي وليسي يگن اناهياكيه به كمك افغان ها اسلحه و مهمات پيوسته بر سپها و مسعودها با توزيري . مانده بود

                                                 
افغانستان )// 1921-1919(جنگ افغانستان به خاطر استقالل و اشتراك قبايل مرزي پشتون در آن . ار. گوردون، پولونسكايا ل.  105

  .258-256، صص 1958مستقل، مسكو، 
  .189خالفين، ص .  106
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ندهي بريتانيا به فرما 1919رزمنده مي رسيد، تا نوامبر  55000نيروهاي متحده آن ها كه شمار شان به . بردند
  107.مجال ندادند دست به تهاجم بزند

  
نوامبر آغاز به تهاجم  17فروند هواپيما به تاريخ  52پشتيباني  نفري با 62000انگليسي ها تنها با ايجاد گروهبندي 

تقريبا همزمان با آن اقدامات رزمي در . و بخش جنوبي دره توچي را گرفتند دنبه وزيرستان شمالي نمود
   .جنوبي درگرفتوزيرستان 

  
زيرستان بر آن بودند كه اين بار به استقالل وزيري ها و مسعودها وتعماري هند در آغاز كارزار در سحكومت ا

در پي آن، برنامه ريزي شده بود كه سراسر نوار قبايل آزاد را در تركيب حوزه  .براي هميشه پايان خواهند داد
بايل وزيرستان انگليسي ها را وادار ساخت از اين طرح ها صرف مگر مقاومت سرسختانه ق108.هاي اداري بياورند

برد نينان درگير شليسي بيست بار با كوهنگسپاهيان ان ،روز نخست تهاجم بريتانيايي ها 30تنها طي . نظر نمايند
. رندبه هر دره و هر گردنه با كاربرد هواپيماهاي جنگي و توپخانه سنگين يورش بب آن ها مجبور بودند .گرديدند

  109.توانستند پس از بيست و پنج پرواز رزمي بگيرند 1919تنها كوه سيدان را در دسامبر 
  

از هر سو روز و شب  و نداشتند »پشت جبهه« چون. وضعيت سپاهيان بريتانيايي بسيار پيچيده و خطرناك بود
برابر يگان هاي انگليسي  يورش مسلحانه در 611پشتون ها   1920تنها طي سال. مورد شبيخون ها قرار مي گرفتند

ك افغانستان وارد مي كردند و ااز خ باتي بر دشمنراكثر لشكرهاي وزيري ها و مسعودها ض. انجام داده بودند
ان افغانستان به فرماندهي شاه يسپاه. پنهان مي شدند نان غير منظم قبيله يي افغايسپس به سرعت پشت سر سپاه

دي از دژ وزيرستان وانه دفاع مي كردند و مشاركت پويايي در  نبردها در حتا پس از قرار داد صلح راولپندوله 
آن را  1920از اين رو، اين دژ آخرين جايي بود كه سپاهيان انگليسي در دسامبر  . برابر سركوبگران داشتند

  110.گرفتند
   

نامه يي را به   داشتند و با حكومت استعماري موافقت وزيري ها و مسعودها دست از مقاومت بر ،پس از اين
دوباره باز گردانيدند و جريمه  را هاي به دست آورده از انگليسي ها حامضا رسانيدند كه بر اساس آن ، همه سال

                                                 
107 .Watteville H. Waziristan 1919- 1920 . Campaigns and their Lesson. L., 1925. P. 25,66. 

  .267-259. پولونسكايا، 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 
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به نوبه خود انگليسي ها تعهد سپردند كاري به خودگرداني قبايل نداشته باشند و در نوار قبايل . بزرگي پرداختند
  111.دنآزاد ماليه وضع ننماي

  
اقدام «. بار ديگر استقالل خود از انگليس را پاسداري كردند، كوهنشينان به ياري مبارزه قهرمانانه خود اين گونه

رسما چنين خوانده مي شد، در برابر  1921-1919به گونه يي كه كارزار سال هاي  -»پليسي در وزيرستان
هنگام اجراي آن، سپاهيان 112.داشتبرميليون روپيه هزينه  110عودها براي خزانه انگليسسها و موزيري 

زيان بزرگي را به انگليسي ها همچنان ايپيدمي كولرا رسانيد كه به  113.كشته و زخمي دادند 2000بريتانيايي 
  . ا به شدت افزايش يافته بودهخاطر آن تلفات آن 

  
كي بر تقبايل پشتون ثابت گردانيد كه مشي كرزن كه شالوده آن م و خيزش 1919جنگ سوم افغان و انگليس 

پشتون هاي خاوري بار . با شكست رو به رو گرديد حفظ مرز هند و افغان به كمك شبه نظاميان قبايلي بود،
خاطر نشان بايسته است همچنان  .در دست هاي آنان است» دروازه هاي هندوستان«ديگر ثابت ساختند كه كليد 

وپخانه كروپ كه در آستانه جنگ جهاني به ياري ت هبهساخت كه پيروزي سپاهيان نادر خان در بخش جنوبي ج
 ،ريشيي و اتآلمانبر اين، افسران افزون . خريداري نموده بود، ممكن گرديد آلماناول امير حبيب اهللا خان از 

  114.اع در جالل آباد با ثبات گرددضكمك نمودند تا او ،هنگامي كه ضد حمله سپاهيان بريتانيا آغاز گرديد
  

روي هم رفته توانست ضربه هر چند هم ضعيفي به  ،ليسگجنگ سوم افغان و ان در روند، آلماناين گونه، 
ز هند و افغان رگليسي در منبر دژهاي ا )هم با تاخير دهر چن(ي آلمانتوپخانه . بزند )بر انگشت افگار آن(يا نبريتا

  . ش گشودتآ
  

                                                 
  .267. همان جا، ص.   111
112
  .102كارتن  ،3، پرونده ويژه 544بايگاني دولتي تاريخ سياسي و اجتماعي روسيه، فوند // نگاهي به مطبوعات انگليسي و هند .  

113 .Miller C. Op.cit.P.332. 
عي روسيه، بايگاني دولتي تاريخ سياسي و اجتما// ايوانف. ن .تين ميسيون شوروي در افغانستان بخسنظامي ن) آتشه(گزارش رايزن.  114

  .153، برگ 26، كارتن 154، پرونده ويژه 495فوند 
هزار نفر  110در سال هاي جنگ جهاني اول حكومت روسيه اسيران آلماني و انريشي را به تركستان فرستاد كه در آن جا  شمار آنان به 

ي كارشناسان نظامي اروپايي را  به ارتش خود برخي از آنان به افغانستان گريختند و به خدمت امير درآمدند كه با گرمجوش. رسيده بود
در مهماني امير رئبيچكا، : نگاه شود به.  هنگري بودند -در كابل صدها سرباز و افسر اتريشي  1915اين گونه، در سال . مي پذيرفت

  :و همچنان  87، ص 1935، مسكو، افغانستان
Seidt H. Berlin, Kabul, Moskau. Oskar Ritter von Niedermayer und Deuschlands Geopolitik. 
Munchen, 2002. S. 88. 
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        بخش پنجمبخش پنجمبخش پنجمبخش پنجم
  تهديد نو هند بريتانياييتهديد نو هند بريتانياييتهديد نو هند بريتانياييتهديد نو هند بريتانيايي

 مي خواست وردن ضربه بر هند از راه افغانستان عمال به روسيه شوروي كهي ها در زمينه وارد آآلمانبرنامه هاي 
به محضي كه در . ارث رسيد به ،ياي كبير را تضعيف نمايدنبريتا -به هر بهايي كه شده دشمن خوني خود

ا حيبا جمهوري تركستان شوروي اارتباط ميان جمهوري سوسياليستي فدراتيف روسيه شوروي  1919جنوري 
در  امان اهللا خان كه .گرفتتهاجمي با افغانستان در برابر انگليس  پيمان به بستن هبري بلشويكي تصميمگرديد، ر

نيز به يك متحد در برابر  زمان مديدي هيچ چيزي روشن نبود، ،شهريارياورنگ  ردر باره جلوس وي ب مسكو،
-هندي[مولوي بركت اهللا  ياستغاني را به رنخستين هيات اف 1919از اين رو، امير نو در آغاز . بريتانيا نياز داشت

  .نخستين فرستاده شوروي به كابل، به تاشكنت رسيد -كالي براوينين همچنان. گسيل داشتبه مسكو  .]گ
  

 چندين زبان خاوري را مي دانست و در كه زمان درازي در ايران كار كرده بود،ديپلمات پيشين روسيه تزاري 
او نيك مي دانست كه هدف اصلي سياست انگليس در اين . ب وارد بوداوضاع سياسي در خاور ميانه خو

مانند همه آدم هاي  شايد، او .است خصمانهات اقدامگونه ايمن ساختن تسلط و سيطره اش در هند از هر  -منطقه
 .بيني مي كرد شرا پي» اتحاد سه گانه«و » انتانت«در آغاز سده بيستم ناگزيري درگرفتن جنگ ميان خردمند 

دست به كدامين اقدامات در ايران و افغانستان خواهد  آلمانايد كه نمبراي او دشوار نبود همچنان پيش بيني 
گري در قنسولچند سال به حيث معاون خواهان تقرر خود ، جاه طلبانهدليل انگيزه هاي به از اين رو، او . يازيد

د، براوين بر آن سنجش داشت تا باالروي خود را از هر چه بو .استان سيستان ايران در نزديكي مرز افغانستان بود
 1915هنگامي كه در ماه اگست مگر، . ي به كابل تسريع بخشدآلماننردبان مدارج كاري در شكار هيات پنهاني 

اسكار فن نيدرماير و هنتيگ توانستند به افغانستان رخنه نمايند، كار در سيستان جذابيت دلچسپي پيشين خود را 
  . از دست داد

  
براوين يگانه ديپلمات تزاري در ايران بود كه حاكميت شوروي را به رسميت شناخت كه او  1917 پس از اكتبر

او درفش سرخ را بر ساختمان سفارت  1918به سال . را به سمت نماينده تام االختيار خود در تهران گماشت
 115.هاي انگليس ناگزير گرديد به مسكو برودانتريگ  لودي به دليزمگر به . روسيه در پايتخت ايران بر افراشت

                                                 
  :براي آشنايي بيشتر با  كارنامه براوين، نگاه شود به.  115

  ؛83 -71، صص2003، مسكو، )1920-1906( ماموريت در پارس و خان نشين بخارا ودينسكي، . معاون قنسول و. گينس، و 
// 1919سيون سوسياليستي روسيه  شوروي و جمهوري تركستان در  افغانستان در گزارش رفيق ايوانف در باره نخستين سفارت فدرا

  .1، برگ110، كارتن2، پرونده ويژه25859بايگاني نظامي دولتي روسيه، فوند 
  .عزيز آريانفر:  ، ترجمهشوروي ها و همسايگان جنوبي شان ايران و افغانستان، .و نيز ولودارسكي م... 
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كميسار خلق در امور -چيچيرين ،.]گ-هنگامي كه موضوع گماشتن نماينده در كابل مطرح گرديد[وانگهي، 
  . نامزدي براوين در سمت نخستين نماينده تام االختيار شوروي در افغانستان را تاييد نمود ،خارجي

  
ي از سوي حكومت جمهوري تركستان شوروي بسيار منفي ارزيابي پيشين تزار در تاشكنت آمدن ديپلومات

زير  را است يديپلمات حرفه يي و خاورشناس بزرگ –كه براوين اين راروشن است كسي نمي توانست . گرديد
در رابطه با اين، در تاشكنت . عنصر بيگانه از ديدگاه عقيدتي بود ،رهبري تركستانبه باور  ،مگر او. سوال ببرد

. ك: رف باور و اعتمادطسفارت چند نفر حزبي  تام االختيار در تركيب گرفتند براي كنترل بر نماينده تصميم
را رييس ستاد كل جمهوري تركستان شوروي  -بوريس ايوانف علوياني و. و آ زيبارف، جنابي. كوليكف، م
عي در برابر انگليسي ها به تداف -موافقت امير را براي عقد پيمان تهاجميايوانف وظيفه گرفت . شامل سازند
  .ايين از كار برآيد، او را بكشدخافزون بر اين، به ايوانف فرمان داده بودند هرگاه براوين  116.دست آورد

  
 ،مگر، در ماه اگست .ديپلماتيك شوروي از مرز افغانستان گذشت -هيات نظامي 1919جوالي  يكمبه تاريخ 

در راه رسيدن به  .به كابل رسيد ،عقد كرده بود لح را با انگليسهنگامي كه امان اهللا خان ديگر قرار داد ص
ديدار بس ي هايي كه افغانستان را ترك مي گفتند، آلماننمايندگان روسيه شوروي با آخرين  ،به كابل - پايتخت

ا كنون ديگر بلشويك ه ،بكنندآنچه را كه آن ها نتوانسته بودند طي ساليان جنگ جهاني اول : نماديني داشتند
 زيرسفارت شوروي به كابل رسيد و بي درنگ  1919ست گا 21به تاريخ . انجام دهندتالش مي ورزيدند آن را 

  . ، قرار گرفتامير را تجريد نمايد »مهمانان نو«ديد حكومت افغانستان كه مي خواست به گونه اعظمي ش نظارت
  

چون افغانستان . نديسبات با بريتانيا جلوگيري نمامنا دوبارهاز وخامت  مي كوشيدنداو  »حواريون«امان اهللا خان و 
افزون بر آن، جانب افغانستان به گونه مدلل هراس داشت كه اعضاي سفارت  .براي يك جنگ ديگر آماده نبود

استخباراتي بپردازند و همچنان تبليغات كمونيستي  روسيه شوروي تالش خواهند ورزيد به گرد آوري مدارك
ده تن از كمونيست هاي  ،ن هيات شورويراادچون در جمع پاس. افغان ها مدلل بود بيداري. را پيش ببرند

  117.»حضور داشتند »در ميان افغان ها براي كار سياسي«تركستاني 
  

به رغم همه دشواري ها با پويايي به جمع آوري اطالعات بايسته در كابل  ،به نوبه خودآتشه نظامي،  -ايوانف
چنين «: پسان ها او به خاطر مي آورد. بود هطال و نقره گذاشته شد ،هنگفت پولدر دسترس او مبلغ : پرداخت

به اكتشاف  ،ما به من اين امكان را مي داد كه به رغم تدبيرهاي ويژه گرفته شده براي تجريد ،پول هنگفت

                                                 
  .2برگ ،110، كارتن2پرونده ويژه  ،25859روسيه، فوند  بايگاني دولتي نظامي. 116
،كارتن 1547، پرونده ويژه 495بايگاني دولتي تاريخ سياسي و اجتماعي روسيه، فوند // به كميسيون تركستان. گزارش ايوانف، ب.  117
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 چون .يز مي شدندد، با هم گالونند و با من برونمرا همراهي ك ي از آنانانسربازان بر سر اين كه چه كس .بپردازم
كه بخواهيم، پنج سكه بخششي مي گرفتند و از همين خاطر بود كه ما را مي گذاشتند هر آنچه هر كدام از من 

پاسگاه هاي آنان سركشي مي كردم و با افسران شان به  به. من به گونه غير قانوني نزد ترك ها مي رفتم. بكنيم
او سه بار از . ، نبودشته استوبه گونه يي كه ايوانف ن ،ين سادگي، همه چيز به ابا اين هم118.»گفتگو مي پرداختم

در ماه اكتبر . مگر، هر بار پاسخ رد دريافت كرد. ستره قبايل پشتون برودگه او اجازه دهد به تا برد كامير تقاضا 
مهم ترين وانسته بودند نتچون  .مستشاران نظامي به رهبري ايوانف ناگزير گرديدند كابل را ترك گويند 1919

   119.را انجام دهند -پيمان نظامي با امير در برابر انگليس بستن -وظيفه خود
  

در  .ان مسكو و كابل گرديده بوديپويايي براوين پيروزمندانه تر بود و منجر به برپايي متاسبات ديپلماتيك م
ي آلمانبا هيات  1915سال  بهمولوي بركت اهللا كه . در مسكو، نماينده امان اهللا خان عمل مي كرد همين راستا،

يازيده بود، به » حكومت موقت هند«ي ها دست به پي ريزي آلمانبه كابل آمده بود و در آن جا با كمك 
براي آن كه در باره كمك حكومت شوروي به . به پايتخت روسيه رسيد 1919خواهش امان اهللا در اپريل 

  .توافق برسد بهانه يي در آسياي مياينافغانستان و همه نيروهاي ضد بريتا
  

گسيل داشت كه در آن پيشنهاد به  لنين نخستين يادداست گزارشي خود را  1919اپريل  22به تاريخ بركت اهللا 
انگليس ارايه  -به حكومت بلشويكي تسهيالت ارزشمندي در مبارزه با دشمن مشترك بلشويسم و اسالم«كرد 
   120.»نمايدمي 

  
 گسترشبه د اوضاع ندر افغانستان به گونه شگفتي بر انگيزي روند خوشاي« :در اين سند همچنان گفته شده بود

ها از راه  يمگر انگليس .نده اافغان ها هيچگاهي انگليس را دوست نداشت. ساعدت مي نمايدمبلشويسم  چشمگير
هوادار خان حبيب اهللا  -امير پيشين .اندهان افغاني حفظ نموده اندمحمايت پولي سخاورزانه تاثير خود را بر فر

 -امير نو .نقش دوگانه يي را بازي مي كرد ،اما با اين آرزومندي كه در ميان مردم محبوب باشد. انگليس بود
او زير هيچ عنواني با انگليس وارد تعامل نخواهد شد هرگاه چنين  .ان به انگليسي ستيزي به نام استان اهللا خما

 ه رويروازه هاي هند بدمعنا است كه است و اين بدان  او دوست نزديك و بي آاليش ما. كاري ممكن باشد
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 ٦٢ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 ههرگاه تنها حكومت روسيه بتواند بي درنگ از تحول اوضاع مساعد بهر. حكومت روسيه كامال باز است
    .»برداري نمايد

  
ظامي پيمان ن» تسلط انگليس بر هند«تا با امير نو افغان بر ضد مولوي بركت اهللا به حكومت شوروي پيشنهاد نمود 

براي آماده سازي جنگ با  جنگ افزار ]گ-مقاديري[ و و خواهش كرد يك ميليون پوند استرلينگ ببندد
به افغانستان خواهند پيوست و  بي چون و چرا به باور او، قبايل مرزي پشتون. انگليس به دسترس كابل بگذارد

.] گ-بايد[كه روسيه شوروي مي پنداشت  فرستاده امان اهللا خان .»آنگاه انقالب در هند ناگزير خواهد گرديد«
ادامه بدهد و سر انجام دست  در تركستان در همه جبهه ها دست به پدافند بيازد و هم به اقدامات پوياي نظامي

ان با يه افغانستان بايد سپاهب«ال، مولوي بركت اهللا به ويژه خاطرنشان مي ساخت كه حدر اين . زندبه مداخله ب
  .»ان هاي تشكيل شده از مسلمانان باشندگشاهنگ آن مي توانند ييه پشوند كانظباط گسيل 

  
باشندگان تركستان، افغانستان و گستره قبايل پشتون در مبارزه در برابر انگليس از براي آماده سازي  بركت اهللا،

و  اب هاكتذ براي چاپ غحروف انگليسي و پارسي و نيز كا ،چاپي دستگاه هايخواهش نمود تا بلشويك ها 
سياسي براي جلب باشندگان مسلمان به سوي ترقي و براي مبارزه با مالهاي تنگ  -ذهبيمكتابواره ها داراي بار 

همه جانبه متحدساختن مسلمانان  طرحبه لنين  ،در يك سخن .بگذارند به دسترس ان خودكامهسجاسوو نگر 
حاد روسيه شوروي با تمي بايستي ا پيمانين شالوده و تهداب ا .را پيشنهاد نمود آسياي ميانه در برابر انگليس

  .مي شد راندن انگليسي ها از هند -افغانستان مي گرديد و هدف اصلي آن
  

ها  ايي پشتونياين گونه طرح هاي ناسيوناليست هاي هندي همواره در بردارنده سازماندهي خيزش ضد بريتان
تدوين نخستين يادداشت خود به در  و انگليس انغفجنگ ا زود رس اما بركت اهللا با آگاهي از آغاز. بودند

مانه بايسته بذل توجه يدر آن به مساله قبايل مرزي به پ و از همين رو، بسيار شتاب داشتحكومت شوروي 
در توكيو به چاپ رسيده  1913او همچنان مقاله خود را كه هنوز در سال  ،اين نارسايي براي زدايش .ه بودنمودن

هرگاه نيرو و دليري يي را «: نوشته بود پتان ها چنيندر اين مقاله، بركت اهللا در باره  .ستادبود، به  كاخ كرملن فر
 در امور داخلي آنان !جهان بسنده خواهد بود گرفتنآميخت، براي دورنگري بزرگ دولتي  با كه آنان دارند،

انستان با رشته هاي برادري نان را در عشق به دولت افغآمگر بايسته است قلب هاي . روا داشتمداخله نبايد 
نزد قبايل عرب گسيل مي داشت، همين گونه بر  ياسالمي محكم بست و همان گونه كه پيامبر مبلغان و واعظان

     121.»ماست تا مبلغان  خود را به همه قبايل مرزي بفرستيم
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 ٦٣ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

صورت مجلس گفتگوهاي . تپذيرف  نماينده غير رسمي امان اهللا را -بركت اهللا،  1919ماه مي  7لنين، به تاريخ 
مسايلي در چه  مگر دشوار نيست گمان برد كه. سي يادداشت نكردكرهبر بلشويك ها با مولوي بركت اهللا را 

در اوضاع جنگ داخلي نمي توانست به بركت  لنين روشن است كه .بررسي گرفته شده بودند هآن گفتگوها ب
بايسته است خاطر نشان بسازيم كه هر دو . دهدبده عيس ودر برابر انگل را ياهللا هندي هيچ گونه كمك راستين

در اين باره حتا در تاشكنت چيزي نمي . گليس آگاهي نداشتندنطرف گفتگو در باره آغاز جنگ افغان و ا
    !كوسحال چه رسد به م ،تا تركستان با تاخير بسيار مي رسيدند  انتسنخبرها در باره رخدادهاي در افغا. دانستند

  
 و براوين كمبود اطالعات و نبود دستورهاي مشخص و دقيق را با درك همانند هدف اصلي خود بركت اهللا

  .زدن ضربه خرد كننده به انگليس نيرومند در هند -جبران مي كردند
  

در  1919شوروي موفق شدند در ماه مارچ  ستان وبات افغانسانگان مناين پيشاه ،آرشيوي اسناد به گواهي
روشن است، بركت اهللا و . الب آن ها  مهم ترين مسايل را به بررسي گرفتندغبه گمان . ندتاشكنت ديدار نماي

سياي آدر  »بازي بزرگ«افغانستان و شوروي را چونان صحنه تازه يي از ميان قرار داد آينده نظامي  بستنبراوين 
: اي خلق در امور خارجي نوشتچناني كه براوين در يكي از نامه هاي خود به كميساري .ميانه ارزيابي مي كردند

خاور و به ويژه به  تاريخ روسيه ثبوت ترديد ناپذيري منبي بر تمايل راسخ و از پيش تعيين شده روسيه به سوي«
دست سرنوشت روسيه تزاري را به سوي هند كشانيد و همان  .در دست ما مي دهد آسياي ميانه و هندسوي 
همو در هند بايد مسايل جهاني فيصله شود و اين مسايل با . شاندامروز روسيه شوروي را بدان سو مي ك دست

    122.»ا انگليس حل مي گرددببرخورد روسيه 
  

ربه محسوسي بر ضبرپايي مناسبات ديپلماتيك ميان جمهوري سوسياليستي فدراتيف روسيه شوروي و افغانستان 
 ي برپازستياينبر شالوده بريتا كشوردو ان اين يمحاد تا ،از همان آغاز. وارد آورد »ستانه هندآ«مواضع بريتاييا در 

  .!مي كوشيد به دروازه هاي هند نزديك شود يينياترين دشمن هند بريتا كخطرنا -روسيه شوروي .گرديد
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        بخش ششمبخش ششمبخش ششمبخش ششم
        »»»»انقالب جهانيانقالب جهانيانقالب جهانيانقالب جهاني««««افغانستان و جبهه خاوري افغانستان و جبهه خاوري افغانستان و جبهه خاوري افغانستان و جبهه خاوري 

يك با تگردانيد با برپايي مناسبات ديپلما را وادار شو پيرامونيان لنينخبرها در باره آغاز جنگ افغان و انگليس، 
  .افغانستان جدي تر برخورد نمايند

  
 .را فرو گذارند» چهار راه آسيا«موقف خود در تحكيم بلشويك ها نمي توانستند لحظه مناسب و مساعد براي  

س مسووالنه چنين وظيفه ب. ستان براي روسيه شوروي دورنماي داراي مقياس جهاني را مي گشودناتحاد با افغا
به يك حزبي آزموده  -را لنين مي توانست تنها به كس مورد اعتمادش.] گ-)بستن پيمان اتحاد با افغانستان[(

از كرسي نماينده تام االختيار در  از اين رو، در كرملن تصميم گرفتند او را. براوين چنين كسي نبود .بسپارد شده
) يعقوب(ياكف  -با استاژ پيش از انقالب بلشويكي قديمي يك 1919جون  23به تاريخ  .تبديل نمايند كابل

  .گماشته شد سوريتس
  

. معاون كميسارياي خلق در امور خارجي ل نيز لنين خود ويرايش و ا مضاء كرد و  او را )اعتماد نامه(استوار نامه 
داري افغانستان چونان لنين انديشه بهره بر 1919اين سند برهان قاطعي است دال بر آن كه در تابستان 123قره خان

در اعتمادنامه سوريتس آمده  .را در سر مي پرورانيد] .گ-دو هن[ تخته خيز براي صدور انقالب به آسياي ميانه 
، از سوي شوراي جمهوري سوسياليستي فدراتيف روسيه شورويدهقاني  -از نام حكومت كارگري« :بود

فوق العاده و نماينده تام االختيار روسيه شوروي در  به عنوان سفير... رفيق سوريتس كميسارياهاي توده يي
مناسبات ديپلماتيك با خلق هاي .] گ-تامين[آسياي ميانه گماشته مي شود و وظايفي كه به وي سپرده مي شود، 

  . است مستقل بلوچستان، خيوه و بخارا و خلق هاي هند، كشمير و تبت كه به خاطر آزادي مي رزمند،
  

مناسبات مستقيمي  با كشورهاي دهقاني صالحيت داده مي شود  -سوي حكومت كارگريبه رفيق سوريتس از 
هدف رهايي خلق هاي آسياي ميانه از  دارايموجود و حكومات رو به تشكل و همه سازمان هاي انقالبي 

يا وارد گفتگوهاي مستقيم و . ويش را خود بگماردخاو صالحيت دارد نمايندگان . برپا نمايند ؛تصاحب خارجي
دهقاني با  -از نام حكومت كارگريرا غير مستقيم از طريق نمايندگان خود شود و موافقت نامه ها و اسنادي 

    124.»تاييد حكومت  مركزي در مسكو با آن ها امضاء نمايد
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و  كيتند ديپلماساين سند بيشتر با اعتبار نامه يك كميسار همخواني دارد تا يك  ،از ديدگاه محتواي خود
و چنين به چشم مي خورد كه در اعتماد نامه سخن بر سر توده هاي يك منطقه بزرگ  سفير كه يمنااستوار
همه چيز در جاي خود قرار مي . !ان اهللا يك كلمه هم نيستمكومت اعليحضرت احدر حالي كه در باره  .است

كمونيستي سوم  لگيرد هرگاه در سنجش داشته باشيم كه سوريتس همزمان به عنوان نماينده انترناسيونا
از سوي رهبري بلشويكي يادآوري در باره . در افغانستان و كشورهاي همسايه آن گماشته شده بود) كمينترن(

طر نشان ساخت ابايسته است همچنان خ. ير منتظره بودغدر چنين اوضاعي دست كم  شهريار خاور زمينيك 
آن پيمانه مكلفيت هاي ديپلماتيك خود را با كار  يا نبه اي 1943كه همه سفيران بعدي شوروي در كابل تا سال 

  . غير قانوني بنا به دستور كمينترن يكجا پيش مي بردند
  

كميسيار خلق  -لو ترتسكسي بر ،طرح هاي بزرگ بركت اهللا و ديگر ناسيوناليست هاي هنديروشن است، 
  .تاثير بزرگي مي گذاشتند ،يندانقالب جهاني را در آسيا بگشا» جبهه«نيروي دريايي كه پيشنهاد كرده بود 

  
خود به كميته مركزي حزب كمونيست روسيه  1919اگست  5شويك ها در نامه تاريخي منرهبر هر چه بود، 

مجارستان «نسبت به  راه به سوي هند براي ما مي توانددر لحظه كنوني، «: چنين تصويب كرد) شاخه بلشويكي(
راه به سوي پاريس و لندن، از طريق شهرهاي افغانستان، «به باور او، 125».ار تر و كوتاهتر باشدوبيشتر هم» شوروي

انقالبي يي در  هاي پايگاهمي پنداشت  بايسته ترتسكي براي رسيدن به اين هدف،. »پنجاب و بنگال مي گذرد
  .، ايجاد شوددر تركستان براي آماده سازي تهاجم از طريق افغانستان به هند وارال 

  
 )شاخه بلشويكي(با پافشاري هرچه بيشتر از كميته مركزي حزب كمونيست روسيه تسكي تر 1919در سپتامبر 

اسناد 126.رديدگ »نوبجتهاجم ممكنه ما به سوي «براي  »پايگاه جدي نظامي«خواستار صدور فيصله براي ايجاد 
ته مركزي ، از كميو نيروي دريايي گواهي مي دهند كه اين بار كميسار خلق در امور نظامي بر آن آرشيوي

به دستور   1919در ماه سپتامبر  .به آسياي ميانه را به دست آورد نگ افزارجاجازه براي گسيل مقادير بزرگ 
  127.گسيل گرديدبه تركستان براي واگذاري بي درنگ به حكومت افغانستان ... تفنگ  ميل هزار 25ترتسكي 
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 ٦٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

با . ايان رسيده استپجنگ افغان و انگليس به  در مسكو ديگر مدت ها بود كه مي دانستند كه آن زمان، نمقار
يا نبا بريتادرگيري بار ديگر پاي افغانستان را در  بتوانند در كرملن اميدواري را از دست نداده بودند كه اين هم،
كه در آن به رهبري جمهوري  به تاشكت گسيل داشترهنمودي  1919اكتبر  16به تاريخ لنين، . بكشانند

در تركستان  مگر مستقل را كدست كم يك پايگاه كوچ بي درنگايت داده شده بود كه شوروي هد تانتركس
 ساز و برگ، اسلحه و )دستگاه هاي توليد آن را گسيل مي داريم( ردگلوله توليد ك ايجاد كرد كه در آن بتوان

   128.»نفت و آهن پرداخت ،السنگغبه استخراج زو ترميم كرد  را
  

عضو شوراي نظامي انقالبي جبهه تركستان و صدر كميسيون تركي دستور داده  -يايلياو. ش افزون بر اين، به
براي انجام دستورهاي  .برپا نمايد» از طريق هند«را با كشورهاي جنوب » يي پنهاني به شدت«شد پيوندهاي 

و تنها   ني تنيدشبكه غير قانو در اين كشور. بايسته بود كانال هاي مطمئن ارتباط با هند را ايجاد كرد لنينآخري 
در يك سخن، انجام  .نواحي دورتر جهان گسيل داشت بهد شبكه هاي جاسوسي را يتالش ورز از آن بعد

ر، با باز گم. امري بسيار دشوار و خطرناك بود له آماده سازيححتا در مر »پيشواي پرولتارياي جهان«دستور 
  . ش يافتنداهكبه پيمانه چشمگيري  دشواري هااين » دهليز افغاني«شدن 

  
نگ داخلي هر چه بود، جهنگامي كه حكومت شوروي در مسكو، به رغم دشواري هاي  1919در ماه اكتبر 

از دستور كرملن مبني بر رهبري جمهوري تركستان شوروي ، مي شدصدور انقالب به آسياي ميانه آغاز آماده 
. سر باز زد ،كه ترتسكي فرستاده بود يگ هاينبه افغانستان از ذخاير ناچيز خود و نيز تفجنگ افزار  دادن

ن برآن، بلشويك وافز. داشت نياز مبرمبه اسلحه ها  يخود براي مبارزه با باسماچ ،تشكنتاحكومت شوروي در 
كه (در تركستان آنان حتا امان اهللا خان متنفر از انگليسي ها  براي .دهاي تركستان به امير افغان اعتماد نداشتن

، با آمادگي از هرگاه او با ارتش خود بدان جا حمله مي كرد ،العات استخبارات شورويطا باشندگان آن بنا به
  .القوه بودا، يك دشمن ب)مي كردند پشتيبانيوي 

  
يي بود تا به ي داليل جددر آسياي ميانه مت و حزبي هاي شوروي وكحخاطر نشان ساخت كه نزد  بايسته است

ايي مانرورفامان اهللا در آغاز . ضد شوروي در تركستان مشكوك باشند دولت افغانستان در آماده سازي اقدامات
انه و واحه پنج را با دژ غز قلمرو بخارا، خيوه، فريبل ن ،هاي خاوري نوترزمين هاي پشسنه تنها خود آرزو داشت 
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پسان ها او . مي شدياد » سلطان«با لقب  ،آن هنگامدر اسناد دولتي امان اهللا خان . الحاق نمايد به افغانستان كوشكا
     129»دندنخوا »پادشاه«را 
  

 ،به گفته ترتسكي .رهبري جمهوري تركستان شوروي به ديده خشم مي نگريستند» خودسري«به در مسكو، 
آمر بخش خاور نزديك مسلمان كميسارياي خلق در  -نريمانف. ، نبراي نمونه ،»آسيايي«هواداران گرايش 

اي كبير در آسيا مي نيا عمده ترين مساله در رويارويي روسيه شوروي با بريتار» مساله افغانستان« ،امور خارجي
در يادداشت  1919به تاريخ اول ماه نوامبر  .مشي پويا تري را در منطقه پيش گيردمي خواست  لنيناو از . شمرد

به باختر نون در تا ك كههرگاه يك هشتم آن چه « :نوشت لنينبه » در باره مساله افغانستان«مفصل گزارشي خود 
خاور مسلمان ] گ-آن گاه[ه شده است، براي همين مقصد در خاور به مصرف رسيده بود، نهزي مقصد تبليغات

ار است تنها سرگرم آن هستيم كه از راه راديو اذهان عامه گما دو سال آز. ديگر زير نفوذ بالفصل ما مي بود
خاور از ما  ،برعكس .ادامه مي دهند» رهزنان«ما به نام  دنخوانبه » اذهان عامه«مگر اين . رب را آماده سازيمغ

بل  ،كنيم يوجه نمتما نه تنها به آن . و به آن كمك نماييم خواهش مي كند، تمنا مي كند تا با آن متحد شويم
     130.»مي بينيم» پان اسالميزم«نيز حتا در اين كار ضد انقالب را زير درفش 

  
است و  تكيه گاهه هاي خاور به ويژه افغان ها از انگليس، براي ما بهترين كه تنفر تودريمانف مي پنداشت ن

ما  در برابرنخواهند توانست مردم افغانستان را وادار به اقدامات پويا «دشمنان روسيه شوروي هيچگاهي 
بهاي ميان مسكو وكابل را حتا به » بات عاديسروند برپايي مناتا او پيشنهاد كرد ر اين پيوند، د131»نمايند

   .سرعت بخشيد واگذاري پاره هايي از خاك كشور به افغانستان
  

در نظر نداشت  »پيشواي پرولتارياي جهاني« .به پيشنهاد ترتسكي، نريمانف و ديگران دوگانه بود لنينواكنش 
مگر، در عين حال نمي  .ك امپراتوري روسيه را قرباني نمايداپاره هايي از خ ،بدون ضرورت بسيار شديد

يد آچنين بر مي  .امكان كارگيري از نيروي ضد بريتانيايي در خاور را بر ضد انگليس از دست بدهدست خوا
كنگره در مسكو   1919كه اين تصورات يكي از داليلي گرديد كه رهبري بلشويكي را بر انگيخت در نوامبر 

                                                 
» وظايف بعدي در آسياي ميانه«گوپنر، . د. يادداشت گزارشي نماينده با صالحيت كميسارياي خلق در امور خارجي در تركستان. 129
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ايجاد ارتش «ر آن در باره كه د گزار نمايدا برر دوم سراسري سازمان هاي كمونيستي خلق هاي خاور روسيه
  132.فيصله  اتخاذ گرديد» بين المللي سرخ شسرخ انترناسيوناليستي به مثابه بخشي از ارت

  
به گونه نهايي به گزينه گشايش  ،ات تاكتيكيظبنا به مالح ،و كمينترن رويكرد روسيه شوروي 1919در اواخر 

يكي از بخش هاي  ،رفات بريتانيايي در هندضربه ارتش سرخ بر متص .انقالب جهاني گرديد» جبهه خاوري«
  . اصلي اين پالن ها را مي ساخت
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  بخش هفتم
  شوروي براي سراسر آسيا در كابل» فراتام االختيار«نماينده 

  
 و همكاران نزديك او و نيز چندين تن از تام االختيار نو شوروي نماينده -سوريتس، 1919دسامبر  14به تاريخ  

مهاندار  -»حكومت موقت هند«رييس  ،همراه با ميسيون شوروي .ندهاي هندي به كابل رسيد تسيوناليسارهبران ن
ن هندي را در وبود كه انقالبي اينوظيفه اصلي آن ها . آمدندبه پايتخت افغانستان  عبدالرب و آچاريا با پراتاب

گرد هم  ريياي كبنگرانه در ميان قبايل پشتون در برابر بريتاكنند و براي انجام پويايي هاي ويران يتان سازماندهسافغان
  133.بياورند
  

 
ص در وآماده سازي ضربه بر مواضع انگليسي ها در هند، وظيفه اصلي ديپلماسي شوروي در خاور ميانه علي الخص

- 1919سال هاي  ن و سوريتس در كابل دريهمه گام هاي برداشته شده از سوي براو ،در رابطه با اين. افغانستان بود
به هند و كشورهاي همسايه آن  بتنها وسيله يي براي مبدل ساختن افغانستان به تخته خيز براي صدور انقال 1921

حتا قرار دادي كه به بسيار دشواري ميان روسيه شوروي و افغانستان در باره دوستي به امضاء رسيده بود، صرف  .بود
به سوي مرزهاي هند بود و هدف اصلي بلشويك ها در آسياي ميانه » افغانيريدور وك«تنها يكي از ابزارهاي تامين 

   134.نبود
  

. از نمايندغتوان آن را نداشتند كه جنگ بزرگي را در برابر بريتانيا آ 1921-1919ال هاي سافغانستان و شوروي در 
در يك جنگ فرسايشي در [يس گلدر هم كوبيدن انبراي  رشيان پشتون راوتالش مي ورزيدند پنهاني ش ،رو يناز ا
براي امان اهللا خان و  ال،حدر اين . پنهاني براي هر دو جانب سودمند بود» سياه«اين جنگ . حمايت نمايند ،.]گ-هند

 ،هر آن چه را كه ممكن بود براي جلوگيري از كشاكش هاي نو با انگليسي ها پيرامونيان او اهميت حياتي داشت
  .نگيرند تماس هاي مستقيم رهبران قبايل مرزي پشتون باشوروي  نمايندگان روسيهتا انجام دهند 

  
كه افغانستان مي  يي قدار طال و اسلحهمشوروي در كابل عمال در تجارت بر سر  -گفتگوهاي افغان در اين پيوند، 

تبديل به دست بياورد،  ،ايييهند بريتان» آزاد«ي به نوار غخواست در ازاي ترانزيت اسلحه شوروري و آثار تبلي
را از  كه ناهمنگري ميان سوريتس و براوين كه سرسختانه نمي خواست اسنقالل عمل خودتصادفي نبود  .گرديدند

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، ) // بدون امضا(» يون هنديانجمن  انقالب«يا » انجمن انقالبيي هند«يادداشت گزارشي .  133
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لنين برود، به كشاكش شديد بر سر گام هاي آتيه ديپلماسي شوروي در افغانستان و فرستاده و زير كنترل  دست بدهد
   .ايي كشيديكمك به كوهنشينان هند بريتان

  
مي را در اين كشور نقد رهبران مسكو و تاشكنت  رفتارهاي غير اصوليماجراجويي و  ،دادگرانهاما  ،باكانه بيبراوين 

روسيه شوروي « :اور كميسارياي خلق در امور خارجي نوشتخبخش  ييسر -زنيسينسكيودر نامه خود به او، . كرد
 هرگاه از ما خواهش كند، -بايد به افغانستانبل هنوز هم ن ،نمي توانست و كنون نه تنها نمي تواند 1919تابستان 

به معناي راه اندازي كارزار داراي اهميت بزرگ جهاني است كه  –چون كمك به افغانستان. كمك نظامي بدهد
و براي انگليس  Casus belli جاد وضعيتيا ايعني آشكار .»لشكركشي به سوي هند« -بيخي از توان ما بيرون است

    135.»نو و مرگبار ترين براي ما ههگشودن جب ،در نتيجه
  

با «را مي توان نه در افغانستان، بل تنها در گستره قبايل پشتون كه مي توانند » گزينه خاور«براوين مي پنداشت كه 
او پيشنهاد  .»اد نمايند، به بازي گرفتجتفنگ در دست براي خود وضعيتي كامال مستقل از انگليس و از افغان ها اي

سر انجام فيصله نمايند كه چه مقدار جنگ افزار به بايد در كرملن  ،»نوار آزاد«در ميان كوهيان پوپا براي كار كرد 
  .شمول هواپيماها و تيربارها الزم است بي درنگ به شورشيان در نواحي كوهي شمال باختري هند گسيل دارند

  
بلشويك ها در  »تير در تركشآخرين «ن ها سازماندهي خيزش نيرومند مسلحانه ضد بريتانيايي پشتوبه گفته براوين، 
  :براي دستيابي به اين هدف، بر روسيه شوروي بايسته بود136.خاور خواهد بود

  ي پشتونبراي ترانزيت آزاد اسلحه و مهمات به قبايل رزمجوامان اهللا خان گرفتن اجازه  -1
  تدهار، غزني و كاني گورام؟هاي شوروي در امتداد مرز با هند در جالل آباد، ق» قونسولگري«گشايش  -2

از مسكو يك ميليون روبل  ،هاي خرابكارانه در برابر انگليس پوياييبايد براي  ،نمايندگي مختار شوروي در كابل
گري ها به دست مي قنسولمبارزه قبايل پشتون از  رهبريبراي  »آگاه، زرنگ و جدي«رفيق  15-10طاليي و همچنان 

واقعا (يگانه  ،ناميدند سان ها آن را در برخي از اسناد كميسارياي خلق در امور خارجيپالن براوين چناني كه پ .آورد
  . بودم بتا كسزيان اعظمي بر امپراتوري بريتانيا با هزينه نبراي بلشويك ها براي وارد آوردن  دستاويز) آخرين

  
غانستان مي ترسيد كه قبايل با در مگر حكومت اف .ت پياده شودنسمي توابا همكاري جانب افغانستان پروژه براوين، 

در . امير اقدام نمايندخود بل نيز در برابر  ،دست داشتن اسلحه شوروي در آينده مي توانند نه تنها در برابر انگليسي ها
به قبايل مرزي را بي هر گونه كمك يك كشور خارجي استخبارات انگليس همچنان نيك آگاه بودند كه  ،كابل

                                                 
  .56برگ ،4پوشه ،101كارتن ،1يژهو، پرونده 1920-1919، سال هاي 071سياست خارجي روسيه، فوند  بايگاني . 135
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كبير مي ياي نرهاي متقابل از سوي بريتايبه بر انگيختن تدب رجنمسر انجام اين كار و  خواهد كرد درنگ كشف
سترش بلشويسم در ميان باشندگان كشور خود شان گافزون بر اين، نخبگان حاكم افغانستان را خطر راستين  .گردد

  . مي ترسانيد
  

از روسيه شوروي آن هم با دشواري اندكي پول و  ت تنهاسامان اهللا خان در اين اوضاع مي توانبه هر رو، هر چه بود، 
امير جوان با  ،انگليس ازبه همين دليل و نيز با انگيزه تنفر  . به دست بياوردكشورش لحه براي تحكيم استقالل سا

هر دو جانب گفتگو كننده مي . آمادگي با سوريتس در باره اقدامات ممكنه باهمي در برابر هند وارد گفتگو شد
   .بازي نمايند» برگ پشتون«گيري اعظمي براي خود با  هبا بهركوشيدند 

  
در ميان بسياري از از وظايف داراي اولويت كه مي بايستي سوريتس به عنوان نماينده تام االختيار روسيه شوروي در 

در اين  بخش چشمگير كار را. با فرستادگان قبايل مرزي بود ها ، يكي هم برپايي تماسانجام مي دادكابل آن را 
 ،مگر. بايسته بود تا دو ديپلمات شوروي باهم دوشادوش كار كنند ،براي بهبود كار .راستا قبال براوين انجام داده بود

آرزده شده و رنجيده بود، از » فرستاده تام االختيار«ود از سمت خانه دل از بركناري خبراوين كه در نهان. چنين نشد
 ،مي خواند »سياآنماينده فرا تام االختيار براي سراسر «با كنايه  به جارا بسيار كار در كرسي معاونت سوريتس كه او 

را بركنار نمايد تا او  در امور خاور» بي كفايت«ار كسر باز زد و از كميسيارياي خلق در امور خارجي خواست تا هم
دن سوريتس از افغانستان بيهودن از مگر، همه مساعي او مبني بر ران .مند نسازد و خراب نكندنزيا ،كار را برهم نزند

  . كار برآمدند و نقش برآب شدند
  

ال از بازگشت به ميهن خود داري ورزيد و پس از چندي حكناره گيري كرد و در اين  1920براوين، در ماه جنوري 
چون . در مرگ او به پيمانه برابري هم افغانستان و هم سفارت شوروي ذينفع بودند. به گونه مرموزي كشته شد

  137.تسرمانه ميان كابل و مسكو مي دانحنخستين سفير شوروي چيزهايي بسياري را از گفتگوهاي م
  

                                                 
. پانين س: براي نمونه نگاه شود به. در زمينه كشته شدن براوين چند روايت هست كه هركدام جوانب قوي و ضعيف خود را دارند.  137
بايسته است خاطر نشان ساخت كه بسياري . 67-66.،صص2004، مسكو، »تاريخ افغانستان در سده بيستم«. ؛ گارگون و 32 -31، ص.ب

آتشه پيشين نظامي نخستين ميسيون  -براي مثال، ايوانف. از شاهدان رخدادها از جانب شوروي براوين را متهم به خيانت نمي كردند
ال ها پس از كشته شدن براوين مي گفت كه او حتا س. شوروي در كابل كه مناسبات سرد و تيره يي با اين ديپلمات پيشين تزاري داشت

به گونه يي كه اين كار در ميان كمونيست (در اين حال، او مي توانست به ديپلمات فقيد . بود» كار سياهي«سر به نيست كردن براوين
  .به همه گناهان  مانند جاسوسي به سود انگليس، اتهام ببندد) هاي تركستاني رواج بسيار داشت

به گفته كاتب هزاره، براوين مي خواست از راه غزني به هند بريتانيايي برود، مگر، به دستور تيلفوني امان اهللا خان در : دهيادداشت گزارن
  . آن شهر كشته شد
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تام االختيار با نمايندگان  ابه گمان بسيار برپايي تماس هاي نماينده فر ،براوين به همكاري با سوريتسآرزومندي نا 
  .دمزاحمت كن به آن ر نتوانستمگ ،قبايل مرزي را به تاخير افگند

    
امور  به تاشكنت براي گسيل بعدي به كميسارياي خلق درتلگرام محرمي سوريتس  1919دسامبر  27به تاريخ 

اين قبايل از ماه مي . تماس بگيريم قبايل مرزي افريدي و وزيري) سرداران(توانستيم با نمايندگان«: خارجي فرستاد
 زافغانستان با كشانيدن پاي آن ها به جنگ از آنان ا. نمايند مبارزه ميپيروزمندانه هندي  -ارتش انگليسي دين سو باب

پيشنهاد مي نمايند به گونه  -اميدوارند ياري ما تنها به كنوننمايندگان قبايل  .كند ترس انگليس پشتيباني نمي
ان رسيدن به گفته آن. بخت جمهوري روسيه شوروي به گونه بي سابقه باال است .اتحاد نظامي ببنديم نبالفصل با آنا

  138.»پيك اتحاد روحيه قهرمانانه قبايل را تقويت مي كند
  

مگر، در . گسيل دارند »آزاد«فرستادگان شورشيان كوهي با آمادگي موافقت كردند نمايندگان شوروي را به نوار 
 .ده شودخواهش كردند به آن ها سي هزار ميل تفنگ، تيربار، توپخانه كوهي و شماري مربي نظامي دا ،ازاي اين كار

ها را نمي پذيرفتند، سخن بر سر ) بانكنوت(به كمك پولي نياز داشتند و چون اسكناس پشتون روشن است شورشيان
كه شرايط افريدي ها و وزيري ها پذيرا اند و آماده بود ريتس مي پنداشت وس .شمگير سكه هاي طاليي بودچمقادير 

كومت افغانستان مبني بر حاو را حتا خود داري ممكنه  .داعقد نم با آنان سازشنامه هاي مقدماتي را در برابر انگليس
االختيار پيشنهاد  منماينده تا ،در اين اوضاع. نگذاشتن كاروان ها با اسلحه شوروي به مرز هند بريتانيايي نمي ترسانيد

     . برپا نمايدرابطه  نمود با قبايل پشتون از راه پامير
   

ن شد كه رهبري افغانستان با روسيه شوروي پيمان اتحاد نظامي نخواهد ئهايي مطمسوريتس به گونه ن ،پس از چندي
جنوري  13به تاريخ  .امضاء نمايدرا  مگر رهبري افغانستان آماده است بي درنگ قرار داد دوستي و بي طرفي .بست

گفتگوهايي در باره  نستان به شمول خود اميرافغانمايندگان  وشوروري  در جريان هفت ساعت ميان ديپلمات 1920
  .روان بود شوروي -رايط قرار داد آينده افغانستانشخصلت و 

   
هزار ميل  100: بهاي بسيار گزاف نجومي مي خواستدر برابر انگليس  در ازاي وارد شدن به جنگامان اهللا خان 

   139»!ييميليون روبل طال 50هزار تيربار، و  1.5دستگاه توپ،  250گلوله براي هر تفنگ،  60تفنگ، 
  

                                                 
  .17، برگ 2، پوشه102، كارتن2، پرونده ويژه 1920-1919، سال هاي 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند . 138
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 نددببدوستي  »ساده تر«آماده بود با روسيه شوروي قرار داد  جانب افغاني با درك غير واقعي بودن خواست هاي خود
انه خبراي كار ساز و برگ ،ده ميليون روبل طاليي :عنوان كمك رايگان و به كه مطابق با آن شهرهاي ترمز و كركي

  .را به دست بياورد ....شتي زرهي در رود آمو وكدو فروند  ،تفنگميل ر ده هزا ،روند هواپيمافازده ود ،توليد بارود
  

هر چه . مده بود، ناگزير گرديد رفتارهاي كجدار و مريز داشته باشدكه از اين همه خواهش ها به تنگ آسوريتس 
 با پشتوانه لون روبسايدي به يك ميليبميزان سو. به تعويق افگنده شد مساله ارضي افغان ها براي زمان نامعلومي بود،

آن هم تنها به شرطي كه افغانستان به رسانيدن .(پنج هزار وعده شد –به جاي ده هزار ميل تفنگ. طال پايين آورده شد
    ...و) احمت نكندزا انگليسي ها مبقبايل مرزي درگير  هب نگده هزار ميل تف

  
بار سنگيني براي  ،و ويراني در روسيه جنگ داخلي اوضاعبه افغانستان در  سوريتسكمك حتا اين وعده هاي 

به گونه مفصل عللي را توضيح  ميسيون تركستانكدر تلگرام بعدي خود به  او در اين رابطه،. مت شوروي بودوكح
     .رده سازدآوهاي افعان ها را برخواست  تا جاييد كه دست كم تنداد كه وي را بر انگيخ

  
از سوي . كنوانسيون جنگي را امضاء نمي كند ونهگافغانستان هيچ «: االختيار در گزارش خود نوشت منماينده تا

رو به باالگيري در هند و دورنماي رو به گشوده شدن از افغانستان مبني بر  شجنب ،قبايل ديگر، مبارزه پايان ناپذير
ه از طريق قرار داد ك ست به قرباني دادن بيازم براي اينددند تا يمرا ناگزير گردان ،ش بخشيدن تاثير ما در هندرگست

. بريزيم ضد انگليسي را استواربات ما را با افغانستان تحكيم ببخشيم و در اين جا شالوده سمنا ،دوستي و بي طرفي
آن هم در  .رار مي دهيمق مرگبار هما همه جنبش ضد انگليسي را زير ضرب ،بدون كمك بي درنگ اسلحه به قبايل

س در هند نگراني ها در باره رخنه بلشويسم به خاور و تمايل شوروي ها به برد همه مطبوعات متروپل انگلي حالي كه
   140».در بازي خاور را دامن مي زنند

  
روند گفتگوهاي افغانستان و شوروي در  ريكي از حادترين مسايل د ،ويلدهي هاي نظامي به قبايل پشتونحموضوع ت

سوريتس بر آن پا مي فشرد، كه امير به گونه . داشتندهر دو جانب به داليلي به يك ديگر اعتماد ن. دوكابل ب
همه آن چه كه براي قبايل تخصيص داده شده، است بدون هيچ «تضمين بدهد كه  به روسيه شوروي(!) تحريري

  141.»ونه تاخيري به نمايندگان آنان رسانيده خواهد شدگ
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سوريتس به نوبه خود نمي خواست به . ي زدندافغان ها قاطعانه از تدوين و امضاي اين چنين سند محرمانه سر باز م
   .ي فشردمون پا تستره قبايل پشگه باقي مانده به حبور اسلعد و بر موضع خود مبني بر  نقول شرف امير باور ك

  
به تاشكنت براي به دست آوردن اسلحه يي را اينافغانستان وعده سپرد رهبران كوهنشينان هند بريتا ،افزون بر اين

را » ريدور افغانستانك«: چنين بر مي آمد كه سوريتس توانست به هدف اصلي خود برسد .بدهد اجازه گذشتن
  . يگري پياده شدندددادهاي بعدي بيخي با سناريوي خمگر ر. بگشايد

  
در كابل گفتگوهاي دشوار در زمينه اتحاد نظامي با افغانستان روان بود، رهبري اداره سياست خارجي ي كه ممادا

رهبر كميسارياي خلق در امور خارجي  -چيچيرين. ر داديتغي ياگهاننرا  تظره مشي پيشين خودنونه غير مشوروي به گ
ه براي روسيه ك ستناالمللي در جهان و وضعيت روسيه شوروي مي د نرانه اوضاع بيابا ارزيابي آگاهانه و بيد

كه كه اهرم  ينبراي ا. ا تحكيم بخشدمواضع خود ر» گرهگاه هند«لي يي پيدا شده است كه در عاشوروي امكانات 
  .ا داشته باشدنياتكارايي براي وارد آوردن فشار بر بري

    
در گام نخست ابزاري را براي عادي سازي روابط با انگليس و درهم شكستن » يسياست خاور«مگر چيچيرين در 

چون  .مان دفاعي با افغانستان بوددر اين رابطه، او مخالف بستن يپ .انزوا و تجريد بين المللي شوروي مي نگريست
  .ر مي توانست منجر به جنگ تمام عيار ميان روسيه شوروي و بريتاتياي كبير گرددااين ك

  
متهم ساختن به آن  ضمن ،ستانكصدر كميسيون تر -ايلياويدر يكي از نامه هاي خود به  1920در ماه جنوري او، 

هاي » خودسري«رفقاي تاشكنت را به خاطر  ،لن نموده بودندرهبران بلشويكي در كرم لغزش ها كه در گام نخست
   .بست نكوهش و سرزنشبه تازيانه آنان در قبال كابل 

  
هرگاه با  ،دفاعي اتحاد. سخن نگفته ايمبا افغانستان ما هيچگاهي در باره اتحاد «: كميسار خلق در امور خارجي نوشت

 اين اتحاد بدين معنا خواهد بود كه هرگاه. يي قرار مي دهد ما را در وضع بس بي چارههم  ،انگليس آشتي نماييم
و اد حتبا سخن راندن در باره ا ،در اين ميان. اعالم جنگ نماييم آن كشور، ما بايد با كندبه افغانستان حمله  انگليس
ايد اين ب. شما ما را در وضع بس ناگواري قرار داده ايد. كشاندمي به رسوايي   كار ،پس گرفتن حرف خودسپس 

 اين گونه،142.گفته شود »ر باره كمك هاي متقابلدموافقتنامه « -»اتحاد«به جاي كلمه . اهمال را ويرايش كرد
چيچيرين بر آن پا مي فشرد كه نخستين قرار داد افغانستان و شوروري در بر گيرنده ماده پابندي نباشد كه روسيه 

  . نمايد ت تجاوز بريتانياي كبيرشوروي را متعهد به جانب داري از افغانستان در صور
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اتحاد نظامي با افغانستان ديگر در 143.اين رهنمود را از مسكو دريافت داشت 1920ماه مارچ  25تاريخ  بهسوريتس 
كان دلفريب كاربست ابزاري قبايل پشتون در برابر ام مگر در كرملن از. نبود جا نداشته هاي بلشويك ها مبرنا

هنوز آماده نبود سخاوتمندانه به  ،به سوي هنددهليز افغانستان «به خاطر روسيه شوروي  .ندنبود بريتانيا دست بردار
 -در كوه هاانتظار مي رفت با فرا رسيدن بهار،  .از اين رو، گفتگوهاي محرم در كابل ادامه يافت. امان اهللا پاداش دهد

. دوشاز سر گرفته  با نيروي نوي گران انگليسسركوب ميان قبايل مرزي و نبرد ،در امتداد مرزهاي هند و افغانستان
 سرگرممحمد نادر خان  -وزير حربيه ،قهرمان جنگ سوم افغان و انگليس ،تصادفي نبود كه همو در اين هنگام

باشندگان افغانستان : در آن جا بس خطرناك بود اوضاع. بودگستره جنوب افغانستان  و بررسي اوضاع دربازديد 
  .هند بريتانيايي پشتيباني نمايند» آزاد«اران خود در نوار آماده بودند از همتب

  
. ان اهللا و پيرامونيان نزديك او ناگزير بودند تمايالت پشتون هاي ستيزه جوي را در نظر داشته باشندمروشن است كه ا

اعماق  بهه مجهز مي ساخت و بخشي از ارتش افغانستان را نادر خان پنهاني وزيري ها را با اسلحه به چنگ آورد
مگر اين بسنده نبود براي آن كه جنگ چريكي را در كوه ها به يك جنگ فرسايشي دراز . وزيرستان مي فرستاد

 ادامه مبارزه در برابر انگليس به پارتي هاي بزرگ اسلحه براي به شدت مرزي قبايل افغانستان و . مدت مبدل ساخت
  .نياز داشتند

  
به سوريتس به هند را مشترك تهاجم  طرح 1920درست در اواخر ماه مارچ  رهبري افغانستان در رابطه با اين،

 27به تاريخ  امير،. داده مي شد به قبايل پشتون در اين گونه پروژه هاي افغاني نقش اصلي ،مانند هميشه. پيشنهاد نمود
لي ترين موضوع كرد كه در آن جانب افغاني عمال مي خواست اصرا به نشست محرمانه يي دعوت  سوريتس ، مارچ

  كمك نظامي شوروري به چه پيمانه و چگونه خواهد بود؟ : براي خود را روشن سازد
  

جنگ نو با  مي پنداشت كه ،محمد نادر خان بر پايه اطالعات به دست آورده در هنگام سفر به گستره قبايل پشتون
 موقعاو بر آن بود كه 144.يازيد» درنگاقدامات بي «از اين رو، بايسته است دست به . انگليس اجتناب ناپذير است

نادر در رابطه با اين، . »همه قبايل رهسپار جنگ شده اند«چون . براي زدن ضربه به هند بريتانيايي بسيار مناسب است
ي از ارتش سرخ در نسپاهيان افغا نمايد و) ايران(پيشنهاد كرد كه ارتش سرخ آغاز به تهاجم از طريق خراسان  خان

نادر خان به سوريتس اعالم داشت كه به زودي هيات . را برپا نمايند» قيام سراسري قبايل«اني نمايند و سيستان پشتيب
پيشبرد اكتشاف و آماده سازي اقدامات ويرانگرانه در پشت  ،پنهاني يي براي پشتيباني از سازمان هاي ضد بريتانيايي

  .گسيل خواهد گرديدبه هند اهيان انگليسي په سهجب
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خود بار ديگر موافقت نمود كه سران قبايل خواست خالف .] گ-)نادر خان -[( خان زير فشار سپهساالر امان اهللا 

اين يك عقب نشيني جدي از سوي  .دنارند براي انجام گفتگوها با جانب شوروي به تاشكنت بروذمرزي را بگ
اي مستقيم بلشويك ها با شورشيان پشتون از برپايي تماس ه تاه تا اين زمان دست به هر كاري مي زد كافغانستان بود 

  . جلوگيري نمايد
  

جنبش رو به  ،فشار قبايل«: به مسكو نگاشت ،سوريتس با توضيح اين چنين چرخش ناگهاني در سياست امير
 هوادارن اردوگاه امير را به  ،ناكامي در گفتگوها با انگليس و باالگيري هند، ترس از دست دادن اورنگ شهرياري

اتحاد با ما مي در ، يگانه راه برونرفت از پاسداري از استقالل را گروه انگليس ستيز به رهبري امير .كشانندمي جنگ 
 ،با آن، او آگاهانه و بيدارانه خاطرنشان ساخت كه بدون كمك بي درنگ نظامي به امان اهللامزمان ه145.بيند

  .افغانستان در برابر بريتانيا بيهوده است درگير شدنچشمداشت به 
  

اين كمك سر وقت نخواهد رسيد و به آن پيمانه به رهبران افغانستان و شوروي روشن بود كه چنين بر مي آيد كه 
اين بدان معنا بود كه اين انتظار كه در نزديكي ها جنگ نوي ميان . نخواهد بود كه افغان ها خواستار آن هستند

دست به اقدامات قاطعانه يي بيازد براي آن كه تا ي شوروي بود بر ديپلماس .افغانستان و انگليس در بگيرد، بيهوده بود
پهن  ايييرا در ميان قبايل پشتون هند بريتان» انقالبي«از دست ندهد و كار » دهليز افغاستان«و  مواضع خود را در كابل

   .بل نمي رسيدادر باره ارائه كمك نظامي به ك خصرهنمودهاي مش از ديرگاهمگر، از مسكو . نمايد
  

قرار داد روابط «عقد  دكبير به مقصناگزير بود گفتگوها را با بريتانياي  1920امان اهللا خان در اپريل  ،در اين اوضاع
 افغانستان ميدان كشاكش«اعالم داشت كه براي آن كه به سوريتس امير  ،آن بامان زهم. ادامه بدهد» حسن همجواري

  146.»مشي بي طرفي را پيش خواهد گرفت ، به گونه جديانگليس و روسيه شوروي نگردد هاي
  

 ،در ماه اپريل امان اهللا خان با قاطعيت به ناسيوناليست هاي هندي كه با سفارت شوروي در كابل همكاري مي كردند
   .كه هرگونه روابط آن ها را با قبايل مرزي ممنوع قرار داده استاعالم داشت 
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 ٧٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 فرا«راف افغان ها از استقالل در ازاي سوبسايدي هاي تضعيف مواضع شوروي در پايتخت و تهديد فرضي انص
ماه  25به تاريخ  .تصريح نمايدرا » مساله افغانستان«پيرامون صله يف ساخترملن را ناگزير ك ،ها يانگليس »سخاورزانه

به كميته ، يادداشت گزارشي يي يسارياي خلق در امور خارجيممدير بخش خاور ك -، وزنيسنسكي1920مي 
فرستاد كه در آن لزوم ارايه بي درنگ كمك هاي مالي و نظامي ) شاخه بلشويكي(ب كمونيست روسيه مركزي حز

   147.گردانيدمستدل را  براي افغانستان و قبايل پشتون هند
  

 .دنزببرهم  مناسبات ديپلماتيك با بلشويك ها راافغانستان مي خواهد وي خاطرنشان ساخت كه انگليس از حكومت 
قطع  بايل مرزي افغان به هندقگفتگوها در ميسوري در همين روزها به دليل تهاجم «: نشاندهي كرددر اين حال او، 

در رسانه هاي انگليس كارزاري در باره سركوب نهايي قبايل مرزي افغانستان در مرز شمال باختري هند و  .شده اند
رفيق سوريتس بر لزوم . اه افتاده استوصل كردن اين سرزمين به متصرفات هندي به هر بهايي كه شده باشد، به ر

سپس در  يادداشت وزنيسنسكي . »تاكيد مي ورزد) مسعودها و وزيري ها(كمك بي درنگ به اين قبايل مرزي 
 ،به  افغانستان بدهدستره قبايل پشتون گفهرست آن چه كه روسيه شوروري آماد ه بود در ازاي آزادي عمل در 

  . آورده شده بود
  :داده بود ناهللا تضمي كرملن به امان 

  دادن يك ميليون روبل با پشتوانه طال -1
  دادن دوازده فروند هواپيماي جنگي -2
  يشن راديويي و راه اندازي آن در كابلدادن است-3
  كابل در سه سال -هاردقن -هرات -تجهيز و راه اندازي خط تلفن كوشكا-4
  .ه توليد بارود بدون دودناخد كارسان و مواد به كابل براي ايجادمهن ،ساز و برگگسيل -5
  گسيل كارشناسان نظامي به افغانستان-6
 ميل تفنگ براي قبايل پشتون 10000ميل تفنگ به حكومت افغانستان و  5000اهداي -7

 .در نظر گرفتن منافع افغانستان هنگام حل مساله خط آهن ترمز-8

  
  :و مي خواست به دست بياوردكمس مقابل،در 

  ييانيهند بريتا »آزاد«و مواد تبليغاتي و ديگر مواد به  نوار  ترانزيت آزاد-1
  .دهارقنبه پارس از راه هرات و به بلوچستان از راه ) آمده است 1آن چه در بند  شايد( ...مانعبال اشتنمجوز گذ -2
  باد و داكه؟آدر قندهار، جالل » در راه هاي منتهي به هند«اجازه داشتن نمايندگي هاي قنسولي -3
  . انقالبي براي هند راثبراي چاپ آ آنتفاده از سچاپخانه در كابل با حق ا گشايشموافقت با -4
  .»ت هاي مانگاي افغانستان بل از طريق رمستقيم اسلحه براي قبايل مرزي نه از طريق ميانجيگ رسانيدنحق «ب -5
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 ٧٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

سياسي در  -داراي جهت گيري نظاميه در كدامين زد و بند كدادن تضمين رسمي از سوي افغانستان مبني بر اين -6
 148»برابر ما  مشاركت نخواهد كرد

  
شونده شوروي  كمك پيشنهاد اداتي را در باره ابعع، سفارت شوروي در كابل از مسكو اطال1920به تاريخ ده جون 

تظار ان شمچمگر جانب افغاني كه . شوروي از سر گرفته شدند –گفتگوهاي افغانستان. براي افغانستان به دست آورد
  . س از آن بس ناخشنود بودتچيزي كه سوري -د، وقت گذراني مي كردوميسوري ب .]گ-گفتگوهاي[پيك از 

 
به گونه همه جانبه آماده گيري براي راه اندازي انقالب  انون در تركستچ سوريتس مي بايست شتاب مي ورزيد،

از همين رو، با پافشاري مي  149.»ره مي ساختبات ميان مسكو و كابل را تيسروان بود كه ناگزير منا »ساختگي«
   .افزود گردد »تبليغات آزاد در قبال هند و گسيل مستقيم اسلحه به قبايل پشتون« بارهي در بند ،خواست در قرار داد

  
 »دهليز افغانستان«مگر  .برهم نزد 1920شوروي را در سپتامبر –امضاي نخستين قرار داد افغانستان ،سرنگوني امير بخارا

بند . يي گفته نشده بودانيدر سند چيزي در باره پيشبرد تبليغات ضد بريتا: به روي بلشويك ها به گونه نهايي بسته شد
 ،پسان ها هنگام تصويب قرار داد .ه بودهند بريتانيايي نيز برداشته شد» زادآ«مربوط به ترانزيت اسلحه به قبايل نوار

بر  بلشويك ها نتوانستند. شوروي در خاور افغانستان دست بردارندناگزير گرديدند از گشايش قونسولگري هاي 
  .مبدل سازندخرابكاري در ميان قبايل مرزي هند بريتانيايي به تخته خيز افغانستان را  ،داد مياندولتي رشالوده قرا

از سوي روسيه شوروي در صدور انقالب به هند  ست برنامه هاي ابتدايي و خود داري امان اهللا از كمك بهكش
نماينده كميسارياي خلق در امور  ،براي نمونه .ست موقت ارزيابي مي گرديدكبسياري در مسكو و تاشكنت چونان ش

تبارز داده شده  نگژپرآبه رغم برخورد « :به چيچيرين نگاست 1920گوپتر در ماه اكتبر . سياي ميانه وآخارجي در 
 تبليغات در در آسياي ميانه و به رغم از دست رفتن بند مربوط بهاز سوي افغان ها در پيوند با همه رخدادهاي اخير 

امكان  ،با پيشگيري مشي دورنگري آگاهانه و سنجيده در بخاراپيگيرانه  ما مي توانيم  ،قرار داد در دست امضاء
    150.»كار در هند را در افغانستان به دست آوريم بازيابي عملي

گواهي مي دهند، امكان پيشبرد پويايي هاي غير قانوني ضد بريتانيايي در به راستي به گونه يي كه اسناد آرشيوي 
 . افغانستان براي روسيه شوروي هنوز هم محفوظ بود

                                                 
در رابطه با اين، مي توان با قاطعيت انگاشت . مطابقت دارند» طرح براوين«دشوار نيست ديد كه نكات اساسي مطالبات شوروي با .  148

كه كشته شدن اين ديپلمات مجرب، پياده سازي  طرح هاي ضد بريتانيايي روسيه شوروي را در افغانستان و هند به پيمانه چشمگيري 
  . كند ساخت

149149149149
 ،، پيرامون تاريخ انقالب ساختگي»...كار بخارا را بايد پايان بخشيد«. و گينيس، :راي دستيابي به آگاهي هاي بيشتر نگاه شود بهب . 
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 ٧٩ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 

  بخش هشتم
  اجنت شوروي در كابل -»شير اسالم«

  
مي لرزانتر  ،ترشسوريتس در كابل هر چه بيشتر و بي وضع ،»دهليز افغانستان«در آستانه بسته شدن  ،1920تابستان
كه ) شايد آگاهانه نمي خواست( ت با قواعد ديپلماسي خاوري بازي نمايدستوانن ،از يك سو، او هر چه بود .گرديد
داشتن رهنمودهاي دقيق نبا  ،از سوي ديگر. تاثير منفي برجا مي گذاشت ،ي هايشيبر نتايج پوياست اين كار هويدا

سردرگمي و فريب  كجو رنج آور و دردنا. مل مي كردبيشتر با ريسك خود و بنا به صوابديد خود ع ،از مسكو
  .خسته كرده بود ،كاري دو جانبه سوريتس را كه پيگيرانه خواهش مي كرد او را از كابل فراخوانند

  
 1920پشتيباني كرد، در ماه جوالي  بي درنگحكومت شوروي با درك اين كه سوريتس را هر گونه يي كه شده، 

به خاطر پياده سازي برنامه هاي  1920-1919سياسي ترك را كه به سال هاي  -ظاميشخصيت برجسته ن -جمال پاشا
  .؛ به كابل گسيل داشتبه همكاري با حكومت شوروي گرديده بود رحاض ،سياي ميانهآماجراجويانه اش در 

  
جربي ماو در همه كشورهاي اسالمي چونان دشمن آشتي ناپذير انگليسي ها شهرت گسترده يي داشت و سپاهدار 

وزير نيروي دريايي امپراتوري عثماني و فرمانده ارتش چهارم ترك در  ،جمال در سال هاي جنگ جهاني اول .بود
گرفته » شير اسالم«لقب  ،پاهيان بريتانياي كبير در كشورهاي مسلمانساو به خاطر رهبري نبردها در برابر  .سوريه بود

به سال  . گروهي ارمني ها در امپراتوري عثماني شمرده مي شديكي از سازماندهندگان كشتار  1915به سال . بود
از سوي فرماندهي نيروهاي اشغالگر انگليس در  1919به سال . گريخت آلمانبه  ،پس از تسليم شدن تركيه 1918

   .كوم به اعدام گرديدحتركيه غيابي م
  

شكست خورده تقاضاي سپردن  آلمان زبا ترس از اين كه بريتانياي كبير ا ون سكتف -آلمانرييس ستاد كل ارتش 
انور پاشا و جمال پاشا را به  -پيشين حرب تركيه انمتحدان پيشين تركي آن كشور را خواهد نمود، پنهاني وزير

  : را زدهمزمان با يك پيكان سه نشان  ،فون سكيت با اين كار151.روسيه شوروي فرستاد
  داد، خود را نجات متحدان پيشين  -
براي آن كه  ،ي لشكركشي به هند به دست بلشويك ها سپردآلمانالميسم را با برنامه هاي رهبران پان اس -

  .ر آسيا تضعيف نمايددرا بار ديگر تالش گردد با دست ديگران مواضع انگليسي 

                                                 
، نوشته گروهي از دانشمندان »راز هاي سر به مهر تاريخ ديپلماسي افغانستان«: براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر نگاه شود به .  151
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 ٨٠ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  .در افغانستان برداشت آلمانكاري هاي محرمانه ميان شوروي و مو نخستين گام را در راستاي ه  -
  

بود كه همو جمال نقش چشمگيري  مگر سرنوشت چنين. اسي به انور داده مي شدسن سكيت نقش ادر برنامه هاي فو
   .شوروي و آماده سازي خيزش ضد بريتانيايي قبايل پشتون بازي كند -در تحكيم مناسبات افغانستان

  
نسبت به انگليسي  شو تنفراو آمادگي جمال مبني بر همكاري تنگاتنگ با بلشويك ها، پروفيسوناليسم و ديپلماتيسم 

 ،كه در آن برهه در جنبش پان اسالميسم هر چند هم براي موقت( رهبران شوروي آن ها را چيزهايي بودند كه ،ها
  .به گونه بايسته و شايسته ارزيابي نمودند بي درنگ) ندمتحد نيرومندي را در برابر امپراتوري بريتانيا مي ديد

  
 -تا چند روز، جمال پاشا«: سوريتس راديوتلگرام عاجلي گسيل داشتقره خان به  1920جوالي  4يخ ربه تا 

ريه در برابر انگليس را به افغانستان مي ووزير پيشين نيروي دريايي و سپس فرمانده ارتش س -ت نامدار تركيشخص
در  اپاشا ر كومت تركيه به رهبري كمالحما اقدامات باهمي با . او را ده افسر گزيده تركي همراهي مي كنند. فرستيم

متيقن  ما به جهان مسلمان در برابر انگليسي ها راستينحكومت افغانستان بايد در كمك  ،از روي اين همه. نظر داريم
مطبوعات انگليس رخدادهاي . چيزي كه به هيچ رو يه گفتگوهاي كاراسين در لندن مزاحمت نمي كند -گردد

خرابكاري مقتضي افغان ها مي تواند . دننماي يارزيابي م پارس را چونان مقدمه آتش سوزي در بلوچستان و هند
بسيار مهم است روشن ساخت كه حكومت افغانستان به همه اين رخدادها . تكانه يي به خيزش جدي در هند بدهد

   152»چگونه مي بيند
  

يا در كشورهاي تضعيف مواضع امپراتوري بريتان .را به فال نيك گرفتنددر كابل اين گونه سناريوي تحول رخدادها 
كاهش مي بخشيد و با اين كار، امنيت  ان مستقلويك فشار اين همسايه ترسناك را بر كشور جتگونه اتوما به ،خاور

اره آن ها وبه رغم منافع پول پرستانه، هم ،افزون بر آن، تنفر سده يي افغان ها از انگليسي ها. افغانستان را باال مي برد
، امان اهللا خان به آمدن پيوند در اين. ي كشانيدم و خونخوار شان زيخونردشمن رابر در ب رنگارنگ ماترا به اقدا

نها ارتش افغانستان، بل نيز تال پاشا كه با تجربه و انرژي او مي توانست به پيمانه چشمگيري روند مدرنيزاسيون نه مج
  .همه سامانه دولتي را تسريع نمايد، موافقت ورزيد

  
 نمبارزه مسلحانه مسلمانا ،برخاسته از اين تمايل بود كه به كمك شوروي ،با مسكو آمادگي جمال به همكاري

او كه يك پان تركسيت سرسخت بود، اميدوار بود . زدافغانستان و هند را در برابر انگليس برانگي ،تركستان شوروي
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 28رسيدن به تاريخ مگر، با  153.اد نمايدجا ايرخود  »ارتش شورشيان ترك تركستان« ،به همكاري بلشويك ها
  .به تاشكنت، ناگزير بود به غير واقعي بودن تحقق برنامه هاي خود اعتراف نمايد 1920جوالي 

  
سياستمدار ترك ميان دو آتش  ،»لشكركشي به هند«مبني بر كشانيدن باسماچيان فرغانه به ها، با انجام نخستين تالش 

شده خودداري ورزيدند و حكومت شوروي  يي پيشنهادشورشيان تركستان از اشتراك در ماجراجو: قرار گرفت
يگانه نيروي از اين رو،  .مال نزد رهبران باسماچيان مي ديدجتركستان با سوء ظن بزرگي به تماس هاي فرستادگان 

افغانستان و  -سنجش نمايد يسلكه سياستمدار ترك در آن هنگام مي توانست بر آن ، در مبارزه با انگيي واقعي 
  .مي ماند زي هند بريتانياييقبايل مر

  
همه در : اليست هاي ترك در كابل براي چندي همسو گرديده بودنمنافع روسيه شوروي و ناسيو 1920به سال 

به خاطر . بر هند ذينفع بودنداياي كبير و مبدل ساختن افغانستان به تخته خيز براي اقدامات جنگي در برنتضعيف بريتا
مباني ايدئولوژيك  صرف با درنظرداشت اوضاع راستين نظامي در تركستان، نه با ودال پاشا آماده بمج ،اين هدف

 فرمانده جبهه تركستان -اين گونه، جنرال ترك آشكارا به فرونزه .دست به قاطعانه ترين اقدامات بيازد پان تركيسم،
ر برابر آن در امتداد همه خط ها عقب كار بخارا را يا با وارد آوردن ضربه قاطعانه به پايان رسانيد يا د«: اعالم نمود

   154.»ري كه شده، بايسته است كامال آن را به دنبال خود كشانيدونشيني كرد مگر، هر ط
  

زاد آگر آماده بود امارت بخارا را براي گذر م. كدام واريانت را بر مي گزينند بلشويك ها جمال نيك مي دانست
كان ماو به عنوان واريانت ذخيره ا. قرباني نمايد ،به قبايل پشتون آن بعدي افغانستان و رسانيدن بهحه لكاروان ها با اس

همان كوهنشينان در مرزهاي هند و افغانستان را برنامه ريزي  به ياري رسانيدن اسلحه از راه بخاراي خاوري به هند
   .كرده بود

  
شا در رويارويي سنتي روسيه و انگليس تقدير بود جمال پاآغاز گرديد كه  »بازي بزرگ«مرحله نو  ،در آسياي ميانه

شهريان كابل . جمال به همراهي افسران تركي به كابل رسيد 1920در اكتبر . يكي از مهره هاي كليدي گردددر آن، 
. ار آمدن او، سپاهيان پادگان كابل رژه رفتند و توپ هاي تشريفاتي به غرش درآمدندخبه افت .به پيشواز او برآمدند

ر پايه رهنمود مسكو، ب155.با خوشرويي استقبال كردند در كنار سرشناسان افغان، رهبران مذهبي كشور ار »شير اسالم«
نيز در ميان كساني بودند كه به  او گرديدند، »ملتزمان ركاب«در كابل كه بعدها بخشي از  كارمندان سفارت شوروي

 . پيشواز مهمان تركي شتافته بودند
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خورده امپراتوري انگليس كه اين همه نزد افغان ها گرامي بود، به  دنگسودشمن  كه آمدن چنينبه همه روشن بود 

  . ومت استعماري در هند به ارمغان نمي آوردكهيچ چيز خوب و نويد بخشي را براي ح ،انستانافغ
  
حض اين كه به م. توجه بزرگي را به آمدن يكي از رهبران ترك ها به كابل معطوف داشتمطبوعات انگليس  

در اين باره مقاله يي را چاپ كرد كه در آن خاطر ) پيشاهنگ( »پيونر«روزنامه ستان گذشت، وان او از مرز افغانكار
براي آن  .نداسفر جمال به افغانستان را به گمان غالب بلشويك ها فراهم آورده ] گ-زمينه[«:  نشان ساخته  شده بود

در همه جبهات داخلي و خارجي اي درخشان شوروي ها كه در افغانستان آخرين هاشور را به هنگاف پيروزي ه
سركوب ورانگل و  ،)پولند(لهستان ارتش سرخ تصرف  ،انتظار مي رود كه مقارن با آمدن جمال پاشا به كابل. بزنند

اشغال شمال پارس و تجريد  ،ق قفقازينيروهاي مصطفي كمال پاشا از طر هپيوستن ب ،در غرب آلمانبرپايي تماس با 
آمدن وزير نامدار  ،در چنين اوضاعي. را بر افغانستان وارد آوردبايسته پايان مي رساند و مي تواند فشار به را بخارا 

مي تواند چونان آخرين تكانه يي باشد كه حكومت افغانستان را ناگزير گرداند به كارزار  ،امپراتوري عثماني به كابل
   156.»وندديعظيم بريتانياستيزي بپ

  
بي درنگ او را به و  كرد استقبال   سياسي و نظامي جهان اسالمآمدن رجل نامدار با گرمجوشي از  شاهامان اهللا 

بر اافغانستان را با برنامه هاي مبارزه خود در بررهبر جمال پاشا  1920در ماه نوامبر . عنوان مشاور خود گماشت
 اتدبيره ،پشت پرده بسيار محرم گفتگوهايدر پيهم چندين روز  ،امان اهللا و سياستمدار ترك. انگليس آشنا ساخت

 در باره نتايج اين گفتگوها» محرمانه بيخي«نخستين گزارش . را ارزيابي كردند ياندر صورت درگرفتن جنگ با بريتا
 جمال تاطالعا ،در ابن گزارش رمزي. به كميسارياي خلق در امور خارجي فرستادبا رمز بدون شماره سوريتس  را

كه كرملن از دير باز چشم به راه آن  157»مكانات پياده ساختن همه برنامه هاي تدوين شده در مسكوا«در باره  پاشا
  . بازتاب يافته بود ،بود

  
مرزهاي هند و افغانستان به از موافقت جانب افغاني را مبني بر سپردن رهبري دفاع  سياستمدار ترك توانسته بود

با قبايل پشتون مرزي كه در آن برهه با  يكراستيه بود تماس هاي به او همچنان اجازه داده شد. دست او بياورد
امان اله خان با پيشنهاد جمال  ،براي سازماندهي كار نظامي در ميان قبايل. سپاهيان بريتانيايي مي رزميدند، داشته باشد

با لباس افسران ترك  ه شودنمايندگان شوروي اجازه دادبه حتا كه در آن معتمدانه  »كميسيون ويژه«مبني بر ايجاد 

                                                 
  .49ص  ،3، شماره 1996خاور، // برگرفته از كتاب گينيس انور پاشا و جمال پاشا در روسيه شوروي.  156
 سال ،071سوريتس در كميسارياي خلق در امور خارجي، بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  249تلگرام شماره .  157

  .221، برگ  2، پرونده 102، پوشه 2، كارتن 1920



 ٨٣ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

ن بودند كه در كابل به وزير حربيه امپراتوري فروپاشيده عثماني آگواه بر  ،اين همه 158.موافقت كرد، گردندشامل 
آن بود كه به وي اجازه داده شد در يكي از اين گونه نشانه هاي اعتماد امان اهللا خان به جمال، . ماد داشتندتسخت اع

  .ايجاد نمايند» ضربتي«پايتخت افغانستان يك تيپ 
  

پول داشتن  با زبان هاي بومي و  آشناافسران ترك از  بزرگ گماشته مسكو، با داشتن ستاد به اندازه كافي -جمال
در  .سواره نظام بپردازد) اسكادرون(پياده و يك هنگ  )گردان(كندك هنگفت، توانست بي درنگ به آموزش سه 

شمار يگان  1921مقارن با ماه فبروري . ا شور و وجد فراوان مي پذيرفتندبجنگجويان قبايل مرزي را اين يگان ها 
شكل از ترك ها بود كه هزينه آن ها از تبورد افسران بيشتر يگان ها م. ربتي جمال به سه هزار نفر رسيده بودضهاي 

سوي  زپيه مي زد كه اهزار رو 20نو ماهانه سر به  يهزينه سپاهيان يگان ها. فوند شخصي رهبر تركي پرداخته مي شد
قطعه (هنگ نمونه «چون به گفته او  .سوريتس اين هزينه ها را كامال به جا مي دانست159.شوروي پرداخت مي گرديد

  160.»سان مي سازدآرد كه به پيمانه چشمگيري رخنه ما را به ديگر يگان هاي ارتش افغانستان احيثيت پلي را د) نمونه
  

او . خود را براي يك جنگ فرسايشي با انگليسي ها آموزش مي دهد جمال پنهان نمي كرد كه يگان هاي
را تحمل » انقالب هند«خردورزانه مي پنداشت كه انگليس مبدل شدن افغانستان به تخته خيز براي راه اندازي 

براي ما در  افغانستان را بايد چنان باال برد كه بتواند«تاكيد مي كرد كه نمايندگان شوروي او پيوسته به  .نخواهد كرد
جمال خواستار تصويب هر چه سريعتر قرار داد افغانستان و  به سخن ديگر،161.»قاطعانه سودمند باشد پيكاردوره 

     . به افغانستان بود هر چه بيشترشوروي امضاء شده از سوي سوريتس و كمك نظامي 
  

و در تصويب را  يسانگل و اد افغانستانمي كوشيد قرار د هيا را كنبا آن، جمال به گونه موثر اقدامات بريتاپا هم
به . مناسبات ميان افغانستان و شوروي را برهم بزند، بلوكه كرد ،صورت به دست آوردن امكان مساعد ديپلماتيمك

ياري اطالعات داده شده از سوي او، سوريتس در روشني خطرناك ترين دسيسه هاي انگليس در كابل قرار مي 
هيات بريتانيايي در كابل يك  1921براي نمونه، مقارن با جنوري  . نمايدرا خنثي  گرفت و فرصت مي يافت آن ها

                                                 
سياسي  -بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي// 28/02/1921سوريتس به كميسارياي خلق در امور خارجي، تاريخي  252م شماره تلگرا.  158

  .35، برگ  2، پوشه 102، پرونده ويژه 5فدراسيون روسيه، فوند 
سياسي فدراسيون  -جتماعيبايگاني دولتي تاريخ ا//  28/02/1921تلگرام سوريتس به كميسارياي خلق در امور خارجي، تاريخي  . 159

  . 35برگ  ،2179، پرونده 1، پرونده ويژه 5روسيه، فون 
،  بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، 6/4/1921يادداست گزارشي سوريتس به كميسارياي خلق در امور خارجي،  تاريخي .  160

  .16، برگ 1، پوشه 2، پرونده 4، پرونده ويژه 1921، سال 090فوند 
  .5همان جا، برگ //   8.3.1921جمال پاشا به گوپنر، تاريخي  نامه.  161



 ٨٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

قرار  ان آمده بود كه بآترس جانب افغاني گذاشت كه در ساري شده و تحريف يافته سوريتس را به دستكتلگرام د
   162.»افغانستان تحت الحمايه ما در مي آيد« ...ن اهللا خان اداد با ام

  
سوريتس به كمك جمال  .اري و تقلب ديپلماتيك بسيار خشمگين شده بودندكامونيان وي از اين دستامان اهللا و پير

و  از سوي سازمان اطالعاتاصل سند رمزي كه از سوي انگليسي ها ضبط و آگاهانه توانست با به دست آوردن 
س عنواني فرمانده دژ اين سند، تلگرام رمزي سوريت .اري شده بود، آشنا شودكتحريف و دست آن كشور امنيت

تحت الحمايه «تلگرام اصلي ديپلمات شوروي، عبارت  متن درعمدا انگليسي ها . بود 1920اكتبر  20شكا تاريخي ُك
ترديد و تكذيب اين گونه تحريف ماهرانه و زير دستانه كه بر اساس يك سند  .بودندگنجانيده  را »ما در مي آيد

مگر درآن برهه، در كابل . پس از يك موعد بسيار دراز ممكن مي باشد معموال محرم واقعي صورت گرفته باشد،
بر ديگري پيشي  يانگليس با شتاب مي كوشيدند يك وديپلماسي شوروي : براي هر چيزي طال آماده داد و دهش بود

  . بگيرند و افغانستان را به سوي خود متمايل بسازند
  

را كه از سوي سرويس هاي  كابل و مسكوبحران اعتماد ميان  توانست با سربلنديجمال  همكاريبا سفارت شوروي 
ال در باره ماطالعات ج مي توان گفت كه با داوري از روي اسناد آرشيوي .، بزدايدانگيخته شده بود ويژه بريتانيا بر

شبكه جاسوسي بسيار نيرومند زير زميني دشمن در  كمك كردند يه به استخبارات شورويتسوريتس در آ »پيام«
تعويض بي  ،نخستين گام در اين راستا. تيك را بگيرداو جلو درز كردن اطالعات محرم ديپلمافشا سازد  تانتركس

ار گرفته كبود كه از سوي سفارت شوروي براي ارتباط با كميسارياي خلق در امور خارجي » دژ«درنگ رمز سيستم 
  . مي شد

   
به سود روسيه شوروي در  ضد بريتانيايي پوياي وي پويسياستمدار ترك بر امان اهللا خان و تكا شگرف تاثير

تالش هاي انگليسي ها مبني بر خريداري جمال . ن او را به دشمن شماره يك براي انگليس مبدل گردانيدافغانستا
 يدست به پخش آوازه هاي جادر همه  در كابل از اين رو، شبكه جاسوسي انگليس. پاشا با شكست رو به رو گرديد

جمال پاشا ) قطعه نمونه(كه نيروي اصلي آن گويا هنگ نمونه  انجام زودرس كودتاي هوادار بلشويكيمبني بر 
به اين تبليغات  كسي بزرگ  بود كه در ميان رهبري افغان به پيمانه يي» شير اسالم«اتوريته مگر، . ، يازيدندخواهد بود

كه گويا در تاشكنت به چشم  ه بودير گزارش دادجاسوس انگليس كه به ام -حتا عبدالحق. ن باور نمي كرديزهر آگ

                                                 
، بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه،  فوند 29.01.1921تلگرام سوريتس به كميسارياي خلق در امور خارجي، تاريخي .  162
  .8، برگ 1، پوشه 103، پرونده 3، پرونده ويژه 1921، سال 071



 ٨٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

ه آماده سازي آن به ككودتايي در كابل روي دست است  ،در بهار«ي آيد كه مسر سندي را ديده است كه از آن بر 
  .زير پشين امپراتوري عثماني را بي اعتبار بسازدو، نتوانست 163»دوش جمال پاشا گذاشته شده است

  
 .دوا شد و جايگاه جمال پاشا در دربار از اين هم بيشتر استوار گرديسجاسوس انگليس ر عبدالحق به عنوان ،به زودي

از سر راه بردارد و » به دست افغان ها«را  خود حريف خطرناك نتوانستسازمان اطالعات بريتانيا  در يك سخن،
     .دور بيندازد

  
ابل كار مي كرد، و در عين حال مشاور به عنوان جاسوس شوروي در ك 1920تركيه كه سر از سال وزير پيشين 

در اوايل او  ،در اين پيوند. مي پنداشت »انقالب در هند«ترين وظيفه خود را سازماندهي مبود، مه هم نظامي امير افغان
 با او همنگر بود،انگليسي ها  برابردر موضوع كاربرد قبايل پشتون در  كه وزير حربيه –همراه با نادر خان 1921 چمار

از سوي قبايل  »شير اسالم«آمدن . ر مرزي گرديدابا هند بريتايتايي رهسپار نوافغانستان  يهابازديد از مرز براي
، با شور و هنگامه اسلحه به دست بياورند پول و يوري وي از شورگن پشتون كه اميدوار بودند با ميانجييمرزنش

 »آزاد«بلوچستان و نوار قبايل  ،ران قبايل جنوب افغانستانجمال پاشا شتابان نمايندگان خود را نزد رهب. استقبال گرديد
 در برابر را  »جهاد«به سود  ي را يهنگامه كارزار پر نمايندگان او . فرستاد ايناستان مرزي شمال باختري هند بريتا

  .ي كبير به راه انداختنداينبريتا
   

آن هم حتا آن رهبران و . ال پاشا مي شتافتندن مذهبي پشتون با دلگرمي به همكاري با جماقبايل و پيشواي سران
ميانجيگري ترك ها ! برپا نمايندتماس هاي مستقيم  »بلشويك هاي كافر«شوار حاضر مي شدند با ده به كي نيااوپيش

ق حو اسحله گرفته شده از دست آن ها مي توانست تنها براي يك كار بر پول .اين مشكل را از سر راه برداشته بود
كه  رهبر روحاني قبايل وزيري-براي نمونه، عبدالرزاق. فرادفاع از مومنان در برابر انگليسي هاي ك -تخصيص يابد

هيان انگليسي مي رزميدند، موافقت كرد ادوازده هزار نفر وزيري و مسعود زير فرماندهي او با پايمردي در برابر سپ
  . همكاري نمايد پاشا جمال طرح هاي ساختندر عملي 

  
هزار  800 توزيع در ميان سپاهيانش سر مي برد، شتابان خواهش كرد به او برايه كه در وضع دشواري بعبدالرزاق 

به ما بايسته است بي درنگ « :او در يكي از نامه هاي خود به سياستمدار ترك نوشت. ندهروپيه كابلي و اسلحه بد
هرگونه اسلحه يي را  امكان كاملي دارم نم. فزار برسانيدانگ ها و ديگر انواع جنگ فمرمي ها، ت ،جنگي تمهما
   164.»...برسانم وستاندچستان و هنوبل ،به مرز افغانستان از راه باجور همه را ،جمهوري روسيه به مرز پامير برساندكه 
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 ٨٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
وابسته به داشتن مبالغ هنگفت  ،المسراسري مسلمانان هند برنامه ريزي شده از سوي ج خيزشاين گونه، موفقيت 

جمال با پافشاري پيگيرانه از مسكو رسانيدن مبالغ هنگفت  ،ابطهردر اين  .بود جنگ افزاري هاي بزرگ و پارتپول 
مگر جانب شوروي نمي توانست اين چنين مصارف . تسمي خوابه كابل را ديگر به طال و پارتي هاي بزرگ اسلحه 

  .را به گردن بگيردبزرگ 
  

خود از  با ابراز شگفتيبه چيچيرين تلگرامي  1921ماه مارچ  3يخ حل مساله، به تارسرعت بخشيدن به براي جمال، 
جاد نموده است و كار را يا ييطي دو ماه اخير يگان هاي ضربتي «خاطر نشان ساخت كه  او. فرستادسكوت مسكو 

كم از حكومت شوروي مبالغ چشمگيري پول و دست در رابطه با اين او، . در ميان قبايل مرزي به راه انداخته است
    165.»تقاضا نمودميل تفنگ  2000

  
برنامه هاي او از سوي كرملين تاييد نشود، ديگر روز  15 تابراي نخستين بار شوروي را تهديد كرد كه هرگاه جمال 

  . كابل را ترك خواهد گفت
  

مسكو ميان لندن و  1921ماه مارچ  16به تاريخ  گاني شوروي و انگليسرسازشنامه بازبا امضاي در اين ميان، 
ادامه پويايي هاي پيشين سوريتس و جمال در افغانستان به ويژه در ميان اين گونه، . مناسبات پايداري آغاز گرديد

به كميسارياي خلق در امور خارجي  1921سوريتس در  ،در رابطه با اين .قبايل مرزي پشتون ناممكن گرديد
براي به دست  لنينخواست با  يا او، جمال پاشا كه مهمراه ب. بازگشت از افغانستان گسيل داشتمبني بر خواهشي 

  . نيز آهنگ رفتن به مسكو كرد ،ديدار نمايد موافقت او در تحقق طرح هاي خود در رابطه با هند بريتانياييآوردن 
  

 به هر بهايي كه تالش داشت  او بر مي آيد كهبه مسكو فرستاده بود،  1921كه بهار سال » اسالم شير«هاي  پياماز 
 1921در ماه اپريل براي نمونه، . آغاز نمايد را بريتانياي كبير برابرستره قبايل پشتون اقدامات خرابكارانه در گدر  شده

پارتي شمشيرهاي  ،يك هزار دينامت با فشنگ ،فرستاد مبني بر اين كه ده هزار نارنجك دستي انگليسي يدرخواست
جمال بر آن پا مي . به دسترس او گذارده شوددر كابل  ده هاي برقيها و انفجار دهنمقدار الزمي كپسول  ،تشريفاتي

با يك كارشناس شوروري در مسايل اقدامات ويرانگرانه  ،فشرد كه با نخستين پارتي هاي نارنجك و مواد منفجره
ر اين، افزون ب . گسيل گرددبه كابل  ،تجربه كار با نارنجك هاي انواع مختلف و مواد منفجره سيستم هاي گوناگون

  . را داشته باشد.... ها و و پلاين كارشناس مي بايستي توانايي منفجر ساختن راه هاي آهن، راه هاي مواصالني 
  

                                                                                                                                                             
  

  .17، برگ 1،پوشه 103، پرونده 3 ، كارتن1921، سال 071همان جا فوند  . 165



 ٨٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

به نارنجك ها، مواد منفجره و ساز و برگ رزمي براي آماده سازي عمليات خرابكارانه در هند به گونه عاجل جمال 
بايسته است بي « :فراز از درخواستي او از مسكو گواهي مي دهد چيزي كه در باره آن اين. بريتانيايي نياز داشت

من بر نمونه هاي انگليسي نارنجك . براي برآورده ساختن نيازهاي مبرم ما گسيل داشت هزاران نارنجك را درنگ
 .»منبع گسيل آن فاش نشود ،كاربردبراي آن كه هنگام  .ارجحيت دارند عها تاكيد مي ورزم كه نسبت به ساير انوا

تابستان جمال پاشا از اين رو، . ت هاي ديگر بي پاسخ ماندساين درخواست را مانند بسياري از درخوارهبري شوروي 
  . به روسيه شوروي بازگشت 1921

  
چون مي پنداشت كه تنها . بايسته است خاطرنشان ساخت كه سوريتس مخالف رفتن سياستمدار ترك از كابل بود

ايي آن را دارند موثرتر از هركسي در برابر توطئه هاي بريتانيا در دربار شاه افغانستان ناسيوناليست هاي تركي توان
بات ما سمنا چون و چرابي  ،جمال در افغانستانپيوسته دمندانه مي پنداشت كه حضور رديپلمات شوروي خ. تندسيبي

   166.»را با دربار كابل تحكيم مي بخشد
  

شتون خاطرنشان مي پار ترك را در ميان قبايل دادامه كار سياستمعلي الخصوص اهميت  سوريتسدر اين حال، 
.] گ-نظام[چون جمال پاشا بي ترديد در امر آغاز سازماندهي طراز اروپايي يي كارشناس بزرگ نظامي « :ساخت

و قبايل را منظم گرداند با روابط  ،را سازماندهي نموده معين اكتشاف برنامه.] گ–برآن است تااو، [. ا استكوش
افغانستان را  جنگي دستگاههمه از تر پويادريك سخن، ناگزير مي سازد  -سترش بخشدگرا  دمناسبات موجود با هن

 ،سپاهيان انگليسي تحركاتته اطالعاتي در باره سهمزمان با آن، به او پيو. در مرز شمال باختري هند به كار بيندازد
دير يا زود ما خود ناگزير خواهيم . و حقوقي آنان مي رسد طرز زيست اجتماعي و هوتمايالت و تركيب قبايل و شي

شمگيري آن را چو به پيمانه  انجام دهيم ،گرديد عين كار را و همه آن چيزي را در راستا ترك ها انجام مي دهند
  167.»آسان تر ساخته و تسريع نماييم

  
توصيه ننمود براي  ،در امور خارجي در يادداشت گزارشي خود به كميسارياي خلقهر چه بود، سوريتس با اين هم، 

 168.»دننماي را قرباني بزرگي ماديمنابع  »اسالم شير«تحقق برنامه هاي 

 
نشان  1921مت شوروي در مسكو به سال واين هزينه ها به كدام پيمانه بزرگ بودند، گفتگوهاي جمال با حكاين كه 

 هنمايند هتا ب بر آن شد ،به رغم اين، ومگر ا. بود امينا به هنگ بيخي براي چيچيرين امرآمدن جمال به مسكو . دادند
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 ٨٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

مهربانانه  تادر آن خواهش كرد  ونوشت  لنينبه اكتبر  نامه يي  14به تاريخ او . برجسته جهان اسالم كمك نمايد
  169».پاسخ رد دريافت داشت ،رگم. را بپذيرد كسياستمدار تر

  
 18به تاريخ : آن داشت تا با پويايي بيشتري دست به كار شودجمال پاشا را بر  ،در پايتخت روسيه نخستين ناكامي

گسيل داشت كه در آن به گونه قانع كننده يي لزوم پشتيباني آتيه  به چيچيرين او يادداشت مفصلي 1921اكتبر 
جاي مهمي در . ساخت مدلل »انقالب در هند«شوروي را از كاركردهاي خود در افغانستان در زمينه آماده سازي 

جمال پاشا برآن بود . گرديده بود بريتانياي كبير مبذولبرابر سند به مساله كاربست جنبش مقاومت پشتون ها در  اين
در هند » جنبش مسلخانه انقالبي«به قبايل در مرزهاي هند و افغانستان  ارزشمندترين ابزار براي سازماندهي كه كمك 

اين قبايل مرزي كه مي توانند در صورت لزوم نيروهاي  جدي بهبس گونه ما بايست به « :او نوشت. واهد بودخ
مهم ما شمرده مي اين وظيفه . ، بپردازيمبه دسترس ما بگذارندرا هزار نفر  200هزار تا  150به ميزان  يانقالبي مسلح

به دسترس سوريتس  ،اجي عبدالرزاق به دست آورده امحاز كه را  گوناگونيمن رونوشت هاي نامه هاي . شود
از اين نامه ها و نيز . كميسارياي خلق در امور خارجي گذاشته باشددسترس او بايست طبعا آن ها را به . ته امگذاش

ساني بازيافت كه همان روزي كه من به آن ها آمي توان به  ،از سران قبايل افريدي و مومند آمدهنامه هاي به دست 
  .رساندن منابع الزمبراي  به شرط آمادگي ته، الب -آژير بدهم؛ در برابر بريتانيا به پا خواهند خاست

  
چيز ديگري جز پول و گلوله ها براي تفنگ هاي انگليسي و چند  هيم،دنان تخصيص بآاين منابع كه ما بايد براي 

و شمار گلوله هاي مورد نياز آنان را  را خاطر نشان شده ام مبلغ اين پول ،در پيوست اين يادداشت. افسر ترك نيست
 آنهرگاه بسنجيم كه به چه پيمانه اين مطالبات ناچيز هستند، مي توان درك كرد كه پاسخ رد دادن به  .ام برشمرده

    170.»مي تواند در آينده موجب افسوس خوردن عميق گردد
  

نزديك به (مت شوروي خواست براي عبدالرزاق دو ميليون روپيه واز حك يادداشت خود،» A«جمال، در پيوست 
تفنگ هاي بريتانيايي  )گلوله(ميليون كارتوس 20ساخت بريتانيا و كپنج هزار نارنج ،)با پشتوانه طالهزار روبل  700
يسي و گلتفنگچه ان 5000تركي او به گونه اضافي  -اي ساير قبايل پشتون و ناسيوناليست هاي هنديرب. شود هداد

روي ماهيانه براي كار او در ميان قبايل روسيه شو تاافزون بر آن، بايسته مي پنداشت . مي خواست گلوله 500000

                                                 
، اسناد جديد در باره »بلشويك ها و ترك هاي جوان«. كازانجيان آر// ،14.10.1921به لنين تاريخي  نامه محرمانه چيچيرين. .   169

جمال،  «: چيچيرين در پايان نامه خود خاطر نشان مي سازد. 16-15مسكو، ص ) 1922-1920در سال هاي  (مناسبات روسيه و تركيه، 
و ) منظور از قطعه نمونه است(ه طاليي براي لشكر نمونه خود در افغانستان روبل با پشتوان 400000خواستار به دست آوردن اسلحه و 

  .»نبايد او را خيلي نوميد ساخت. روبل با پشتوانه طال براي  كار تبليغاتي در ميان  قبايل مرزي هند است  700000
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 ٨٩ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

ال پاشا بر آن پا مي فشرد كه اسلحه و پول به افغانستان مج. پشتوانه طال به دسترس بگذاردبا نزديك به ده هزار روبل 
  171.»اشته شودذبر اساس تفاهم با سفير شوروي گ«يه آن تبه دسترس شخص او براي توزيع آ

  
به زودي . و ترتسكي گسيل داشت لنينال پاشا را به من رونوشت يادداشت جچيچيري 1920اكتبر  20به تاريخ 

براي ترتسكي و ساير  جمالچنين بر مي آيد كه داليل و براهين . آشنا شدندبا اين سند اعضاي رهبري بلشويكي
مال پاشا در تحقق برنامه هاي ج داراستالين هوا. قانع كننده نمودند يانقالب جهان» خاوري جبهه«همكاران سازمان 

ال را تا نيم و تقاضاهاي شورشيان ممطالبات جبايسته است پيشنهاد مي نمود كه ، او راستش .افغانستان و هند بود
     172.»پشتون را تا هشتاد درصد پايين آورد

  
براي من روشن است كه در سيماي قبايل مسلمان كه در وادي رود سند و «: استالين در نامه خود به ترتسكي نوشت

از نفوذ بزرگي برخوردار است، ما پايگاهي داريم كه از آن در ميان آن ها جمال  و دارنداكثريت ر ناحيه پنجاب د
بر اين مناطق  1922كشور بخواهد بهار يا تابستان سال  نهرگاه آ -زيان جدي يي بر انگليس وارد بياوريم يممي توان

  173.»يورش بياورد

 
 به دسترس سياستمدار ترك روبل با پشتوانه طال براي پيشكش براي سران قبايلهزار  100استالين ممكن مي پنداشت 

، »ماكسيم«دستگاه تيربار  12 ،)گلوله(چندين ميليون كارتوس  ،هزار تفنگ ششافزون بر آن، او به گسيل  .دبگذارن
) قطعه نمونه(ه ننمو بخش بزرگ اين تسليحات براي لشكر.  بود به افغانستان موافق توپ و يك دستگاه چاپ 12تا  8

در ميان نفرات . ستان نموده بودنيجاد آن در ارتش افغااآغاز به  1920سال  در جمال پاشا بود كه در نظر گرفته شده
هبري مربيان ترك و راين گونه، اين لشكر و ساختار آن به . سپاهيان بسياري از قبايل مرزي پشتون بودند ،اين قطعه

با جنگ  انه سازي رزمي شورشيان هند بريتانيايي گردد و نيز پايگاهي براي تجهيز آنشوروي مي توانست مركز آماد
  .افزارها

كه در آن  گرديدبرگزار  )شاخه بلشويكي(نشست دفتر سياسي حزب كمونيست روسيه  1921نوامبر 3به تاريخ 
دو همكار بسيار «و  ته شدهجمال پاشا گذاشبه دسترس  هزار روبل با پشتوانه طال دو صدبه گونه اضافي  شدفيصله 

  174.گرددگسيل نزد او » مورد اعتماد
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با . به دست بياورد وجوهي ،جمال پاشا هر چه بود توانست براي پويايي هاي خود در افغانستانچناني كه مي بينيم، 
بني بر مگر تقاضاي او م .آن كه مبلغ به دست آورده چندين بار كمتر از آنچه بود كه او پيش از آن خواسته بود

هرچه بود، منابع واگذاري شده براي رجل ترك مي بايستي در بار نخست براي تمويل . فته نشدپذير ،گسيل اسلحه
» طالها«با اين هم، جمال نتوانست از اين . مبارزه قبايل مرزي پشتون و پيشبرد استخبارات در هند بسنده بوده باشد

  . ليس كشته شدفدست انتقامگيران ارمني در ت به 1922جوالي  21تاريخ  هچون ب. بهره مند گردد
  
چون ديگر  .كه جمال پاشا را سرويس هاي ويژه شوروي نابود كردند بر آن است ،مريكايينويس اخ تاري -اسپين. د

. سناد دست داشته در بايگاني هاي شوروي اين انديشه را تاييد نمي نمايندا175.هيچ ارزشي براي بلشويك ها نداشت
 .پ .گ(آوندي در دست نبود كه اداره كل سياسي . در افغانستان بس ذينفع بود» المسشير ا«ه پويايي مسكو به ادام

ادامه اين چنين اجنت بس ارزنده در كابل را كه دفتر سياسي بي چون و چرا آن همه منابع مالي چشمگير را براي ) او
كه صادقانه بلشويك ها به جمال پاشاي وفادار . ت بدهدسكار وي در برابر هند بريتانيايي تخصيص داده بود، از د

  .دمرگ او زيان جدي يي بر پويايي استخبارات شوروي در آسيا ز. نياز داشتندبراي شان خدمت مي كرد، 
  

از  از آن كه براي پياده ساختن طرح هاي ضد بريتانيايي خود در افغانستان سپدرست  ،جمالشته شدن ك نفس
سرويس هاي ويژه بريتانيا و نه  همومي اندازد كه به ميان را اين انديشه  ،گام نخستر دبه دست آورد،  طالكرملن 

نابودي هر چه بود، . ندنسازي اين دشمن خطرناك انگليس را سازماندهي كسر به نيست مي توانستند . وا. پ .گ
هم زيرا او . ران ارمنييا به دست عمال بريتانيا و يا از دست انتقامگي. جمال در هر صورت ناگزير و محتوم بود

براي هم شونتباري در برابر توده هاي امپراتوري عثماني در سال هاي جنگ جهاني اول شده بود و خمرتكب جنايت 
تند مساعي خود را براي سكه دشمنان وي مي توانبيخي محتمل است  .به شمار مي رفتبزرگي تهديد بريتانياي كبير 

  .بسيج نمايند »شير اسالم«انداختن  مشكار و به دا
   

كار بسيار بزرگي را براي  كه وي نمود ذعانبايسته است ا ،مت شوروي با جمالوبا نتيجه گيري از همكاري حك
  . م داداكيم مواضع شوروي در افغانستان و نيز تنيدن شبكه استخباراتي شوروي در اين كشور و هند انجحت

  
مگر تحقق . شانس معيني براي پيروزي داشت ،ر برابر انگليسكارگيري ابزاري از قبايل پشتون د تالش او مبني بر

چون در آن هنگام روسيه شوروي نمي توانست به . اي ميانه روي هم رفته غير عملي بوديسآهمه پالن هاي او در 
 . خود اجازه بدهد هزينه هنگفتي را به خاطر حتا انقالب هند به دوش بگيرد
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  بخش نهم
 مي آيد» زرگبازي ب«كمينترن به ميدان 

 
 

به ويژه  و يپلماسي شوروي در آسياي ميانهدگواه بر آن اند كه موفقيت  اسناد فاش شده بايگاني هاي مركزي روسيه
و ) انترناسيونال كمونيستي(پويايي هاي جمال پاشا در افغانستان بارها بيشتر مي بود هرگاه كمينترن  ازدهيب

اين سازمان  1920به سال . اي خلق در امور خارجي مداخله نمي كردندساختارهاي آن در تركستان به امور كميساري
بود و در نتيحه از استقالل نسبتا بزرگي برخوردار بود و نيز » انقالب جهاني«بين المللي ستاد به رسميت شناخته شده 

  . منابع چشمگيري در اختيار داشت
  

مت شوروي به وكحد، از سوي ونال كمونيستي بواسيي كه در دسترس انترنيروشن است طال، برليان و جنگ افزارها
هاي  طيف با بلشويك ها: تقسيم مخصوص به خود كار صورت گرفته بود ،در آن هنگام .ه شده بوددادآن 

مي  راه اندازيرناسيونال سوم نتستي ايمي رزميدند و انقالب جهاني را رسما مي با گارنگ ضد انقالب در روسيهنر
  . كرد

  
كه سرمست از باده امكان برباد دادن منابع عظيم و به گونه يي كه آن ها مي مارگونه كمينترني ها پويايي هاي بي

داشتند، بيكران روسيه در پيكار با سرمايه جهاني بودند، براي نمايندگان ديپلماتيك شوروي در كشورهاي خاور  نپ
ز كرملن، اين سازمان با آمادگي منافع ملي انترناسيونال كمونيستي ابا همه وابستگي  .ني درد سر آفريده بوداجه

چنين شده بود   1921-1920در يك سخن، به سال هاي . قرباني مي كرد» مصالح انقالبي«روسيه را به خاطر 
  176»!دم روباه به زيان او شهادت مي داد«برخالف آن چه كه در يكي از مثل هاي خاوري گفته مي شود، 

 
 

در گام نخست، اوضاع در . پيوند داشت با يك رشته دشواري هاي جدي» ر افغانيكريدو«آغاز پويايي كمينترن در 
ت برداستن كدامين گام داراي بار عملي براي  نتركستان روسي به آن پيمانه انفجار آميز و پيچيده بود كه از تاشك

يستي در كشورهاي افزون بر اين، طرح هاي ماركس .مان درازي بس دشوار بودزشورهاي همسايه كر انقالب به وصد
 ،با همه آرزومنديكمونيست هاي تركستاني، . ليل عقب ماندگي كشورهاي خاور كاراآيي نداشتنددخاور به 

كمبود . دست و پا كنند »كمونيست هاي هندي«يا » بلشويك هاي افغاني« براي خود تند براي كار انقالبيسنتوان
مگر از  ....)ايغورها ،ايراني ها ،ها يافغان ،هندي ها(ن ديده نمي شددر نواحي هم مرز با افغانستا» نترناسيونالنا«عنصر 
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بيشتر : گونه انقالبي از ديدگاه خاستگاه اجتماعي بيگانه بودندراين ها آدم هايي بودند كه براي ه ،ر بافتار خودظن
  ...كارگران موسمي و  ،قاچاقبران ،گانانزربا
 

دفتر تركستان «به  1920ه به سال ك) پروپ سوف اينتر(» در خاور ليستيشوراي تبليغات انترناسيونا«وضعيت ناپايدار 
بل نيز در  ،ات حكومت افغانستان كه همه خارجيان را نه تنها در خاك خودمبه دليل اقدا ،تحول يافت »كمينترن

ا از واقعيت هرگاه شناخت خراب كمينترني ه .گرديدمي ، هر چه بيشتر ناپايدار داشت دپيگيرزير تركستان بيدارانه 
كان واقعي براي مدر اين اوضاع، يگانه ا. منظره بس تيره و تاري پرداز مي گردد هاي خاور را به اين بيفزاييم،

از نمايندگي هاي ديپلماتيك شوروي در : كمينترن اين بود كه پويايي هاي خود را در كشورهاي آسيايي پهن نمايد
د و ساختارهاي كمينترني را در تركستان زير نام نهادهاي شوروي و به عنوان تكيه گاه هاي اصلي بهره بگيرخارج 

   .شي نمايدويگان هاي جبهه تركستان پرده پ
  

ميان ارتش سرخ و كمينترن در اوضاع جنگ  نيروهاي مسلح روسيه شوروي به همكاريكميته انقالبي ستاد كل 
تحول مي يافت، با پيروي از آرزوهاي » هانيقالب جنا«هاي بلشويك ها مي بايستي به  هكه بر پايه انديشداخلي 

   .طالبات خشن نبرد پرولتاريا با بورژوازي با آمادگي مي شتافتمانقالبي كمينترني ها با 
  

بي آاليشانه تر از هر جايي و با روحيه نظامي در اعالميه  ،؛كميته انقالبي ارتش سرخ تمايالت حاكم بر فرماندهي
به نمايندگان دومين كنگره كميننترن بازتاب  خطاباكادمي ستاد كل ) يكوبلش(زب كمونيست روسيه حفراكسيون 
  :يافته است

  
  !رفقاي گرامي

سيونال اما در انترن. مي شتابيمانقالبي ستاد جهاني كل  شكوهنده پيروزيبه پيشواز در سيماي شما  شور وشيداييما با 
است و » رخ انترناسيوناليستيسارتش «ا دسته پيشاهنگ زيرا ارتش سرخ م. پيشوا و رهبر خود را مي بينيم يكمونيست
ما سوگند ياد مي . است »ل كمونيستياانترناسيون«ستاد كل كبير كه نام آن  .]گ-پيكره[يي هستيم از  تهخما تنها يا

ود به و دانش و تجربه خ ساز و برگبا همه  .نخواهيم كرد دريغمبارزه بپردازيم و از نيرو و زندگاني خود  به كنيم تا
    177».كمونيسم جهاني سالح در دست خواهيم شتافت.] گ-پيروزي[خاطر 

  
آشكارا وظايف حزب كمونيست را در مبارزه در راه پيروزي  ،ه انقالبي ارتش سرختميكستاد كل  ،در اين سند

آوري  گرد ،پويايي هاي اطالعاتي به سود ارتش سرخ ،به باور آن ها. فرمول بندي نموده است »انقالب جهاني«
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 ،تشكيالت ارتشي ،نظارت بر تحركات ،پليسو  اطالعات در باره شمار، تسليحات و محل استقرار يگان هاي رزمي
بايست مهم ترين محور فعاليت هاي زير  ،كشف برنامه هاي ستاد كل و ادارات سياست خارجي كشورهاي خارجي

   .زميني همه سازمان هاي كمونيستي خارجي شود
  

حل همه مسايل  دركمينترن  بهيننقش به  1920دهي ارتش سرخ و رهبري ارگان هاي شوروي در اين گونه، فرمان
 در همه نقاط جهان ساختارهاي كمينترني: همزمان با آن، چنين سنتي نهادينه شده بود .داشتند ذعانرجي ااسياست خ

نمايندگي  ،در نتيجه .وروي نمودندبه گونه تنگاتنگي آغاز به همكاري با سازمان اطالعات ش ،به شمول آسياي ميانه
در  .تمويل و تسليح عناصر ضد دولتي مبدل گرديدند ،ي  در زمينه رهبرييهاي سياسي شوروي در خارج به ستادها
تشكيل ...يگان هاي انترناسيوناليستي و شبكه هاي اطالعات براي كارهاي، درون ساختار كميته انقالبي ارتش سرخ

ي يگان هاي ارتش سرخ متهاج قش اصلي در پيروزي انقالب جهاني به عمليات پيروزمندعمال ندر اين حال، . شدند
  . مي شد هدر كشورهاي همسايه با روسيه شوروي داد

  
آن چه مربوط مي گردد به خاور، تشكيالت انترناسيوناليستي در تركيب كميته انقالبي ارتش سرخ آن ها مي بايستي 

در ) يي براي ايجاد تشكيالت نيرومند شورشيارتش ها بل نيز هسته ،ديدندنگان ارتش سرخ مي گرهنه تنها پيشا
  .كشورهاي خود مي شدند

  
در » جبهه ضد بريتانيا« آرايشدر آسياي ميانه، رهبران كمينترن ناگزير گرديدند ميان اين طرح ها  در آغاز تحقق

اين  ،اهداف مشتركبه رغم داشتن  .يننددر برابر انگليس، يكي را برگز» جبهه هندي« كشورهاي خاور و سازماندهي
 -در خاور» جبهه ضد بريتانيا«يش اگش. از يك ديگر تفاوت داشتند از ريشهدو واريانت فعاليت كمينترن در آسيا 

نيا و در تاروهاي ضد برييهدف بزرگتري بود كه از كمينترن نه تنها هزينه هاي گزاف، بل نيز اتحاد محكم با همه ن
  . ان اسالم را مطالبه مي كرددر جه ،گام نخست

  
دشمن مشترك هم نمي توانست اسالم و كمونيسم، بلشويك ها و داشتن حتا  .]گ-دشواري كار در اين بود كه[

در يك سخن، به خاطر تضادهاي حاد  .متعصبان مذهبي و انديشه انقالب جهاني با تعاليم جهاد را  با هم متحد سازد
موقت  گوناگونالت ممعابا اين هم، . اد درازمدت آن ها ناممكن بودحري بريتانيا اتان دشمنان امپراتويم ايدئولوژيك

مگر  ،شوروي همكاري نمايندنو دند با حكومت وده باكه آم(كومت شوروي و ناسيوناليست هاي اسالمي حميان 
  .بود، منتفي ن)سرسختانه از تماس  با كمينترن سر باز مي زدند

  
جايي كه بريتانياي  –مشخص تري بود و اجازه مي داد منابع مالي و مادي را در منطقهمساله  ،صدور انقالب به هند

خيزش بزرگ  .متمركز ساخت در گستره قبايل پشتون در مرز هند و افغانستان -يب پذيرتر از هرجايي بودسكبير آ
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بود و مي  ندي بر انگليسضربه نيروم ،نجاب و ديگر نواحي هندوستانپحال چه رسد به قيام مسلحانه در اين قبايل، 
طرح رهبري بلشويكي و كمينترن  ،ر اين رابطهد .جهاني گردد پهنهر دجدي مواضع آن لرزان شدن منجر به  توانست
بنا به خواهش او گزارشي  لنينبراي  1920اين گونه، به سال . انقالب جهاني را برگزيدند» ه هنديهجب«آرايش 

باش داشتنند با نقشه ويژه افغانستان  در دو سوي مرزهاي هند و افغانستان بود وتدوين يافت در باره قبايل پشتون كه 
     178.جنوبي و هند شمال باختري

    
ابل بنا به دستور كدر . دآغاز گردي »اه انقالبي هندگپاي«در تركستان و كابل كار در عرصه ايجاد  1919سر از 

 اشت كه به ناسيوناليست هاي هندي و نمايندگان قبايل پشتوننخستين گام ها را در اين راستا براوين برد ،كمينترن
براي رفتن به  ..... و براي شماري از آنان كمك نمايد پرد در مبارزه با در برابر انگليسسوعده ) »انقالبيون مرزي«(

 179.دادت نتاشك

 
كه (با رسيدن سوريتس  ،هند كار گسترده در زمينه برپايي همكاري كمينترن با عناصر ضد بريتانيايي در افغانستان و

همو در دوره سفارت  .كابل، آغاز گرديد به) داي ميانه شمرده مي شيرسما نماينده كمينترن در كشورهاي آس
مناسبات بين الحكومتي را ميان : سوريتس در ميان ديپلمات هاي شوروي تقسيم كار نسبتا بسيار منطقي يي بر قرار بود

. با عناصر ضد بريتانيا را كمينترن پنهانيدر امور خارجي پيش مي برد و روابط  كو را كميسارياي خلقسكابل و م
 ،به گونه پنهاني -همه در دو نقش بازي مي كردند كابل،سفيران شوروي در  1943مگر تا فروپاشي كمينترن در 

روشن است كه در چنين  .مي كردند فيقخود را با كار غير قانوني در زمينه ايجاد انترناسيونال سوم تل اصليوظايف 
يت خود به مركز پويايي هاي خرابكارانه ضد بريتانيا دموجو ياوضاعي سفارت شوروي در كابل از نخستين روزها

  . مبدل گرديده بود
  

ف لهاي مخت كه  گروه(» انجمن انقالبي هند« پي ريزي -كمينترن نماينده عنواننخستين پيروزي بزرگ سوريتس به 
به » حكومت موقت هند«تنها  .در كابل گرديد 1920در ماه فبروري  )را متحد مي گردانيد يدنت هاي هسالينناسيو

براي ان مهاجران هندي يچون كرسي رهبري را در م .به انجمن خود داري ورزيد پيوستناز رهبري مهندرا پراتاب 
 180.مي كردتقاضا خود 
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 ،اين سازمان زير كنترل كمينترن پي ريزي .رگزيده شدبا تاييد حكومت افغانستان، عبدالرب به عنوان رييس انجمن ب
  :زير ممكن گرديد به دو دليلتنها 

 توان مالي سفارت شوروي -1

مهاجران هندي را . تلف سياسي شامل در انجمني كامل براي هر يك از گروه هاي مختضمين خودگردان -2
 .ا هم متحد مي گردانيدامپراتوري بريتانيا ب -در گام نخست تنفر از دشمن مشترك ،در افغانستان

همكاري با عناصر ضد  .انترناسيونال سوم را تحميل نكرده بود باوريبر انجمن ارزش هاي  خردورزانه سوريتس -3
در يكي از اسناد كميسارياي خلق در امور خارجي خاطرنشان . بر شالوده صرفا عملي استوار گرديده بود ،بريتانيا

براي آن كار نمايد كه به آن رفت و آمد به آن  تنها مرز هند» قبايل آزاد انجمن موافقت نمود در ميان«: شده بود
  181.»ساحات و آوردن  اسناد محرم از آن اجازه داده شود

  
 150شمار اعضاي انجمن به سرعت به  ،مشتركروشن  هدف نو داشت و نرمرفتاري به ياري اين چنين سازمانگري

انجمن انقالبي «عنواني  لنيننامه  ،پيام هاي سوريتس .شتون آغاز نمايدنفر رسيد و توانست كار را درگستره قبايل پ
. شدمي فرستاده  به دست نمايندگان اين سازمان به كوهنشينان شورشي شمال باختري هند، و آثار كمونيستي» هند

به نخستين بازداشت اين كاغذ ها و بخشي از كتابواره ها و برگه ها را ماموران اطالعاتي بريتانيا به چنگ آوردند كه 
   182.انجاميدهاي اجنت هاي كمينترن در هند 

  
از سوي كمينترن و نمايندگان حكومت شوروي به رسميت  ،يزهسته ريپس از  بي درنگ» انجمن انقالبي هند«

 1920اگست  7 -جوالي 19كنگره دوم كمينترن كه به تاريخ در پس از چندي  ،نمايندگان اين انجمن. شناخته شد
بندي را شامل  نمايندگان در آيين نامه كمينترن ،در اين كنگره. شتراك ورزيدندا ،برگزار گرديد در مسكو

در آيين نامه اين . ساختمي نهادينه را گردانيدند كه پراتيك به ميان آمده تعامل ساختارهاي انقالبي در خارج 
اي جدر هر كه  »شوروي«از هر جمهوري  پارد با همه نيروستعهد مي «للي آمده بود كه مال نبيكمونيستي سازمان 

  183.»به ميان بيايد، پشتيباني نمايد گيتي
  
هرگاه  ،در برابر آن ها گشوده مي شود گسترده ييات نكاما هدرك كردند كه چ زودت هاي خاور بسيار سناسيونالي 

 .مقاصد خود بهره بگيرندمينترن  براي گرفتن طال و اسلحه براي كبا بازي با سخن پراگني كمونيستي از اين وضعيت 
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ند كه ودنممي برنامه خود را اعالم  ،پشتيباني مادي كمينترنن براي  به دست آورد» رفقا«سنده بود ب: بسيار ساده بود
  .خواهد شد ايجاد » جمهوري شوروي«در كدام كشور  آيندهدر 

  
به  .به راه افتادند 1930 -1920سال هاي در » دهليز افغانستان«رخدادها در تركستان و  ،تقريبا با همين گونه سناريو

براي به مد شفيق حمحمد علي و م -معاون امور داخله :»كومت موقت هندح«نمايندگان  1920ماه مارچ  31تاريخ 
حكومت موقت هند كه . تاشكنت آمدند بهدر مبارزه در برابر انگليس  كمك حكومت شورويدست آوردن 

تس را مبني بر پيشتاز بودن خود در ميان سازمان ها و گروه هاي بريتانيا ستيز به انسته بود در كابل شناسايي سوريونت
سال . پيدا نمايد» انجمن انقالبي هند«استاتوس برابري با : تري دست يابد»محقر«دست بياورد، تالش ورزيد به اهداف 

ت مرا چونان نماينده قت موكومح«: دخواناين گونه  را به تاشكنتخود   1920مد علي هدف سفر بهار حها بعد، م
كه گروه  يي ابط با حكومت شوروي و به مقصد به دست آوردن همان نعم ماديوتام االختيار براي برپايي ر

  184.»گسيل داشت.] گ-به تاشكنت[  ،ر گرديده بودادرعبدالرب از آن برخو
  

 »نامه زركوب«با  1916ه مارچ در مااو . محمد علي تجربه معين پيشبرد اين گونه گفتگوها در تاشكنت را داشت
در هم  براي آلمانتزار را به پايان بخشيدن به جنگ در اروپا و متحد شدن با در آن كه (يكالي دوم پراتاپ عنواني ن

راتاپ تالش ورزيده بود امپراتور روسيه را پ. آمده بودبه تركستان ، )فرا خواهده بود )خوارجهان«بريتانياي  كوبيدن
  . به روسيه خيانت خواهد ورزيد سر انجام ر پيمان آنتانتدمتحد بريتانيايي او متقاعد سازد كه 

  
دريابند كه هرگاه در هند خيزش  وضعيت مي خواستند موقف روسيه را در قبال آن» حكومت موقت«فرستادگان 

با نت ماموريت محمد علي به تاشك ،روشن است در سال هاي جنگ جهاني اول. هاي ضد بريتانيايي آغاز گردد
، .]گ-به هند[ «توطئه گران« اندنانگليس مبني بر بازگشت تقاضاهايغم همه رمگر، به . رو به رو گرديده بودشكست 

پس از سرنگوني . محمد علي و همراهان او را دوباره واپس به افغانستان فرستاد ،مت روسيه در تركستانوحك
 هاي خود را در اوضاع نو برنامهقت هند تالش ورزيد حكومت مو ،تزاريسم و روي كار آمدن بلشويك ها در روسيه

ست هاي هندي در كابل مي يناسيونال: تنها يك چيز بالتغيير مانده بود .متحدان نو تحقق بخشد.] گ-همكاري[ با
از راه ) در اين مورد روسيه(چنگ انگليس به ياري مداخله مسلحانه سپاهيان خارجي  خواستند ميهن خود را از

 . آزاد سازند افغانستان
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اميدوار است با روسيه شوروي چنان » حكومت موقت هند«: در رابطه با اين، به جانب شوروي اطالع داده شد 
حكومت موقت  ،به سخن ديگر. كومات كولچاك و دينيكين موجود استحباتي را برپا نمايد كه ميان انتانت و سمنا

  185.»ببرد شر برابر انگليس در هندوستان جنگ را پيكه روسيه شوروي به آن كمك نمايد تا د تسااميدوار 
  

بايد به دور انديشي و زرنگي محمد علي ارج گذاشت كه زود باريكي اوضاع را درك كرد و با پويايي به همكاري 
» ات توده هاي خاورمشوراي تبليغات انترناسيوناليستي و اقدا«در چهارچوب  1920هنوز در اپريل. با كمينترن شتافت

برپايي «ه خود لزوم سرنگوني حاكميت مستعمراتي انگليس و مه در برناكستي هندي وجود داشت يمونشعبه ك
  186.ه بوداعالم كرد را» جمهوري شوروي در هند

  
محمد علي به  ،سر از اين لحظه. نام گرفته شده بود ،»جمهوري شوروي«-رمز الزمي براي بلشويك ها و كمينترن

  .مبدل مي گردد» دهليز افغانستان« اي كمينترن در ي توطئه هديكي از مهره هاي كلي
  
رسشي كه مطرح مي گردد اين است كه آيا كارمندان كمينترن مي دانستند كه هندي ها بازي دو گانه يي را پيش پ

شماري از كارمندان . تندسمي دان! بتا با توانمندي با اوضاع مشخص خود را عيار مي ساختند؟ آريسمي بردند و ن
افي جهان بيني نارا خاطر نشان مي ساختند كه اصول كمونيسم مكشوراي تبليغات انترناسيوناليستي آش روشن بين

بت به انگليس و به تمايل  به اين كه به هر بهايي كه شده به خاطر نسمگر به تنفر آن ها . مد علي و شفيق استحم
  . اين بيخي بستده بود ،براي آغاز كار مشترك. در كمينترن ارزيابي عالي يي داده مي شد برزمند، آزادي ميهن خود

  
به خوبي درك مي كردند كه با ناسيوناليست هاي تيپيك خاوري سر و كار دارند در مسكو و تاشكنت كمينترني ها 

سترده يي چون آماده سازي عمليات گبراي . كه در بهترين مورد الفباي ترمينولوژي كمونيستي را پذيرفته باشند
ن وانقالبي –هاي سنگين وزن تر و شايسته تري را  مبر كمينترن بود تا آد ،د بريتانيايي در هندخيزش مسلخانه ض

و نيز با انرژي و از  يهندي را كه دست كم با اصول عمومي ماركسيسم آشنا باشند، و داراي تجربه كار زير زمين
  .نندند، دست و پا كباشنانه گروحيه ماجراجويي بي

  
بود كه رهبر آينده انقالب دشوار  پيمانه آنبه  ،همه شايستگي هاي برشمردهآميزه ردار از برخوكمياب يافتن آدم 

در اروپا، حال چه رسد به خاور، اجنت . هند را ناگزير گرديدند از مكسيكوي دور دست به مسكو دعوت نمايند
موفق گرديد در فرستاده لنين  -بورودين. م 1919تنها در  .دبنهاي كمينترن هيچ كسي شايسته يي را نتوانستند بيا
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كه تجربه (مهاندارا نات روي هندي تبار  -زب سوسياليست اين كشورحبير كل د -مكسيكو با نامزد درخور و مناسب
   . ، تماس برپا نمايد)ايي را چه در هند و چه در برون از مرزهاي آن داشتيبزرگ پويايي هاي خرابكارانه ضد بريتان

  
اسلحه بخرد و آن را قاچاقي به هند براي  آلمانروي ناكامانه مي كوشيد با پول هاي . م ،در روند جنگ جهاني اول

در  »يآلمانديپلمات هاي «براي دستيابي به اين مقصد او پيوسته با . برساند انگليسسازماندهي خيزش در برابر 
هنگامي كه  1917به سال  .مكسيكو و حتا در بسياري از كشورهاي جنوب خاوري آسيا بازديد كرد ،چين ،امريكا

ي ها آلماني كه از يجا -روي از ترس بازداشت به مكسيكو گريخت. امريكا به طرفداري از انتانت وارد جنگ شد، م
ي تخصيص داين پول براي كمك به انقالبيون هن .با پشتوانه طال به دست آورد) واحد پول مكسيكو(هزار پيسو  50

در نوامبر . ا در راه پويايي هايي سياسي خود در مكسيكو هزينه كرده بودمگر روي بخش بزرگ آن ر ،يافته بود
. الم داشتعپيوستن خود را به كمينترن ا بي درنگ حزب كمونيست مكسيكو با مشاركت او ايجاد گرديد كه 1919

ينترن به دومين كنگره كمو كروي به نمايندگي از حزب كمونيست مكسيكو به عنوان نماينده به مس 1920به سال 
مي توان  ،كمينترن از نردبان مدارجي از روي باالروي وي ربا او ديدار كرد كه با داولنين . اي. و. گسيل گرديد

   . گمان برد كه از تجربه و پويايي او ارزيابي بااليي نموده باشد
  

كشورهاي خاور  روي به عنوان يكي از رهبران دفتر تركستان كمينترن براي كار در 1920به تاريخ هشتم اگوست 
او صالحيت هاي بزرگ و منابع هنگفت براي سازماندهي صدور انقالب  از طريق  هب با اين كار،187.»گماشته شد

شيوي گواه بر آن راد آناس.  پشتون ممكن نبود يبدون مشاركت پوياي قبايل مرز اين كار. افغانستان به هند داده شد
در اين پيوند، به گمان بسيار در مسكو بي درنگ . خوبي آگاهي داشتنددر كرملن و كمينترن در اين باره به  اند كه
   .صادر شد مبني بر برپايي همكاري با پشتون هاي هند بريتانيايي يي فيصله

  
بورودين و روي به  هبريميسيون نظامي بزرگي را به رگسيل پوياي بلشويك ها كمينترن با پشتيباني ، 1920تابستان 

 50 گلوله، دانه ميليون 1.5 با هزار ميل تفنگ 15در گام نخست در نظر بود به دسترس آنان  .افغانستان آماده ساخت
تگاه سپنج اي ،زار دانه نارنجكهجهار هزار دانه گلوله،  50 با قبضه تفنگچه 500 هزار دانه مرمي، 500ميل تيربار با 

قبضه  300چاپي،  ساز و برگكمينترن تنها  هيات 1920مگر در ماه اگست .ه شودگذاشت راديويي و دو فروند هواپيما
به گونه يي كه مي بينيم، . نارنجك و سه فروند هواپيما به دست آورددانه ، چهار هزار گلولههزار دانه  30تفنگچه با 

  . وند ارتش سرخ تنها بخشي از تسليحات را دادندفيا اين كه از  ندبورودين يا اصال برآورده نشدهاي تقريبا تقاضاي 
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به گفته بورودين ) با ساختن فرودگاه هاي ديگر ميان اين دو فرودگاه(ا كپايي پل هوايي ميان كابل و كوشبر
  188.بود« مهمترين وظيفه هيات«

  
ندازند كه مي يدر نظر بود پنج فروند هواپيماي ديگر را به كار ب ،ستره قبايل پشتونگپس از آغاز عمليات رزمي در 

 جنگ افزارهايبل نيز پارتي هاي كوچك  را قائم مي ساختند، و ميسيون» ارتش انقالبي«بايستي نه تنها ارتباط ميان 
طرح عمليات نظامي در مرزهاي «اين آماده سازي گسترده در چهارچوب . شوروي را به مرزهاي هند مي رساندند

ه قبايل پشتون مقادير مطابق اين طرح، كمنيترن مي بايستي به گستر. پياده مي گرديد ،تدوين شده از سوي روي»هند
ابود ساختن راه هاي ن«فزار و مواد منفجره را براي واگذاري به گروه هاي  انقالبيون بومي به مقصد ابزرگ جنگ 

، مي »روهاي رزمي انگليس را فلج ساختيكه با آن بسيج ن... اف و تيلفون، انفجار دادن پل ها ورآهن، خطوط تلگ
  189.رسانيد

  
بهه سپاهيان انگليسي در هند، همچنان در نظر بود اعتصاب سراسري و خيزش يگان هاي پشت ج براي درهم كوبيدن

  .رزمي ارتش بريتانيا را سازماندهي نمايند
   
با پياده ساختن تدبيرهاي برشمرده شده، بر آن سنجش داشت تا از افغانستان به پنجاب به فرماندهي يك روي، . م

ن هاي مسلح با جنگ افزارهاي مدرن، توپخانه و تيربارها برگزيده شده نفري كه عمدتا  از جمع پشتو 25000ارتش 
  .باشد، يورش ببرد

 
به افغانستان به خاطر اقدامات ناهماهنگ كمينترن و  هيات به تاشكنت، گسيل روي -هيات بورودين پس از رسيدن

تاب نداشت به هيات حق برپايي كومت افغانستان شحاين،  افزون بر .كميسارياي خلق در امور خارجي به تاخير افتاد
معاون  -قره خان. بورودين به گونه دور انديشانه به لدر اين رابطه . تماس هاي مستقيم با قبايل مرزي را بدهد

را مادامي كه در » هيات افغاني«پيشنهاد كرد كه كميسارياي خلق در امور خارجي كميسيارياي خلق در امور خارجي 
  190.خود بگيردتاشكنت است، زير سرپرستي 

 

                                                 
شاهنظرف .  م. هادي بيكف، گ 149، ص 2000، مسكو، )فرهنگ بيوگرافيك( التين در مدار كمينترن، هايفيتس، امريكاي .  188

  . 31، ص  1997مسكو،  1934 -1919ساختار  سازماني كمينترن،  .  ك.شيرين ك
Documents of the Historz of the Communist Partz of india Vol.1 New Delhi 1972 P.140-149. 

-121، برگ هاي 1، پوشه101، پرونده  4،كارتن  1920 - 1919، سال هاي  071سياست خارجي فدراسيون روسيه،  فوند  بايگاني.  189
،  1998، مسكو ،  1929-1919پانين، روسيه شوروي و افغانستان در سال هاي : روي نگاه شود به –همچنان در باره هيات بورودين.  122
  . 85-83ص 
  . 21، برگ  577، پرونده  3، كارتن  5خ اجتماعي و سياسي روسيه،  فوندبايگاني دولتي تاري.   190



 ١٠٠ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

در  كه هيات 1920سر از سپتامبر . رهبري شوروي در مسكو موافقت خود را به اين خواهش بورودين ابراز داشت
گونه فرماليته زير كنترل نمايندگي كميسارياي خلق در امور خارجي در روي بود، به . واقع، رهبري آن به دست م

  . داشته باشد را در انحصار خود» امور هند« تا ت در آمدنتاشك
  

چون او با رفتارها و  .رسانيد» دهليز افغانستان«ت زيان جبران ناپذيري به كار كمينترن در نروي در تاشك. پويايي م
شتون ناممكن پستره قبايل گانيايي را هم در تاشكنت و هم در اد با نيروهاي ضد بريتحاظهارات چپ روانه خود ات

با گروه  1920ماه مي  30كه به تاريخ (به رهبري عبدالرب را » جمن انقالبي هندان«او عمال  در گام نخست، .گردانيد
 . ، در هم كوبيد)از افغانستان رانده شد و از همان هنگام به بعد در تاشكنت بسر مي برد انششاندي بزرگ هم

  
بليغات كمونيستي در او مي پنداشت كه هرگونه ت. عبدالرب اوضاع در افغانستان و هند را آگاهانه ازيابي مي كرد

لقوه را به دشمنان مبدل اچون متحدان با .ميان مسلمانان اين كشورها زيان بزرگي به مبارزه در برابر انگليس مي رساند
ميان انجمن انقالبي هند و كميته موقت انقالبي هند بر انگيخته شده از سوي روي، هندي هاي » جنگ«. مي گرداند

 مگر. بخش بزرگ هندي هاي باشنده تاشكنت از عبدالرب پشتيباني مي كردند. ه بودساخت دباشنده تاشكنت را نومي
براي همدستان خود مي  تنهاهاي مواد خوراكي را  كوپون ديگر روي منابع پولي و ساختمان انجمن را گرفت و. م

و پيرامون عبدالرب روي به سرعت رو به افزايش گذاشت  »هم انديشان»شمار . اين تدبير بسيار كارساز برآمد .داد
  . تنها چند نفر ماندند

  
. به كميته فوق العاده سراسري روسيه در تاشكنت بر عليه يك ديگر گزارش هايي مي دادند درگيرهر دو جانب  

بستن اتهامات متقابل در جاسوسي به سود انگليس در ميان پناهگزينان هندي به رايج ترين اتهام مبدل گرديده بود و 
  . مي ديگر به آن توجهي نمي كردندچكيست هاي بو

  
لغزش  يك عامل مهم ديگر را نيز در سنجش گرفت كه در مسكو به آن اهميت ندادند و با اين كار بايسته است 

ه هاي دروي در يك خانواده برهمن پا به گيتي گذاشته بود و در دي: نابخشودني يي را در خاور مرتكب شدند
شالوده «مگر براي ريختن . يت نداشتمين موضوع براي رهبري كمينترن اها. شمرده مي شد» كافر«مسلمانان 

دشمني  .در افغانستان و شمال باختري هند وابستگي مذهبي رهبر بالقوه خيزش ضد بريتاينيايي بس مهم بود» انقالبي
رابر انگليسي ها به جايي كه مبارزه در ب –هندوها و مسلمانان در درازاي سده ها مهم ترين عامل سياسي در اين منطقه

  .گونه سنتي زير شعارهاي جهاد پيش برده شد،  بوده است
  

دهليز «با ابزارهاي ديپلماتيك  روي و كمينترن نتوانستندشوروي سهم مسووليت خود را به خاطر آن كه روسيه 
ناگزير بود  در تاشكنت بنا به مسووليت كاري، او .را بر اي صدور انقالب به هند بگشايند، دارد» افغانستان
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 :روي به سرعت در نقش يك ديپلمات بلندپايه درآمد. هادي خان داشته باشد –سول افغانينگفتگوهاي درازي با ق
   . او ستاد پر شاخ و برگي تنيد و در مقر خود پذيرايي هاي پرشكوهي به افتخار هادي خان برگزار مي نمود

  
روي به مسكو گزارش داد كه هادي  1920نوامبر  19تاريخ  به. گفتگوهاي تاشكنت موفقانه پيش مي رفت ،در آغاز

روي 191.بودخواهد برخوردار  آزادي عملاز در كابل او وعده سپرده است كه  كومت خودحخان به نمايندگي از 
ت خز براي امان اهللا خان و سرس خود به كابل و گسيل به موقع يك پارتي هديه از پو رفتن زود تداركآغاز به 

چون در يكي از گفتگوها به قنسول افغانستان گفت  .مگر، او هر چه بود، نتوانست به افغانستان برود. همسرش نمود
نياز دارد و سپس افزود كه پس  در كابل پايگاه و تكيه گاه كيبه  ،در هند» انقالب كمونيستي«براي سازماندهي كه 

   192.»يدخواهيم ياز» مت شورويوما در افغانستان دست به ايجاد حك«از آن 
در آن برهه در ميان  »انهشبي آالي«مگر، اين گونه اظهارات . تر از اين را بازيافتدب» حماقت انقالبي«به دشوار بتوان 

  .بر زبان مي آورد» جمهوري شوروي افغانستان«ها روي نبود كه سخن از نكمينترني ها يك امر عادي بود و اين ت
  
ز كاركنان كمينترن اين توهم را زاييده بود كه بر پايه سناريوي بخارا مي نزد بسياري ا رد 1920در » قالب بخارانا«

» شوراي تبليغات انترناسيوناليستي«در اسناد  .كومت هاي قانوني بيشتر كشورهاي خاور را سرنگون كردحتوان 
در  1920از اين رو، در اكتبر193.»تسايستگاه تجربي انقالب در خاور زمين ا«آشكارا گفته مي شد كه بخارا 

آزاد سازي «را به مقصد  »كميته انقالبي افغانستان«اتباع افغانستان  جمع تركستان با همكاري دفتر تركستان كمينترن از
  194.اد كردندجاي» توده هاي ستمديده افغانستان

  
ياري رهبر اين سازمان فرد ماجراجويي به نام محمد يعقوب بود كه با همنگران خود مي پنداشت كه بايسته است به 

  . به ميان آورد اشوروي امان اهللا خان را سرنگون و در افغانستان تحوالت سوسياليستي ر
  

نابودسازي ساختمان استبدادي، ايجاد « :به گونه زير تدوين يافته بود كميته انقالبي مركزي افغانستاناهداف 
ي و از ميان برداشتن اختالفات با داشتن حق انتخاب سراسرري شوروي بر شالوده اصول انترناسيونال سوم ومهج

 به195.»گاني و صنايعرحفظ سرمايه و توسعه باز ري زمين به پرولتاريا، نابودسازي سرمايه داران باااگذوطبقاتي، 
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در پيرامون خود به گمان غالب او تنها . يعقوب خود چنين برنامه يي را تدوين نموده باشد دشوار بتوان گفت كه
بگريزند، گرد آورده و سپس به  به بخارا كومت افغانستانحناگزير بودند از ترس پيگرد گروهي از افغان ها را كه 

  .ه باشدكمينترني ها خدمات خود را پيشنهاد كرد
  

كميته انقالبي مركزي «آن ها را پذيرفته و آغاز به تمويل  و گشاده رويي در آغاز، دفتر تركستان كمينترن با شادماني
اين كار به غانستان بي درنگ در باره اين سازمان دست نشانده و مزدور آگاهي يافت كه حكومت اف .كرد» افغانستان

اهانت مرگباري ، نخستين برگ پخش شده از سوي كميتهدر . دشوروي بو بامعناي پيچيده شدن مناسبات آن كشور 
و هوادارانش اين  يعقوب. بودصورت گرفته ان اهللا خان كه پدرش به گونه مرموزي  كشته شده بود، مبه شخص ا

ست كه يه احكومت افغانستان تنها براي آن «مگر با آن هم در اثر آفريدگي خود جمله  .تندسموضوع را نيك مي دان
   196.»ندوكان بدهد از كيسه مردم فربه تر شمينداران و نظاميان امز» انپدركش«يك مشت 

  
مگر  .بي درنگ دست از تمويل سازمان برداشت ،براي جلوگيري از تيره شدن بيشتر روابط با افغانستانكمينترن 

امان اهللا خان همه آوندها . تان ديگر به واقعي بودن تهديدات كمونيستي پي برده بودسجانب افغان. ديگر دير شده بود
را در دست داشت به خاطر دولت خود هراس داشته باشد هرگاه كمينترن پويايي هاي خود را در افغانستان به پيمانه 

امير با  .سياسي كمينترن به رهبري روي محكوم به شكست بود -در رابطه با اين، هيات نظامي. ه پهن مي نمودگسترد
يزش ضد بريتانيايي را در هند خهمه تنفري كه از انگليس داشت، به نمايندگان كمنيترن اجازه نمي داد آماده سازي 

و طالي  جنگ افزارستان مبني بر به دست آوردن رزومندي حكومت افغانآتنها . از خاك افغانستان آغاز نمايد
خوش و كجدار و مريز  ،گان كمينترنندهادي خان را ناگزير مي ساخت در تاشكنت به همكاري با نماي ،يوشور
  . نمايد بش
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  بخش دهم
 نخستين كاميابي ها و ناكامي هاي كمينترن

  »دهليز افغانستان«در  
  

و مي توانند  به آنان روشن است نتيجه نهايي: ناژ هاي خود دارندزرگي نسبت به پرستاريخ نويسان همواره برتري ب
در اين  .افندگو بش كدامين شخصيت اعصار گذشته را تجزيه و تحليل كنند پيروزيخردورزانه تر علل شكست يا 

اعالم مي  پيروزي –جسورانه اتدر مبارزبه دست آمده  يهمه ناكامي ها معموال ماجراجويي و كاميابي ها ،حال
  .گردد

  
ماجراجويانه منابع بزرگ انساني و  پياده سازي برنامه هايه هرگاه بر كبراي همه پژوهشگران بديهي پنداشته مي شود 

 .يدآپديد مي  يتما نتايج وزنين ميانگينح مده باشد،به دست نيا اصلياهداف  هر چند هم ،مادي تخصيص يافته باشد
  . رخدادها در تركستان افغانستان و هند به راه افتادند 1921-1920اي در سال هطبق همين قاعده، 

  
نسبتا كوچك متهورانه مي نمود هرگونه ماجراجويي كمينترن در خاور عمليات  1917پس از پيروزي بلشويك ها در

و تاشكنت  در مسكوافزون بر اين،  .انقالبي تا اوضاع واقعي لجاجتو  روح بهبسته بود  بيشتر آنكه پياده سازي 
به  مواضع انگليس را در آسياي ميانه ندامي تو كمينترن در افغانستان و هند سازمان اطالعاتي تند كهسنيك مي دان

در يك  .وتاه بيايدكد در برابر روسيه شوروي ورت مند را وادار ساند دير يا زدنمايد و اين كشور قلرزان  شدت
 )داالن(دهليز«اما ايجاد ستون پنجم ضد بريتانياي كمينترن در  .بود »ميظحد اع«سخن، انقالب در هند برنامه 

  .»حد اقلي«برنامه »  افغانستان
  

در نزديكي مرزهاي هند بريتانيايي تا بر روسيه شوروي و كمينترن بود  ،براي تحقق آن در هر گونه تحول اوضاع
در را  »بليغات و اقدامات انترناسيوناليستيشوراي ت«جاي روي همين منظور، . دنرا ايجاد نماي» پايگاه انقالبي هند«

علت اصلي برچيده شدن گليم شورا آن بود كه اين ارگان . كمينترن گرفت »دفتر تركستان« 1920اواخر تابستان 
كمينترني نتوانست شبكه پر شاخ و برگ خوب زير زميني برونمرزي انترناسيونال سوم را در كشورهاي همسايه 

منظم و  خبرچيني. ارتباط را در مرزها ايجاد نمايد به راستي پوياي يگاه هاياپنتوانست  :دتركستان تنيده و بگستر
لو ي پي ديگري كيآن  ماموران ،موازين عادي محرميت نكردن به خاطر رعايت. يش برده نمي شدپتدوين اطالعات 

بزرگي در زمينه ايجاد  پوياييدر اين رابطه، در تاشكنت دفتر تركستان كمينترن آغاز به كار كرد كه  .مي رفتند
  . ساختارهاي غير قانوني كمينترن هم در تركستان و هم در آسياي ميانه پيش روي آن بود
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رهبران سه گانه دفتر تركستان كمينترن با اين سنجش برگزيده شدند كه به گونه اعظمي بتوانند منابع جمهوري 
سوكولنيكف كه ارگان نو كمينترن را رهبري مي كرد، . ي مثال يبرا .تركستان را براي حل اين مساله به كار اندازند

زب كمونيست بلشويكي دفتر تركستان و صدر كميسيون حه مركزي تهمزمان فرمانده جبهه تركستان، صدر كمي
كميته مركزي حزب كمونيست : صفراف همزمان عضو رهبري دو دفتر تركستان بود. همكار وي گ. تركستان بود

   197.و كمينترن) شويكيشاخه بل(سيه ور
  

اخته سمتمركز  »پايگاه انقالبي هند«روي در تاشكنت صرف نماينده كمينترن بود و مساعي خود را براي ايجاد . تنها م
  . اين يكي از داليلي بود كه كار در افغانستان و هند براي دفتر تركستان كمينترن اولويت يافته بود. بود

  
شوراي تبليغات انترناسيوناليتي  1920تا اواخر . نترني نسبتا با دشواري پيش مي رفتروند سامانيابي اين سازواره كمي

ساختار دفتر تركستان كمينترن به  1921تنها مقارن با اوايل . وجود داشتندو دفتر تركستان كمينترن عمال موازي با هم 
  . آغاز به شكلگيري كرداطالعاتي ميان آمد و كار 

  
  :ن قرار زير بوددستگاه اين سازما سيماي
. ي  –فعاليت هاي آن را بورد سه گانه  1921تا ماه مارچ سال  .دبير مسوول آن بود -صدر دفتر تركستان -1

 . روي ميان خود تقسيم مي نمودند. م و صفراف . سوكولوف، گ

 . دفتر محاسبات و بخش تامينات بخش مركزي دستگاه را مي ساخت ،اداره عمومي -2

و ) خفيم(حرم، زير زميني مبا اهميت ترين بخش دفتر بود كه به بخش هاي ) تتشكيال(شعبه سازماني   -3
ا رن يپامير، ايران و چ ،كار مسووالن ارتباط با افغانستان) خفيه(بخش غير رسمي . رسمي تقسيم مي شد

وظيفه اصلي و . را زير پوشش گرفته بودند برونمرزي آن ها به نوبه خود نقاط مرزي و. رهبري مي كرد
پيشبرد كارهاي شبكه هاي خبرچيني برونمرزي  ،)شفري(ه بخش محرم پرداختن به مراسالت رمزي مدع

مربيان  و روي. ه انقالبي هند ايجاد شده از سوي متكار نمايندگان با صالحيت در خيوه و بخارا كمي. بود
 .و مسووليت هاي بخش رسمي قرار مي گرفت ادر دايره مكلفيت ه »اتحاديه كارگران چيني«

به پخش آثار اشتهاري و تبليغي به شمول اوراق تبليغي و كتابواره ها به زبان هاي شعبه نشرات و چاپ   -4
نفر  157به  1921شمار كاركنان و كارمندان دفتر تركستان كمينترن مقارن با ماه مارچ . خاوري مي پرداخت

  198.مي رسيد

                                                 
  . 61-612، 690. ، ص1987دانشنامه، مسكو، . جنگ داخلي و مداخله نظامي در شوروي.  197
بايگاني دولتي تاريخ سياسي و اجتماعي // ا سازمان هاي انقالبي برونمرزيسيماي اپارات دفتر تركستان كمينترن و پيوندهاي آن ب.  198

، 5، كارتن 4، پرونده ويژه 544همان جا، فوند // »...فهرست كارمندان دفتر تركستان كمينترن«؛ 2، برگ 3، كارتن 4روسيه، پرونده ويژه 
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. بي درنگ به پياده سازي برنامه هاي خود پرداخت، به تاشكنت رسيد» هيات افغاني«روي به رياست . هنگامي كه م
 نظاميآموزشگاه «بخش نظامي ايجاد گرديد كه بر شالوده آن در بافتار هيات براي آن كه وقت را از دست ندهد، 

  . ايجاد گرديد )اندهي هندي همه اقسام اسلحهمكورس هاي فر(فرماندهي از جمع انقالبيون هند بورد براي آموزش 
  

متشكل از جمع مسلمانان نواحي شمال باختري هند  نظاميكه دو سوم افسران آموزشگاه توافق گرديد  بي درنگ
را به گستره قبايل » افسر انقالبي«روي مي خواستند پس از شش ماه يك صد . و مسوكولنيكف . باشدبريتانيايي 

   199.گسيل دارند »بريگاد هندي« ايجادپشتون براي 
  

در آغاز به گونه ابتدايي در آن در : ايجاد گرديد به اين وسعت نظاميآموزشگاه ويژه  ،رنامهببراي پياده سازي اين 
مگر در . آموزش دهند) سيدپياده تيربار و مهن ،، سواره نظاميهوايي، توپچ(نظر بود كورسانت ها را در شش بخش 

رس هاي وك«در رابطه با اين، . ندشوشامل  اه كورسدر اين نفر هندي را يافتند كه حاضر بودند  25تنها  تاشكنت
بخش بزرگ هندي ها در كورس هاي پياده . تنها متشكل بودند از بخش هاي پياده و هوايي» فرماندهي هندي

را  همه كورسانت ها مبادي كاربري تفنگ ها و تيربارها. كه مبادي پياده نظام را فرا مي گرفتند آموزش مي ديدند
چون  ،ازي و هوايي را فرا نگرفتندوس هوايي آموزش مي ديدند، عمال دانش پرده نفري كه در كور. مي دانستند

  200.آموزشي به كار گيرند اهايمرا نمي توانستند چونان هواپي» 3 -فرمان«و » نيوپور«جنگنده هاي 
  

براي . برگزيده شده بود »هيات افغاني«رسي كورس هاي فرماندهي هندي از جمع كارشناسان دم -تركيب فرماندهي
كيسيليوف بود و خلبان  گوپه بخش هوايي . ن -نظامي فرمانده سرخ سازمانده و نخستين فرمانده اين آموزشگاهمثال، 

 . را رهبري مي كرد

علمي آموزشگاه ويژه هندي كه يك  -رييس اداره نظامي -لوسيف. و) ستانه لغوآدر ( 1921در اواخر ماه مارچ 
اين گونه، . گاه ويژه هندي نمودشاز انقالب بود، آغاز به رهبري آموزيش پنظامي با پيشينه كار  -العاتيطمامور ا

   .  العاتي جبهه تركستان قرار گرفتطكورس هاي هندي زير كنترل مستقيم نماينده يكي از ارگان هاي ا
 

ا وضعيت امر در كورس ه: مي كمينترن يك تدبير ناگزير بودمداخله ستاد جبهه تركستان در امور آموزشگاه نظا
بسياري  ،افزون بر آن كه بخش مادي آن تامين نگرديده بود.  براي انقالبيون هندي بسيار بد بود و از دست مي رفت

                                                                                                                                                             
پاييز (گيلينسن در اثر خود زير نام دفتر تركستان كمينترن. م. برخي از جوانب كار اين سازمان را و. نفر كار مي كردند 157تركستان 

  .آورده است)  77-59صص  1، شماره 1999، انتشارات خاور، )1920-1921
، 68، پرونده ويژه 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند //  10.11.1920سكي، تاريخي به اسكليان -روي. م.  199
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بايگاني // 5.10.1920، تاريخي »طرح فشرده سازماندهي آموزشگاه نظامي براي آموزش بورد فرماندهي از جمع انقالبيون هندي«.  200
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 وچك هندي هاي كروي از آن ناخشنود بودند كه در نقش استادان گروه  -از كارشناسان نظامي از هيات بورودين
  . ژنده پوش و تهيدست ظاهر شده بودند

  
اي كار محرمانه رهسپار افغانستان بودند و تاخير پيش بيني ناشده آن ها در تاشكنت هرگاه بي پرده فرماندهان سرخ بر

بسياري از آنان در نخستين فرصت به دست آورده در پي گرفتن وظايف ديگر . گفته شود براي شان ناخوشايند بود
. م گفتهبه  ،در نتيجه .تبارز ندادندها  هندي نظاميدهي آموزشدر مي برآمدند و از همين رو شور و وجد بايسته را 

 201.»ديدمي امر هند زيان «روي 

 
كار بي درنگ به راه نيفتاد، مگر كار در ميان هندي  ،در هند» انقالب«آماده سازي كادرهاي نظامي براي در هرگاه 

ير بخارا و اشغال اين پس از سرنگوني ام. ها و افغان ها در مراحل نخست از ديد كمينترني ها بس اميد بخش مي نمود
فصل دفتر تركستان كمينترن آمدند، ستره پويايي بالگكشور از سوي يگان هاي ارتش سرخ، شمار هندي ها كه در 

خالفت مسلمانان هند  امواج جنبش 1920چون پاييز . ادامه داد ونيبه گونه چشمگيري افزايش يافت و به فز
در برابر زور  ) خليفه(از هندي ها كه آرزومند دفاع از سلطان تركيه ده ها تن  .بريتانيايي به تركستان رسيده بود

  . بخاراي قديم و تاشكنت نمودند به انگليسي ها بودند، آغاز به آمدنگويي هاي 
  

هر چه سريعتر به آناتولي بروند مگر بر خالف خواست خود مدت درازي در  مي كوشيدنداين آدم ها روشن است 
و كمونيستي كمينترني  ستيزانه بريتانيا پرشورپروپاگندهاي زير تاثير ر گستره شوروي آن ها د. تركستان معطل ماندند

سان تر مي آاله جلب و جذب و كشانيدن ناسيوناليست هاي هندي به همكاري با كمينترن با آن سم. ها قرار گرفتند
جنگ داخلي كشانيده شده بود و شان به گرداب خونبار  خواستگرديد كه پاي بسياري از آنان در تركستان خالف 

براي مثال، امنيت . ماچي ها بجنگندسبراي حفظ زندگي خود ناگزير گرديده بودند تفنگ در دست در برابر با
  .ندي ها به دوش داشتندحكومت شوروي بخارا را دسته يي از تيربارچيان برگزيده شده از جمع ه

  
كه به گونه خود جوش پيرامون  بود و باش داشتندخارجي  د تندوصتنها در بخارا نزديك به  1920مقارن با اواخر 

  .يكي از اين دو گروه متشكل بود بر بازرگانان و بازاريان .دو گروه گرد آمده بودند
  
: انجاميد باژگونه برآيندهايپيشبرد تبليغات در ميان آن ها به تالش هاي نمايندگان دفتر تركستان كمينترن مبني بر  

مگر حتا آن ها ناخواسته به كمينترن در زمينه . خورده بيخي از زندگي سياسي در بخارا كنار كشيدندبازرگانان ترس 

                                                 
، پرونده 68، پرونده ويژه 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // 17.11.1920روي به قره خان تاريخي . نامه م.  201
  .8، برگ 11
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 شدن ازميد نوحكومت شوروري در تركستان با . راه اندازي كارهاي زير زميني در افغانستان و هند كمك نمودند
پسان ها اجنت . بريتانيايي آنان را گرفتنداوراق هويت افغاني و  ،خود سويبه  .]گ-و افغاني[ كشاندن متشبثان هندي

. ] گ-براي گسيل ماموران خود به افغانستان و هند زير نام اتباع اين كشورها[از اين اسناد اوريجينال هاي كمينترن 
  .  بهره گيري نمودند

  
سال هاي  كه در سال هاي جنگ جهاني اول و دندبوگروه ديگر در ميان كولوني هندي در بخارا مهاجران سياسي 

اين آدم ها بيشتر به فراخوان هاي مبارزه در برابر استيالي بريتانيا بر هند  .پس از جنگ به آسياي ميانه آمده بودند
هند خاك آوندهاي مبلغان كمينترن مبني بر اين كه در برابر انگليس نه در آناتولي، بل در . تمايل نشان مي دادند

 ندر اين رابطه، بسياري از اعضاي اي. بش اعاده خالفت را متقاعد ساخته بودمبارزه كرد، حتا بخشي از هوادارن جن
   202.باني مي كردنديپشت» كميته انقالبي هند«روي در زمينه ايجاد . ات مگروه از اقدام

  
چنان در ميان افغان مدر زمينه انقالب آينده در هند، كمينترني ها ه» هندي -كار تداركاتي افغاني«در چهارچوب 

به وجود آمده پس از سرنگوني امير بخارا به » كميته مركزي انقالبي افغانستان«. باشنده بخارا فعاليت مي كردندهاي 
در «در آغاز حمايت حكومت شوروي در بخارا را با اين سنجش به دست آورد كه اعضاي آن  ،رهبري يعقوب

   203.»انقالبي در هند انجام دهندآينده مي توانند همچنان خدمات ارزشمندي را براي آماده سازي جنبش 
  

روي نزد او به تاشكنت فرستادند كه حاضر شد . كه يعقوب را بي درنگ براي انجام گفتگوها با مبه همين دليل بود 
ال افغانستان مسازمان خود را مبني بر تنيدن شبكه زير زميني در ش خدماتدر ازاي دريافت حمايت مالي به كمينترن 

روشن است كه اين گونه پيشنهاد ارزشمند 204.دايدر شهرهاي مهم اين كشور پيشنهاد نمو گردآوري اطالعات 
افزون بر آن، برخي از نمايندگان رهبري شوروي تركستان و كمينترن مي پنداشتند كه كمينه مركزي . پذيرفته شد

انقالب «د و افغانستان را به بازي مي نماي» نقش بزرگي را در امر رهايي سازي كشور خود از امير« انقالبي افغانستان 
  205.مي كشاند» جهانيكبير 

  

                                                 
زندگي كولوني هاي خارجي و گروه هاي انقالبي در «يادداشت كاري آمر بخش اطالعات نمايندگي روسيه شوروي فراتكين .  202
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هر چند دست سرنوشت نگذاشت اين طرح پياده شود، مگر با آن هم اين به معناي آن نبود كه دفتر تركستان 
 ،ميمنه ،در هرات1920پايان مقارن با. نمايدايجاد  نترن نتوانسته بود در افغانستان پايگاه هاي زير زمينييكم

همچنان يك پايگاه كمينترن . فعال بودند پايگاه هاي كمينترن ده ها و روستاهاي مرزيكو شماري از ده مزارشريف
اسناد بايگاني ها گواه بر آن اند كه اجنت هاي كمينترن فعاالنه از شهر مرزي ترمز . در مرو و سرخس نيز فعال بود

  206.ركزي انقالبي افغانستان به ميان آمده بودبسنده است بگوييم كه همو در اين شهر كميته م. بهره مي گرفتند
  

كار مي براي رسانيدن آثار تبليغي  رتخود در اين نقاط نشيمني بيششوراي تبليغات انترناسيوناليستي از آدم هاي 
ي در باره اوضاع در افغانستان و طالعاتبر جمع آوري مدارك ا يتكيه بيشتر ،با به ميان آمدن دفتر تركستان. گرفت

توجه ويژه يي در اين حال به اطالعات در باره گروه هاي هندي يي كه رهسپار تركستان روسي مي  .شد هند مي
  . ي گرديدممعطوف ... ان افغان ها و يتان و در باره اجنت هاي بريتانيايي در مسگرديدند و نيز سياست حكومت افغان

  
دفتر تركستان كمينترن  .را در بر داشت اي سنگينينترن در افغانستان هزينه هيروشن است ايجاد شبكه زير زميني كم

آن را براي  ،ليون روبل با پشتوانه طال را از مسكو به تاشكنت آوردهدو مي روي. تنها م .منابع الزم را در اختيار داشت
 صدكه بي درنگ  ه بودسپرد ،نماينده كميسارياي خلق در امور خارجي در شهر تاشكنت -گوپنر.د نگهداري به

  . ه بودتقاضا نمود براي مخارج خودرا روبل آن  هزار
  

. چون تنها براي مصرف در گستره افغانستان و هند بريتانيايي تخصيص يافته بودند د،ها را به دست نياور لاو اين پو
روي گذاشت كه به گونه عاجل از باكو . مگر حكومت شوروي به عوض آن دو ميليون روپيه هندي را به دسترس م

  207.ت آورده شده بودنبه تاشك
  

كارمند دفتر تركستان كمينترن  -شولمان. اين كه اين پول براي چه كارهايي تخصيص يافته بود، بهتر از هر كسي م
نبايد فراموش كنيم «: نوشت» در باره اهميت تاشكنت چونان پايگاه انقالبي هند«او در گزارش خود . توضيح داده بود

منظور ما طريق افغانستان سخن مي گوييم،  در گام  نخست و پيش از هر چيزي  كه هنگامي كه ما در باره كار از
   208.»و از طريق آن ها قلب هند است» آزاد«قبايل 
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، يويكو، روسيه شوروي و گروه 62.ص. م.؛ گيلنسن، و33، برگ1، پرونده 4، پرونده ويژه 544تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند 
  77، چاپ دوم، ص1995مسكو، آنال ها، // 1920هاي چپ راديكال افغاني اوايل سال هاسي دهه 

، 68، پرونده ويژه 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند )//  بدون تاريخ 60روي به قره خان شماره . نامه م.  207
وي ر. با چه سبك نگري يي دو ميليون روپيه را به دسترس م» رفقاي باكويي«نويسنده تعجب مي نمايد كه كه . 8، برگ 18پرونده 

  .گذاشته بودند و گذشته از آن پوزش هم خواسته بودند كه بيش از اين ندارند
  .75، برگ 3آ، پرونده  68، پرونده ويژه 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند .  208
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. در برابر انگليس ياد آوري شود» آزاد«روي در باره لزوم سازماندهي قيام سراسري كوهنشينان نوار . م هبالزم نبود 

به  ،در اين رابطه. و بدون پشتيباني پويا از قبايل مرزي پشتون ناممكن بودا» طرح عمليات رزمي در مرزهاي هند«
  . اهميت درجه اول داده مي شد ،كشانيدن پشتون ها به همكاري با كمينترن

  
را ، )روي ساخته شده بود. ماز سوي  1920كه به سال(حزب كمونيست هند  1 ود كه كارت حزبي شمارهبتصادفي ن

به  .به دست آورده بودبرادر زاده معاون كميسارياي خيبر و وزيرستان  -پشتون تبار ولت خيلعبدالقيوم ددر تاشكنت 
مي رزميد كه از آن جا با شتاب فراخوانده ) پولند( اين مرد جوان در صفوف ارتش سرخ در جبهه لهستان 1920سال 

  209.بگيرد روي قرار. كميته انقالبي هند يعني مدر خدمت  تا شد و به تاشكنت گسيل گرديد
  

گرفتن كمك براي ادامه مبارزه  برايروي با نخستين نمايندگان قبايل پشتون هند بريتانيايي كه . در تاشكنت م
اكبر شاه پشتون با نام مستعار  1920در اواخر  .تماس هايي برپا داشتآمده بودند، به تركستان مسلحانه با انگليس 

به هواداري از مراه با وزيري ها در آخرين جنگ افغان و انگليس او ه. روي آمد. از وزيرستان نزد مسليم خان 
بود تا از رهبر شوراي  لنين. اي .هدف اصلي ديدار اكبر شاه ديدار با و210.هيان امان اهللا خان مي رزميداسپ

  211.گردد» حمايت مادي و معنوي براي وزيري ها«خلق خواستار  هايكميسار
  
مگر سفر اكبر . قره خان فرستاد. گسيل داشت و نامه يي دست او عنواني ل روي بي درنگ اكبر شاه را به مسكو. م

ه گمان غالب رهبران شوروي و ب212.به داليل نامعلومي همه خواهش هاي او رد گرديد: شاه نافرجام به پايان رسيد
را در حمايت از  روي تكيه داشتند و نمي خواستند پيش از وقت منابع مادي. كمينترن در مسكو بر پياده سازي پالن م

  . وزيري ها به پا خاسته به هدر بدهند
  

اين هيات ده نفري را محمد . به تاشكنت رسيدند» آزاد«فرستادگان نوي از قبايل  ،در پي اكبر شاه 1920در ماه نوامبر 
ميان پشتون ضد بريتانيايي را در  يتا پويايي هاگرفت روي وظيفه . عبدالحق از م. اقبال و عبدالحق رهبري مي كردند

تزاري ) ده روبلي) بانكنوت(اسكناس(ق يك هزار چرونس حبراي اين مقصد به عبدال .به راه اندازد» آزاد«هاي نوار 
                                                 

  .243نده ، پرو213، پرونده ويژه 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند : نگاه شود به.  209
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عنواني صدر روسيه شوروي با ارايه تاريخچه هاي اين سازمان ها و خواهش هاي » ياغستان«د ساكن نامه سازمان هاي انقالبي هن.  211
، 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // ، 1920آنان مبني بر ارايه كمك هاي مادي و معنوي، تاريخي  اگوست 

  .33، برگ 1، پرونده 68پرونده ويژه 
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از روي اسناد دفتر تركستان كمينترن و سفارت . هزار روپيه هندي سكه هاي نقره يي افغاني داده شد 25و برابر با 
جايي كه  –دونممي د پياده ساختن وظايف خود را از باجور آغاز شوروي در كابل بر مي آيد كه عبدالحق باي

  . ايجاد نمايدرا كمينترن توانسته بود مركز زير زميني  يي 
  

فبروري  يكمبه تاريخ . لحق با همراهان خود از تاشكنت به افغانستان رفتندال و عبدااقب 1920نوامبر  25به تاريخ 
او . اران افغاني به راه انداختدق پويايي پرشوري را در ميان سياستمحبدالجايي كه ع -ها به كابل رسيدند نآ 1921

و بدل شده ميان خود و روي را به دسترس او بگذارد و  دهللا خان بارياب گردد و نامه هاي رات نزد امان ستوان
ترساند كه روسيه او كوشيد امير را ب. تر تركستان با او در ميان بگذاردرا در باره فعاليت هاي دفاطالعات خود 

به همين روحيه به گمان غالب با عبدالحق . نگوني او استرشوروي در پي تدارك كودتاي مسلحانه به مقصد س
  . سپهساالر نادر خان كه قبال اقبال را زير حمايت خود قرار داده  بود، به گفتگو پرداخت

  
 توان با همه طره براي رفقايش و نيز سوريتسبه گونه غير منتبه پايتخت افغانستان  روي. در يك سخن، فرستاده م

يي اينپشتون هند بريتا» زادآ«نيايي كمينترن در افغانستان و در ميان قبايل به پويايي هاي ضد بريتاآغاز به زيان رسانيدن 
قبايل ق آن ها را از منابع مالي براي كار در ميان حاقبال و همراهانش اين بود كه عبدال رمحسوس ترين ضربه ب. نمود

كومت حمگر از سوي . كوشيد به هند بريتانيايي بگريزد ناگهاناو با گرفتن همه طالها . مرزي محروم ساخت
ليسي استان شمال باختري مرزي را به دست گميسار انك-گرانت هاميلتونافغانستان دستگير شد كه نامه او عنواني 

و خواهش » تاشكنت با اطالعات بس ارزشمندي مي آيد از«كه  ه بودعبدالحق در پيام خود به هاميلتون نوشت. آورد
  213.تا به او اجازه عبور از مرز هند و افغانستان را بدهد ه بودكرد

  
سرنوشت او در افغانستان به آساني قابل . بر همه روشن گرديد كه عبدالحق جاسوس انگليس استسر از اين لحظه 

اتي را به عند كه عبدالحق چه اطالنالزم بود بدا ها ويشوربر مگر . كشته شدن به دست دژخيم: پيش بيني بود
پس به تاشكنت گسيل دارند تا وااو را  تا خواهش كرد رزيطسوريتس از  ،در اين رابطه. انگليسي ها داده بود

جانب شوروي حاضر بود پس از انجام بازپرسي  روشن است .گيرد ش صورترسي مفصلي از پويايي هايپباز
امان اهللا خان . همه تقاضاهاي سوريتس از سوي طرزي رد گرديد رگم .به افغانستان تحويل دهد عبدالحق را دو باره

وعده خود به امير همچنان  .سي نمايدرزندان دهمزنگ از جاسوس انگليس بازپ رموافقت نكرد تا بازپرس شوروي د
  .ردكوفا ن ،مبني بر گذاشتن پرونده تحقيق عبدالحق به دسترس سفارت شوروي در كابل
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 تقاضاهايروشن است با كشته شدن او نه تنها 214.پس از يك سال جاسوس انگليس در زندان كابل كشته شد
 .ضبط شده بود، بسته شد نزد او از سوريتس پايان يافت، بل نيز پرونده مسترد ساختن طالهايي كه هنگام بازداشتش

   . ددر كابل عادي شضاع پيرامون اقبال ند و اوز را به جاي خود نشايشكست ماموريت جاسوس انگليس همه چ
  

آنچه مربوط به اقبال مي گردد، او حتا موفق گرديد گفتگوهايي را با نمايندگان قبايل پشتوني كه به كابل آمده 
عمده ترين . وعده سپرد به اقبال مبالغ جديدي بدهدسوريتس » آزاد«براي ادامه پويايي در نوار . بودند، انجام دهد

 خودت سچنين بر مي آيد كه عبدالحق مي خوا. و كماكان فعال بود هاجور كمينترن در هم كوبيده نشدمركز ب: چيز
 .مگر فرصت نيافت اين كار را انجام دهد. اطالعات ارزشمند به دست آورده در زمينه را به نمايندگان بريتانيا برساند

رن در هند با ناكامي و تكمين برنامه هاياز يكي  ،به رغم اين، هر چه بود. چون از سوي افغان ها بازداشت شد
 روشن بود پس از آن ديگرحات رسانه هاي هندي بازتاب يافت كه ماجراي عبدالحق به صف. شكست رو به رو شد

  . باشد نهيچ حرفي مبني بر فعاليت هاي اقبال و همراهانش در ميان پشتون ها نمي توانست در ميا
  

هر . ه بودنيز با شكست رو به رو گرديد» آزاد«ايت از جنبش مقاومت قبايل مح در زمينهروي . ش ديگر ماليك ت
در دفتر . روي آمدند. نزد م ضد هنددر مبارزه از بلوچستان دو خان با خواهش كمك . ديگري به دليلچند هم 

نام ا را به مينترن آن هكاد نهمين بود كه در اس. نام هاي خانوادگي روسي شده دادندبه آن ها تركستان بي درنگ 
  . ودندياد مي نم »مصري خانف«برادران 

  
همچنان مقاديري  و اشتذان ها گخروي مبالغ هنگفت پول و سكه هاي طاليي و نقره يي را به دسترس اين  .م 

داده شد كه  معرفي خط هايي براي پايگاه هاي تيميافزون بر اين، به آنان نامه هايي محرم و . داد به آنان افزار گجن
 آيدچنين بر مي  .يل داشتندگسان مصري خانف را از طريق پامير ربراد. د در افغانستان و هند از آن كار مي گرفتندباي

» بيخار«و چناني كه مي گويند، آن ها بي درد سر . ت امنيتي گزيده شده بودبنا به مالحظا ،مسير دور و درازچنين كه 
برادران مصري خانف بخش . طبق برنامه كمينترن پيش نرفت مگر پس از آن، اوضاع. به بدخشان افغاني رسيدند

  . دادند به والي بدخشان روي را. حرم به دست آورده از ممچشمگير پول اسلحه و نامه هاي 
  
افزون بر . نوشتصفحه در باره مدت حضور شان در تاشكنت  چهاردهبرادر بزرگ براي امير نامه گزارشي يي در  
» سازمان انقالبي هند«هيچ وجه مشتركي با  مده بود كهآان اهللا خان فرستادند كه در آن به امسوگند نامه يي ن، آ

    215.ندارند
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از هر كسي كه باشد براي ادامه  دحاضر ان.] گ-و بلوچ[ ناكامي ديگر كمنيترن ثابت ساخت كه سران قبايل پشتون 

» انقالب افسانه يي هند« و كمينترن به خاطر مگر با روسيه شوروي . مبارزه مسلحانه در برابر انگليس كمك بگيرند
خاطر نشان ساخت كه در آن هنگام سران سرشناس قبايل پشتون به همچنان بايسته است  .همكاري نخواهند كرد

از همين رو نمي خواستند بدون  .گونه مدللي امان اهللا خان را حامي اصلي و متحد خود در برابر انگليس مي پنداشتند
  .ازنددتره افغانستان راه بينسين عمليات پنهاني را در گآگاهي وي كدام

  
ته ياس هايي با كممكمينترن موفق شده بود ت. البته، در پرونده هندي دفتر تركستان تنها شكست هاي پيهم نبود

چندين دهه در ن مقر آنا. يعني وهابيون برپا نمايد -كه در ميان مسلمانان هند بسيار معروف بود »ان جهادروره«
نماينده وهابيون به كابل آمد و با ديپلمات هاي  -محمد ياسين  1919به سال .  مركند واقع بودچروستاي كوهستاني 

 ،در ازاي آن. گرفت كنترن براي سازمان خود كمميشوروي تماس گرفت و پس از آن به تاشكنت رفت و از ك
    216. نيايي در ميان قبايل پشتون كمك نمايندپروپاگند هاي ضد بريتا پخشوهابيون توافق نمودند به كمينترن در 

  
به گمان  .نه نمودندرخايران به گستره قبايل پشتون  ساز طريق شهر سرخهفت نفر هندوستاني  1920در ماه دسامبر 

گ انگليسي و ناز سوي ستاد ارتش يكم براي آنان هفت ميل تف. بودند» كميته رهروان جهاد«الب اين ها نمايندگان غ
  217.و يازده قبضه تپانچه هفت تير داده شده بود تيربارسه قبضه  ،هگلول 900

  
» زادآ«مواضع خود را در نوار  ،)دشواري هاي بزرگ اب هر چند هم( هرچه بود، به ياري وهابيون، كمينترن توانست

  .قبايل پشتون تحكيم بخشد
  

» ي هندبپايگاه انقال«ايجاد  دد كه براياين گونه، هنگام تجزيه و تحليل مواد و مدارك دفتر تركستان آشكار مي گر
به مقصد . در تركستان از سوي حكومت شوروي از طريق كمينترن منابع بزرگ مالي و مادي تخصيص داده شده بود

در تاشكنت آموزشگاه  يييانبراي تجاوز به هند بريتا مورد نياز» ارتش انقالبي«ادرهاي فرماندهي براي كآماده سازي 
پول و  ،هحاسل ،ت هانيل اجگس تماس ها، مبني بر برپايي پوياييهمزمان با آن تالش هاي . ش يافتشايگويژه نظامي 

   .انجام شدمواد تبليعاتي به گستره پشتون 
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ماموران چند مسير براي گسيل عمال و  ،به ياري همكاري با ناسيوناليست هاي خاوري 1920ال سدر اواخر كمينترن 
هم به دليل دوري . مگر عملي ساختن موثر اين كار از تركستان ميسر نبود. يار داشتبه هند در اختخود  اطالعاتي

   .بريتانيا سازمان اطالعات پوياييهم به خاطر  مسافه از هند و هم به خاطر مخالفت افغانستان و
  

رات انگليس كه استخبا ددير يا زود به ساحه دي ،تا تاشكنت مي رسيدند كه قبايل پشتون اندكشمار فرستادگانبيشتر 
افرون بر اين، تنها شمار اندكي از پشتون ها به همكاري با . ، مي افتادنداتي داشتعتركستان شبكه گسترده اطالر د

 و شيار گسل »تي در هندسالب سوسياليقان«و  »در هند در برابر انگليس دهاج«چون ميان  .موافقت مي نمودند كمينترن
  .بود يبزرگ

  
راهكار فرا گيرد و ت هاي خاور زمين را بياموزد و سكار با ناسيونالي رفته، رفته ،ناگزير بودكمينترن در روند كار 

    . نه اين كه درگير جزم هاي باوري و طرح هاي خيالي گردد .ضاع راستين ويرايش نمايدوخود را با توجه به ا
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  بخش يازدهم
  كارروايي هاي مركز زير زميني كابل

 

 تا جاييهند بريتانيايي را ممكن بود تنها از خاك افغانستان به گونه موثر و » آزاد«هاي ضد انگليسي در نوار  ييپويا
روي تا آخر در پي آن . از همين رو، م. را به خوبي مي دانستنددر مسكو و تاشكنت اين موضوع  .ايمن انجام داد هم

  .دست بياورد به را لقالبي در كابناجازه ايجاد مركز ااز حكومت افغانستان بود كه تا 
  

چنين وانمود مي ساخت كه حاضر  ،و طالي روسي جنگ افزارهارزومندي به دست آوردن آحكومت افغانستان با 
به  جنگ افزار روي به كابل و به آوردن. بر آمدن من حكومت اي. است دهليزي را به سوي مرزهاي هند بگشايد

اين فريب به آن پيمانه آشكار و بي . موافقت كرد )»آزاد«نه به رسانيدن آن به نوار  مگر(افغانستان براي قبايل پشتون 
كه رهبري شوروي و كمينترن نتوانستند تصميم بگيرند اسلحه در اختيار جانب افغاني براي توزيع آتيه آن پرده بود 

  .بگذارند در ميان قبايل مرزي
  

تنفر  حاكم تيك ميان مسكو و كابل و نيز همچنان جو كليات ديپلمبرپايي مناسبا ناشي از به رغم اوضاع پديد آمده
در اين  .براي ادامه پويايي هاي ضد بريتانيايي در اين كشور و در هند تالش هايي ورزيده مي شد ،انگليسي ها از

زير  مركزيك ايجاد  ايمساعي خود را بر) زير كنترل فزاينده كميسارياي خلق در امور خارجي(رابطه، كمينترن 
. متمركز مي گردانيد ،يايي در هندنپشتون مرزي و نيروهاي ضد بريتا شورشي حمايت از قبايل در كابل برايزميني 
كه تقدير بود (محمد علي  1921جنوري  5به تاريخ  روي،. به رهنمود مبنا ، دشوارطرح اين  عملي نمودنبراي 

  .كابل آمد كوشكا بهراه ، از )نخستين جاسوس كمينترن در كابل گردد
  

محمد علي مناسب تر از چون . ه يي كرده بودتسبايسته است خاطر نشان سازيم كه رهبري دفتر تركستان گزينش شاي
اين مرد جوان تجربه . روي نبود. ن مياپيراموندر ميان ديگري  سبراي اين كار خطير زير زميني در هند و افغانستان ك

علي همچنان روابط خوبي با . ي جنگ جهاني اول به دست آورده بودي داشت كه در سال هاستيز بزرگ بريتانيا
، به شمار امان اهللا مورد حمايت» حكومت موقت هند«يكي از دبيران چون . دولتمردان و گردانندگان افغانستان داشت

 ،ندر يك سخن، كمينتر. اهميت بزرگي داشت هندي در كابل همچنان روابط گسترده علي در ميان مهاجران. بود
اجنت بس مجربي را به كابل گسيل داشته بود كه اوضاع را هم در افغانستان و هم در گستره شمال باختري هند نيك 

  . مي دانست
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رشته وظايف مهم كمينترن را انجام مي  كمي بايست ي ،در پيوند تنگاتنگ با سفارت شوروي در كابل محمد علي
منابع بزرگ و  نيازمندانجام آن بسيار دشوار بود و  ،ن در افغانستانداد كه به رغم امكانات بس بزرگ رزدنت كمينتر

شبكه زير زميني خبر چيني را پهن سازد كه مي » دهليز افغانستان«بي پرده تر بگوييم بر محمد علي بود تا در . زمان
   . بياميزد ياي كبير در همنويرانگرانه در برابر بريتا -ي كار انقالبي را با پويايي هاي اطالعاتيتبايس

  
مد علي حبه م ،ميان كمينترن و سازمان هاي ضد بريتانيايي در هند استواربراي سرعت بخشيدن به برپايي پيوندهاي 

روي برنامه . بران جنبش رهايي بخش ملي هند به روسيه شوروي را سازماندهي كندهپنهاني گسيل ر ،دشفرمان داده 
در پهلوي محمد علي . ي انقالبي هند را در تاشكنت برگزار نمايدريزي مي كرد با مشاركت آنان كنگره سرتاسر

نخستين هسته هاي  تنخري و» حزب سراسري انقالبي هند«براي ايجاد  مي داشت ي بريها مي بايست گام آن،
 218.كمونيستي در بزرگترين شهرهاي هند

 
شبكه  تنيدنبه مقصد ظايف را افزون بر اين، جاسوس كمينترن در كابل از دفتر تركستان كمينترن يك رشته و

قبايل پشتون » آزاد«رد آوري اطالعات جاسوسي و قاچاق اسلحه روسي به نوار جاسوسي در افغانستان و هند براي گ
براي  را از هند به تاشكنت »كارمندان مسوول«براي اين كار به محمد علي رهنمود داده شد آمدن . به دست آورد

كورس هاي همه اقسام اسلحه براي فرماندهان «به گمان غالب،  .سازمان دهد ديدن آموزش هاي سياسي و نظامي
  . مبدل مي گرديد» آموزش هاي ويژه«مي بايستي به پايگاهي براي اين چنين » هندي

  
اري با قبايل مرزي پشتون كه در نظر بود نمايندگان آنان از راه پامير و كروي توجه به ويژه خاصي به برپايي هم. م

مي «كه محمد علي مي بايستي به رهبران پشتون اطالع مي داد . ت گردند، مبذول مي داشتنرهسپار تاشكبدخشان 
اسلحه به دست آورند كه هرگاه در وضعي باشند كه بتوانند آن را پنهاني از راه كوهستان ها و  توانند در آن صورت

   219.»تان ببرندكوره راه هاي كوهي افغانس

 
نه تنها رسانيدن جنگ افزارها را به هند » آزاد« نوار به كمك كوهنشينانده شده بود به محمد علي رهنمود دا

چاپخانه كمينترن را براي  ،بل نيز در نواحي كوهستاني بيرون از كنترل اداره انگليس ،بريتانيايي سازماندهي نمايد
به محمد  ه ها دفتر تركستان كمينترنبراي تحقق اين برنام. چاپ و پخش آثار انقالبي در ميان باشندگان ايجاد نمايد

تداد مت هاي خاوري در نواحي در اسعلي آزادي عمل چشمگير و حق ويرايش اجنتوري كمينترن از جمع ناسيونالي

                                                 
، 68، پرونده ويژه 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // دستور العمل براي كابل براي رفيق محمد علي.  218

  .12، برگ 2پرونده 
  

  همان جا.  219



 ١١٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

او همچنان از طريق سفارت شوروي در كابل براي پويايي هاي خود منابع  .را داده بود مرزهاي هند و افغان
  . ه دست مي آوردبارز انگليسي  وچشمگيري از طال 

ضد بريتانيايي در كابل، و نيز در دست  و خويشتندارانه تياط آميزحپويايي هاي پرشور، مگر اصالحيت هاي بسيار، 
هاي  كاررواييمهره مركزي و كليدي همه  1922-1921داشتن منابع چشمگير مالي از محمد علي در سال هاي 

در نامه هاي رمزي سفارت شوروي در تاشكنت و مسكو او  اين پيوند،در  .ساخته بود »دهليز افغانستان«كمينترن در 
  . ياد مي شد» بوس«تعارسنام م هب

  
بايسته است خاطر نشان شد كه او توانسته بود  ،د علي در كابلمحمتصوير دقيق تر آغاز پويايي هاي  پردازبراي باز

ميانه بود و رهبري مستيقيم و بالفصل فعاليت  اييمناسبات بسيار خوب كاري با سوريتس كه نماينده كمينترن در آس
. بود كه هم از م برآمد نمودهليكن در اوايل محمد علي در نقش نوكر دو بادار . برپا نمايد ،هاي او را به دوش داشت

روي كار عملي ضد بريتانيا . م يسوريتس نمي خواست آرزوهاي انقالب .يتس دستور مي گرفترروي و هم از  سو
كومت افغانستان بر پويايي هاي سفارت شوروي و جاسوسي پوياي حترل پيوسته نك. نستان و هند برهم بزندرا در افغا

جاسوس  ،در اين رابطه. يشتنداري عمل نمايدوانگليسي ها در كابل سفير شوروي را ناگزير ساخت، با كمال خ
  .ترن يكسره  زير كنترل كامل سوريتس درآمده بودينكم
  

هرگاه بازداشت كوتاه وي را در (ه افغانستان و از سرگيري كار وي در ميان مهاجران هندي بازگشت محمد علي ب
   220.، بدون كدامين دشواري صورت گرفت)هرات در نظر نگيريم

  
وزير پيشين كشور  -.]گ-سندي[ عبيداهللا.] گ-مولوي[بي درنگ به خانه  ،كمينترن با آمدن به كابل جاسوس

بيداهللا به ع. پاييد رفت و در آن جا هنگام روابط نيكي با حكومت افغانستان داشت،كه در آن  »كومت موقت هندح«
چيزي  -221»به پخش پروپاگند كمونيستي در افغانستان نخواهد پرداخت«امير تضمين نمود كه محمد علي  كارمندان

حمايت عبيداهللا است بهاي روشن . كه براي مدت درازي امنيت و زمينه خوب براي كار را براي او تضمين نمود
  . گرديدخت داانه و با توجه به شيوه كار محمد علي به گونه ظريفانه يي پردمنسخاوت

  
حكومت موقت [وزير پيشين  -.]گ-مولوي عبيداهللا سندي[ با توجه به اين فاكت ها مي توان باورمندانه انگاشت كه

نخستين پيروزي  ،اهللا از سوي محمد عليدر عمل، جلب عبيد .شوروي در كابل گرديده بود» عامل نفوذ«.] گ-هند
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كار در حكومت موقت هند روابط تنگاتنگي با قبايل  هنگام عبيداهللا هنوز. بزرگ اين جاسوس كمينترن در كابل بود
  . در هند از سوي عبيداهللا به محمد علي واگذار گرديد» رفته، رفته، اين پيوندها. و وهابيون داشت» آزاد«نوار 

 
عبيداهللا با سپهساالر نادر خان كه هوادار پشتيباني فعال از مبارزه ضد بريتانيايي پشتون هاي استان شمال افزون بر اين، 

بزرگي برخوردار بود و از  اتوريتهنادر خان در ميان سران قبايل مرزي از . باختري مرزي هند بود، دوستي داشت
حمد علي به گمان غالب به كمك عبيداهللا اطالعات م.  اوضاع در مرزهاي هند و افغانستان بسيار نيك آگاهي داشت

 تارزشمندي را در باره اوضاع در گستره قبايل پشتون و روند اقدامات رزمي كوهنشينان با سپاهيان بريتانيايي به دس
  . آورده بود

  
به  ،با اين زمان مقارن .ترين دوره در پويايي محمد علي در افغانستان فرا رسيد پرشور 1921ر از ميانه هاي تابستان س

مسكو را مبني بر ادامه كار پنهاني در زمينه برپايي  راسكلنيكف گماشته شد كه دستور. جاي سوريتس در كابل ف
وجود، سفير نو مبه سنت بنا . پيوندهاي استوار با هند به شمول پشتيباني از قبايل جنگنده پشتون در دست داشت

  222.در كابل گماشته شده بودشوروي همزمان به عنوان نماينده كمينترن 
  

كماكان اميدوار بودند كه به ياري گسترش كارهاي زير زميني، پويايي هاي ضد بريتانيايي استخبارات در مسكو 
بي (از اين كار  در اين حال، رهبري بلشويكي. خواهد يافت گسترششوروي و كمينترن در افغانستان ادامه يافته و 

خمي به ابرو  ،)فاكتو با انگليس روابط ديپلوماتيك برپا گرديده بود -د 1921اه مارچ از م در آن برههپروا به آن كه 
بريتانيا از جنبش باسماچيان پشتيباني مي كرد و روسيه : در آسياي ميانه ادامه داشت» جنگ پنهاني«. نمي آورد

  .اع در هند بهره برداري نمايدشوروي به نوبه خود آماده بود از مبارزه مسلحانه پشتون ها براي بي ثبات سازي اوض
  

به دليل خشكسالي شديد در . آشكارا به سود نيروهاي ضد بريتانيا نبوداوضاع در گستره قبايل پشتون  1921تابستان 
در اين اوضاع راسكلنيكف ناگزير گرديد . بسياري از نواحي آزد حاصالت و مواشي تقريبا كامال نابود شده بودند

وزيري ها  براي رهبر 223.»هسته رزمي را در نوار قبايل نگهدارد«الي نمايد براي آن كه م عاجل به عبدالرزاق كمك
  .ال فرستاده شدطروبل با پشتوانه  15000

  
هند » زادآ«تالش هاي مبني بر نگذاشتن افت پويايي هاي رزمي در نوار بيهودگي هنگامي كه  1921در ماه اگست

روي را در زمينه ايجاد مركز زير زميني كه مي بايستي پويايي . م طرحبريتانيايي روشن گرديده بود، راسكلنيكف 
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. ديگر مراكز فعال ضد بريتانيايي در نواحي مرزي شمال باختري هند بريتانيايي را هماهنگ مي ساخت، تاييد كرد
ز طريق پامير در هند و سپس با روسيه ا طدستگاه مطمئن رواب«اد جرا اي» مركز پنهاني«لنيكف مهم ترين وظيفه كراس

   224.مي پنداشت
  

» مركز«در باجور يا زمين هاي مومندها تا لنيكف پيشنهاد نمود كبه راس) محمد علي(جاسوس كمينترن در افغانستان
زير پوشش انجمن رسمي فرهنگي و معارف با چاپخانه و !) با فتواي روحانيون بومي( نوي را سازماندهي كند كه

  : كز عبارت بود ازوظيفه اين مر. مكتب فعاليت كند
 گسترش تبليغات در ميان قبايل پشتون -1

 برپايي كانال هاي مطمئن ارتباط ميان كابل و هند -2

  225»يق گستره قبايل آزاد منهاي افغانستانرجستجوي راه هاي مطمئن به سوي روسيه از ط« -3

 چاپ آثار تبليغي براي پخش در هند -4

 .»در صورت لزوم سازماندهي ترور در هند -5

  
ده  براي اين مقاصد،  براي سه ماه نخست راسكلنيكف خواهش كرد -كمينترن در افغانستان هاز نمايندمحمد علي 

  226.هزار روپيه تخصيص دهد
  

كميته «دي ساالنه به رهبري يروپيه ديگر را به شكل سوبسا12000د علي برنامه ريزي نمود محمبيشتر از اين مبلغ، 
ترن تحقق طرح خود را بدون همكاري تنگاتنگ با اين سازمان بس جاسوس كمين .بدهد) وهابيون(» هروان جهادر

ماهانه » رهروان جهادكميته « 1921در اين رابطه، سر از  .با نفوذ در گستره قبايل پشتون، تصور نمي توانست
رهبري اين سازمان را اقناع نمي  ،اين مبلغ روشن است .زار روپيه دريافت مي نمودهسوبسايدي يي به ميزان يك 

آمده بود، اجازه ندادند در چمركند  1921نماينده كمينترن كه در اواخر  -نمود و به همين سبب بود كه به عبدالعزيز
وي ناگزير گرديد، به  ،زيزعبا عبدال خصمانه رفتارافزون بر آن، به خاطر  .انترناسيونال سوم را ايجاد نمايد هكميت

بسايدي به وهابيون از سوي كمينترن براي چندي قطع وخت ساين بود كه پردا. روستاي سيد آشاي باجور برود
  . گرديد

  

                                                 
  .همان جا.  224
، پرونده ويژه 1921، 090بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // » زيدر باره قبايل مر« يادداشت گزارشي مخمد علي .  225
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نامه  رهبر وهابيون را  تاياسين را به كابل فرستاد  دبار ديگر محم» كميته« سرپرست -فضل الهي 1922در ماه فبروري 
لنيكف از فضل كراس ،افزون بر اين نامه. رداسپب، به راسكلنيكف كه در آن براي همكاري ابراز اميدواري شده بود

نويس موافقتنامه يي را كه به سال  دست الهي نامه توصيه يي از سوي شماري از سياستمداران هندي و رونوشت 
 آلماناه بر آن بود كه واين سند گ. در كابل به امضاء رسانيده بود، به دست آورد آلمانبا نمايندگان » كميته« 1915

قيام مسلحانه ضد  برانگيختنبراي  به اين سازمان ود منابع هنگفتي رادر سال هاي جنگ جهاني يكم تعهد سپرده ب
براي تدوين يي   داد مي بايستي نه تنها نمونهرونوشت اين قرار 227.بريتانيايي در گستره قبايل پشتون، پرداخت نمايد

از  گرفتنرائت ب برايكه  دبل نيز چنين بر مي آي مي گرديد، شرايط نو همكاري ميان كميته وهابيون و كمينترن
هر چه بود، آرزومندي كمينترن در بهره گيري از امكانات وهابيون براي كار زير زميني در . ماجراي عبدالعزيز بود

  . منجر به از سر گيري همكاري گرديد ،هند بريتانيايي
  

فزايش داد، بل كه نترن نه تنها تمويل مركز چمركند را اينشان دادند، كم آيندهبه گونه يي كه رخدادهاي سال هاي 
يكي از  -رسيدن موالنا بشير .آن تدوين كرد گردانندگاننيز خردورزانه تر اهداف و وظايف خود را در برابر 

به كابل، به ) پيشواي شناخته شده در مبارزه قبايل وزيرستان در برابر بريتانياي كبير(گردانندگان كميته رهروان جهاد 
كمونيسم ستيزي با ناديده گرفتن راسكلنيكف . روي و كميته مساعدت كرداز سر گيري تماس ها ميان سفير شو

بشير در ماه  228.روبل با پشتوانه طال پرداخت و در باره روابط آينده با وي به تفاهم رسيد 5000 او به ،آشكار بشير
  . به چمركند رفت 1922اپريل 

  
برپايي . ضد بريتانيا در ميان قبايل پشتون نمود كمينترن رفته رفته به كمك وهابيون آغاز به راه اندازي كار بر

احزاب  بهره گيري ابزاري از. يگانه اپيزود در پويايي كمينترن در افغانستان نبود ،همكاري با وهابيون چمركند
پديده عادي در  –1921شناخته شده قبايل بريتانيا ستيز در برابر انگليس سر از  سرانجوامع پنهاني و  ،ناسيوناليستي

راستش در اين حال، مسايل گرد . ه بودار ساختارهاي كمينترني و استخبارات شوروي در آسياي ميانه مبدل گرديدك
ايف تاخير ناپذير مبدل گرديده ظه سپاهيان انگليسي به وهبتاژ و عمليات ويرانگرانه در پشت جسبو ،آوري اطالعات

  . ايگاه دوم رفته بودميان رنجبران خاور زمين به ج يستي درنبود و تبليغات كمو
  

قبايل جنگجوي پشتون آماده بودند از هر دشمن انگليس كمك بگيرند و با تفنگ در دست، سرسختانه در برابر 
مينترن ناگزير گرديده ك. مگر با پايمردي، باور به سنت هاي خود و اسالم را نگه مي داشتند. برزمند» انگريزي ها«

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون : ، براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر نگاه شود به »كميته رهروان جهاد« مدارك در باره .  227

  . 7و  2، كارتن هاي 3ژه ، پرونده وي090روسيه، فوند 
، 105، كارتن 3، پرونده ويژه 544، فوند  1922تا يكم ماه مي  1921دسامبر  1گزارش راسكلنيكف  در باره كار هند از تاريخ .  228

  .271برگ 



 ١٢٠ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

مثال روشن پيشبرد اين . ولوژيكي را قرباني نمايدئموازين ايدبراي چندي  ،به خاطر دستيابي به اهداف عملي دبو
يگانه . دبو» كنگره ملي هند«برپايي كنترل كمينترن بر پويايي كميته كابل حزب  ،گونه تاكتيك ها در زندگي

ونان سرپوش ظه پديد آيي چحدر كابل ايجاد گرديه بود، از ل 1921نمايندگي كنگره ملي هند در خارج كه در سال 
  .ت هاي كمينترن در  افغانستان گرديده بودنمناسبي براي پويايي هاي اج

  
داكتر نور محمد همزمان نماينده كنگره ملي هند و كميته خالفت در خارج شمرده  –براي مثال، رييس كميته كابل

قالبي هند را به روسيه به نمايندگان رسمي سازمان هاي ان«الب وعده داده بود غبه او محمد علي به گمان  .مي شد
هايي  با سفارت شوروي و راسكلنيكف تماس مي كوشيد خودهر چند داكتر نور 229.»وت نمايدعنترن ديكم

در تركيب كميته كابل . مگر همكاران بسيار نزديك او تقريبا متشكل از عمال كمينترن بودند. تنگاتنگي نداشته باشد
يايي ومد علي تمويل مي شد، اقبال كه قبال در باره او در رابطه با پي مح كه سخاورزانه از سوعبيداهللا ،كنگره هند

  . د، شامل بودندوكه از سوي محمد علي جذب شده ب230 .]گ-)آيبيك([فر حسن ظ و مگاشتيهاي عبدالحق ن
  
روي در تاشكنت به آنان . دبير حزب كمونيست هند پي ريزي شده از سوي م –محمد شفيق 1922در ماه جنوري  

با آمدن شفيق پويايي زير زميني كمينترن در ميان نمايندگان قبايل 231.ست و فعاالنه به كارهاي زير زميني پرداختپيو
براي رفتن به هند به دليل ممانعت شفيق با توجه به نداشتن امكانات . يافت افزايشمرزي پشتون به پيمانه چشمگيري 

و » زادآ رآزاد سازي پشتون هاي نوا - ي كرد كه برنامه آنرا پيريز» حزب ملي سرحد« ،كومت افغانستان در كابلح
  .نيز هند را از تسلط بريتانيا در بر داشت

  
براي به دست آوردن آزادي قبايل را  كار حزب ملي سرحد به گونه حتمي همكاري با نمايندگان حكومت افغانستان

ن اهللا خان اام هببراي تاييد د ححزب ملي سر ، برنامهدر اين پيوند .در نظر داشت انبه ياري آن» سلطه انگليس«از 
نماينده كمينترن در افغانستان دادگرانه مي پنداشت . يختگي راسكلنيكف را بر اندچيزي كه ناخوشنو -فرستاده شد

: ته اجرايي نوشته بوديدر اين باره به كم. دنكه اهداف كمينرن و دولت افغانستان در گستره قبايل باهم همخواني ندار
در  ،يب مي كندقاليستي مداخله جويانه را تعياهداف امپركشور شاهي افغانستان  ،»آزاد«كار انقالبي در ميان قبايل با «

                                                 
ه، فوند ، بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسي1921اگست تا ده سپتامبر  1گزارش راسكلنيكف  در باره كار هند از تاريخ .  229

  .269و 7،  2، كارتن هاي 4، پرونده ويژه 1921،  سال 090
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گذشته از آن، در اين مورد نمي تواند پنهاني تضمين  .زادي واقعي هند و قبايل استآحالي كه هدف ما دستيابي به 
    232.»د نمودنما را تسليم انگليسي ها خواه همه ،داده شود و در صورت دگرگوني سياست افغانستان

 
از بررسي كدامين مسايل با حزب ملي سرحد در باره كار باهمي در ميان قبايل  ،بنا به همين مالحظاتراسكلنيكف 

شفيق با ناكامي در جلب و جذب توجه راسكلنيكف به  .پشتون هند بريتانيايي در هند خود داري ورزيد و سر باز زد
ات ويرانگرانه در هاي كمينترن را براي تدارك اقدام روابط خود با اين سازمان را بريد و پول ،دحزب ملي سرح

 بسازدبمب  بيستپوند  500در كابل او توانست كارشناسي را پيدا كند كه در ازاي . در هند هزينه كرد برابر انگليس
وند ديگر را براي مخارج ترانسپورتي هزينه پ 500ق يشف. شهر پيشاور برده شدبه  تبليغي  رثاآكه قطعات آن همراه با 

  233.واستخل مي واو را نگران نمي ساخت و او از راسكلنيكف پي در پي پ ،به اين پيمانه گزافمخارج . كرد
  

كه نمي خواست عمال از دستورهاي راسكلنيكف  يكي از كمونيست هاي نخستين هند -شفيق خودسرانههاي  پويايي
د و سپس به هند نداو را از كابل فرا خوان ،پس از شكواييه هاي سفير شوروي. زودي پايان يافتاطاعت كند، نسبتا به 

با داوري از 234.زنداني بود 1927جايي كه او در پيشاور از سوي پليس انگليس بازداشت شد و تا سال  -گسيل داشتند
كه اپيزود چنين بر مي آيد  ،ه شفيقب» نرم«و با توجه به سزاي نسبتا  1924روي مدارك بازپرسي پيشاور به سال 

با سزاي اعدام رو به رو  ودر غير آن، ا. رسانيدن بيست بمب به پيشاور از ديد سازمان اطالعات بريتانيا پنهان مانده بود
  .مي شد، نه سه سال زندان

  
مي  اسكلنيكف و فراخواندن شفيق از كابل ثابت ساخت كه كمينترن تالشرتحريم حزب ملي سرحد از سوي 

 درظر داشت به افغانستان نمگر در . گيرد هتانيا در هند بهريد از قبايل مرزي پشتون براي برهم زدن سلطه بريورز
محسوس  ،حاكميت شاه افغانستانير مين هاي پشتون ها ززاتصال  .كمك كند آن خاكبه  »زادآ«شامل ساختن نوار 

مگر در مسكو در آن برهه ترجيح مي دادند از . شمرده مي شدري در آسياي ميانه وبه بر اقتدار كليت امپراترترين ض
  .براي انقالب آينده در هند بهره گيري نمايند) ديتاناتوركپسول ( »انفجارياشني چ«شورش پشتون ها به عنوان 

  
يك تالش ديگر ملي گرايان پشتون مبني بر به دست آوردن كمك از سفارت شوروي در  1921به همين دليل، پاييز 

را پي ريزي » مان هنددامعه خاج«كسي به نام عبدالولي خان در پايتخت افغانستان . ل با شكست رو به رو گرديدكاب

                                                 
وند بايگاني دولتي تاريخي اجتماعي و سياسي روسيه، ف// 10.11.1922گزارش راسكلنيكف  به كميته اجرايي كمينترن تاريخي .  232
  . 15، برگ 63، پرونده 68، پرونده ويژه 495

. 68پرونده ويژه . 495بايگاني دولتي تاريخي اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // 18.7.1922نامه شفيق به راسكلنيكف،  تاريخي . 233
  .  45-44برگ هاي . 63پرونده 

، 213، پرونده ويژه 495ي و سياسي روسيه، فوند عاريخ اجتمابايگاني دولتي ت: براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر نگاه شود به.  234
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افغانستان با قبايل آزاد و استان شمال باختري  متحد ساختن«برنامه اين سازمان مبارزه در برابر انگليس بر سر . كرد
بدون اسلحه و طالي  235.را در نظر داشت» اب و بلوچستانو در پي آن پنج) در گام نخست شهر پيشاور(مرزي هند 

با داشتن  ولي خان ،هم راستش، حتا پس از اين. شوروي جامعه خادمان هند پس از گذشت يك ماه از هم فرو پاشيد
بالغ هنگفت پول براي قبايل مرزي مناكامانه بر تخصيص عاجل  ،تماس هاي شخصي با نمايندگان سفارت شوروي

  .كردمي پافشاري 
  

به ياري او راسكلنيكف : نمايندگان شوروي با پيشبرد بازي باريكي از ولي خان به مقاصد خود كار مي گرفتند
ولي خان از سوي سفارت از افزون بر اين،  .را با برخي از سران قبايل پشتون مرزي بر پا نمايد ييتوانست تماس ها

ولي خان با آگاهي يابي از اميدبخش . گرفته مي شد هنستان بهرشوروي به عنوان منبع اطالعات ارزشمند در باره افغا
پشتون هاي هند  نبودن تالش هاي خود مبني بر دستيابي به كمك گسترده مالي از روسيه شوروي و كمينترن براي

 . و پايان بخشيد دخود تماس هاي خود با سفارت شوروري را بر هم ز ،يايينابريت

 
به گزارش راسكلنيكف، اين ناسيوناليست . ن او بيخي به شكل ديگري پيش مي رفتهمكاري با عبيداهللا و هوادار

هندي مشهور در افغانستان در مسكو به شاحه چپ كنگره ملي هند پيوست و مي پنداشت كه قبايل مرزي پشتون 
  236.»اهرم خارجي اصلي براي تسريع و تسهيل انقالب هند به شمار مي روند«

  
ضد بريتانيايي در ميان قبايل  شبراي تمويل جنب«پوند استرلينگ  2000علي به عبيداهللا راسكلنيكف از طريق محمد 

به (پوند استرلينگ براي حمايت از ناسيوناليست هاي هندي  5000افزون بر اين، كمينترن نزديك به  237.داد» آزاد«
 پشتيبانيرها بيشتري را براي سفارت شوروي در عمل پول با .مصرف شد) الب وابسته به همان گروه عبيداهللاگمان غ

تا  1922بنا به مدارك استخبارات انگليس از اكتبر  .خرج مي كرد» آزاد»ضد بريتانيايي قبايل پشتون نوار  پيكاراز 
نموده  هزينه) هزار روبل با پشتوانه طال 320برابر با (هزار روپيه افغاني 800راسكلنيكف براي اين مقصد  1923اكتبر 

  238.بود
  

رن مي توانند تمي پنداشت كه به كمك آن روسيه شوروي و كمين »يونورسالي« دستاويزكف قبايل پشتون را راسكلني
پايگاه هاي  در اين رابطه،. ده گيري نمايندامت افغانستان تاثير بگذارند و براي انقالب آينده در هند آموبر حك

                                                 
، بايگاني تاريخ اجتماعي و سياسي  روسيه،  1922تا يكم ماه مي  1921دسامبر  1گزارش راسكلنيكف در باره كار هند از تاريخ .  235

  .138، برگ 105، كارتن هاي 3، پرونده ويژه 1921،  سال 544فوند 
  

  .134برگ همان جا، .  236
  .41036 -بايگاني مركزي خدمات فدرال امنيت،  پرونده آر.  237

238  .Spain j.w. The Pathan Borderland. Hague, 1963.P:245.  
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ت هاي انگليسي در نوار نليس افغانستان و اج، به رغم نظارت پيوسته پ)پول و نيرو با صرف سخاورزانه(كمينترن
مهم ترين . ز زير زميني به پنج مي رسيدكنين مراچشمار اين  1922به سال . ايجاد مي گرديد ،ايييهند بريتان» زادآ«

  . بود» كميته رهروان جهاد«مركز از ديدگاه اهميت و پويايي در ميان قبايل مرزي مركز نامنهاد چمركند 
  

كميته اجرايي كمينترن مصوبه يي را در باره ايجاد شبكه هاي هسته هاي زير زميني در  1924ري ونج 18به تاريخ 
به ياري وهابيون . گستره قبايل پشتون به مقصد پوياتر سازي اقدامات خود در ناحيه مرزي هند و افغان تصويب كرد

ه از سوي كمينترن تمويل مي گرديد و كايجاد نمايند اه خيبر و وزيرستان دو كميته را گدر گذرموفق گرديدند 
كويته  -در گام نخست در نظر بود گروه زير زميني يي در مركز مهم استراتيژيك. دستورهاي  آن را اجرا مي كرد

   .چون در بلوچستان تاثير آن محدود بود .نتوانست اين كار را انجام دهد» كميته رهروان جهاد«مگر  .ايجاد گردد
  

. از اين ناحيه و ،مقارن با اين زمان. ايجاد گرديده بود 1924يترن در خيبر در ماه مي گروه زير زميني كمن
پنهاني بازديد نمود كه پول و ) كه همزمان كارمند سفارت شوروي نيز بود(نمانيده كمينترن  –ميسترالسكي

تانيايي را در ميان قبايل اعضاي گروه خيبر پروپاگند ضد بري. رهنمودهايي را براي فعاالن بومي با خود آورده بود
برونبري سپاهيان  وه اين بود كه با همه شيوه ها بهروظيفه اصلي اين گ. بومي افريدي و مومند پشتون پيش مي بردند

  . اه خيبر دست يابندانگليسي از گذرگ
  

شده بود شبكه  به اين گروه رهنمود داده 1924در ماه جون . ه بوددر شهر وانه كار خود را آغاز كردگروه كمنيترن 
با توجه به ويژگي اوضاع در خيبر نسبتا آرام و . را در وزيرستان و بلوچستان ايجاد نماينديي گسترده زير زميني 

كمينترن از شيوه ها و روش هاي گوناگوني براي درهم كوبيدن مواضع بريتانيا در گستره  ،وزيرستان پرتب و تاب
   .قبايل پشتون بهره مي گرفت

  
ليغات پويايي به مقصد متقاعد ساختن افريدي ها مبني بر خود داري از خدمت در يگان هاي ارتش در خيبر تب

اين كار دستاوردهايي . ي از حكومت بريتانيا پيش برده مي شدنامتحريم خريد كاالهاي انگليسي و نافر ،بريتانيا
افزون بر اين، در . ست بيازندگليسي ها ناگزير بودند دست به جلب و جذب مردها از قبايل ديگر دنا: داشت

ير منظم قبيله يي كه از سوي حكومت بريتانيا ايجاد گرديده بود، هسته هاي كمينترني پي غتشكيالت و دسته هاي 
  . ريزي شده بود

  
در برابر سپاهيان بريتانيا مانده بود، كارمندان كمينترن  جايي كه هنوز كانون هاي مقاومت مسلحانه -در وزيرستان

توجه بزرگي همچنان به كشف شبكه هاي اطالعاتي بريتانيا در ميان . را به قيام در برابر انگليس فرا خواندندقبايل 



 ١٢٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

گروه وانه موفق گرديده بود پايگاه هاي خود را در نزديكي دژ  1924مقارن با پايان . قبايل مبذول مي گرديد
  . سنديمان ايجاد نمايد

  
ان به پيمانه رگي بود كه وهابيون و همكاران آنتره قبايل پشتون مستلزم منابع بزدر گسپويايي ضد بريتانيايي كمينترن 

پوند استرلينگ و گروه وانه  12447گروه خيبر  1924براي مثال، مقارن با ماه دسامبر . ت مي آوردندسمقتضي به د
   239.پوند مصرف كرده بودند 4216

  
كرد كه بنا به توصيه محمد علي به اين كار گماشته شده  الم محمد عزيز رهبري ميغمركز سيد آشان در باجور را 

» براي پرورش انقالبيون پتان«عزيز كه يك نظامي كادري بود، توانست در ميان جوانان بومي دبستاني را . بود
الب در ميان دسته هاي گوناگون قبيله يي كه به غبه گمان ( سازماندهي كند و كار را در ميان سپاهيان  انگليسي

او توانست دستگاه چاپ را به كوهستان برساند و آغاز به چاپ . ، آغاز كند)يا در آمده بودندنت ارتش بريتاخدم
 240. نمايدآثار تبليغي 

 
به رغم امضاي قرار داد صلح ميان  بايد در يكي از شبنامه ها فراخواني آمده بود عنواني كوهنشينان مبني بر اين كه

ين شبنامه افغان ها را به گناه پايان دادن همشايد همو در . گليسي ها به پيكار ادامه دهندافغانستان و انگليس در برابر ان
جلو  تابود شخصا مداخله كند  رچيچيرين بر افروخته ناگزي. نددخوانده بو» وك هاخ«يسي ها لبه جنگ در برابر انگ

  241.ي گرديد، بگيردرگي روابط با افغانستان مياين گونه خودسري هاي كمينترن را كه منجر به ت
  
كه با روحيه سياست ما در  »چرند و پرندها«ش اين گونه خبه پ«لنيكف همچنان به اين باور بود كه هرگاه عزيز كراس 

  242.»ن مركز را پايان داديروابط يا ابايد هند مغايرت دارد، ادامه بدهد،  
  

يد كه پويايي آن آچنين بر مي . گيري كردسرنوشت آتيه اين مركز كمينترن را از روي اسناد آرشيوي نمي توان پي
به خاطر آن كه حكومت بريتانيا به گونه اوپراتيفي تدبيرهاي پرشوري  ،در گام نخست. پس از چندي پايان يافته باشد

                                                 
   1924دسامبر -گزارش كميته مركزي حزب كمونيست هند در باره كار در شمال باختري هند و وزيرستان، طي ماه هاي مارچ. 239

، بايگاني تاريخ اجتماعي و سياسي  روسيه،  1922تا يكم ماه مي  1921دسامبر  1اره كار هند از تاريخ راسكلنيكف در بگزارش .  240
  .144، برگ 105، كارتن 3،  پرونده ويژه 544فوند 

 پرونده 1921، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند //  19.10.1921نامه چيچيرين عنئواني تسوكرمان تاريخي .  241
  . 16-15برگ هاي  1پوشه  103پرونده  3ويژه 

، بايگاني تاريخ اجتماعي و سياسي  روسيه،  1922تا يكم ماه مي  1921دسامبر  1گزارش راسكلنيكف در باره كار هند از تاريخ  . 242
  .144، برگ 105، كارتن 3، پرونده ويژه 1921،  سال 544فوند 
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را براي نابودسازي اين گونه آموزشگاه هاي نظامي زير زميني در نوار آزاد براي نوجوانان پشتون روي دست گرفته 
  . بود

  
بايسته است خاطر نشان سازيم كه بخش بزرگ اين آموزشگاه ها بدون كدامين كمك خارجي  تخاطر عينيبه 

تجارب و  -رزمندگان جنگ جهاني اول –خود قبايل در آن ذينفع بودند كه همقبيله هاي شان . ايجاد گرديده بودند
وشيد از اين وضع به سود خود بهره آموخته هاي رزمي خود را به جوانان و نوجوانان بياموزند و كمينترن مي ك

  . برداري نمايد
  

دوست شخصي محمد علي،  -مخفيبه همين ترتيب در ديره يك مركز ديگر كمينترن به رهبري شخصي به نام 
  . يازيده بود» آازاد«ايجاد گرديده بود كه همچنان آغاز به ايجاد آموزشگاه در نوار قبايل 

  
كوهنشين كه دسته هاي چند هزار نفري او در گذشته بارها بر  واي مومندهايپيش -تورانگزاييبا  برپايي همكاري

روشن است تعاون اجنت هاي . به شمار مي رفتپيروزي بزرگ كمينترن در هند بريتانيايي شهر پيشاور تاخته بودند، 
هر گونه . كن بودمسلمان تنها بر شالوده مبارزه باهمي مسلحانه در برابر انگليس ممسرشناس كمينترن با روحاني 

با اين روابط بي درنگ  ستنمنجر به گس» ازي آبادغ«تبليغات كمونيستي در ميان مومندهاي پيرو تورنگزايي در مركز 
ه بود با او از طريق وهابيون چمركند ارتباط تروشن است سفارت شوروي در كابل توانس. مي گرديدپيشواي قبيله يي 

  . برپا نمايد
  

در عمل ناگزير بود  ،نخستين دستاوردها در گستره قبايل پشتون نشاندهيهمراه با  1922 بهار سالراسكلنيكف، 
ايي در ناحيه مرز شمال باختري هند را نيز خاطر نشان يايجاد مركز واحد ضد بريتانمبني بر ست پالن محمد علي كش

ه به كميسارياي خلق  در نندوهگيناز هم گسيختگي قبايل مرزي  ناگزير بود ابا برخوردن با پراگندگي و ا او. بسازد
فروپاشيدگي و از هم گسيختگي قبايل جداگانه و نمايندگان جداگانه اين قبايل، نبود «: امور خارجي گزارش بدهد

آرزومندي هر يك از نمايندگان قبايل براي اين كه خود رهبر باشد و  ،سازماندهي و نظم متحد سازنده همه قبايل
مانع بس جدي يي بر سر راه  ،ر بر شالوده رقابتمبدبيني هاي شخصي برخاسته از اين ا كشاكش ها و همچشمي ها و

شويم و سوبسايدي وارد معامله بر ما است تا در گفتگو با هر يك از قبايل جداگانه . كار ما در ميان قبايل مي باشد
خاورزميني ها در متحد شدن و  اين ناتواني .نماييم )تقسيم(خرد هاي تخصيص يافته براي قبايل را به چند بخش 

آنان تا كنون چندين بار موجب كند شدن پويايي انقالبي ما در خاور خودخواهي و خود بزرگ بيني  سازمان يافتن و
  243»...گرديده است
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 .لنيكف را نگران نسازدكنمي توانست راس ،عدم آرزومندي پشتون ها به متحد شدن براي تدارك انقالب در هند
ناسيوناليست هاي خاوري  به او مزاحمت نمي كرد از آنان براي جمع آوري  و ناهمگرايي »مانيابيساز«مگر عدم 

و اطالعات در باره سپاهيان انگليسي كه در مرزهاي هند و » آزاد«اراتي در باره اوضاع در نوار بخالعات استطا
فارت شوروي پرسشنامه ويژه در بر از سوي س اجنت هاي كمينترنبه  .يري نمايدگبهره  ،افغانستان مستقر بودند

    244.، داده شده بودفهرست پرسش هايي كه مورد دلچسپي نمايندگان شوروي در كابل بود دارنده
  

فعاليت » زادآ«ضد بريتانيايي كه در آن هنگام در نوار » مراكز«مدارك دقيق در باره همه به كمينترن  ،در گام نخست
مناسبات آن ها با  ،مقدار اسلحه دست داشته آن ها شان،امكانات مالي  ،هاموقعيت دقيق آن . نياز داشت ،داشتند

به ويژه با سفارت هاي (روابط آن ها با كابل  ،ديگر سازمان ها و ميزان نفوذ و تاثير آن ها در ميان قبايل مرزي
اكز به اسلحه، پول و ي را در باره نيازهاي مرقيدقزون بر اين، اجنت هاي كمينترن مي بايستي اطالعات فا. )ارجيخ

 جنگ افزارسيل ه ويژه بندي در باره شيوه مطمئن گدر پرسشنامه راسكلنيكف ب .آثار تبليغي جمع آوري مي كردند
در يك سخن، كمينترن مي خواست . براي آن كه به دست انگليسي ها و حكومت افغانستان نيفتد، ديده مي شد

براي آن كه براي برخي از آن . ر گستره قبايل پشتون كشف نمايدموجوديت سازمان هاي مختلف ناسيوناليستي را د
    . ها كمك نمايد و آن ها  را به حوزه تاثير خود بكشاند

  
به گمان بسيار، همزمان با حل اين مساله، آن مراكز زير زميني كه قبال از كمينترن پول به دست آورده بودند، نيز 

سيسه سازي، اين گونه ده چيني و ئت هاي خاور زمين به طال و توطبا دانستن تمايل شخصي. دشتوسعه داده مي 
   . كامال موجه مي نمود و بيداري آژيري

  
در گام . پشتون تخصيص يافته بود» آزاد«امي قبايل ظبه روشن ساختن پتنسيال ن راسكلنيكف» پرسشنامه«بخش دوم 

افزون بر اين، كمينترن از راسكلنيكف  .كمينترن به كميت و كيفيت اسلحه كوهنشينان دلچسپي داشت ،نخست
كوبگرانه سپاهيان انگليسي و خشكسالي رخواستار مدارك در رابطه با آن بود كه به كدام پيمانه قبايل از عمليات س

  245.»جو داده مي توانستگهر قبيله در صورت نياز به كدام اندازه جن«زيانمند شده بودند و  1921سال 
  

ي اطالعات را در باره روابط قبايل با حكومت افغانستان به شمول اطالعات در باره اجنت هاي كمينترن مي بايست
  . واكنش پتان ها به فراخوان امير مبني بر حفظ صلح با انگليس در سه سال آينده جمع آوري مي نمودند
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 .بود» حصه داري« طبق سامانه نامنهاد» كار«جهت ديگر فعاليت اجنتوري كمينترن در استان شمال باختري مرزي هند 
تشكيل يافته بودند، دلچسپي و شيفتگي » زادآ«دسته هاي غير منظم قبايل كه از سوي حكومت هند بريتانيايي در نوار 

  :كمينترن را به چند دليل بر مي انگيختند
 اين يگان ها بس موثر بودند با آن وسيله كه بس پرمصرف تحكيم نفوذ انگليس در ميان» زادآ«در خود نوار  -1

 .قبايل كوهي شمرده مي شدند

به منزله باشندگان بومي هنگام اجراي هر گونه اقدامات ضد بريتانيايي در گستره قبايل پشتون  »حصه داران« -2
 . خطرناكترين جنگجويان به شمار مي رفتند

ياري بس. براي اين كه از گرسنگي نميرند. خدمت براي انگليسي ها ناگزير بود »حصه داران«براي بسياري از  -3
آن ها آماده . از بريتانياي كبير  نفرت داشتند ،حتا با به دست آوردن پول از اداره استعمارياز اين پشتون ها 

انگريزي «اعد و مناسب برپا نمايند و يا در ازاي پول  كار اطالعاتي را ضد بودند شورش را در هر لحظه مس
   . پيش ببرند» ها

  
 در باره شمار، محل استقرار، تحكيماتنت هاي كمينترن مي بايستي روشن است مفصل ترين اطالعات را اج

از اين رو، بخش بزرگ . جمع آوري مي نمودند» آزاد«سپاهيان انگليسي در نوار جنگ افزارهاي و  )استحكامات(
به ساختمان هاي دژها و  در اين حال، توجه ويژه يي. راسكلنيكف به اين موضوع تخصيص يافته بود» نامهسشپر«

و نيز ) شمار پادگان هاي انگليسي ها و شمار دستگاه هاي توپخانه آن ها(پاسگاه هاي نوساخت از سوي انگليسي ها 
   . راه هاي نظامي مبذول مي گرديد

  
مورد نياز اجنت هاي كمينترن را به دسترس آنان مي گذاشتند و با آنان در  پشتون ها به خاطر پول با اشتياق اطالعات

مگر در مسكو، چنين بر مي آيد كه . انگليس در چهارچوب امكانات دست داشته همكاري مي كردندكار در برابر 
حرفه يي هاي بسيار خوب آماده  ،تصميم گرفتند براي موثريت بيشتر استخبارات شوروي در گستره قبايل پشتون

   !نه انقالبيون آماتور ،شده كار نمايند
  

كمينترن به زبان هاي آثار تبليغي پخش راسكلنيكف  1922مثال، بهار سال براي . مي كشيدناكامي گاهگاهي كار به 
چون در كتابواره ها و شبنامه ها نشان هاي چاپخانه هاي  .اجازه ندادرا در ميان قبايل مرزي پشتون انگليسي و پارسي 

  246.شوروي زده شده بود
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مانع جدي يي براي عادي سازي مناسبات  1922-1921رن در افغانستان در سال هاي تفعاليت پوياي اجنتوري كمين
نياز  به صلح با انگليس خود )اصالحات(براي پياده سازي ساماندهي ها امان اهللا خان  .ميان كابل و لندن گرديده بود

بود تدبيرهايي براي پايان بخشيدن به پويايي  ناگزير گرديدهحكومت افغانستان  1922از همين رو، به سال  .داشت
نت هاي كمينترن يا جدر اين سال، از افغانستان مهم ترين ا. د بريتانيايي در كشور خود اتخاذ نمايدهاي فعال ض

عبيداهللا بي آن كه منتظر اخراج شدن از  1922تبر كدر ماه ا. بيرون رانده شده بودند ،كساني كه با آن ارتباط داشتند
كومت ح«قارن با آن زمان، او ديگر در عمل رهبر م .ه تاشكنت آمدبافغانستان گردد، با گروهي از هم انديشانش 

  . را رهبري مي كرد» كنگره ملي هند«در كابل بود و همزمان با آن كميته كابل » موقت هند
  

از افغانستان مي خواست به مهاجران هندي نشان دهد كه ديگر نمي توانند روي كمك  »نمايشي«عبيداهللا، با رفتن 
او تصميم گرفت حكومت شوروي را . بيداهللا نمي خواست بدون نبرد تسليم شودمگر ع. امان اهللا سنجش نمايند

به دسترس او  ده ميليون روپيه عبيداهللا از كرملن خواست247.»همدردي كابل را با دادن رشوه بخرد«متقاعد سازد تا 
 و تيره سردو افغانستان را مناسبات انگليس «اميدوار بود به كمك اين مبلغ او با پشتيباني سپهساالر نادر خان . بگذارد

فراهم » پايگاه براي كار انقالبي در هند و ميان قبايل پشتون«زمينه براي بهره گيري از افغانستان به عنوان  تا. »بسازد
  . نمودند در ،در كميسارياي خلق در امور خارجي اين پالن را به دليل غير عملي بودن آن248.گردد

  
در آن هنگام نخستين تالش هاي نادر خان مبني بر يافتن پشتيبان نيرومند براي خود  پشت پرده خيالبافي هاي عبيداهللا

هر چه بود، عبيداهللا نامه نادر خان را آورده بود كه در آن او از دست . خان پنهان گرديده بود براي سرنگوني امان اهللا
سياست «ه و نالش داشت و مبدل گرديده بود، شكو مغضوب و از نظر افتاده سرنوشت خود كه به يك جنرال

دشوار بود از سخنان عبيداهللا دريافت كه آيا نادر خان در آن  249.امان اهللا خان را به تازيانه نكوهش بسته بود» بخارايي
يك بار ديگر به  را هبران شورويرچيزي كه  -؟برهه آماده بود در كابل يك كودتاي نظامي را به راه اندازد يا نه

  . تو ناممكن بودن ادامه كار زير زميني در افغانستان و هند با روش هاي كهنه متقاعد ساخي رهبر هندي جوماجرا
مركز كابل ناسيوناليست هاي هندي كه در افغانستان سر از جنگ جهاني اول فعال بود، به موجوديت  1922به سال 

 بيستدهه در سال هاي ، اين طه باراب در. ي قلج گرديددرن در اين كشور براي چنتود پايان داد و كار پوياي كمينخ
هند بريتانيايي به پيمانه چشمگيري زير كنترل » زادآ«پويايي هاي استخباراتي در افغانستان و نوار  سده بيستم،

ارزشمند » ارثيه«هر چه بود  ،استخبارات شوروي رفت كه به رغم اخراج اعضاي هسته زير زميني پيشين در كابل
 . به چنگ آورده بود ،ال باختري هندمان و هم در شنترن را هم در افغانستيكم
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  بخش دوازدهم
  دژ پامير

  
روسيه  ،هند بريتانيايي» زادآ«ه شوروي به قبايل نوارحترانزيت آزاد براي اسل كومت افغانستان مبني بر دادنحبي ميلي 

هاي نواحي مركزي افغانستان من پنهانيراه هاي كوره بيراهه ها و رن را ناگزير گردانيد به جستجوي تشوروي و كمين
   .ابطه با هند مبذول نمودندرروي توجه ويژه يي را به مسير پامير براي . ال و ممج ،ريتسودر اين رابطه، س. دنيآبر
  

در آن گزارش ريتس به كميسارياي خلق در امور خارجي تلگرامي گسيل داشت كه وس 1921به تاريخ دهم فبروري 
به يك افسر ستاد كل را براي برپايي تماس هاي پايدار با چترال و باجور، در نظر دارد  ،طرح داد كه براي تحقق اين

پامير مي تواند نقش  ،در صورت موفقيت«: لزوم برداشتن چنين گامي را سفير چنين توضيح داد. گسيل داردپامير 
ي رسانيدن جنگ افزار به كار گرفته ا براترابطه پامير مي تواند عمد. مركز ميانجي را ميان هند و تركستان بازي نمايد

   250.»پايين بياوردوابستگي كار هندي ما را از افغانستان تراز  شود و
  

 .بير ناگزيري بودديي تابه عنوان تخته پرش و خيز براي عمليات ويرانگرانه و اطالعاتي ضد بريتاني» بام جهان«گزينش 
پايگاه هاي خوب تجهيز شده تا  با داشتنتاني حتا ن بلند كوهسيچون رسانايي فرضي ممكن اسلحه به يك سرزم

 روسيه، اين در حالي بود كه در پامير پس از روي كار آمدن بلشويك ها در .امر بس دشواري بود مرزهاي هند
 - افسران و سربازان با تفنگ ها و پول خزانه ها آن سوي مرز مي رفتند :ما بودراشي و درهم و برهمي حكمففروپ

  251.بسياري از پاسگاه هاي مرزي از سوي باشندگان بومي و چيني ها به تاراج رفته بودند .بيشتر به هند
  

رهايي  -از پاسگاه پامير نه مرزبانان روسي، بل صد تن از اسيران چكي و سلواكي كه يگانه آرزوي شان 1919به سال
به ويژه بايد خاطر نشان 252.كردندبود، پاسداري مي  شان كوهستاني و رهسپار شدن به سوي ميهنبلند از اين زندان 

از تاشكنت بريده و جدا ساخته پويايي دسته هاي باسماچي ها در وادي فرغانه براي زمان درازي پامير را ساخت كه 
  .ان حاكم گرديدهج مبر با 1921مت شوروي تنها در سال ودر اين پيوند، حك .بود
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ضور به ح. تش سرخ به فرماندهي سيميكين عمل مي كرددر روند يك سال در آن جا دسته ارراستش، تا اين زمان 
اين پيمانه درازمدت اين يگان رزمي در پامير از سوي روسيه شوروي به منزله رويداد مهم سياسي ارزيابي مي 

رو آورد كه آميز  ستايش با پيامي  كميسار جبهه تركستان به جنگاوراني كه در پامير بودند، 1920در اكتبر . گرديد
  :آن آمده بودكه در 

  
  !رفقاي دسته پامير« 

 هايبه مرز -شما را به پاسگاه پامير گسيل داشته است اهاجمهوري شور. خطيري سپرده شده است رسالتبه شما 
ميليون انسان كه از سوي  300ه در آن ككوه هاي پامير روسيه انقالبي را از هند . هند و افغانستان -تسكشورهاي دو

بايست درفش  ،بران انقالب شما پيك ،در اين فالت كوهستاني .گرفته شده اند، جدا مي سازدانگليسي ها به بردگي 
  !هايي بخش را بر فراز بام دنيا بر افرازيدرسرخ ارتش 

  
الگران انگليسي مبارزه مي كنند،  به زودي آگاهي خواهند يافت كه كمك دوستانه يه هاي هند كه در برابر استودت

انقالبي آن ها را  راندمان ،زادي دوست شمال هند با حرف و عملآا همسايگي خود با قبايل شما ب. از راه مي رسد
   253».يع نماييدرتس
  

بارات در كشورهاي همجوار و صدور انقالب به هند مبدل ساخت، خبراي آن كه پامير را به پايگاه براي پيشبرد است
 »پامير«اعزامي دسته ويژه ) قرغيزستان(شهر اوش  دراجل از سوي كميته فوق العاده تركستان به گونه ع 1921تابستان 

كه پس از بيست سال به دستور شخص (ف جوان ادياكف تشكيل گرديد كه ميخاييل اهللا وردي . به رهبري ت
او معاون ) بارات خارجي شوروي در افغانستان گماشته شدخت استناستالين در دوره جنگ حهاني دوم به عوان رزد

   .گرديد
  

را در برنامه بود تا چونان عمليات مشترك كميته فوق العاده تركستان، ادراه اطالعات  ت گروه اعزامي به پاميرعمليا
 - پتروفسكي ايوگينينماينده كميته،  -دياكف. ت. ي پياده نمايندجه تركستان و كميسارياي خلق در امور خارهجب

راي كميسارياي خلق در امور خارجي گسيل گرديده كه از مج -254رومپونماينده اداره اطالعات بودند و ارنستو پ
  .بود، قرار بود استخبارات سياسي را پيش ببرد
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يد آهنيني را برقرار كرد كه چنين بر مي آ ضباطدر دسته زير فرمان خود ان) تاجيكستان(دياكف بر سر راه خاروغ 
افسر و سپاهي ارتش سرخ به  150مي كه هنگا 1921سپتامبر  18به تاريخ . براي رسيدن هر چه سريعتر به مقصد بود

اين پاسگاه مرزي  سيماي ترسناك. از جامه و دارو خبري نبود. و بيمار بودند ، نمي از آنان نيمه برهنهخاروغ رسيدند
دشواري هاي مادي با همچشمي . به آن داده بودند، به خوبي بازتاب مي دهدكه » زير ساطور مرگ«نام با مسماي را 

تحكيم حاكميت شوروي در (ن نمايندگان سه اداره مختلف كه از ديدگاه تيوريك هدف مشترك هاي شديد ميا
مگر رفتارهاي زننده و زشت و . پيچيده تر مي شد ،داشتند )پامير و تنيدن شبكه اطالعاتي در كشورهاي همسايه

  .چيز را بر هم بزندنماينده تام االختيار كميته فوق العاده تركستان نزديك بود همه  -نابخردانه دياكف
  

در  .ي خصومت ميان رهبران گروه اعزامي پامير هم بودندآيروشن است علل عيني يي پديد ،افزون بر فاكتور ذهني
ستره شوروي گمامور ضد جاسوسي وظيفه كشف و برهم زدن كار جاسوسان انگليسي و افغاني در  -برابر دياكف

ون كه در ميان آن ها شمار بسيار گوناگ» سياهكاران« هر و رخنذن گپامير در آن هنگام چونان داال. نهاده شده بود
ناحيه اسماعيلي ها بودند كه طي سده افزون بر اين، باشندگان اين  .ديده مي شدند، بودند) ليسي هاگعمال ان(پتان ها 

كانال هاي پنهاني . دنموده بودن نهادينهها سامانه خشن پنهانكاري را هم در ميان جامعه خود و هم در بيرون از آن 
قا آپرنس  -جايي كه رهبر مذهبي آن ها –روابط آن ها سراسر آسياي ميانه را در بر مي گرفت و به هند بريتانيايي

  . خان بود و باش داشت، مي رسيد
  

مگر طي دهه ها كسي نمي . اين وضع در گذشته نگراني جدي دولت تزاري در تركستان را نيز بر مي انگيخت
دياكف با سي كارمندش تالش داشت با اين سازمان  .قا خان جلوگيري كندآال به طرسيدن اطالعات و  توانست از

آن هم در حالي كه مبارزه سختي را با شبكه هاي اطالعاتي بريتانيا و افغانستان پيش  !نيرومند اسماعيلي مبارزه نمايد
او حتا . آفريده بود» اشپيوماني«بيماري ذهني نامنهاد چنين بر مي آيد كه اعتراف به ناتواني را در ذهن او . رو داشت

   .بازداشت كرد او حتا پتروفسكي را بدون دليل. كرد نمودن ي آغاز به سوء ظنكپتروفس ايوگينيبه ارنستو پومپور و 
  

هره نمايندگان اداره اطالعات و وزارت خارجه مورد سوء ظن دياكف بودند، چون با توجه به شرايط واقعي آغاز به ب
ر توانسته بود ايشان وال، پومپثبراي م. نتوري نموده بودندجگيري ابزاري از ساختارهاي اسماعيلي براي كارهاي ا

رقرار بيوسف علي شاه را به همكاري جلب نمايد و از طريق آدم هاي او با بسياري از مناطق نشيمني خارجي ارتباط 
  255.نمايد

  
اجنت هاي امير عمدا آوازه هايي را پخش نمودند كه پامير . عيليان سود ببردافغانستان نيز پنهاني مي كوشيد از اسما

نه بي در اين اوضاع، ايشان هاي اسماعيلي كه آن ها را در سده نزدهم  .روسي به زودي به افغانستان خواهد پيوست
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باز و مكاري مي خواندند، ثابت ساختند كه به راستي چه آدم هاي محيل، شياد، نيرنگ  »يزيدان شرق«موجب 
ه و دسيسه سازي بودند و تنها به منافع شخصي خود بها مي ئروهاي درگير در پامير سرگرم توطيآن ها با همه ن .هستند
   .دادند

  
و دشوار  به آن اندازه خردمند و نيرومند بودند كه كار را در اوضاع بس پيچيده روفسكيپت ايوگينيپومپور و ارنستو 

مرزي آنان مزاحمت مي كرد، پس از يك سال به كار نا همكارانش به كارهاي بروپهن نمايند و دياكف كه ب
كار گروه  ،شن طبيعي و رسيدگي به حسابات تسويه ناشده در ميان تيمخليكن، نه تنها شرايط . ديگري گماشته شد

اديويي با فرماندهي ناگهان روشن شد كه برپايي ارتباط ر ،با رسيدن به خاروغ. اعزامي به پامير را دشوار مي ساخت
در اين رابطه، فرماندهي . سته بودكچون دستگاه فرستنده راديويي خود ساخت ش. ه تركستان ممكن نمي باشدهجب

: رو به رو گرديد و آبرو ريزيمگر با  شكست . با راسكلنيكف برپا نمايد يي پيوندهاي پنهاني كوشيددسته پامير 
پس از چندي . ت گرديدشگرديده بود، از سوي دولت افغانستان بازدااجنت پنهاني كه با گزارش به كابل گسيل 

كميسارياي  هبه سفارت شوروي در كابل بفرستد كه در آن نمانيدگزارشي را ارنستو پومپور هر چه بود، توانست 
هد كه مان اهللا خان بخواهد تا اجازه داتا رسما از  ه بودلنبكف خواهش كردكخلق در امور خارجي در پامير از راس

  256.و سفارت در كابل ارتباط برقرار نمايد وغميان خار
  

از طريق سفارت شوروي در . انستان ممكن بودغفولت ادر اين اوضاع، ارتباط منظم با تاشكنت تنها با همكاري د
 .نمايند هرخن انستند به خاك شورويونمي ت ،ان ايجاد كرده بودنديماچسابپيك رسانان به دليل موانعي كه  ،كابل

  . توافق امير در زمينه به دست آمد و اين گونه، محاصره اطالعاتي دسته پامير شكسته شد
  

از ارنستو پومپور گاهگاهي به  ،گزارشدهي اطالعاتي محرمي ها» پنهان نگار«با بهره گيري از دفترچه هاي رمزي و 
انه تر بود و هم مطمين تر و گسيل مي گرديد كه نسبت به خدمات پستي افغاني هم صرفه جوي گزارش هاييكابل 
الب از مجاري اجنتوري به قونسولگري شوروي غبخشي از اطالعات محرم از خاروغ به گمان . تر مي رسيددهم زو

. كار مي گرفتخبارات نظامي تر استاين خط غير قانوني ارتباط بيشاز يد كه آر مي بچنين . به مزارشريف مي رسيد
در يك سخن، اطالعات . نفوذ اين سرويس ويژه در آمده بود سايه زير در گام نخستچون شمال افغانستان 

استخباراتي گرد آورده شده در پامير با پيمودن راه دور و دراز از طريق افغانستان به گونه منظم به تاشكنت و مسكو 
خستين پيروزي در نرا  نقش بزرگي. امان اهللا خان بنا به يك رشته داليل به جانب شوروي كمك مي كرد. مي رسيد

  .كارمندان دولتي افغانستان بازي نمود »خود فروختگي«استخبارات شوروي  هاي
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لي امير برپا حكومت محمناسبات خود با  ،ارنستو پومپور با دست و دلبازي و مصارف گزاف 1922مقارن با سال 
. غر و شمال هند رفت و آمد نمايندكاش ،ميان خاروغ و نواحي مختلف افغانستان» بيخار«نمود و آدم هاي او توانستند 

به 257.ه شده بودنددامير خري» ايفو با«همه اجنت هاي شوروي پاسپورت هاي افغاني داشتند كه از همان ماموران 
. ياري اسناد مطمئن، رهبري دسته پامير توانست از شكست ها و ناكامي هاي بزرگ در كار زير زميني در خارج برهد

  . يفه خود را انجام مي دادظاو به مقصد مي رسيد و و ،مي در راه تاراج نكرده و نمي كشتندهرگاه اجنت را رهزنان بو
  
شمال افغانستان و هند را توانستند به پيمانه چشمگيري به ياري  يكاميابي هاي استخباراتي شوروي در نواح تينسنخ

با اطمينان مي توان گمان زد  .ت بياورندبه دس ،كه در ازاي پول براي هر كسي كار مي كردند انهمكاري با اسماعيلي
 .ي .كه ارنستو پومپور و همكاران او از شبكه هاي برونمرزي پيش از انقالب نيز بهره مي گرفتند كه از سوي د

كومت شوروي پيوسته بود، در اختيار آنان گذاشته شده حفرمانده پيشين دسته پامير روسيه تزاري كه به  –گيلو
ي بزرگ جنگ افزار براي قبايل مرزي پشتون به گونه يي كه از آنان براي قاچاق محموله ها ودمگر دشوار ب 258.بود

   . روي مي پنداشتند، بهره گيري كرد. مو جمال پاشا  ،ز سوريتسادر آغ
  

مگر او به رهبري خود با اين گفته ها آرامش مي . چنين بر مي آيد كه اين امر را ارنستو پومپور نيز درك مي كرد
تكانه نيرومندي به قبايل رزمنده در راه آزادي به اين شرح  ،پديدار شدن حكومت شوروي در پامير«كه نفس  بخشيد

مي بخشد كه تنها نوار باريك حايل واخان افغاني آن ها را از شوروي كه درفش آزادي و برابري توده ها را بر 
نقالبي نمي توانستند موانع متعددي را كه مگر شعارهاي ا 259.جدا مي سازد ،بلنداي بام دنيا بر افراشته است

  .استخبارات شوروي با كشيدن دهليز به سوي هند با آن رو به رو مي شدند، كنار بزنند
هر چه بود، به ارنستو پومپور اجازه مي داد،  مقارن با بهار  ،در اختيار داشتن منابع مالي ووس ساستعداد يك جا 

و در ) ياركنت چين(يارقند مايد و در مركز اداري قطغن و خان آباد در برپا ن» يي پيوندهاي برونمرزي« 1922
   .يايي شبكه هاي خبر چيني را پهن نمايدنشهرهاي چترال و گيلگيت هند بريتا

  
جاي پا پيدا نمايند و به سوي » ديره جات«اجنت هاي شوروي از پامير توانستند همچنان در خان نشين  1922به سال  

ستره قبايل گن گونه، در بخش شمالي يا. استان مرزي شمال باختري هند بريتانيايي راه بگشايند مركز –شهر پيشاور
پراتيفي وبه گونه ا اطالعات را با اين توانايي كه .تنيده شد يپتان هند بريتانيايي شبكه اطالعاتي بس پر شاخ و برگ

                                                 
  36رگ ، ب55072، پوشه 330، كارتن 51، پرونده ويژه 1922-1921، سال هاي 04بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .  257
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  .؛  بازتاب يافته است440-439. ص.، ص2003، مسكو، ) 1991-1917سال هاس (شوروي 
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 .انستان و در شمال هند به دسترس بگذرادرزهاي هند و افغمجمع آوري و در اوضاع اضطراري در باره اوضاع در 
او در يكي از گزارش هاي خود به كميسارياي خلق در امور . خبر چيني در هند دشوارترين كار براي پومپور بود

گردد، از راه چترال و مي براي يك جاسوس كه از پامير به سوي هند گسيل  همواريخارجي نوشت كه راه 
اوضاع، ناگزير بيراهه ها و  ندر اي. وجود ندارد الاهيان انگليسي در اين ناحيه عمگيلگيت به خاطر تمركز بزرگ سپ

كه موقعيت بسيار حساس آن به اجنتوري  است بيراهه ها از طريق ياركنتبهترين  .كوره راه ها جستجو گردد
   260.»نمايدآوري جمع  اطالعات را شمال هنددر ضاع ونه تنها در باره كاشغر بل نيز در باره ا دهاجازه مي د شوروي

  
ك حدانشگاه كمونيستي رنجبران خاور در مسكو م وگسيل تني چند از انقالبيون هندي آموزش ديده در تاشكنت 

  . مطمئن بودن مجاري ارتباط ميان پامير و شمال هند بود
  

ي كبير بود، پس از بسته شدن دفتر تركستان كميترن كه يكي از شرايط عادي سازي مناسبات سياسي با بريتانيا
كساني هم كه در بخارا مانده بودند، از . سياي ميانه براي تحصيل به مسكو بردندآوفادارترين رفقاي هندوستاني را از 

نماينده كميته فوق العاده در دفتر تركستان -شولمان . مدر اين پيوند، . هم پاشيدند و به هر سو پراگنده و پاشان شدند
  261.مي خواند »اجساد بيجان جنبش انقالبي هند«ر تركستان مهاجران هندي را د ،كمينترن

  
كان سريع تر بهترين آدم هاي خود را به هند گسيل دارد تا در مدر اين اوضاع، براي كمينترن مهم بود تا جاي ا

بر افزون . سرزمين خود هسته هاي زير زميني كمونيستي را ايجاد و مبارزه راستين در برابر انگليس را آغاز نمايند
بود ثابت سازد كه مبالغ هنگفت و گزاف پول و طال و ارز به مصرف رسيده در تاشكنت به  مهمروي بس . اين، بر م

را كه نتوانسته بودند درس هاي يي در اين پيوند، دانشجويان هندي . باد هوا داده نشده و آغاز به بازدهي مي نمايد
نترن كه يمربي دفتر تركستان كم -شتابان نزد نيكالي گلدبرگ 1922خود را در مسكو به پايان برسانند، تابستان 

  .، گسيل داشتندبرنامه گسيل ده تن را از راه پامير به چترال و سپس به كلكته ريخته بود
  

مگر براي رعايت  .گلدبرگ، هندي ها مي بايستي همراه با ارنستو پومپور به خاروغ فرستاده مي شدند برنامهطبق 
هر (ر دو هفته به همراهي راهنماها به هند فرستاده شوندهتا رسيدن به اين پايگاه در سه دسته در محرميت و رازداري 

ها اسناد  تضمين داده و به هنديسفر امن را به بخارا پومپور . )چند هم در عمل اين تقسيم اوقات رعايت نگرديد
    262.اصلي بريتانيايي داده بود

                                                 
  . همان جا.  260
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منابع ارزي الزم  چون كمينترن به گلدبرگ. برهم بخورد ،ل هندي ها به ميهنگسيچيزي نمانده بود كه مانند هميشه 
پولي كه كمينترني ها به هند انتقال داده بودند، مبلغ . فرستادپول راسكلنيكف از كابل  ،در آخرين لحظه. را نداده بود

حتا بدون احتساب 263)وانه طالروبل با پشت 1568برابر با ( روپيه افغاني 47000روبل و  35250: هنگفتي را مي ساخت
با آن  .چرونس تزاري رسيد 160مينترن براي كميسارياي خلق در امور خارجي به كارج در روبل، اين عمليات مخ

كه روسيه پس از جنگ داخلي درهم شكسته و ويران شده بود، مگر طالي روسي براي انقالب افسانه يي جهاني به 
  . گونه بي رويه بر باد داده مي شد

  
رييس گروه، فيروز الدين، رفيق احمد و  -عبدالمجيد(نخستين گروه متشكل از چهار نفر  1922نوامبر  11شب هنگام 

چون بامداد روز  .مگر موفقيت هندي ها در همين جا پايان يافت. به سرعت موفقانه به چترال رسيدند) نبي احمد
ت همانندي را گروه دومي شنوامبر سرنو 23. ردكومت خان نشين چترال آنان را به دست انگليسي ها سپحديگر 

» آزاد«بايسته است خاطر نشان سازيم كه كه دو نفر پشتون از راه كوتوفسيف  به نوار . سه نفر پيدا كرد ازمتشكل 
  . از سوي حكومت بريتانيا بازداشت شدند 1923مگر چندي بعد در سال  .رسيدند

  
در ماه . با شكست رو به رو گرديد يكسرهنترن از راه پامير به چترال اين گونه، نخستين گسيل بزرگ اجنت هاي كمي

عمليات  ارزيابيبرگزار گرديد كه به » تاشكنت -دادگاه توطئه گران مسكو«در شهر پيشاور  1923مي  -هاي اپريل
  264.نافرجام باهمي كمينترن و استخبارات شوروي در هند پرداخت

  
با داوري از . براي استخبارات شوروي و كمينترن درس سهمگيني دادند 1923-1922رويدادهاي اندوهبار سال هاي 

مگر گسيل اجنت ها به فراسوي مرزها از . ماند» برج ديده باني اطالعاتي شوروي«پامير چونان  ،روي اسناد بايگاني ها
اي خود در شمال براي پويايي ه ،اين ناحيه بسيار به ندرت صورت مي گرفت و كمينترن با اجتناب از ريسك بيشتر

  .ادامه مي داد» دهليز افغانستان«به بهره برداري از  ،هند
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264.Documents of the History of the Communist Party of India.Voll.11,New Delhi,1972, P.33-34.  
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  بخش سيزدهم
  : نزركلرداولتيماتم 
  امپراتوري بريتانيا پاسخ دندان شكن

  
ليس گان ،اي ميانهيسآيا در نني بر وارد آوردن ضربه بر توان امپراتوري بريتاپويايي هاي روسيه شوروي و كمينترن مب

 عاوضا. بيازد» تهديد سرخ«دفع  يدر همه جبهات برا نيرومندي دست به واكنشزير ساخت به گونه شتابان را ناگ
كه مي  يوي حريف خطرناكررا به » دهليز افغانستان«از انگليس بستن هر چه سريع تر  ،پيچيده در مرزهاي هند

 نينده در هند به مياآهي را براي انقالب در آن جا پايگا و هشمال باختري رخن مرزي استان» آزاد«كوشيد به نوار 
  . بيدطلمي  ،بياورد

  
آگاهي  نيكدر لندن از برنامه هاي بلشويك ها و كمينترن در آسيا  ،اتي انگليسعدر پرتو كار عالي دستگاه اطال

سال  در265.نه نمايدرني هم در تاشكنت و هم در مسكو رخدر ساختارهاي كمينت ه بودتتوانس سرويسانتلجنت . داشتند
 العات در باره تماس هايطزميني به گردآوري  ا به گونه زير جاسوس انگليس -بيلي. سرهنگ ف -...-1919هاي 

او اطالعات  .تخهندي هايي كه به تاشكنت مي آمدند، مي پرداپويايي هاي در باره  و همچنان شورويافغانستان و 
ات افغاني به رياست ولي يترجمان نخستين ه -نيغبا عبدالو را جمع  افغانستانهيات براوين، در كاركردهاي در باره 

  .ديدار مي كرد خان در مسكو
  

نيز در ) تا براي قبايل پشتون تقاضاي اسلحه نمايد كه روي او را به مسكو فرستاده بود،(سليم آيد كه چنين بر مي 
 يراي آشنابكه هيچ سخن اضافي يي ود ب زيركشتون هوشمند به آن پيمانه پاين ، راستش. افتاده بوددايره ديد او، 

   266.ياورده بود و بيلي نتوانسته بود اهداف سفر او را در يابدنان ببيلي بر ز -ي خودتاشكنت
  

بريتانياي كبير از زمان  .بودانگليس در تاشكنت ن مامور  تنها ،جاسوس نامدار -بيليمي توان بي باكانه گمان زد كه 
ار جنگ داخلي، امكانات آن كشور در بخون گير وداردر . چيني داشت شبكه گسترده خبردر تركستان تزاري 

مطميني در  خبرچين هايانگليسي ها همچنان به گونه سنتي . آسياي ميانه به پيمانه چشمگيري افزايش يافته بود
ارزنده يي را در  »منابع«س توانست يانتلجنت سرو ،حتا با به قدرت رسيدن امان اهللا خان. پيرامون امير افغانستان داشتند

                                                 
كمونيست هندي يك بانوي انگليسي بود كه  -براي نمونه، به گونه يي كه آقابكف در كتاب خاطرات خود مي نويسد، همسر روي. 265

  .در خدمت انتلجنت سرويس بود
266 .Bailey F. M. Mission to Tashkent.Oxford, 1946;  

   . 254-251. ص.، ص1986، جلد اول، مسكو، »سازمان هاي زير زميني ضد شوروي در كشورواژگوني «. ل. و نيز گورلينكف د... 
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جنگ افزارها و طال به قبايل پشتون  وهاي افغانستان و شوروي  و ترانزيتگكابل نگهدارد كه به ياري آن ها بر گفت
  . آگاهانه نظارت داشت

  
اراتي بهاي سازمان اطالعات بريتانيا در مسكو و تاشكنت به پيمانه بسياري ناچيز مي بود هرگاه دستگاه استخ كاميابي

شبكه استخباراتي گارد سفيد در پايتخت روسيه اطالعات را در باره همه . كمك نمي كرد به آن ارد سفيدارتش گ
هنگام  1921براي نمونه، در ماه فبروري . هندي هايي كه نزد كمينترن و به وزارت خارجه مي آمدند، جمع مي كرد

لحه و مهمات از طريق سدر باره انتقال اكو در مسگفتگوهاي موفقانه ناسيوناليست هاي هندي با نمايندگان شوروي 
كار د ز هنيبل ن ،تنها با تاشكنتنه اط بارتبراي كه  يي با كد رمزي او را از نزد آچاري دفترچه يادداشت ،افغانستان

مخابرات راديويي ميان وزارت به گونه منظم سازمان ضد اطالعات درياساالر كولچاك 267.دزديدند، مي گرفت
  268.مي نمود ريتس از كابل را ضبطوس. شمول نامه هاي رمزي ي بهخارجه و تاشكنت 

  
 1921در ماه دسامبر. به همكاري با انگليسي ها در اين عرصه ادامه مي دادند ،سرويس هاي ويژه دينيكين و ورانگل

ش به مسكو گزارركوب ورانگل با اندوه سپس از فرمانده گروهبندي سپاهيان جنوب ارتش سرخ  -ميخاييل فرونزه
ابرات كميسارياي خبه ويژه م. حريف مي باشد آگاهي يابيمخابرات راديويي ما منبع بس ارزشمندي براي «: داد

شن مي باشد كه ولق در امور خارجي با نمايندگي هاي آن در اروپا و تاشكنت حرف به حرف براي انگليسي ها رخ
  269.اند هژه را سازماندهي نموددستگاه هاي وياز لي ماطات راديويي ما شبكه كابتربراي شنودن ا

  
. مخابرات راديويي در فضاي افغانستان و تركستان، در كويته برپا بودبراي شنوايي راديويي  گيرنده دستگاه اصلي
نگراني چنين بر مي آيد كه نخستين مرجعي بود كه  ،حكومت افغانستان .باال بودشاياني به پيمانه  آن موثريت كار

مادامي كه ايستگاه راديويي سفارت شوروي در كابل كار مي كند، بريتانيا از همه «: باال كردآن رچيني بخ خود را از
امان اهللا خان از سفارت  1921در اوايل سال ،در اين پيوند. »مناسبات پنهاني افغانستان و شوروي آگاهي خواهد يافت

در اكتبر او تنها  .تاشكنت كار نگيردگزارش ها به  دادن از فرستنده راديويي خود برايتا ديگر  شوروي خواست
ه راسكلنيكف اجازه داد بار ديگر بافغانستان  و روسيه شوروي اگست 14تاريخي پس از تصويب قرار داد 1921

   270.فرستنده سفارت را به راه بيندازد
  

                                                 
  . 29، برگ 5، كارتن101، پرونده ويژه 1921، 071بايگاني سياست خارجي  فدراسيون روسيه، فوند .  267
   .427، كارتن 1، پرونده ويژه 5903بايگاني دولتي  فدراسيون روسيه، فوند :  براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر نگاه شود به. 268

  . 189-188. ص.،ص1996جاسوسي راديويي، مسكو، . ، پتروويچ آ.آنين، ب.  269
  . 13، برگ 20، كارتن 105، پوشه 3، پرونده ويژه 1921، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .  270
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و رمزيابي خود را در زمينه رمزگشايي  رويدادهاي بعدي نشان دادند،كه در آن برهه دستگاه گيرنده كويته كار
يرهاي ببريتانياي كبير تقريبا هميشه موفق مي شد تد ،در چنين حالتي .اتيك شوروي از سر گرفته بودممراسالت ديپل

   .بگيردروي دست اي ميانه يسآرن در تنتوري كمينجليات شبكه هاي اممشخصي در برابر ع
  

مي شود و اطالعات عيني آن حكومت تنها ابزار سياست خارجي شمرده  طالعات خارجي،روشن است، هر شبكه ا
  . امپراتوري عظيم بريتانيا هب حال چه رسد .ات عمومي حكومت برداردبرا ناگزير مي سازد گام هايي براي تامين ث

  
هرگاه در كرملن دست به اتخاذ تصميم سياسي مبني بر وارد آوردن ضربه نيرومند بر مي دانستند كه نيك  ندر لند

 ،هيچ سرويس ويژه يي در جهان نمي تواند جلو لشكركشي ارتش سرخ به ايران ،ور بيازندمواضع بريتانيا در خا
از بايد اين موضوع را درك مي كرد كه بريتانياي كبير ، نخست وزير انگليس -للويد جرج .افغانستان و هند را بگيرد

يپلماسي انگليس بود تا مساله بس در اين پيوند، بر د. اين گونه تحول اوضاع به هر بهايي كه شده، جلوگيري نمايد
راه دست كم قسما پويايي هاي ويرانگرانه روسيه شوروي را در امتداد : ل نمايدحپيچيده و دشوار سياسي خارجي را 

 . به اين ناحيه خود داري ورزد »صدور انقالب«هاي منتهي به هند خنثي بسازد و سپس كرملن را ناگزير بسازد از 

  
باالگيري جنبش هاي رهايي بخش « و پا گرفته بود، بحران اقتصادي 1920كه سر از نگليس بي ثباتي سياسي در ا

به نوبه خود . تن در دهدمي ساخت با روسيه شوروي به سازش هايي  وادارحكومت بريتانيا را  ؛در مستعمرات» ملي
ماه  26در پيوند با اين، به تاريخ  .روسيه شوروي پس از جنگ داخلي خانمان بر انداز به همكاري با بريتانيا نياز داشت

به از سوي چيچيرين صالحيت داشت نه تنها  كه( كاراسين. گاني شوروي به رياست لرهيات باز 1920مي 
يايي شوروي ها و نتايهاي ضد بر ييايمسايل مربوط به پو» شخصي«بل نيز به گونه  ،دبپردازصادي تگفتگوهاي اق

العمل كميسارياي خلق  كاراسين مي بايستي در چهارچوب دستور .ه لندن  رفتب ؛)ح نمايدركمينترن در آسيا را مط
به همتايان انگليسي خود تفهيم مي كرد كه اين مساله مي تواند تنها در صورت مناسبات كامل و در امور خارجي 

  271.و بررسي گرددان لندن و مسكتمام عيار صلح آميز مي

 
كميسار خلق در امور خارجي روسيه شوروي به كاراسين  -العمل چيچيريناين كه سازمان اطالعات بريتانيا دستور 

ز ديد ما نه تنها گفتگوها در لندن را با دشواري رو به رو نساخت، بل برعكس تنها آن را آسان تر هم ارا خوانده بود، 
نگليس را با مود داده بود تا از سوي خود حكومت انره ،چيچيرين در تلگرام هاي خود به كاراسين. گردانيد

 272.لشكركشي به ايران و افغانستان تهديد نمايد

 

                                                 
  ،  و نبز 169. مسكو، ص. 1930-1918ي، گيورگي چيچيرين و سياست خارجي شورو. اي. كونر، ت. و.  271

Ulman H. R. The Anglo- Soviet Accord. Vol. 3, Princetton, 1972, P.121-122. 
  .122. همان جا ، ص. 272
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مي ) دوست روسيه(مگر سرازيري ارتش سرخ به سرزمين افغانستان . از هند سخني در ميان نبوددر اين حال، 
به در يك سخن، به حكومت اعلي حضرت پادشاه انگليس  !تهاجم به هند: توانست تنها يك هدف را دنبال نمايد

امپراتوري بريتانيا از شر لرزه ها و تكان  كه براي نجات شد كه هنگام آن فرا رسيده است گوشزدخشني  شكل نسبتا
  . از دادن كمك به ورانگل و پيلودسكي دست بردارد .]گ-در هند[ هاي سخت انقالبي

 
سازشنامه  به امضاي 1921جرج را ناگزير گردانيد بهار سال. ل. روزي بلشويك ها در جنگ داخلي، حكومت ديپ

 -در كابينه بريتانيا به رهبري لرد كرزن» آسيا گرا«سياستمداران نامنهاد مگر،  .بازرگاني با روسيه شوروي تن در دهد
 . روسيه شوروي به مخالفت برخاستند)  de facto(با به رسميت نشناختن د فاكتوي » آخرين رمق«وزير خارجه تا 

ا و كمينترن در برابر بريتانيا در خاور پويايي هاي خرابكارانه را به پيش مي دليل اصلي آنان مبني بر اين كه شوروي ه
  . برند، شالوده بس استواري داشت

  
بايست ديباچه مبسوطي داشته  1921مارچ  16جرج بر آن پافشاري داشت كه سازشنامه بازرگاني . ل. در اين پيوند، د

. ات اقتصادي ميان لندن و مسكو نيز مفاهمه صورت گيردباشد، كه در آن روي شرايط سياسي توسعه آينده مناسب
» آ«در بند  .از سوي بلشويك ها به آسيا و در گام نخست به هند بود» صدور انقالب«پايان دادن به  -مهمترين بند آن

ري گونه تالش مبني بر بر انگيختن به شيوه تاثير گذا رشوروي بايست از ه«سازشنامه چنين آمده بود كه  ديباچهي 
هر گونه   د ياتانيايي داشته باشييا تبليغات در ميان باشندگان آسيا كه بار خصمانه ضد بر... ديپلوماتيك و ،نظامي

  273.»خود داري ورزد به ويژه در هند و كشور مستقل افغانستان اقدامات در برابر منافع بريتانيا به هر شكلي كه باشد،

  
 -به جاي  او، اين سند را روبرت هورن. خود داري ورزيد 1921اي سازشنامه ن از امضرزمگر به رغم اين بند مهم، ُك

بريتانيايي نمايندگي هاي  دضا نمود كه افزون بر اين، به كاراسين نامه يي را با شرح پويايي هاي ضما وزير بازرگاني
حقايق انكار ناپذير تالش نامه هورن در بردارنده . در تركستان و افغانستان سپرد يت هاي هنديسشوروي و ناسيونال

 274.ني بر سرنگوني حكومت بريتانيا در هند بودبرن متكمين وهاي روسيه شوروي 

 
  :وزير بريتانيايي اين اقدامات شوروي ها را در آسياي ميانه با روحيه سازشنامه به امضاء رسيده ناهمخوان مي پنداشت

  سازي تجاوز به هند،برپايي مناسبات ديپلماتيك با افغانستان براي آماده  - 1
  گفتگوهاي سوريتس با امان اهللا خان در باره رسانيدن محموله هاي بزرگ جنگ افزارها براي قبايل پشتون، -2
  ،ا سران قبايل مرزي در كابلبگفتگوهاي سوريتس -3

                                                 
  .608. ، ص1959اسناد سياست خارجي شوروي،   جلد سوم، مسكو، .  273

274 . Ulman H. R. Op. cit. Appendix. P. 497-482. 
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م فرا تر گسيل هيات به كابل به رهبري جمال پاشا كه در تماس هاي خود با سران قبايل حتا پا را از سوريتس ه-4
 گذشته بود،

: ه شده بود كه با نمايندگي هاي شوروي همكاري مي كردنددبرشمر ييسپس هم فهرستي از نام هاي هندي ها -5
  ...آچاري، عبدالرب و روي ،، بركت اهللابپراتا

برپايي براي كار در هند در تاشكنت و گسيل ايادي كمينترن از طريق افغانستان به هند براي » تخته پرش« ساختن -6
  .»آزاد«تماس هاي مستقيم با قبايل مرزي و ايجاد پايگاه ها براي پويايي هاي ضد بريتانيا  در نوار قبايل 

  
وظايف اصلي يك «حكومت انگليس همچنان ناحرسندي و ناخشنودي خويش را از پويايي هاي سوريتس كه با 

در . ساخت شوروي به افغانستان، ابراز داشت نماينده ديپلماتيك همخواني ندارد و نيز تحويلدهي جنگ افزارهاي
بر ايجاد مراكز نظامي در » انقالبيون هندي«در لندن روشن است كه «پايان، هورن به آگاهي كاراسين رسانيد كه 

   .»پامير و چترال پافشاري دارند
  

د كه از همه اقدامات خود را در برابر اين فاكت قرار دا) شوروي(پارتنر نو روسي  ،جرج. ل .كومت دحاين گونه، 
ت سروشن است رهبري شوروي نمي توان. در مرزهاي هند به راه افتاده است، آگاهي دارد» پنهاني«ضد بريتانيايي كه 

بر آن  در اين پيوند، كميسارياي خلق و كمينترن .يي در آسيا بسازدوي كبير را قرباني ماجراجنيابهبود روابط با بريتا
در تاشكنت آموزشگاه . ليم پويايي هاي ويرانگرانه را در برابر هند بريتانيايي برچينندكه آهسته آهسته گ مي شوند

مگر در واقع رسما اعالم گرديد، كمينترن  پايان فعاليت هاي دفتر تركستان با اين هم، هر چند، .حربي هندي بسته شد
ر عمال به كار در افغانستان و هند پايان داد و زون بر اين، دفتفا. الت زير زميني در آوردند و به بخارا بردندحآن را به 

  . اشته شدماي سوريتس در كابل به عنوان سفير گجبه راسكلنيكف سر انجام هم 
  

 
براي » تهديد سرخ«ديگر : ه بودافتبه اهداف خود در خاور ميانه دست يچنين وانمود مي گردد كه ديپلماسي انگليس 

 ؛پارس و هند ،اقدامات بلشويك ها در افغانستان«مي پنداشت كه  1922مارچ حتا كرزن در ماه . ته بودخهند رنگ با
 275».و درد سر آفرين بودند هد، آزار دهندنه خطرناك باشكپيش از آن 

 
حافظه كار بونار لو روي كار آمد كه در آن لرد كرزن كرسي حكومت م در انتخابات انگليس ،1922 در اواخر
پر تنش  تاستان مرزي شمال باختري اوضاع به شد »آزاد«اين زمان، در نوار  مقارن با276.د را حفظ كردوپيشين خ

نو انگليس تفنگ برداشتند تا از آزادي خود پاسداري  »سياست پيشروي«پشتون ها بار ديگر در پاسخ به . گرديد
ستان را به شدت تيره اقدامات سپاهيان بريتانيايي در نزديكي هاي مرزهاي افغانستان مناسبات انگليس و افغان .نمايند
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 ١٤١ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

كي تصميم گرفت از اين اوضاع براي تحكيم مواضع شوروي در افغانستان و گستره قبايل يرهبري بلشو. گردانيد
  . پشتون بهره گيري نمايد

  
ون ويژه يي ايجاد گرديد در باره مسايل يكميس) ويكيششاخه بل(كمونيست روسيه  بدر جنب كميته مركزي حز

بي درنگ با تا شود  هبه رفيق راسكلنيكف رهنمود داد«فيصله نمود تا   1923فبروري  28خ تاري هافغانستان كه ب
حكومت افغانستان گفتگوها در باره سازشنامه محرمانه در باره مبارزه در برابر سياست تجاوزكارانه انگليس در 

  277.»مرزهاي افغانستان را آغاز نمايد
  

 اتمبه اقدا) شاخه بلشويكي(ته مركزي حزب كمونيست روسيه دفتر سياسي كمي 1923ماه مي  اولبه تاريخ 
به گونه يي كه در چنين موارد اجراآت مي شد، . كميسارياي خلق در امور خارجي در اين راستا مجوز صادر كرد

به نوبه خود راسكلنيكف بي درنگ تالش ورزيد به . به سفارت شوروي در كابل داده شد در زمينه دستورهاي بايسته
   .شينان شورشي كمك ارايه گرددكوهن

  
مت شوروي آگاهي وات حكمروشن است نمي توان باورمندانه گفت كه در لندن از همه جزييات فيصله ها و اقدا

 راهمگر هنگامي كه انگليسي ها آگاهي يافتند كه شوروي بار ديگر اين انديشه ها را در سر مي پروراند تا از . داشتند
بي گرديد كه كاسه شكيبايي و خويشتنداري آتون جنگ افزار برساند، اين كار آخرين قطره تان براي قبايل پشسافغان

  . ت شوروي و كمينترن را در افغانستان پيگيري مي كرد، لبريز ساختسكه با بيداري هوشمندانه سيا ابريتاتياي كبير ر
  

 -ليتوينف. به مكرزن را » آتشين»ادداشت ي ،مسكوبريتانيا در  نماينده ديپلماتيك -هوجسون. آر 1923مي  8به تاريخ 
شكست «به خاطر : اتفاق افتاد رويداد استثنايي در تاريخ ديپلماسييك . سپردمعاون كميسار خلق در امور خارجي 

تلجنت سرويس به بازخواني مراسالت ندر عمل اين راز را افشا ساخت كه ا بريتانيا خارجه وزير ،حريف» دادن
با دستاويز ساختن مدارك گيرنده راديويي، اين يادداشت را تدوين لرد كرزن  !ه مي دهدديپلماتيك شوروي ادام

  . كرده بود كه از ديدگاه نيرو، تواني برابر با شليك توپ هاي بزرگ لينكور داشت
  

چه كه در اين  آن! شده بود آوردهبرگرفته هايي از محرمانه ترين گزارش هاي سفير شوروي در كابل  ،در سند
با توجه به نزديكي آن با افغانستان «: اشت در رابطه با افغانستان از گزارش سفير شوروي آمده بود، چنين بوديادد

-يي بريتانيا ستيزانه[ گستره بس سودمندي است براي چنين اقداماتقبايل نا آرام و سركش در منطقه مرزي هند، 
 :ه بودبه تاشكنت گزارش داد 1923فبروري  17خ به تاري او. بودجدي يي  آدم بسسفير شوروي در كابل  .».] گ
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 ١٤٢ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

همه وسايل ممكنه از بحران موجود براي درز اندازي ميان افغانستان و انگليس بهره گيري كرد و از  بابايسته است «
  . »رساندن بي درنگ جنگ افزارها و پول داراي اهميت بزرگي خواهد بود...آن كار گرفت

  
به دست آورده از راسكلنيكف را در دست  1923فبروري  21ي ترديد گزارش كميسارياي خلق در امور خارجي ب

رويل و ده  300من گام هايي بر مي دارم براي آن كه به وزيرستان شايد به ميزان تا «: داشت كه در آن آمده بود
ي هاي او را پوياي«مارچ وي را كه در آن نوشته بود تا  17و نيز گزارش ديگر تاريخي . »صندوق مرمي كمك نمايم

در محور هند محدود ننمايند و هزينه هاي فوق العاده را كاهش ندهند، چون اين امر زيان جبران ناپذيري به كار 
 1922راسكلنيكف اين هزينه هاي فوق العاده را طي يك سال از اكتبر . »هيات در مهمترين عرصه آن وارد مي آورد

هزار روپيه  120در حالي كه همه مخارج سفارت. پيه كابلي برشمرده بودهشتاد هزار رو 1923در نوامبر 1923تا اكتبر 
  . كابلي مي شد

  
رسيده از كابل را در نظر داشت  1922نوامبر  8كميسارياي خلق در امور خارجي، همچنان بي ترديد گزارش تاريخي

طالعاتي و تبليغي ما به دقت دستور العمل هاي شما در رابطه يا احتياط آميز بودن كارهاي ا«: كه در آن آمده بود
مگر در اين رابطه با توجه . توجه ويژه يي به ناحيه مومندها در شمال پيشاور مبذول مي گردد كنون. اجرا مي شود

  . »كمبود بودجه، نمي توانيم كار بسياري را انجام دهيم
  

معاون  -قره خان 1923مارچ  16همين گونه، كميسارياي خلق در امور خارجي نمي توانست نامه تاريخي 
پيشنهادهاي مشخصي را در «: كميسارياي خلق در امور خارجي به راسكلنيكف را فراموش كند كه در آن آمده بود

موضوع دادن اسلحه، از حل اين مساله بستگي . رابطه با اشكال همكاري براي ارايه كمك به قبايل با خود بياوريد
ال همكاري هاي الزم براي تامين نظارت محلي بر توزيع اسلحه گزارش لطفا در باره تصور خود در باره اشك. دارد

  278.»اين گزارش ها بر رخدادها در مناطق مرزي هند روشني مي افگند«. »بدهيد
  

كرملن خواست تا به اقدامات ضد بريتانيايي خود  زا ،يرذاپناز آوردن و برشمردن اين همه اسناد انكار  سلرد كرزن پ
روشن است  .كف را از كرسي سفارت در كابل به مسكو فرا خواندين پايان دهد و راسكلندر ميان قبايل پشتو

امان اهللا نيز به دفاع از . اين خواست انگليس را رد كرد ،شوروي براي حفظ آبروي خود در ميان كشورهاي خاور
تا ها و تهديدات بريتانيا راسكلنيكف به رغم همه فشار ،در نتيجه. ردار دادسراسكلنيكف برخاست و حتا به وي لقب 

  . در كابل ماند 1924فبروري 
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 ١٤٣ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

پس از چندي وقت گذراني، كميسارياي خلق در امور خارجي براي آن كه آبروي خود را حفظ نموده  با اين همه،
سياست شوروي در اين كشور از اين هم . خود را از كابل فراخواند» ناكام«باشد، ناگزير گرديد نماينده 

  .هند بريتانيايي به پايين ترين تراز آورده شد» آزاد«گرديد و انتريگ ها در ميان قبايل پشتون نوار  تر خويشتندارانه
  

به هر رو، لندن به مسكو ثابت ساخت كه اين توانايي را دارد تا به گونه موثر جلو هر گونه تالش هاي آن را مبني بر 
بود هرگاه بگوييم كه بريتانيا در اين جنگ پنهاني كه گزافه نخواهد . برهم زدن حاكميت انگليس در هند بگيرد

  . ادامه داشت، به پيروزي دست يافته بود» دهليز افغانستان«چندين سال آزگار در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  بخش چهاردهم
  ) د پاليسيرفارونئو ( نو سياست پيشروي

  
ستره قبايل پشتون از گهدف تجريد  ،وي در افغانستاندر برابر سياست شور همه اقدامات ديپلماسي امپراتوري بريتانيا

جنگ افزار  براي مبارزه در برابر سپاهيان انگليسي،نتوانند » زادآ«كوهنشينان نوار  تا جهان خارج را پيگيري مي كرد
مت مستعمراتي هند وي پشتون مسلح با جنگ افزارهاي مدرن براي حكوصدها هزار جنگج. و پول به دست بياورند

براي با ثبات سازي اوضاع در مرزهاي هند و افغانستان، انگليسي ها . ان كابوس پيوسته و خطر راستين بودهمزم
  .پشتون اتخاذ نمايند» آزاد«ناگزير گرديدند تدبيرهاي عاجلي را در نوار قبايل 

  
به  .اختسست س ورا براي هند كمرنگ » خطر سرخ«شوروي به پيمانه چشمگيري  -انگليس 1921قرار داد سال 

اع وقت كليه مساعي را براي حل مساله پشتون با افغانستان معطوف يض نبدو محض امضاي قرارداد، انگليس
در . رسانيد ءبا امان اهللا خان قرار داد نوي را به امضا 1921نوامبر  22براي اين كار بريتانياي كبير به تاريخ . گردانيد

انگليس موفق شد افغانستان را ناگزير گرداند با آزگار به درازا كشيد،  نتيجه گفتگوهاي دشوار كه در كابل يازده ماه
   .مرز ميان افغانستان و هند بماند »خط ديورند«آن وضع موافقت نمايد كه 

  
هدات معيني در زمينه كاهش عمليات سركوبگرانه جنگي در برابر قبايل عافغان ها توانستند از جانب بريتانيا ت ،مگر

پشتون را اشغال » زادآ«رد گستره نوار قبايل اسپباين كار به معناي آن بود كه بريتانيا وعده  ،عمل در .بگيرند مرزي
د مناسبات احترامانه نارپهر يك از دو طرف عالي تعهد مي س«: آمده استو انگليس  قرار داد افغان 11در بند . ننمايد

ات جدي مد و يك ديگر را در باره هرگونه اقدانده و با حسن نيت خود را در قبال قبايل در هر دو سوي مرز تبارز
  279.»نظامي به مقصد برپايي نظم در ميان اين قبايل در جريان بگذارد

  
 22وزير خارجه افغانستان تاريخي  -رييس هيات انگليسي در اين گفتگوها به محمود طرزي -نامه سر هنري دابس

دابس در اين . زي هاي انگليسي ها در گستره قبايل پشتون بود، بيمه ديگر براي افغانستان از دست اندا1922نوامبر 
حكومت انگلستان نيك ترين تمنيات را در قبال اين قبايل احساس مي نمايد و «نامه به آگاهي طرزي رساند كه 

رد از تاراج شهروندان بريتانيا خود داري ورزند، با نهايت مدارا و مالطفت برخو هرگاهكماكان بر آن است با آنان 
   280.»نمايد
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 ١٤٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

سپرد، از سوي » انگريزي هاي منفور«را زير سيطره » آزاد«قرار داد كه به رغم همه مالحظات، بار ديگر قبايل نوار 
خود امان اهللا خان، امضاي اين . بسياري از سياستمداران متنفذ و رجال روحاني افغانستان بس منفي ارزيابي گرديد

ير در آن افغانستان را به عنوان يك كشور مستقل به رسميت شناخته بود، يك امر قرار داد را با آن كه بريتانياي كب
ترديدي نيست كه مناسبات ما «: امير در آستانه بازگشت دابس به هند، آشكارا به او اعالم داشت. ناگزير مي پنداشت

ي نبايد بپنداريد كه مادامي شما هيچگاه. دوستانه نيست، بل در گام نخست مناسبات ميان دو آشنا يا دو همسايه است
كه شما به بقيه جهان اسالم اهانت نماييد، افغانستان دوست شما خواهد گرديد و يا باشندگان افغانستان به آرامي 

حتا در هندوستان نيز شما بايد به . نظاره گر آن باشند كه شما به ارزش هاي مقدس اسالمي بي حرمتي نماييد
   281».رفتارهاي خود بينديشيد

  
ستره قبايل پشتون ارتباط مي گروشن است كه سخن پاياني امان اهللا خان در گام نخست به سياست آينده انگليس در 

ل ساختن درست بودن گام برداشته شده از سوي او براي پتان هاي هند لدشوارترين كار براي امان اهللا مد .گرفت
در آن قبايل را به آن فرا خواند تا در ظرف سه سال از  روي اين منظور، پيامي به آنان فرستاد كه. بريتانيايي بود

من به جانب مقابل بسيار آشكار و بي پرده تفهيم «: در اين پيام آمده بود. رويارويي با انگليسي ها خود داري ورزند
. ساختنبايد آنان را با هيچ شيوه يي از من جدا . نمودم كه مردم باشنده نوار مرزي خويشاوندان همخون من هستند

  .  مادامي كه آن ها از رفتارهاي جانب مقابل راضي نباشند، صلح قابل تصور نخواهد بود
  

هرگاه . طي سه سال آينده دشمن بايد ثابت بسازد كه آيا مي خواهد جدي و صادقانه با من در صلح و صفا بسر برد
در . ام دهد، صلح پايدار خواهد بوددشمن به سخنان خود پابند باشد و خواست هايي را كه من پيش كشيده ام، انج

به همين خاطر، . غير آن، ما بار ديگر جرگه را براي گرفتن تصميم در باره اقدامات بعدي خويش فرا خواهيم خواند
   282»...من از شما خواهش مي كنم در اين سه سال با دشمن مناسبات صلجويانه برقرار نماييد

  
ن است كه آاستان مرزي شمال باختري گواه بر  »آزاد«نوار  قبايل  كوهنشينان خان عنواني پيام امان اهللاطرز و شيوه  

باور نداشت و  »خط ديورند«تداد مپيشگيري مشي مسالمت آميز در ا برمبني به تعهدات داده شده از سوي بريتانيا امير 
چناني كه رخدادهاي . دبه پشتون هاي خاوري در باره خيزش سراسري تازه ممكنه در برابر انگليسي ها هشدار دا

بريتانيا به تعهداتي كه در قبايل قبايل مرزي به گردن گرفته بود، با : بعدي نشان دادند، امان اهللا خان حق به جانب بود
  .   را پاره نمايد، عين كار را كرد 1921افغانستان نيز بي آن كه قرار داد سال . خشونت پشت پا زد

  

                                                 
  . 81. ، ص2004كارگون، تاريخ  سده بيستم افغانستان، مسكو، .  281
  . 128، برگ 8، كارتن 4، پرونده ويژه 544بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند .  282



 ١٤٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

هند بريتانيايي در يكي از » آزاد«رسي علل رويارويي افغانستان و انگليس در نوار با برتاريخ نويس نامدار،  -آدمك
فرمانرواي  ،مگر .رخنه نمايد بريتانيا مي خواست به اين ناحيه«: آثار خود دقيقا علت اين مخاصمت را نشاندهي كرد

   283»...چون يك دولت حايل نگهداردهمخواست تا آن را  افغانستان مي
  

تصميم گرفت مناطق خيبر و وزيرستان را  ارزه ضد بريتانيايي پشتون هاي خاوري، حكومت انگليسبراي سركوب مب
ميفي به سمت فرمانده نو استان  .د جون 1921از همين رو، به سال . اشغال و سپاهيان خود را در آن مستقر سازد

ميسار ارشد نو استان ك. د نمودمرزي شمال باختري گماشته شد كه طرح خود را براي باثبات سازي اوضاع پبشنها
مرزي شمال باختري مي پنداشت كه بايسته است هر چه عاجل تر يك رشته تدبيرها براي تحكيم مواضع بريتانيا در 

  . مرزهاي اداري از شبيخون ها و يورش هاي كوهنشينان روي دست گرفته شودظ نوار قبايل مرزي و حف
    

را در سر مي پرورانيد كه ارتش مي  ياين انديشه واه«ميفي . نگليسي، دتاريخ نويس نظامي ا -به پنداشت اليوت
ميفي به حكومت بريتانيا پيشنهاد نمود تا پاسگاه ها و دژهايي بزرگ  284.»را اشغال نمايد ناتتواند به سرعت وزيرس

سپاهيان استعماري در وانه و رزماك مي بايستي نيروهاي اصلي . نظامي در رزماك و وانه براي كنترل مسعودها بسازد
كوچكتر ساخته شده در مهم ترين مناطق  پاسگاه هايمستقر مي گرديدند كه هر آن مي توانستند به پادگان ها و 

براي گسيل و رسانيدن سريع سپاهيان انگليسي پيشنهاد مي شد راه دايره يي . استراتيژيك وزيرستان ياري برسانند
  285.ه هاي وتري در ميان اين  دايره كشيده شودحلقه يي پيرامون منطقه با شبكه يي از را

  
رخنه ها و شبيخون هاي لشكرهاي پشتون هاي خاوري در اعماق حوزه هاي اداري  ،رش هاوبا توجه به اين كه ي

اي اداري طرح هقبايل و اين حوزه  »آزاد«پايان ناپذير بود، ميفي به مقصد پاسداري بهتر از مرزهاي اداري ميان نوار 
  :يك رشته كامل تدبيرها را در بر داشت پياده سازيرا تدوين كرد كه  رده ييتگس

اين مرزها براي پس زدن شبيخون هاي پتان ها مستقر يا را در امتداد نحرك ارتش بريتابزرگ متنيروهاي  -1
 .ساخت

 .شبكه راه ها را براي باال بردن توانايي مانور دهي سپاهيان گسترش داد  -2

 . ي كه با تعامل تنگاتنگ با سپاهيان عمل مي كرد، افزايش دادشمار پليس را كه مي بايست  -3

                                                 
  .167. ، متن انگليسي، ص»تاريخ روابط خارجي افغانستان«دبليو، . آدمك، ل.  283

پاريس به زبان دري به » پاييز«با ويرايش بنده از سوي انتشارات » تاريخ روابط سياسي افغانستان«اين كتاب در دوجلد زير نام : يادداشت
شگاه كابل در ميانه هاي سده بيستم در  كابل ترجمه و چاپ نموده استاد پيشين دان -جلد نخست آن را آقاي زهما. چاپ رسيده است

استاد دانشگاه كابل در پيشاور پاكستان ترجمه و چاپ  -بودند و جلد دوم آن را در  سال هاي دهه هشتاد سده بيستم آقاي استاد فاضل
  .  نموده بودند

284. Elliot j. The Frontier 1839-1974. The Story of  NWF of  India.L., 1968. P. 167.  
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گروگان گرفتن نمايندگان قبايل شورشي و نگهداشتن آنان در زندان هاي هندي مادامي كه قبايل مرزي   -4
 . همه شرايط انگليسي ها را نپذيرند

گاه هاي هكوهنشين پشتون چرامهم ترين منافع قبايل  .»هند«برپايي كنترل بر قبايل از طريق منافع آنان در   -5
در حوزه هاي اداري زمين هاي سرشناسان قبيله يي افزون بر اين، . وار بار بودخآنان براي چارپايان و خريد 

 .بسياري داشتند كه يه خاطر نافرماني و سركشي مي شد اين زمين ها را مصادره و ضبط نمود

كه مي  يورند به نيروي هوايي داده مي شدد ه مهمي در پاسداري از مرزهاي اداري و خطنقش به ويژ  -6
ها به زدن بمباري نمايد و يا لشكرهايي را كه پس از شبيخون  »نوار آزاد«ن نقاط ير دور دست تربتوانست 

 286.دنباران ك رند، از هوا  تييدسوي كوهسار  باز مي گرد

  
اداري استان مرزي شمال باختري به  همه اين تدبيرها هيچ چيز اصوال نوي را در نظام سنتي پاسداري از مرزهاي

هواپيماها، زرهپوش ها (ميفي تنها پيشنهاد نموده بود به پيمانه گسترده تري از جنگ افزارهاي مدرن . ارمغان نياوردند
كار گرفته شود و در ابعاد گسترده تري تاكتيك هاي پيشين آزموده شده محاصره قبايل ) و خود روهاي زرهي

  .گردانيدحكومت بريتانيا  به تابعيتبا گرسنه نگهداشتن آنان، ايشان را ناگزير  تاود شورشي از سر گرفته ش
  

 و هاي نو بزرگ قبايل مرزي و وخامت جديد خيزش پيشنهاد شده از سوي ميفي به گونه ناگزير برنامهتحقق 
استحكامات نو، راه ها و تن خمصارف براي سا. اقدامات رزمي را در مرز شمال باختري هند بريتانيايي بر مي انگيخت

  . سر به مبالغ نجومي به ميزان ده ها ميليون پوند استرلينگ مي زدند ،عمليات سركوبگرانه بنا به برآوردهاي مقدماتي
  

راب شدن مناسبات با خناگزير منجر به  ،ساختن استحكامات نو و راه ها در نزديكي مرزهاي هند و افغانستان
مگر اوضاع در مرزهاي   .يددمي گر يسومت انگلكزينه هاي نظامي نو از سوي حافغانستان گرديده و مستلزم ه

ع خود در ضي ها را ناگزير گردانيد در زمينه تحكيم مواسو حوزه هاي اداري انگلي »آزاد«اداري ميان نوار قبايل 
  . رزندوگستره قبايل پشتون شتاب 

  
در طي  قبايل مرزي شمال باختري«: چنين نوشت 1922ر در باره اوضاع در استان باختري شمال مرزي د رجنرال فول

 287»...كارمند غير نظامي كشته شده اند 518شبيخون انجام داده اند كه طي آن  1315چهار سال پس از جنگ جهاني 
 براي .باال رفتن هنر رزمي پشتون ها را نشاندهي مي كردند ،جنگ افزارهاافزايش  از نگرانيابراز نظاميان انگليسي با 

پتان ها ارزيابي بااليي از هنر رزمي  »مرز شمال باختري هند«در مقاله خود جنرال ديگر انگليسي  -نمونه، مك من
درن شبيخون هايي مي زنند مبا تفنگ هاي مسلح كه كوهنشينان نشاندهي كرد را آن فاكت او علي الخصوص . داد
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ي تاكتيكي رزمي كه در صفوف ارتش ما آموزش ديده منظم اجرا شونده با آدم هاي آشنا با هنرها ييورش هاكه به 
  288.»، مبدل شده استاند
  

رهبري دنيس  بهكيمته ويژه يي  ،نو دفاعي مرزهاي شمال باختري هند بريتانيايي امانههمه جانبه س براي ارزيابي
راه اندازي  اود بكار اين كميته همراه ب .اد گرديدجايي اييسكرتر دولتي در امور خارجي حكومت هند بريتان -بيري

م در استان مرزي ظتدبيرها براي برقراري نبا فراخوان روي دست گرفتن كارزار پر شور و پرهنگامه در رسانه ها 
  . شمال باختري

  
» آزاد«جر و بحث هاي داغي را در باره سياست آينده در نوار قبايل  1922روزنامه هاي انگليسي و هندي در سال 

ترين و بي پرده ترين وجهي روزنامه پر آوازه  نمايانبه  را غال نظاميشديدگاه هواداران ا .پشتون به راه انداختند
نامه فراخوان هايي مبني بر برپايي كنترل نظامي بر نوار قبايل زدر هر شماره نو اين رو. بازتاب مي داد» انگليش من«
  .به چاپ مي رسيد »زادآ«

  
انديشه زمين هاي بي «: در اين نوشته آمده بود. به چاپ رسيد 1922ريل اپ 19تندترين مقاله در اين باره به تاريخ 

چون قبايل سركش . حايل ميان هند و افغانستان در صورت درگرفتن جنگ، بچگانه از كار خواهد برآمد -صاحب
اله چنين با توجه به اين موضوع، نويسنده گمنام اين مق289.»افغانستان پيوسته و خواهند پيوست .]گ-جانب به[همواره 

همو حضور در پشت جبهه آن ها  كهتنها يك شيوه براي در دست گرفتن قبايل پشتون هست «: نتيجه گيري نمود
  .»است

  
اين پيشنهاد با سرعت بي سابقه يي از سوي نائب السلطنه . بري پيشنهاد ميفي را تاييد نمود. كميته د 1922در اوايل 

سپاهيان  ،»دوستان و افغانستاننمرز ه سامانه نو دفاعي« چهارچوب در. هند و حكومت بريتانيا به تصويب رسيد
يبر، پادگان هاي در پاسگاه ها و دژهاي گذرگاه خ. مستعمراتي را در نظر بود در نوار  قبايل آزاد جا به جا نمايند

شده بود راه آن  براي سوق دهي سريع سپاهيان از طريق گذرگاه برنامه ريزي. يا مستقر گرديده بودارتش منظم بريتان
  . تا مرز با افغانستان كشيده شود

  
ساختن قبايل بومي تصميم گرفته شده بود بزرگترين گروهبندي سپاهيان انگليسي را در  فرمانبرداردر وزيرستان براي 

. بود راه ها در ناحيه پذيرفته شده كشيدنميفي مربوط به  .همه پيشنهادهاي د. وانه و ميران شاه مستقر سازند ،رزماك

                                                 
  . 42. همان جا، ص.  288
، برگ 102كارتن ، 3، پرونده ويژه 544بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // فشرده رسانه هاي هند و انگليس.  289
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تدبيرهاي روي دست گرفته شده از سوي حكومت  بار پدافندي ،بيري. با آن كه در توصيه  نامه هاي كميته د
سياست پيشروي «پياده سازي اين طرح، ادامه  ،، در عملستره قبايل پشتون خاطر نشان ساخته شده بودگانگليس در 

ني بر اشغال بحكومت انگليس م تازهتالش  ،ر پيوند با ايند. پشتون بود »آزاد«انياي كبير در نوار قبايل تقديمي بري
  . گرفت» نيو فارورد پاليسي(» سياست نو پيشروي«زمين هاي پتان ها نام 

  
. ساختن اردوگاه بزرگ نظامي در رزماك و استقرار ده هزار سرباز انگليسي در آن بار ديگر به قيام مسعودها انجاميد

براي اين  گليسنفرماندهي ا .نگ هاي سنگيني در گرفتجستان جنوبي روزي در 1923مارچ  -در ماه هاي جنوري
نقش اصلي را در اين حال، نيروي . چنين تحول اوضاع آماده بود و مقاومت مسعودها به سرعت سركوب گرديد

ت حكوم. پشتون ها را در نزديكي ماكين به گونه وحشيانه يي بمباران نمودگاه هاي بازي نمود كه نشيمن هوايي
مقاومت پشتون ها  ،انگليس كماكان اميدوار بود به ياري جنگ افزارهاي مدرن و در گام نخست هواپيماهاي جنگي

يزش سراسري قبايل پشتون انگليسي ها را ناگزير گردانيد پرشور تر خرا در هم كوبد و ترس به خاطر تكرار ممكنه 
   . نسبت به گذشته عمل كنند

  
جان دوله در وزيرستان، زير پوشش هفتاد و دو فروند  –رزماك -ميرانشاه -يي بنو ساختن راه استراتيژيك حلقه 

همزمان در امتداد راه هاي منتهي به بلندي هاي حاكم، برج هاي نگهباني استحكامي . هواپيماي جنگي آغاز گرديد
، وانه، و رزماكات در استحكامدر اين هنگام، ساختمان 290.همه كارها پايان يافت 1923مقارن با اواخر . ساخته شد

  . شاه هم به پايان رسيد رانيم
  

، روي يك فالت كوهستاني مرتفع ساخته شد كه نادسترس بودن آن به انگليسي ها اجازه رزماكاردوگاه نظامي در 
اردوگاه اصلي كه در آن ده هزار . داد نيازي به ساختن ديوارهاي سنگي براي دفاع از حمالت مسعودها نداشته باشند

افسر مستقر گرديده بودند، با ديواري احاطه شده بود از سيم هاي خار دار كه در امتداد آن كشيك گاه  واهي سپ
همه توپخانه و وسايط نقليه در درون اين استحكامات جا به جا ساخته شده . هاي مجهز با تيربارها ساخته شده بود

ود كه در هر يك از آن ها تا بي كوچكي ساخته شده از اردوگاه اصلي دژهاي سنگبه فاصله هفت  كيلومتر . بودند
  291.يك گروهان سپاهي مستقر ساخته شده بود

  
در امتداد آن ها برج . ديوارهاي سنگي تحكيم يافته بود راستهاردوگاه با دو : وانه از اين هم بيشتر تحكيم گرديده بود

هم در . استقرار يافته بود آن جا توپخانه سنگين براي تقويت پادگان وانه در. هاي مجهز با تيربارها ساخته شده بود

                                                 
290 .Elliot j. Op. cit. P. 268. 
291 .Swinson A. North-West Frontier L., 1967.P. 305. 
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هر دو جبهه از راه هوا را يگان هاي پوشش  .در وانه يگان هاي سپاهيان انگليسي استقرار يافته بودند مو ه رزماك
    292.هوايي مستقر در فرودگاه هاي ميرانشاه و تاكه تامين مي نمود

  
ها در هر  بريتانيايي ،از جنگ سوم افغان و انگليسبازمانده يي  فروپاشيده شبه نظاميان قبيله دسته هايبه جاي  

به گونه يي . ايجاد كردند) سكاوت ها(پيشاهنگان  كيگان هايي در سيماي سپاهيان كمياجنسي از جمع پشتون ها 
ايل تحكيم كنترل سياسي انگليس را بر گستره قب«مي نگارد، وظيفه آنان اين بود تا  تاريخدان امريكايي -اسپين. كه د

  293.»بخشند و نظم حد اقلي را براي جلوگيري از شبيخون ها در اعماق حوزه هاي اداري حفظ نمايند
  

به گونه . نفر مي رسيد كه بخش بزرگي از آنان در وزيرستان متمركز گرديده بود 7285شمار كل پيشاهنگان به 
 در و) نفر 1846(را ايجاد نموده بودند »توچيپيشاهنگان دره «مثال، در وزيرستان شمالي، انگليسي ها دسته هاي 

   294).نفر 2006( را» پيشاهنگان وزيرسيتان جنوبي«سته هاي دوزيرستان جنوبي 
  

هنگامي  1919ر رخدادهاي بهار اتكر زاي جلوگيري برا. بودنداندهي افسران بريتانيايي مزير فر تفنگدار پيشاهنگان
ربازگيري پيشاهنگان را عوض سانگليسي ها سيستم  كردند، ه جمعيكه شبه نظاميان قبيله يي آغاز به گريز دست

. شدند ميبخش اندكي از نفرات اين دسته ها به خدمت جلب و مغز شويي  ،يگر در گستره قبايل پشتوند. نمودند
    . ممنوع بود بيخي ،گرفتن افراد مسعودها و افريدي ها به خدمت

  
نيا هنوز در آستانه جنگ ، حكومت بريتااز شبيخون هاي پتان هابراي پاسداري از بخش شمالي مرزهاي اداري 

در آخرين جنگ با . هزار نفر مي رسيد 2.4جهاني اول پليس ويژه مرزي را ايجاد نموده بود كه شمار آن به 
خود و در اين حال توانايي رزمي بااليي از  ندنفرات آن وفاداري خود را به انگليسي ها به اثبات رسانيد ،افغانستان

   295.نفر باال بردند 4547در اين پيوند، شمار اين نوع پليس را تا . دننشان دا
  

بسيار  مرزبانان امروزي گمگر آموزش هاي ويژه ديده بود كه با كورس ترينن. پليس مرزي تنها با تفنگ مجهز بود
پاسداري از راه ها و انجام  ،پس زدن شبيخون هاي كوهنشينان: به عبارت بود ازگان هاي نخياين وظيفه . همانند بود

                                                 
292. Barton W. Indians North- West Frontier. L.,1939. P. 152. 
293 . Elliot, P. 269. 
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به گونه خاص براي يگان هاي اين پليس در امتداد مرزهاي اداري چندين دژ . »زادآ«بازداشت ها در نوار قبايل 
  . ساخته شده بود

  
حكومت هند بريتانيايي به اين موضوع پي برده بودند كه بدون پشتيباني باشندگان، هيچ ارتشي در جهان نمي تواند به 

انگليسي ها مي كوشيدند مهرباني . طمئن از چنين ناحيه ويژه يي چون مرز هند و افغانستان پاسداري كندگونه م
به هر . تامين نمايند -شكل پرده پوشي خريد و تطميع قبايل -»حصه داري«پشتون هاي گستره قبايل را به ياري نظام 

بيشتر كوهنشينان همان ناحيه را به خدمت خود مي  پيمانه كه ناحيه ناآرام مي بود، به همان پيمانه حكومت انگليس
پشتون به  1400هزار پشتون و در كوهات نسبتا آرام  3.5در وزيرستان در صفوف حصه داران  براي مثال،. گرفت

  296.خدمت گماشته شده بود
  

مي  افتيبيشتر دريك جنگجوي پليس مرزباني خوب آموزش ديده  ازبارها حصه دار عادي در ازاي خدمت خود 
وظيفه اصلي حصه داران اين بود تا جلو شبيخون ها و يورش گران را گرفته و نگذارند تا آنان از طريق . داشت

همچنان پاسباني از راه هايي كه به جز از خود آن ها كس ديگري در . ن كاري بزننديت به چنسگستره قيبله شان د
  . در واقع آن ها را مي خريدند ،تن قبايلبريتانيايي ها با به خدمت گرف. آن به رهزني نمي پرداخت

  
ه نچور و چپاول براي آنان . همه شبيخون ها و يورش هاي قبايل كوهنشين با تاراج باشندگان بومي به همراه بود

روشن است براي . ط سخت و دشوار بوديوسيله زر اندوزي و ثروتمند شدن، بل شيوه  يي براي ادامه زندگي در شرا
زگار آن ها پتان هاي آسده هاي . راست رود سند اين كار به يك درد سر مزمن همانند بودباشندگان كرانه 

. ه سود خود بهره برداري نمايندبانگليسي ها مي كوشيدند تا از اين خصومت . كوهنشين را دشمن خود مي پنداشتند
ودي را دسته هاي دفاع خ ،يدر مرزهاي ادار ،براي دفع يورش هاي كوهنشينان بر مناطق نشيمنيحكومت بريتانيا 
  297.براي مسلح ساختن اين دسته ها به باشندگان نزديك به ده هزار ميل تفنگ داده شده بود. ايجاد نموده بود

  
 براي تشكيل دسته هاي اجير ،افزون بر اين دسته ها، حكومت استعماري براي خان هاي بزرگ حوزه هاي اداري

ان يگهباني مي كردند، بل نيز به سپاهنايستي نه تنها از دارايي هاي خان ها اين دسته ها مي ب. پول و اسلحه مي داد
الت ير دسته اين تشكسبا آن كه به گونه ظاهري . رش هاي كوهنشينان همكاري مي كردند وتانيايي در برابر ييرب
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بر آنان  ،ي مي كردندكه نقش مشاوران نظامي خان ها را باز خان ها به شمار مي رفتند، مگر در عمل افسران انگليسي
   298. فرمان مي راندند

  
بي درنگ پس از . شدن شديد مناسبات افغانستان و انگليس گرديد تيرهروشن است نيو فارورد پاليسي منجر به 

در برابر  1923جنوري  31ام مسعودها، حكومت افغانستان به تاريخ يو در پي آن ق رزماكساختن اردوگاه بريتانيا در 
انگليس و افغانستان تقاضا نمود تا   1921قرار داد  11كابل، با تكيه به بند. نيا در وزيرستان اعتراض كرداقدامات بريتا

  . به بمباران مناطق نشيمني وزيرستان پايان داده شود
  

همزمان با اين اقدام سياسي، امان اهللا خان يه جالل آباد رفت و در آن جا جرگه سران قبايل مرزي به شمول 
در اين جرگه امير مبالغ هنگفتي را براي سران قبايل داد . هند بريتانيايي را برگزار كرد» آزاد«از قبايل نوار  نيزميندارا

  299.ات باهمي در آينده در برابر انگليسي ها اشاره كردمقدااو به امكان 
  

برابر سپاهيان بريتانيايي بهره امان اهللا به دسته هاي پشتون هاي خاوري اجازه داد از گستره افغانستان براي مبارزه در 
 300.ان افريدي ايجاد گرديديوارتش افغانستان متشكل از جنگجدر چهارچوب در جالل آباد حتا هنگي . دننگيري ك

   .ر وزيرستان دسته هاي حصه داران خود را ايجاد نموددرويي با بريتانيايي ها ااو همچنان براي روي
  

او مي پنداشت كه نوار پشتون . به پتان هاي هند بريتانيايي كمك كرده امكانات با هم سپهساالر نادر خان به نوبه خود
سفير  –فرانسس همفريس 301.سد استواري براي افغانستان از تجاوز تازه انگليس به شمار مي رود» آزاد«هاي قبايل 

   302.»واهد نمودرا فسخ خ 1921بريتانيا در كابل باورمند بود كه حكومت افغانستان يه زودي قرار داد سال 
  

پر تنش  بسستره قبايل گكان جهاد در برابر انگليس اوضاع را در مسخنراني امان اهللا خان در جالل آباد در باره ا
در برابر ديدگان . شمار يورش هاي پشتون ها در اعماق گستره هند بريتانيايي بار ديگر افزايش گرفت. گردانيده بود

اوضاع سياسي در . نه افغانستان ،خونريزي هاي تازه در مرز شمال باختري هند بودهمه جهانيان بريتانياي كبير مقصر 

                                                 
 298.Fraser-Tytler W. K. A Afghanistan. A Study of Political Developments in Central and 
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رزي پشتون تنها زير قبايل مدر برابر انگليس و هند به حكومت بريتانيا اجازه نمي داد عمليات جديد سركوبگرانه را 
  . ت رود سند آغاز نمايدسيت باشندگان كرانه هاي رانمشعار تامين ا

  
را  تنگنادوشيزه هفده ساله انگليسي راه برونرفت از اين  -ي انگليس با واقعه اختطاف مولي اليسحكومت استعمار

حكومت بريتانيا مگر . ال باختري يك رويداد عادي بودماختطاف دختران و زنان جوان براي استان مرزي ش. يافت
ياتر يك تنمندي مطابق همه قوانين انگليسي ها با توا 303.ختاندن مولي اليس را همچون تراژدي ملي جلوه داديگر

درامه سياسي را به نمايش گذاشتند كه به آنان اجازه داد  اقدامات جنگي در برابر پشتون ها را در ديدگان جامعه 
  . توجيه نمايند

  
شهرك از يكي از  در كوهات افريدي ها 1923فبروري  6به تاريخ : واقعه گريختاندن اين دختر چنين رخ داده بود

در دهكده  تفنگ هاكه  يافت آگاهيحكومت بريتانيا به سرعت . ميل تفنگ را دزديدند 47انگليسي نظاميهاي 
ود در حال يورش و جنگ بيرون از ده خا جنگجويان بچون او . كوهستاني متعلق به عجب خان پنهان گرديده است

نه تنها همه  ها وي تفنگ ها پليسهنگام جستج. دون جنگ اين روستا را گرفتبسرعت  بهبود، پليس مرزي انگليس 
ك مسلمان بي يخانه ها بل زنان عجب خان را نيز بازرسي كردند كه با اين كار به آبروي عجب خان به عنوان 

  .حرمتي بزرگي وارد آمد
  

از  1923به دليل اهانتي كه به او شده بود، در ماه اپريل اش  بر باد رفتهعجب خان به خاطر دفاع از شرف و عزت 
پدر و مادر دختر هنگام اختطاف وي كشته  .ريود جويي نظامي در كوهات اليس را به عنوان انتقام كان شهرهم

   304.مگر خود مولي اليس را سالم به يكي از روستاهاي تيراخ بردند. شدند
  

از اين رو، . خود ميفي روابط خوبي با پدر اليس داشت. خانواده اليس روابط گسترده يي در اداره مستعمراتي داشتند
. البته، او را بدون زحمت خاصي مي توانستند بخرند.  حكومت انگليس براي رهايي دختر همه تدبيرها را اتخاذ نمود

  . اردذفرو نگرا يدي ها ررا براي ترسانيدن اف بمگر ميفي تصميم گرفت بهانه خو
  

 ،مگر با آن هم. س را بر گردانيدندافريدي ها در اثر تهديد قطع پرداخت سوبسايدي ها از سوي انگليسي ها الي
آن  نمك پاشيدند و خاك آن را زير و رو  نومدهكده عجب خان را با خاك يكسان كردند و به كشتزارهاي پيرا
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مگر پس از آن كه افريدي ها از اين كار  .به وي بسپارندعجب خان را  از افريدي ها خواست تاسپس ميفي . كردند
   305.ل نمودنددگليسي سه روستاي كوهي را در تيراخ به ويرانه مبسر باز زدند، هواپيماهاي ان

  
وانگهي افريدي ها چنگ به دامن نيرنگ قديمي پشتون هاي مرزي زدند و به عجب خان كمك كردند تا به  

جرگه افريدي ها به سپردن او به انگليسي ها  1923ماه مي  12تنها پس از اين بود كه به تاريخ . افغانستان بگريزد
ر همان سال از افغانستان بازگشت و در يكي از شبيخون هايش دو افسر بريتانيايي بعجب خان در نوام. وافقت كردم

  .پس از اين، او و لشكريانش بي درنگ به افغانستان گريختند و خود را به والي جالل آباد تسليم نمودند. را كشت
  

اه عجب خان را به هند بريتانيايي نسپارد، مناسبات امان اهللا خان را تهديد كرد هرگ ،سفير انگليس در كابل
اين كار نمايد، جنگ  بهكه امير را وادار  آننايب السطنه هند براي  .ديپلماتيك  با كابل را بر هم خواهد زد

خرج امان اهللا پايمردي به  ،مگر با اين همه. افزارهايي را كه افغانستان خريداري نموده بود؛ در بندر بمبي توقيف نمود
  . داد و از دادن عجب خان خود داري ورزيد

  
در گذشته ها كشاكش هاي افغان ها و انگليسي ها به خاطر تالش هاي بريتانياي كبير مبني بر برقراري كنترل بر قبايل 

مگر، اين بار انگليسي ها بنا به يك رشته داليل كه دو . مرزي مي توانست منجر به درگيري نظامي ديگري گردد
حال چه رسد به در . مده آن در زير مي آيد، نخواستند مناسبات ديپلماتيك خود را با افغانستان بر هم بزننددليل ع

  : دادن آتش يك جنگ تازه با اين كشور
  :بر روند رخدادهاي آينده» ها شوروي هايشگرد« تاثير-1
انگليس با همه نيرو به كمك   جمهوري توده يي بخاراي شوروي اعالم نمود در صورت تجاوز 1924در ماه جنوري  

در [آماده بود با بريتانياي كبير ! اين جمهوري خود مختار شوروي گويا به ابتكار خود .افغانستان خواهد شتافت
دست «اين دولت سر به همه جهانيان روشن بود كه پشت . وارد جنگ شود ].گ-صورت تجاوز آن به افغانستان

ت از طريق بخارايي ها سمي توان ،جنگ نمايد مبا بريتانيا اعال كه ظاهر بدون آنشوروي ايستاده بود كه در ، »نشانده
ريداري شده از سوي خافزون بر اين، تا اين دم هم اسلحه  .فزار و مشاور بفرستدابه امان  اهللا به پيمانه بزرگي جنگ 

ن و نظاميان در لندن نمي توانستند اين گونه، سياستمدارا. رسيداز طريق خاك شوروي به افغانستان مي ر در اروپا يام
  . روي يك جنگ آسان سنجش نمايند

  
كومت حبه  شوروي در لندن سفير -راكفسكي. خ. شوروي از افغانستان از مجاري ديپلماتيك هم حمايت مي كرد

گري ميان دو كشور ميانجي ،براي تنش زدايي در منازعه افغان و انگليس كشورش آماده استبريتانيا پيشنهاد كرد 
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آن هم بلشويك ها  –انگليسي ها نمي توانستند به روس ها .روشن است اين پيشنهاد از سوي انگليس رد گرديد. كند
   306.اجازه بدهند در مسايل مرزي ميان بريتانيا و افغانستان در نقش داور ظاهر شوند

  
  :موجوديت خطر خيزش تازه بزرگ قبايل مرزي پشتون -2

منجر به «چون مي پنداشت كه اين كار . برابر فسخ قرار داد افغان و انگليس برخاست ميفي نخستين كسي بود كه در
   307.»ه تبليغات در ميان آنان مي دهددبراي پهن ساختن گستر دستاويز كاراييخيزش قبايل گرديده و به افغانستان 

  
بات با افغانستان سدن مناتصميم گرفت كار را به جايي نرساند كه گپ به برهم خوراين بود كه حكومت بريتانيا 

براي آن كه از بين المللي شدن منازعه جلوگيري كند و بتوانند با آهنگ پرشتابي كار اعمار پايگاه هاي . بكشد
  . به پايان برساند» آزاد»نظامي را در نوار 

  
كشيدن راه ها  ن در وزيرستا. ساختنابود در هم كوبيده و دهكده هاي افريدي ها را در تيراخ نيروي هوايي انگليس 

ان و افسران انگليسي براي زكومت بريتانيا در هند از صرف پول و حتا زندگاني سرباح. شتدا و استحكامات ادامه
سازمان اطالعات انگليس . ت خود ابايي نداشتاكامتحبستن همه كتل هاي كهستاني منتهي به افغانستان  و هند با اس

در برنامه  1925با دادن اين اطالعات دروغين به لندن كه شوروي به سال آهنگ كارهاي ساختماني را در وزيرستان 
  308.دارد به هند لشكركشي نمايد، از اين هم بيشتر شتابان ساخته بود

  
باران دور دست ترين مناطق مبفرمان نهايي مقاومت مسعودها و افريدي ها،  در هم شكستاندن برايفرماندهي بريتانيا 
هفتاد و  1925از ماه مارچ تا اواخر اپريل . داد ،بودندبرد با انگليسي ها درگير  نباشندگان آن كه  را نشيمني وزيرستان

  309.شب و روز روستاهاي شورشي را بمباران كردند 57دو فروند هواپيماي انگليسي در روند 
  

گوسفندان و  بل نيز نابود سازي رمه هاي ،مقصد نيروي هوايي انگليس نه تنها ويران ساختن روستاهاي شورشي
 تفنگانگليسي ها با دچار ساختن پشتون ها يا گرسنگي مي خواستند آن ها را ناگزير گردانند تا . بزهاي شان بود

كوهنشينان را ناگزير  ،تهديد گرسنگي مرگبار. هاي شان را به زمين بگذارند و با اشغال نظامي وزيرستان بسازند
   .ان براي چندي آرامش حكمفرما گرديددر وزيرست: گردانيد دست از مقاومت بردارند
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تنها شمار آن ها به گونه . هر چه بود، شبيخون ها و يورش هاي پشتون ها در اعماق حوزه هاي اداري پايان نمي يافت
ه هاي اداري زبار بر دژهاي انگليسي ها و روستاهاي حو 191كوهنشينان  1921هرگاه در . چشمگيري كاهش يافت

حكومت استعماري هند بريتانيايي مي  310.رسيدمورد  25اين گونه اقدامات به شمار  1925ل ته بودند، در ساختا
  . بر زبان بياورد »سياست پيشروي نو«توانست سخن از نخستين پيروزي در 

  
بخشي از آنان را به زمين هاي پر بار كرانه راست رود  ندتصميم گرفت» زادآ«ر ابراي آرام و خاموش ساختن كامل نو

وزه حبياري را در آبه گونه چشمگيري شبكه كانال هاي  1930-1925انگليسي ها به سال هاي . دنسكون بسازسند م
ن ها در استان يد همه زمصدر شصتبه ياري اين كار بيش از  .هاي اداري استان مرزي شمال باختري گسترش دادند

در سمله مي پنداشتند هر پشتون . داد دادحكومت استعماري به كوهنشينان در اين زمين ها جاي 311.زير آبياري رفت
تا با بازي با زندگي خود در  خطر نمي نمايدان كه خانواده خود را با كار صلح آميز اعاشه نمايد، كبا داشتن اين ام

با انجام مشي اسكان دهي خود، دو اشتباه جدي را  ، انگليسي هامگر. دست به تاراج و يغما بزند ،حوزه هاي اداري
  :ندرتكب شدم

آن ها نيروي پبوندهاي خونشريكي و همريشگي را كه هر گونه رفتارهاي پشتون ها را تعيين مي كند،  -1
ناقالن در حوزه هاي اداري كماكان بخشي از هر قبيله كوهنشين شمرده مي  .درست ارزيابي نكرده بودند

و باش داشتند، همه هم  كساني كه در همواري ها بودبر فشار دهي در اين حال، در صورت هر گونه . شدند
هنگامي كه پشتون  ،بر عكس. در دفاع از برادرانشان به پا بر مي خاستند در كوهستان ها يي هاي شان قبيله

ام مي كردند، هرگونه عمليات سركوبگرانه در برابر آن ها مي توانست به خيزش هاي يهاي نوار قبيله يي ق
 . بينجامد .] گ-در همواري ها[ ن بريتانياييبهه سپاهياجضد دولتي خويشاندان آنان در پشت 

   
ميندهي خود به گونه چشمگيري زا مشي اسكان دهي و بانگليسي ها  سي سده بيستم،ال هاي س ادر عمل، مقارن ب

  . تضعيف نمودندرا شتون پ» آزاد«ش مرزهاي اداري را با نوار قبايل مآرا
  

دادند و با اين كار  به خان هاي بزرگ و سران قبايلرا مين ها زرگ اين زببا توزيع زمين هاي نو، بخش انگليسي ها 
مگر خان هاي كوچك تر كه از اين خوان يغما بهره يي نگرفته بودند، با . را تحكيم بخشيدند پيوند خود با آن ها 

 در اين حال، پشتون هاي. به دشمنان تشنه به خون آنان مبدل گرديدند ،در برابر خان هاي بزرگ همدست شدن
عادي كه به اجاره داران زمين هاي خان هاي بزرگ تبديل شده بودند، نيز به دشمنان كينه توز باداران خود كه ديگر 

  . مت بريتانيا بودند، مبدل شدندوحك دار رنباز ته دل چاكران فرما

                                                 
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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و از هم قبيله كه با به دست آوردن زمين هاي زرخيز به زمينداران پولداري مبدل گرديده بودند، خان هاي بزرگ 

بهره كشي مي كردند، اتوريته پيشين خود را در ميان هم قبيله يي ها از دست  بزهكارانهيي هاي خود با خود كامگي 
  .ام هاي ضد انگليسي پشتون ها را بگيرنديحكومت آن ها تضعيف گرديد و ديگر نمي توانستند جلو ق. داند

  
بايسته است  ي،يايس در استان مرزي شمال باختري هند بريتانيلانگ »د پاليسيرنيو فارو« افگندن نگاهي گذرا بربا 

» آزاد«ي چندي  آرامي را در قبايل اتنها برتوانست تانيا يمت بروكحنشاندهي كرد كه تدبيرهاي نظامي و اقتصادي 
. ندرزادي خود برداها را وادار سازند دست از مبارزه به خاطر آ نانگليسي ها نتوانستند پشتومگر، . دايتامين نم ونپشت

آن ها . نه تنها ناداري و بينوايي آن ها را ناگزير نمي گردانيد دست به يورش هاي مسلحانه در برابر انگليسي ها بيازند
روشن است مادامي كه بريتانياي . را اشغال كنند، مبارزه مي نمودند شانكه تالش داشتند زمين هاي » يبيخدايان«با 

يل پشتون را سركوب نمايد، هيچ سخني نمي توانست از هيچ صلح پايداري در مرزهاي كبير تالش مي ورزيد قبا
  . بيايد نافغانستان و هند بر زبا
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  بخش پانزدهم
  امان اهللا پشتون ها در برابر اصالحات: شورش در خوست

  
كه منجر به افرايش ماليات و بر (اهللا  برخي از قبايل مرزي پشتون كه از اصالحات فرنگي گرايانه امان 1924به سال 

پويايي هاي . ، در برابر او دست به قيام زدندبه ستوه آمده بودند،) هم زدن سنت هاي سده يي افغان ها گرديده بود
مانرواي روحانيون مسلمان گرديد كه فرندگان برجسته ن اعتراض نمايترقي خواهانه امير موجب برانگيخته شد

 بي دينزير تاثير تبليغات آن ها امان اهللا نزد مردم به عنوان  312.ن شريعت متهم مي نمودندزيمواالحگر را به نقض صا
  . بي ايمان معرفي گرديد و
  

كومت از دست داده بودند، و نيز حر خود را بر يو مالها كه نفوذ و تاثتبليغات ضد دولتي بخشي از سران قبايل 
بودند، منجر به خيزش  شدهده سازي اصالحات تنگدست و ورشكسته كوچي ها و دهقانان ساده يي كه در روند پيا

خط « كوهنشينان در هر دو سوي 1924اين گونه، مقارن با . نيرومند ضد دولتي پشتون هاي جنوب افغانستان گرديد
تفنگ در دست به خاطر استقالل خود از هر مركز دولتي كه نظام سنتي قبيله يي آنان را به چالش مي  »ديورند

  .شيد، مي رزميدندك
  

به  .فرماني از كابل به واليت جنوبي مبني بر جمع آوري سرباز به ارتش افغانستان رسيد 1924در ميانه هاي ماه مارچ 
بنا » داوطلبان«مگر در هنگام صلح  مي گذاشتندگونه سنتي قبايل در جريان جنگ، لشكرهاي خود را در اختيار امير 

مگر كنون ديگر مساله خدمت عسكري براي همه . ت نظامي گسيل مي گرديدندبه فيصله رهبران قبايل به خدم
جدران  ،رين قطره يي گرديد كه كاسه شكيبايي قبايل منگلخاين رفتار امان اهللا خان آ! پشتون ها مطرج گرديده بود

   313.بريز كردلكه شمار كل نيروهاي آنان به ده هزار جنگجوي مسلح با تفنگ هاي انگليسي مي رسيد،  و جاجي را
  

  :از امان اهللا خان چنين بودو عبدالرشيد  )»مالي لنگ«(مال عبداهللا  -رهبران اغتشاشخواست هاي 
 اي قوانين جديد غفسخ و مل .1

 كاهش ماليات .2

 راج همه اروپايياني كه امير را فريب داده و مردم را تاراج نموده اند خا .3

                                                 
  :دوره فرمانروايي او نگاه شود بهدر باره رفرم هاي امان اهللا و اوضاع در افغانستان در .  312

Poulada B.P. Reform and Rebellion in Afghanistan. 1919-1929.L., 1973. 
  .3، برگ 1، پرونده ويژه  25895بايگاني دولتي نظامي روسيه، فوند .  313
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 ترانه در كابلخبستن دبستان هاي د .4

 .دلسوز به مردم كه به آن در احياي رفاه پيشين كمك نمايد تشكيل حكومت جدبد .5

 )بدون محصول گمركي و كنترل دولتي(از سر گيري تجارت آزاد با هند  .6

 اعاده سيستم قبلي سربازگيري و جلب و احضار  .7

  
انستان ستين بار از سوي قبايل پشتون در برابر حكومت كابل پس از به استقالل رسيدن افغخچنين برنامه يي براي ن

را از راه هاي مسالمت آميز  آشوبامان اهللا كوشيد . دادگرانه بود ،مردماين كار به نظر بسياري از  .مطرح مي گرديد
 و عبدالرشيد هيات دولتي نزد عبداهللا. خاموش بسازد و رهبران شورش را براي انجام گفتگوها به كابل دعوت كرد

  .ز زدندمگر آن دو از انجام ديدار سريا. گسيل گرديد
  

 مهلتبراي شورشيان  فقطهيات  اعزام«: وست دچار اشتباه گرديده بودخغبار بر آن است كه امير در آغاز شورش 
كومت بود كه با اين حسوي ديگر، اين كار گواه بر به رسميت شناختن شورشيان از سوي  زا. مساعدي به دست داد

   314.»آن ها در ديدگاه مردم باال مي رفت مقامكار 

                                                 
  .غبار، افغانستان در مسير تاريخ.  314

مال عبدالرشيد خان و مال عبداهللا خان با ...«: مسير تاريخ چنين نگاشته است افغانستان در 807.غبار در زمينه در ص: يادداشت گزارنده
پشتيباني مردم منگل و جدران در طي يادداشتي تعديل بعضي مواد قانون جزاي عمومي را كه مخالف شريعت مي دانستند، از شاه طلب 

. بايد هر دو نفر به غرض مذاكره با اين علما به كابل آيند شاه جواب داد كه قانون مذكور قبال به تصويب علماي شرع رسيده، و. نمودند
دهقان هاي پاكتيا كه از روش ماموران دولت مخصوصا حاكم . البته، مال ها نپذيرفتند و به نام حفظ شريعت اسالمي در پاكتيا قبام نمودند

در عين . و بعضا خان هاي مغرض با آن ها پيوستند اعلي رنجيده بودند، به حمايت از مال عبداهللا خان و مال عبدالرشيد خان برخاستند
شاه هياتي را براي مذاكره . زمان، احساس مي شد كه تبليغ ضد دولت در واليات كاپيسا و پروان و هم ننگرهار شروع شده شده است

ولي مال . پاكتيا اعزام نمودقاضي مرافعه به  -وزير عدليه و عبدالرحمان خان -مشتمل بر سردار محمد عثمان خان و محمد ابراهيم خان
نتيجه اين اعزام هيات فقط . عبداهللا خان و مال عبدالرشيد خان اظهاز مخالفت كردند و هيات برگشت و اغتشاش مسلح شروع گرديد

  » .مهلت دادن به رهبران اغتشاش و در عين حال به رسميت شناختن اغتشاشيون و بلند بردن مقام آن ها در نظر عموم بود و بس
  

چنين بر مي آيد كه گسيل هيات از سوي امان اهللا به اميد دستيابي به مصالحه با مخالفان، به رغم اين كه دستاوردي به همراه نداشت، 
نتيجه آن فقط مهلت دادن به رهبران اغتشاش و در عين حال به رسميت شناختن اغتشاشيون و بلند «اما اين كه . امري ناگزيري بوده است

در اين ميان، در باره دستور العملي كه امان اهللا خان به هيات داده بود و . گرديد، بحث ديگري است» ها در نظر عمومبردن مقام آن 
مگر، نفس ناكامي مذاكرات مي رساند كه امان اهللا در آغاز در نظر نداشته است در . ميزان صالحيت هاي آنان چيزي گفته نمي شود

از اين رو، گفته مي توانيم كه . نها بعدها ناگزير گرديد دست به اين كار بيازد كه ديگر دير شده بودت. برابر مالهاي خوست كوتاه بيايد
اگر در همان آغاز دست يه همان عقب نشيني هايي مي زد كه بعدها . روي آشوبگران را دست كم گرفته بودياو آشكارا در آغاز ن

زيرا بهانه اصلي از دست . شورش به اين پيمانه كه رخ داد، گسترده نمي گرديدناگزير در لويه جرگه از سر ناگزيري زد، شايد دامنه 
  .گ-.شورشيان گرفته مي شد و براي مردم قبايل هم كه از قوانين موضوعه ناخشنود بودند، دليلي براي پيوستن به شورشيان نمي ماند
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يگانه اقدام درست و خرد ورزانه بود، زيرا شمار نيروهاي منگل ها، جدران ها و جاجي  امان اهللا خانديد ما، اقدام  از

را در سنجش داشت كه شعارهاي شورش خوست در  نكتههمچنان بايسته است اين . ها بيشتر از سپاهيان دولتي بود
در اين صورت، در . ي عبداهللا و عبدالرشيد بكشاندهر لحظه مي توانست دسته هاي جنگي قبايل ديگر را به سو

گستره قبايل پشتون تعامالت زنجيره يي از شورش ها آغاز مي گرديد كه بي چون و چرا امان اهللا را به لبه پرتگاه 
  . شكست مي كشانيد

  
همدردي داشتند و  جايي كه روحانيون مسلمان يا با شورشيان –او حتا در كابل» واريونح«، موقف امير  و جدا از اين

  .يا سرگرم پخش تبليغات ضد دولتي  بودند، بس شكننده بود
  

چون در جنوب شمار بسياري از سپاهيان، فرزندان . ارتش هم براي سركوب چنين شورش نيرومندي آماده نبود
 پذيرفتناز  ،يهوزير حرب -نادر خان سپهساالر.] گ-شايد با توجه به همين داليل بوده باشد كه[. واليت جنوبي بودند

كه در سال هاي (فرمان امير مبني بر به دوش گرفتن فرماندهي عمليات سركوبگرانه در برابر پشتون هاي خوست 
او كناره گيري و . ، خود داري ورزيد)يسي ها رزميده بودندلانگ رجنگ سوم افغان و انگليس پيروزمندانه در براب

   315.ن و همرزمان پيشين خود ترجيج دادرادر پاريس را از خيانت به هواداآبرومندانه به سمت سفير افغانستان » تبعيد«
  

شهر متون پادگان  در آن هنگام در. نبرد در گرفتسپاهيان دولتي  شورشيان و هر چه بود، سر انجام، در خوست ميان
ن دولتي پس از سپاهيا. استقرار داشت يك هزار پياده، سه صد سوار با نه دستگاه توپ كوهي متشكل ازنيرومندي 

وارهاي دژ پادگان پنهان ديند و پشت رردابت رزمي پويا دست ايك رشته درگيري ها ناگزير گرديدند از اقدام
  .محاصره متون تنها در پايان شورش برداشته شد. ندشو
  

انزده روز آتش با عبداهللا و عبدالرشيد براي پ 1924مارچ  20به تاريخ رخدادها در خوست امان اهللا را ناگزير گردانيد 
براي هر دو جانب درگير الزم بود براي آن كه براي نبردهاي تازه آماده گيري نمايند، وقت . بس به امضاء برساند

  .كمايي كنند
  

                                                 
  . 120. ، ص2004كارگون، تاريخ سده بيستم افغانستان، مسكو، .  315
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سپاهي دولتي  5000براي رويارويي با آن ها . تهاجم به كابل نمودندبه قبايل شورشي آغاز  1924اپريل  مبه تاريخ ده
در آن  مگر،. دند كه با دادن تلفات سنگين توانستند به شهر گرديز برسندمبرآ316مد گل خانبه فرماندهي جنرال مح

ند و به دشورشيان شهر گرديز را از سوي شمال دور ز ،اپريل 22به تاريخ . جا از سوي حريف به محاصره در آمدند
سپاهي نفر  1000شوروي تنها  در پادگان آن بر پايه گزارش رايزن نظاميدر آن لحظه كه (ايتخت پپيشروي به سوي 

بود كه آن هم به زودي به دست 317التيمور) كتل(گردنه  -بزرگترين مانع بر سر راه مهاجمان. پرداختند، )دوبمانده 
  .در كابل آغاز به آماده گيري براي برونبري ادارات دولتي و تخليه شهر مي گرفتند .شان افتاد

  
 همه تدبيرها را براي با ثبات سازي اوضاع اتخاذ ميظات بس خطرناك، او در آن لح» حواريون«ن اهللا خان و اام 

براي خريد  .اعالم گرديد) احضارات حربي و سفربري عمومي(در كشور براي دومين بار بسيج سراسري . كردند
همچنان براي سران قبايل مناصب و القاب درشتي . سرشناسان قبايل با سخاوتمندي پول هاي هنگفتي باد مي شد

ين يدر نتيجه، در لحظه بسيار تع. فرمان داده شد تا سربازان گريزي به شدت تنبيه و مجازات شوند. عطاء مي شدا
حكومت افغانستان توانست شورشيان را با وارد آوردن ضربه به پشت جبهه آن ها از ناحيه گرديز از كتل  ،كننده

  . به عقب بزند )تيره( التيمور
  

وزير حربيه تازه  -.]گ-دروازي[ن هاي ارتشي به فرماندهي جنرال محمد ولي خان پس از اين پيروزي مهم، يگا
شورشياني كه دست به عقب نشيني زده  پيگرد. 318به گروهبندي سپاهيان دولتي در گرديز پيوستند ،گماشته شده

ري گرديز در در جنوب خاو) ؟زكي مير(كه زريدر نزديكي كتل منيروهاي دولتي . بودند، پيروزمندانه انجام يافت
همچنان دسته يي كه به سوي متون محاصره . پيروزي بزرگي را به دست آوردند ،ه ساعته بسيار سنگيندروند نبرد 

   .جاجي ميدان نيروهاي شورشي را به سختي در هم كوبيد روستايشده پيشروي نموده بود، در نزديكي 
  

پس از آن كه ولي خان به . رز انداختدشان  و متحدان آنان در صوف ها جدران ها، گلننخستين شكست هاي م
 نان هاي ايخادي در صورت تسليمي بخشنوده خواهند شد، شماري از مالها و عشورشيان وعده سپرد كه شورشيان 

  . بخورندوفاداري قبايل به گرديز آمدند تا بار ديگر به امير امان اهللا سوگند 
  

                                                 
) گروهان(رييس اركان حرب افغانستان كه از كابل با دو تولي  -محمد گل خان مهمند«: ر در زمينه در همين صفحه مي نگاردغبا.  316

او بعدها به همين سبب در كابل طرف . سواره به قشله خوست آمده بود، بدون جنگ خودش را تحت محاصره اغتشاشيون قرار داد
  »...ندعتاب دولت قرار گرفته مدت ها بيكار ما

  .گ.غبار نام اين كوتل را تيره خوانده است.  317
عسكر از كابل به ) گردان(محمد ولي خان وزير حربيه كه با هفت كندك «مي نويسد كه  808-807. ص. غبار در زمينه در ص.  318

  . »گرديز سوق شده بود،  نيز تحت محاصره شورشيان قرار گرفت
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مگر پايان . جنوب افغانستان آغاز به افت و كمرنگ شدن گرفتنيردهاي سنگين در  1924اواخر ماه مي مقارن با 
بخش اصلي منگل ها و جدران ها به كنترل اين ناحيه و وارد آوردن ضربات : شورش خوست هنوز بسيار دور بود

     .ناگهاني بر سپاهيان دولتي ادامه مي دادند
   
ت خود دست به فراخواندن لويه جرگه در پغمان ن اهللا براي پايان دادن به شورش در جنوبي و نجات تاج و تخاام 

اين همايش سراسري افغاني  1924جون  19به تاريخ . يازيد كه مي بايستي در سياست هاي امير تغييراتي مي آوردند
كار . مگر در آن نمايندگان جنوبي اشتراك نورزيده بودند. آغاز  به كار كرد) كنگره سران قبايل و ريش سپيدان(

حكومت ناگزير گرديد دست به يك رشته عقب نشيني هاي بسيار در .  هفته آزگار به درازا كشيد ودلويه جرگه 
ات امان اهللا خان را كه خالف خواست بسياري از اصالح 1924لويه جرگه عمال . برابر رهبران قبايل و روحانيون بزند

نماينده اشتراك  700بسياري از  319.فر كرد، ضرب صو اراده خود ناگزير گرديد فيصله هاي آن جرگه را تاييد نمايد
  :كننده در جرگه كه در ميان آن ها بسياري از جمع روحانيون مسلمان بودند، تصويب نمودند

 .آزادي هاي مذهبي لغو گردد -1

 .ني تشكيل گرددسدر كابل و واليات اداره هاي اخالق اجتماعي براي تربيه مردم مطابق موازين اسالم  -2

 .بايد در همه ارگان هاي قضايي دولتي شامل شوندقضات به صورت حتمي  -3

 .گي و عقد نكاح وضع گرديده بوددر براي تنظيم روابط خانوايلغو همه ممنوعيت هايي كه از سوي ام -4

 .مجاز گردددد زوجات عد و تونكاح با دختران نابالغ بار ديگر اجازه داده ش -5

 بسته شدن مكاتب دخترانه -6

 مايندگان نحبگان بومي در كارهاي ادارييعني ن» باتجربه«گماشتن افراد  -7

امان اهللا هر چه بود توانست روي هم (افغاني  400افغاني به  600پايين آوردن مبلغ بيع خدمت عسكري از  -8
 ). كندفاع رفته از احكام مربوط به اصالحات نظامي د

 320لغو جريمه هاي پولي در كشور -9

                                                 
  . همان جا. غبار، افغانستان در مسير تاريخ: نگاه شود بهبراي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر .  319
   .5، برگ 1ه ژپرونده وي 25895بايگاني دولني نظامي روسيه، فوند .  320

دولت در جنگ عليه اغتشاشات فاتح برآمد، ... « : افغانستان در نسير تاريخ مي نگارد 810. غبار در اين زمينه در ص: يادداشت گزارنده
شاه در حين اعتشاشات جرگه كبير پغمان را با بيشتر از . در پغمان شكست خورد) 1924(  1303م خود از طرف جرگه و اما در ريفور

مجبور به مسامحه و مدارا با قشر .] گ-مگر. ... [نفر عضو تشكيل كرد تا در مقابل اغتشاش پاكتبا پشتيباني ملت را حاصل نمايد 700
فقره زير را تصويب و خواهي نخواهي  19س اين طبقه كه در جرگه پغمان داراي اكثريت بودند، پ. روحاني و طبقه مالك و فيودال بود

تعزير : به امضاي شاه كه معموال خودش در جرگه رياست مي داشت رساندند و به رفورم هاي  مرحله اولين ضربت سختي جواله كردند
صغيره جايز گرديد، صالحيت قاضي در تعزيرات مسلم شد، كشتن  باالمال و جزاي مقدر و تحصيل زن در مدرسه لغو شد، نكاح دختر

سارق در تكرار عمل واجب و آثار توبه و صالح در پيشاني جاني باعث تقليل مجازات گرديد در محاكم مامورين دولت شركت قاضي 
د، گماشته شدن محتسبين براي و مفتي اجباري شد، براي تحصيل السنه خارجي در مدرسه خواندن عقايد و دينيات محصل تاكيد گردي
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چندي با روحانيون مسلمان و سران بيشترينه قبايل كشور به تفاهم  امان اهللا توانست به ياري فيصله لويه جرگه، براي

مگر، در لويه جرگه مساله كاهش . اين كار، براي چندي تاثير و نفوذ حكومت را در كشور تقويت بخشيد. برسد
ي سر اين بود كه شورش در خورست بار ديگر با نيروي تازه ي. ماليات و تجارت آزاد قبايل مرزي با هند حل نگرديد

  . از نو درگرفت
  

مكني چ :قبايل ديگر پشتون به منگل ها و جدران ها پيوستند» خرمن چيني«پس از پايان  1924ت سدر اوايل ماه اگ
بار ديگر كتل : پالن آشوبگران چنين بود. لزاييغها، سليمان خيل و سپس هم احمدزايي ها و بخشي از طوايف 

يه گرديز محاصره كرد و پس از آن بايد  قبايل وادي لوگر را براي حر ناالتيمور را گرفته و نيروهاي دولتي را د
  .تهاجم باهمي بر كابل به سوي خود كشيد

  
 322.، رهبري مي كردكه پنهاني از هند به ميهن بازگشته بودپسر امير يعقوب خان  -321نيروهاي شورشي را عبدالكريم

پس از چندي او به كمك مالي لنگ  .اج و تخت داشتادعاي پادشاهي و ت) عبداهللا(او با پشتيباني مالي لنگ 
 .شمار جنگجويان آن ها به پانرده هزار نفر مي رسيد، گرد آوردرا كه پيرامون خود همه لشكر هاي قبايل شورشي 

با پديدار شدن سر و كله عبدالكريم و  .راستش اين نيروها فرماندهي واحد نداشتند و در گستره پهناوري پخش بودند
  323.شورش خوست به جنگ تمام عيار داخلي مبدل گرديد ،قبايل جديد به منگلي ها پيوستن

  
سپس با پيشروي و . گرفتند بدون زحمت بار ديگر را) تيره(ي قبايل شورشي كتل التيمور هادر اوايل ماه اگست نيرو

ديگر راه به سوي تاختن به سوي كابل از طريق وادي لوگر روستاي حصارك را به دست آوردند كه با اين كار، 
 »فداييانجان «دسته هاي  ،ياتي دولتيحيري مواضع بسيار مهم و گدر كابل براي بازپس. كابل براي آنان باز بود

                                                                                                                                                             
احتساب البدي شد، تنظيم امور مال و موذن بر ذمت دولت گذاشته شد، كلمه آزادي فردي منحصر به امور شخصي گرديد نه در امور 
 سياسي و عقيدتي، قيد داشتن تذكره تابعيت و نفوس در امور شرعي لغو شد، نكاح نمودن مرد تا چهار زن را بدون قيد و شرط آزاد
. گذاشته شد، خدمت كردن در زير پرچم با دادن وجه نقد عوض خدمت كردن منظور گرديد، تاسيس دارالعلوم عربي حتمي شد

     .»همچنان موجوديت مكاتب حفظ قرآن تضمين گرديد
را به نام پسر امير  كام ديد، به مداخله مستقيم آغاز و يك نفر هندوستاني هدولت انگليس كه كار ب«مي نويسد كه  808. غبار در ص.  321

افندي كه خودش را  يان بود كه يك شيخ خارجي ديگر به نام سيد سعدمدر مطاوي همين ز... قوب خان داخل پاكتيا نمود عمحمد ي
نمود، وارد افغانستان شد و از طرف شاه امان اهللا عصاي آبنوسي منبت كاري و زرين و قلمدان نقره  يبه شيخ عبدالقادر گيالني منسوب م
  .گ-.»يين با ساعت طال انعام حاصل نمود

مگر پاوالدا مي نويسد كه هر . شواهد مستند در باره آن كه چه كسي پشت عبدالكريم ايستاده بود، در انگليس به دست نيامده است.  322
  . 250. پاوالدا ص: د به نگاه شو. چه بوده باشد، پسر امير يعقوب خان اجازه شفاهي دولت هند بريتانيايي را بايد به دست آورده باشد

  . 88. نگاه شود به آدمك، تاريخ روابط سياسي افغانستان، چاپ انگليسي، ص.  323
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گسيل تشكيل شده از جمع جوانان به فرماندهي عبدالحميد خان سوار بر موترهاي باربري شنتابان به حصارك 
چون  .د به مقصد برسندنپياده سازماندهي شده بودند، نتوانست) يتول(يان كه در دو گروهانيفداجان مگر . گرديدند

    324.وب و نابود شدنده با ستاد فرماندهي خود يكجا سركهمرا رشيانوشب هنگام در شبيخون ش
  

هار گردان چروهاي ذخيره خود را مشتمل بر يخان پايمردي نشان داد و آخرين ن راني امان اهللاحدر اين لحظه بس ب
به . صارك باز پس گرفته شدحبه ياري اين نيروها  .نگ سواره نظام به سوي حصارك گسيل كردپياده و يك ه

بي حصارك نبردهاي وزيدند و هشت روز آزگار در آستانه جنيااگست قبايل شورشي به ضد حمله دست ب 12تاريخ 
   325.سهمگيني ادامه يافت كه سر انجام با پيروزي نيروهاي دولتي به پايان رسيد

 
با پيوستن دسته هاي رزمي . نيروهاي ضد دولتي همچنان شكست بزرگي در حومه غزني ديدند 1924مه اگست در ني

شورشيان با داشتن برتري ده . نفر رسيده بود 5000روهاي شورشي در اين ناحيه تا شمار ني قبايل غلزايي به شورشيان،
افزون بر آن، يگان هاي منظم ارتش . نده شدپس زد بردند، مگر، چندي بر سپاهيان پادگان اين شهر بزرگ يورش

  .حريف را وادار به گريز گردانيدند ،دهيافغانستان دست به ضد حمله ياز
  
سوي قبايل جنوبي با پيشنهاد آتش بس از به نمايندگان خود را  ،گيري از فرصت به دست آمده هان با بهرخاهللا  ناما 

چون شورشيان براي بازآرايي نيروهاي شان به . ر پذيرفته شدياد امپيشنه. گسيل داشت 1924سپتامبر  11تا  3تاريخ 
ال يگان هاي تازه رزمي و انجام گفتگوها با اقوام مامان اهللا توانست بار ديگر براي سربازگيري و اك. از داشتنديزمان ن

كه اين قبايل از دولت  براي اين و نيز كه هنوز هم به كابل وفادار مانده بودند، فرصت كمايي كنديي و قبايل مرزي 
  .متحدان ايشان پشتيباني كنند و در برابر منگل ها

  
روشن بود جنگ ها به دليل سرما به . زمستان در راه بود و فرا مي رسيد: امير نيك مي دانست كه زمان به سود اوست

ي بزرگ جنگ افزارهاي سيدن پارتاين، حكومت افغانستان در انتظار رافزون بر . تراز فرو خواهد كشيدپايين ترين 
  . شوروي بود

  

                                                 
  . 6، برگ 897، 1، پرونده ويژه 25895بايگاني دولتي تاريخ نظامي روسيه، فوند .  324

يس اركان حرب و غند مشر محمد از كابل غند مشر عبدالحميد  خان معاون ري«: چنين مي نگارد 808. غبار در اين زمينه در ص
ولي در . براي باز كردن كوتل تيره و پيوستن به وزير حربيه به گرديز سوق شد) موسوم به جان فدا(اسماعيل خان با هشت صد عسكر 

موضع بيدك لوگر در نتيجه يك شباخون هولناك شورشيان زير محاصره كشيده شده و متعاقبا تنگي اغوجان به يك حمله ناگهاني 
در حالي كه احمد زايي ها و طوطاخيل ها كوتل تيره را به شورشيان منگلي داده، و . اشغال و پايتخت مستقيما تحت تهديد قرار گرفت

  ».ارتباط كابل را با پاكتيا قطع نموده بودند
  .، ترجمه روسي43-42. ، ص1960، مسكو، »خاطرات من»مارشال شاه ولي خان، .  325
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بايسته است نشاندهي كرد كه عامل خارجي نقش مهمي را در زدايش بحران دروني سياسي ناشي از رخدادهاي 
خيزش ضد دولتي پشتون هاي جنوبي را چونان  ،رهبري شوروي به تاسي از ديدگاه جانب افغاني. خوست بازي نمود

در پيوند با اين، در كرملن فيصله شد تا به كابل كمك  . بر امان اهللا ارزيابي مي كرددر براتوطئه ديگر بريتانياي كبير 
  . بايسته صورت گيرد

  
) شاخه بلشويكي(ترتسكي و چيچيرين به دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيست  ،استالين 1924مي  5به تاريخ 

  .بپردازند 326»ت هاي ساليانهخداراز جمع پ«توانه نقره بل با پشوهزار ر 250تا بي درنگ به امان اهللا پيشنهاد نمودند 
در كرملن فيصله شد  ،پديدار شدن عبدالكريم در افغانستان و 1924پس از نخستين پيروزي هاي شورشيان در اگست 

سفير شوروي در لندن از چيچيرين رهنمود به دست آورد تا ديدگاه : بر بريتانياي كبير فشار ديپلماتيك آورده شود
افزون بر اين، به فرماندهي جبهه . ا گوشزد كندنيشوروي را در باره رخدادهاي افغانستان به حكومت بريتا هاي

   327.تركستان از مسكو رهنمود داده شد در پيوند با رخدادهاي افغانستان فهرستي از تدبيرها را تدوين نمايد
  

ميل تفنگ با شمار الزم  5000ان اهللا مبه ا قتر سياسي فيصله كرددبه پيشنهاد چيچيرين 1924اگست  21به تاريخ 
هواپيماهاي (اگذاري آيروپالن ها ويربار، سه ايستگاه راديويي بدهد و مساله تميل  100 -50، )مرمي(كارتوس 

مستقر در كوشكا را همراه با پيلوت ها به افغانستان تسريع كند و نيز پيلوت هاي شوروي را براي پرواز دادن ) جنگي
  328.»افغانستان به آن كشور گسيل دارند هواپيماهاي

  
كابل از شوروي پنج فروند هواپيماي رزمي با خلبانان و مكانيك ها به دست  1924اكتبر  -در ماه هاي سپتامبر

مهمات توپخانه يي به شمول در گام نخست  وافغانستان به گونه اضافي لوازم  ،افزون بر اين جنگ افزارها 329.آورد
  . هزار روبل به دست آورد 607مي هاي آتشبار به مبلغ بمب هاي هوايي و مر

  
نيز به كمك امان اهللا خان در  1924بريتانياي كبير در ماه اگست  ،به گونه يي كه در ديد نخست شگفتي برانگيز است

هديه داده شد كه نخستين  »بريستول«به امير دو فروند هواپيماي جنگي !! امر سركوب قيام خوست شتافت
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انگليسي ها با . ايي بودند كه آغاز به وارد نمودن ضربات هوايي بر دسته هاي و روستاهاي جنوبي نمودندهواپيماه
  :امان اهللا با يك تير چند فاخته را زدند كه براي بريتانيا بس سودمند بود -كمك به حريف خود

فتگي در برابر انگليسي ها با پويايي و شي 1919كه در جنگ  بريتانيا توانست از آن قبايلي 1924در عمل در   -1
. رد و آنان را به سختي گوشمالي بدهديپيروزي امان اهللا گرديده بودند، انتقام بگ بشركت ورزيده و موج

 . آن هم به دست امان اهللا

نيو فارورد «در مبارزه آن ها در برابر » آزاد«فرماندهي بريتانيا در هند بر متحدان بالقوه پتان هاي نوار   -2
هنگامي باور منگل ها آشكارا از قبايل وزيرستان آن فاكت كه امير به  ،براي مثال. به وارد آوردضر» پاليسي

كه آن ها با سپاهيان بريتانيايي مي جنگيدند، پشتيباني نكرد، يكي از عللي گرديد كه منگل ها را وادار 
  330.گردانيد تفنگ در دست در برابر كابل به پا خيزند

به اين معنا . يك اسپ سركش هديه دادندبه او كمك نظامي به امان اهللا خان در واقع  با ارائه يي هابريتانيا -3
در واقع آبروي » ريختن«و با اين  !بمب ريختند بر پشتون ها بنا به فرمان امير افغان» انگريزي«كه هواپيماهاي 

 .ريختند» خط ديورند«او را در ميان قبايل پشتون هر دو سوي 

بر تخت هم دشمن آن ها هرگاه بگذار . ت در افغانستان بس مهم بود و به آن نياز داشتندبراي انگليسي ها ثبا -4
چه، خانه جنگي در اين كشور مي توانست اوضاع را در شمال باختري هند بي ثبات  !اشدكابل نشسته ب

 .بسازد

  
در گستره قبايل  كشورآن هدفمند بود و در گام نخست با منافع  1924بريتانيا در » افغاني«اين گونه، سياست 

  . پشتون همخواني داشت
  

انگليسي ها با به ياد آوردن . بار ديگر با پويايي خود را در افغانستان تبارز داد آلمان ،در دوره شورش خوست
 ري ها در مرزهاي هند در سال هاي جنگ جهاني اول زمان درازي در برابآلمانپويايي هاي ضد بريتانيايي 

شوروي در سيماي تضمين كننده رفتار  1923به سال . نددر كابل سنگ اندازي مي كرد آلمانگشايش سفارت 
ي در افغانستان برآمد نمود و بريتانياي كبير ناگزير گرديد عقب نشيني آلمانبرازنده و درخور ديپلمات هاي 

  .نمايد
  

پويايي هاي  1926ن آمد كه تا به افغانستا آلمانسفارت ) شارژ د افير(كاردار  -پ.فريتس هر 1923در ماه نوامبر 
 331.حتا در عرصه استخبارات .خود را به گونه تنگاتنگ با سفير شوروي هماهنگ ساخته بود
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كميسار خلق در امور خارجي تا جايي توانسته بود برنامه هاي خود را در زمينه  -چنين بر مي آيد كه چيچيرين

سنتي ميان لندن و تنش هاي بهره گيري از  اب آلمان گونه،اين . شوروي در خاور ميانه پياده كند -آلمانهمكاري 
، با افغانستان شو مدرنيراسيون اقتصاد كشور مسكو و نيز تمايل امان اهللا خان به گسترش تماس هاي بين المللي

 .بود» رخنه شوروي«در كابل شر كمتري نسبت به  آلمانبراي انگليس تحكيم مواضع . مناسبات ديپلماتيك برپا نمود
تراض نكرد و حتا موافقت خود را براي عي به افغانستان اآلماندر پيوند با اين، لندن در برابر آمدن كارشناسان نظامي 

  .ي، ابراز داشتآلماناز سوي خلبانان  كه به امان اهللا خان فروخته شده بود،ي يي آلماني پرواز هواپيماها
  

   .هاي رزمجويان جنوبي را بمباران نمودندي سنگرآلماندر نتيجه، چنين شد كه خلبانان شوروي و 
  

ابراز آمادگي كردند  آلماناز همه نمايندگي هاي ديپلماتيك كشورهاي اروپايي در كابل، تنها پرسنل سفارت 
 - در اين پيوند، امير از طريق طرزي. داوطلبانه به جبهه بروند و تفنگ در دست در برابر شورشيان قبايل پشتون برزمند

كمك نظامي خارجي، در گام به هر رو،  332.»و همكاران او ابراز سپاسگزاري كرد بروه .ارجه به فوزير امور خ
   .را سرعت بخشيد نخست كمك شوروي فرو نشاندن آشوب هاي خونين خوست

  
ان سپاهي 1924سپتامبر  15مقارن با  333.پارلمان افغانستان در برابر شورشيان اعالم جهاد كرد 1924سپتامبر  14به تاريخ 

در غزني نه گردان پياده مجهز با ده . دولتي به آغاز تهاجم سراسري در برابر منگل ها و متحدان آن ها  آماده بودند
در مركز اداري مشرقي در شهر جالل . تن از جنگجويان هزاره متمركز گرديده بود 400بطريه توپچي و همراهي 

يل مومند، خوگياني، شينواري و وزيري جمع گرديده ن هاي وفادار به حكومت از جمع قباوآباد لشكرهاي پشت
در محورهاي ضربه . تن آنان مومند بودند 400هزار نفر مي رسيد كه از جمله  7.5شمار جنگجويان آن ها به . بودند

به . متمركز گرديده بود )گردان پياده 15در هر محور (اصلي در حصارك و گرديز سپاهيان منظم ارتش افغانستان 
لتي .سپتامبر به ياري اقدامات هماهنگ اين گروهبندي ها كتل التيمور گرفته شد كه پس از آن سپاهيان د 20تاريخ 

  . آغاز به پيشروي به سوي متون محاصره شده نمودند
  

قبيله جاجي سرسپردگي و پشتيباني خود را از امان اهللا ابراز : نخستين پيروزي به سرعت نتيجه دلخواه به بار آورد
مت سرسختانه در وه مقابكه اين كار به پيمانه چشمگيري نيروهاي دسته هاي ضد دولتي را كه به رغم اين  داشت كه

گروهبندي جالل آباد قبايل شورشي سليمان  1924در ماه اكتبر . تضعيف نمود ،برابر سپاهيان دولتي ادامه مي دادند
  . را به سوي هند بريتانيايي بست خيل را شكست داد و مساعدترين راه هاي عقب نشيني به روي آنان

                                                 
  غبار، همان جا.  332
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با پشتيباني پوياي نيروي هوايي در اوايل ماه نوامبر محاصره متون در هم شكسته شد كه پس از آن منگل ها و 

مگر، . بازداشت فعال ترين اشتراك كنندگان شورش آغاز شد. متحدان شان سالح هاي خود را بر زمين گذاشتند
  334.ه هند بگريزدعبدالكريم هر چه بود توانست ب

  
در همين . ارتش امان اهللا آخرين كانون مقاومت يكي از خيل هاي منگل ها را در هم كوبيد 1925در ماه فبروري  

تنها در پايتخت . ماه در كابل و ديگر نواحي افغانستان اختناق سراسري در برابر رهبران شوروشي آغاز گرديد
  .رهبري عبدالرشيد و عبداهللا اعدام شدندنفر از سران قبايل جنوبي به  100نزديك به 

   
مگر، اين كار به بهاي بسيار گزافي . شورش خوست سركوب گرديد و امان اهللا توانست تاج و تخت خود را نگهدارد

نفر كه  1575. بيشتر در اثر بمباران هاي هوايي ويران گرديد -خانه در روستاهاي پشتون ها 3500: به دست آمد
بدون احتساب كساني كه در اوايل (رابر اصالحات امان اهللا خان به پا برخاسته بودند، كشته شدندتفنگ در دست در ب

براي ي زانه دولتخ. يدندچتن از منگلي ها و جدران ها به هند بريتانيايي كو به تعداد چهل هزار) دام شدندعا 1925
ر ناگزير گرديد از يام. درآمد دو ساله دولت ون پوند استرلينگ به مصرف رساند كه برابر بود بايليم 5مقاصد جنگي 

   335.ات خود صرف نظر نمايدحشماري از اصال
  

افزايش ماليات و : مگر، با اين همه، علل اصلي ناخشنودي مردم از سياست هاي امان اهللا خان سر جاي شان ماندند
ضد دولتي يي گرديد كه در  افغانستان وارد نوار خيزش ها و شورش هاي. برهم خوردن شيوه زندگاني سنتي مردم

و ) خوست(نوبي جپشتون هاي  1924تا پس از رخدادهاي ح. روند آن امان اهللا ناگزير گرديد از كشور بگريزد
  336.شورش هاي مسلحانه يي را در برابر امير به راه انداختند 1927-1925قندهار در سال هاي 

  
  . چه را كه ممكن بود، براي نجات او انجام دادهر آن 1924مگر، شوروي در . شده بود» رفتني«امان اهللا 
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  بخش شانزدهم
  جاسوسلوسيف  جسورانه جهان پيمايي

        
و شمال باختري هند » دهليز افغانستان«يادداشت لرد كرِزن تاثير بزرگي بر پويايي آينده سازمان اطالعات شوروي در 

  .بر جا گذاشت
  
  !آري 
همزمان با  .خت به پويايي هاي دفتر تركستان در تاشكنت و بخارا پايان بخشديا كمينترن را ناگزير سابريتان واكنش 

بار ديگر به گونه قانع  1923آن، ناكامي بين المللي كميسارياي خلق در امور خارجي و انترناسيونال كمونيستي در 
ي پيش ببرند و همو در كننده  يي ثابت ساخت كه پيشبرد كار اطالعاتي در بيرون از كشور را بايد جاسوسان حرفه ي

   .گام نخست سازمان اطالعات نظامي نه آماتورهاي ايدئولوژيك
  

در كاخ كرملن افزون بر اين، بار ديگر متقاعد شدند كه محافظه كاران انگليس مي خواهند مناسبات ديپلماتيك با 
يوند، مساله وارد آوردن ضربه در در اين پ. شوروي را برهم بزنند و در برابر هر اقدام خصمانه عليه آن باز نييستند

  . امپراتوري بريتانيا براي حكومت شوروي كماكان بسيار مهم مانده بود» انگست افگار« صورت لزوم بر 
  

قبايل پشتون » آزاد«هنگامي كه بحران در مناسبات انگليس و شوروي هنوز زدوده نشده بود، و در نوار  1923به سال 
گر آن زباله مي خيكي پي ديگيري شعله ور مي شد، و ابريتانيا » نيو فارورد پاليسي« خيزش هاي كوهنشينان در برابر

جاسوس  -تصميم گرفت به هند گروهي را متشكل از هشت نفر به رهبري لوسيفكشيد، فرماندهي جبهه تركستان 
روسي انجام نشجوي ا زير پوشش يك داوظيفه ستاد كل روسيه ر 1906-1905كاركشته كه در گذشته در سال هاي 

  337.مي داد و به شمال هند آمده بود، گسيل دارد
  

در جبهه تركستان كار اطالعاتي را : در دوره جنگ داخلي، او به يك كارشناس نظامي در ارتش سرخ مبدل گرديد
روي در تاشكنت . چناني كه خوانندگان آگاهي دارند، يك زماني او حتا كورس هاي هندي را كه م. راه انداخت هب
  . اخته بود، رهبري مي كرددراه انه ب
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هند و لوسيف وظيفه نوي گرفت تا روابط را با شبكه هاي جاسوسي روسي پيش از انقالب در مرز . و 1923به سال 
در آستانه  و در . بارات شوروي در آن جا زمينه سازي و بستر آرايي نمايدو براي گسترش استخ افغانستان احيا نمايد

بنو  -كشمير) فرضي(طي راي ميانه ناحيه شمال خط شياستخبارات حوزه نظامي آس ،اولسال هاي جنگ جهاني 
  338.را زير كنترل خود داشت) وزيرستان(

  
در گذرگاه (پشتون به شمول نواحي گذرگاه هاي كوهستاني تحكيم شده از سوي انگليسي ها » آزاد«همه نوار قبايل 

با توجه به مناسبات اتحادي با بريتانياي . ظامي امپراتوري روسيه بودمنافع استخبارات نحوزه ) خيبر تا گذرگاه بوالن
سياسي در باره اوضاع در  –كبير پوياي هاي اين سرويس ويژه در افغانستان و هند به گردآوري اطالعات نظامي

 ان اطالعاتسازمحضور  نفسن حال، در اي. محدود مي شدي به منافع امپراتوري بريتانيا برسد، نايمنطقه بي آن كه ز
  . سمي رد مي گرديدرروسي در شمال هند در تراز 

  
مگر، براي اين . ستره مهم استراتيژيك بودگاجنتوري بر يك » روشنايي افگني«لوسيف احياي . عمده ترين وظيفه و

 .بپيمايدنزديك به يك سال در پشت جبهه انگليسي ها به سر برد و صدها كيلومتر راه را در نوردد و  تا كار بر او بود
چون كنترل ضد جاسوسي در استان مرزي شمال باختري يس خشن . ريسك عظيمي داشت» راهپيمايي«اين چنين 

بود و پس از تالش هاي كمينترن مبني بر رخنه به هند در امتداد مرز با افغانستان از سوي حكومت بريتانيا به گونه 
  . برپا ده بود »نوار حفاظتي«اضافي

  
قندهار عملي  –كويته  -لوسيف مي بايستي عمليات اكتشافي را در ناحيه پيشاور. مي خورد كه واين فاكت به نظر 

در يك سخن، سازمان طاالعات نظامي شوروي گستره پويايي هاي خود را در بخش جنوبي گستره قبايل . نمايد
   . در آمده بود» زير پوشش«چون منطقه شمال پيشاور به ياري پويايي هاي دسته پامير . پشتون پهن تر ساخته بود

  
تنيده مي شد كه در آينده مي توانست جمع آوري  يي شبكه اطالعاتي ،لوسيف. و» اتيه«در صورت پيروزي 

 مهم، مي توانستند، اين چنين هدفبه به خاطر دستيابي . افغانستان تامين نمايد -ر مرز هندسراساطالعات را در امتداد 
  . ل باختري هند به كار گيرندمال اجنت هاي تجربي در شرا به شك» ارثيه تزاري«همچنان 

  
شوراي تبليغات و «و لوسيف به هند همزمان از سوي ارگان هاي اطالعاتي جبهه تركستان . آماده گيري به گسيل و

. اين شورا وجود نداشت 1924در سال ! مگر رسما .كمينترن در باكو پيش برده مي شد» اقدامات توده هاي خاور
ارگان باكويي كمينترن توانست از سرنوشت دفتر تركستان  .او گويا به پويايي خود پايان بخشيده بود 1922 چون در

. دفتر تركستان نتوانست در بخارا كار كند و به راستي بسته شد. ، بگريزدكه آن را نيز به شكل فرماليته بسته بودند
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و با » جان سالم به در برد«شورا توانست . تركستان شدهمه چيز برعكس دفتر » شوراي تبليغات و اقدامات«مگر با 
  . رعايت جدي محرميت به پويايي هاي پنهاني كمونيستي در آسيا ادامه بدهد

  
لوسيف و مامور همراه و . و ،مليات خطرناكعپيگيرانه براي  وپس از آماده گيري دراز مدت  1923در ماه مارچ  

اين بخش راه به سرعت و پنهاني پشت  339.فتادندامير به سوي چترال به راه در پا» روسكي«ت سراهنماي او باشلي از پ
چنين بر . او در اين بخش راه هيچ اطالعي در دست نيست 1923» سير«در گزارش لوسيف در باره . سر گذاشته شد

. موده باشندمي آيد كه تا پيشاور اجنت هاي شوروي از مجراي بسيار خوب برپا شده روابط و خانه هاي تيمي راه پي
اطالعات در باره ديدارها با اجنت ها و اقدامات آينده در يادداشت گزارشي لوسيف تنها در لحظه رسيدن آن ها به 

  . شهر پيشاور پديدار گرديد –پايتخت اداري استان مرزي شمال باختري
  

» پنهاني« ،شاور مي آمدندلوسيف و راهنماي او با داشتن آگاهي از كنترل بسيار جدي پليسي همه كساني كه به پي
وارد اين شهر شدند و در آن جا با يكي از اجنت ها تماس برپا نمودند كه به تاييد لوسيف به سمت افسر در ارتش 

لوسيف و . در پيشاور براي كار موثرتر و. بريتانيا كار مي كرد، و مي توانست وظايف رزدنت بومي را انجام دهد
  . هر يك به راه خود رفتند ،آنباشلي از هم جدا شدند و پس از 

  
ك آشنايي داشت و مناسبات ميان ييايي ننهند بريتا» آزاد«روشن است او با نوار . كنون سخني چند در باره باشلي... 

لوسيف را از پامير راهنمايي كرده بود، . با توجه به اين فاكت و نيز آن وضعيت كه باشلي و. قبايل را نيك مي دانست
  . ارت گمان يرد كه اين جاسوس شوروي يك بازرگان دوره گرد بومي بودمي توان با جس

  
به او امكان مي داد به دشوار گذار ترين نواحي كهستاني با پشت سر گذاشتن محافظان انگليسي » پوششي«چنين 

ين به در خاور زم .ات دادجبايل مرزي نقهمين پوشش زندگي او را در نواحي برخوردهاي جنگي ميان . نمايد هرخن
مگر به ندرت آنان را . دارايي هاي بازرگانان بسيار دستبرد مي زنند و رهزنان كاالهاي آنان را بسيار به يغما مي برند

  .مي كشند
   

باشلي، اين گونه، . براي لوسيف در جاهايي كه يك اروپايي نمي تواند از ديدگاه ها پنهان بماند، بي همتا بودباشلي 
كان برپايي روابط زيرزميني ميان ما روشن ساختن اه خيبر برايگاوضاع را در گذر ،بي درنگ پس از پيشاور

  . فترگپژوهش  بهافغانستان و هند 
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از اين رو، بهتر . سفر او ثابت ساخت كه اين كوتاهترين راه به هند از سوي انگليسي ها با اطمينان ستر شده است
. راهنماي لوسيف به جاي او به شهر كويته آمد -باشلي ،ار ديگرب. است از آن براي ارتباط با افغانستان كار نگرفت

اين گونه، رزدنت سازمان . جايي كه جاسوس شوروي با به خاطر داشتن درس تلخ سفر پيشين خود نتوانست بيايد
  . فش يك معاون بي همتا داشتياطالعات جبهه تركستان هنگام انجام وظا

  
الهور رهسپار شد  بهو سپس  رفت ايي قرار داشتيروهاي بريتانيجا ستاد ن لوسيف از پيشاور به راولپندي كه در آن

جاسوس شوروي شهر الهور را مناسب ترين مركز براي ايجاد شبكه خبرچيني . كه در آن جا يك ماه ازگار بسر برد
لوسيف را از » سرپرستي«در پنجاب چنين بر مي آيد كه . سازمان اطالعات نظامي شوروي در شمال هند مي پنداشت

جايي كه پوشش  -از او در الهورردليل بود و باش د. به دوش گرفتند» اكالي«ز جنبش ايا » گادر«ب زا از حيكساني 
  . مطميني داشت، همين بوده است

  
لوسيف در انتظار باشلي به سر مي برد كه به او در باره بازديد پيروزمندانه خود از شهر كويته و قندهار  ،در اين شهر

  .  همزمان او به رهبر شوروي خود در باره ايجاد شبكه جاسوسي در تانكه و بنو گزارش داد. داد اطالع
  

براي اين كه رهبري خود را لوسيف . اين گونه، وظيفه انجام بافته بود و هر دو جاسوس مي توانستند به خانه برگردند
شايد تلگرام رمزي يي به تهران با لندن فرستاده . تادباشلي را به بمبي فرس زد،سابو بازگشت آگاه در باره انجام وظيفه 

  . باشلي در يكي از روزنامه هاي مركزي اعالني را به نشر سپرده باشد ، شايدمگر بنا به تعامل. شده باشد
  

بازگشت به شوروي براي لوسيف و راهنماي او بارها دشوار تر از آن مسيري از كار برآمد كه او از طريق شاخه هاي 
دليل اين كار بسيار ساده . پيموده بود» سفر«پست هاي بريتانيايي در آغاز پشت سر گذاشتن اي هندوكش و كوه ه

خش باز اين رو، . در الهور او نتوانست چك هايش را به پوند استرلينگ نقد كند. بود به ته كشيدهپول لوسيف : بود
. پاي پياده طي كند ،شتن به الزمي ترين چيزهات داربا ضرو بود چشمگير راه به سوي خانه را با باشلي ناگزير

 هافت تا پيروزمندانه خطرناك ترين عمليات را در زندگي اطالعاتي خود بيلوسيف هرچه بود، توان و اراده آن را 
  . انجام برساند

   
پامير  در فرجام حضور خود در هند، لوسيف يادداشت گزارشي يي را تدوين كرد كه در آن پيشنهاد نمود گستره از 

  :طالعاتي تقسيم نماينداتا بلوچستان را به چهار ناحيه 
طبق توصيه هاي او اين . واخان افغانستان و ناحيه يي از شمال افغانستان كه در همسايگي آن واقع است -1

در وادي » روسكي«ستره كار نمايندگان اداره استخباراتي كه ستاد آن مي بايستي پاسگاه مرزي گنواحي 
 .يدرغاب مي گردم
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وانگهي رفته رفته . استخبارات شوروي در آغاز مي بايستي چترال را زير پوشش بگيرد -چترال و كشمير -2
 . شبكه خبر چيني را در كشمير پهن نمايد

لوسيف به اين شهر نقش مركز اصلي را در زمينه جمع آوري اطالعات نظامي و سياسي در . شهر پيشاور -3
 .داداستان مرزي شمال باختري و پنجاب مي 

 .اطالعاتي شوروي متحد مي شدند» ايجنسي«اين شهرها در آخرين و چهارمين : نواحي كويته و قندهار  -4

  
. ضاع در وزيرستان و بلوچستان روشني مي افگندندواز يك ديگر بر ا جدا بيخيرزدنت هاي شوروي در اين شهرها 

لوسيف . ارت آن ها قرار داشتظر نزيكوهات، گومل و بوالن ك ژيدر گام نخست گذرگاه هاي كوهي استراتي
براي جمع آوري او . كار گرفت 1907-1905روابط ديرين سال هاي  از ر مي توانانشاندهي كرد كه براي اين ك

مي بايستي » نظامي بخش«ازرگانان و بازاريان كار گرفت و بپيشنهاد كرد از  داطالعات سياسي در شمال باختري هن
  . وردبيانظاميان بريتانيايي به دست مدارك استخبارات را در ميان 

  
: جاسوس شوروي فرصت كمي در  دسترس داشت تا روي يادداشت گزارشي خود كار كندچنين بر مي آيد كه 

هه تركستان چنين بر مي آيد كه به گونه عاجل گزارش در باره نتايج اجراي پيروزمندانه عمليات بفرماندهي ج
در  اين رابطه در پايان خاطرات خود وعده سپرد به گونه تكميلي گزارش  لوسيف. را خواستار شده باشد كخطرنا

ي پيرامون آن قبايل شمال باختري هند و نواح خودگردان نظامي در ميان يسترده سازمان هاگدر باره ايجاد سيستم 
  340.»را آماده بسازد

  
د به نوري همواره مي كوشسرويس هاي اطالعاتي هر كش. راستش واريانت ديگر تحول رخدادها هم ممكن است

. تعميم مي يابد اين قاعده در گام نخست بر عمليات پيروزمندانه. دنگونه اعظمي فعاليت هاي خود را پنهان نگهدار
مگر چند سال پيش . در اين رابطه، در باره فداكاري لوسيف خواننده روسي مي توانست چندين دهه چيزي نداند

ميان آن ها يادداشت گزارشي  دهاي آرشيوي خود برداشت كه دروناز فبارات سياسي هند مهر از بخشي خاست
مي توانست رخ بدهد؟ در اين باره تنها مي توان به گمانه زني اين كار چگونه . ديده مي شدنيز جاسوس شوروي 

سي آن هم اين كه يكي از جاسوسان انگليسي به اسناد داراي اهميت ويژه دستر .تنها يك چيز روشن است. پرداخت
  .ه بودداشت

  
تصادفي نيست . نگارنده بر آن است كه جاسوس بريتانيا در ساختارهاي كمينترني در شهر باكو كار مي كرده است

و پالن هاي كمينترن در اين » آزاد«كه كاغذ هاي لوسيف و اسناد در باره پويايي هاي حزب كمونيست هند در نوار 

                                                 
  همان جا.  340
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افزون بر اين، گزارش لوسيف در باره فعاليت هاي ممكنه  .341ده استناحيه و افغانستان در يك پرونده آرشيوي آم
  . اجنتوري شوروي در ميان قبايل مرزي پشتون در مدارك فاش شده در لندن ديده نمي شود

  
طي سال هاي كار در آرشيوهاي مركزي روسيه به آن متقاعد گرديد كه سرويس هاي ويژه شوروي بس  نويسنده،

مي گذاشته است و هرگاه اداره استخبارات يا ) و حتا وزارت خارجه(به دسترس كمينترنبا اكراه اسناد خود را 
ي شد كه امكان درز نمودن ممدارك و اسناد آن ها به گونه يي ويرايش  ،وزارت خارجه هم اين كار را مي كردند

بارات نظامي را به خمستقل استن پراتيك ارائه مدارك در باره منابع و عمليات ين چنيا. اطالعات را به حد اقل برساند
  . سترس كمينترن منتفي مي گردانيدد
   

بارات سياسي هند مانده خيادداشت گزارشي لوسيف در باره قبايل پشتون بيرون از دايره دسترسي اجنت هاي است
ال هاي با آن كه بيماري بوروكراتيسم در س. اين سازمان حتا رونوشت اين گزارش را هم به دست نياورده بود. بود

  . يي مبدل شده بود يژهرن به بيماري وتويژه دولت جوان شوروي و كمين يدهه بيست سده بيستم براي سرويس ها
  

تبط با بازرسي وضعيت سير ربارات انگليس متجزيه و تحليل اسناد استخگام نه كمينترني يك تاييديه ديگريت يروا
گزارش لوسيف هم در سرويس هاي ويژه و هم ديگر  .چندين ماهه لوسيف در نواحي مرزي هند به دست مي دهد

وانسته بود نتهر چه بود  ،مگر به رغم همه مساعي استخبارات انگليس .تخادارات بريتانيايي ولوله و هنگامه برانگي
به . را تثبيت نمايد ،تماس هاي او و نيز شيوه يي را كه او با بهره گيري از آن به ميهن بازگشت ،مسير واقعي لوسيف

گمان فراوان، لوسيف گزارش خود را در سيماي كليات تدوين نموده بود و آگاهانه بخشي از اطالهات را وارونه 
  . جلوه داده، و پنهان كاري نموده بود

  
چيزي كه براي اداره استخبارات كامال . در يك سخن، او در باره سفر خود با احتياط حد اعظمي گزارش داده بود

هرگاه به ياد . چنين كاغذهايي تنها براي كمنيترن تدوين مي يافت. و بس خطرناك هم بودغير ضروري  بود بكند 
باكو نيز فرستاده بود، چيزهاي بسياري قابل » شوراي تبليغات و اقدامات«بياوريم كه لوسيف را به گونه فرماليته 

   . گرفت خواهد توضيح گرديده و همه چيز به جاي خود قرار
  

                                                 
341
كمونيست هندي، بانوي انگليسي بود كه با  –همسر روي آقابكف در كتاب خاطرات خود مي نويسد كه :يادداشت گزارنده. 

هرگاه چنين باشد، به آساني مي توان گمان زد كه وي در سال هاي هكاري روي با كمينترن، توانسته . كاري داشتانتلجنت سرويس هم
باشد شبكه يي در درون كمينترن بافته باشد و اطالعاتي هم براي انگليس در باره پويايي هاي كمينترن در هند و به ويژه در گستره قبايل 

  . تهيه مي نموده است
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ان معيني به فعاليت هاي اجنتوري يز.] گ-ن گزارش لوسيف به دست سازمان جاسوسي بريتانياافتاد با[روشن است 
سازمان ضد جاسوسي انگليس پس از آگاهي يابي از اين كه . پنجاب رسيده بود و ل پشتونيشوروي در گستره قبا

نموده و دست اندر كار توري كهن را احيا نبسر برده و پيوندهاي قديمي با اج دزمان درازي در هن بجاسوس مجر
 ،اي كبير براي فرماندهي ارتش سرخ استيبر ضد بريتان» آزاد«ش شورشي پشتون هاي نوار بتدوين پالن كاربرد جن

  .اقدامات خود را پوياتر گردانيد
  

همه اين . بنا به سنت هاي موجود در بريتانيا، آن كشور مي توانست سال ها يك آدم مشكوك را زير نظارت بگيرد
اين امكان را منتفي نمي  هنويسند. موانع بس جدي يي در برابر پهن ساختن شبكه اجنتوري شوروي در هند بود ،ها

ي را كه به او كمك يانگليسي ها نتوانسته باشند جاسوس هاي لوسيف و آدم ها ،داند كه با پيگيري رد پاهاي روشن
از گذشت زمان معيني شماري از آنان دستگير شده و  هر چه بود، پس. نموده بودند، دستگير و بازداشت نكرده باشند

در همه زمانه ها در ميان همه خلق ها به خاطر خيانت در صفوف خود بهاي بس سنگيني را پرداخته . دام بفتاده بودند
  .اند
  
اين . امي بزرگ در كار خود اعتراف نمايندكسرويس هاي ويژه انگليس ناگزير بودند به نا 1925مگر در سال  

هبران ر. ند با به دست آوردن گزارش لوسيف از طريق اجنت هاي شان كاري با آن بكنندترويس ها نتوانسس
 تنيدند كه استخبارت نظامي شوروي آغاز به ننگراني و ناخشنودي نشاندهي نمايبا استخبارات انگليس ناگزير بودند 

ز قبايل شورشي پشتون به سود منافع خود شبكه جاسوسي در شمال هند نموده و تالش هايي به خرج مي دهد تا ا
  .  ديگيري نما هبهر
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  بخش هفدهم
  »افغانستان دهليز«انتقام نافرجام كمينترن در 

        
. موقف مسكو را در افغانستان تحكيم بخشيد ،خوست به ياري شوروي 1925-1924آشوب سال هاي سركوب 

كه از سوي آنان پرواز داده مي شد، تا هواپيماهايي  .نان سرخ در آمدنيروي هوايي افغانستان نيز زير كنترل خلبا
  . نزديكي هاي مرزهاي هند مي شتافتند

  
به جنگ افزارهاي شوروي نياز داشت، ناگزير بود پويايي هاي اجنت هاي كمينترن در افغانستان را  هكامان اهللا خان 
يان قبايل مهاي ضد بريتانيايي در  پوياييراه اندازي ي رن براتبي درنگ از سوي كمين فرصتيچنين . ناديده بگيرد

  . گيري شد هپشتون بهر
  

انترناسيونال كمونيستي در افغانستان و شمال هند از شهر  هايهمه كار 1925بايسته است نشاندهي كرد كه به سال 
از جمله  .سازماندهي مي شد ،مسقر بوددر آن كمونيستي  يباكو كه در آن برهه دفترهاي بسيار اين سازمان بين الملل

و نيز سازمان » شوراي تبليغات و اقدامات توده هاي آسيايي«و  342در گام نخست، دفتر روابط بين المللي كمينترن
همه آن ها زير پوشش كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان عمل 343.هاي رنگارنگ مهاجران سياسي ايراني

در زمينه رهبري پويايي هاي  يمركز مهم ،باكو ،سده بيستم ي دهه بيستاين گونه، در ميانه هاي سال ها. مي كردند
  .زير زميني كمينترن در خاور بود

  
در باكو با انجام رهنمودهاي مسكو، هيات ويژه » توده هاي خاور شوراي تبليغات و اقدامات« 1925در ماه جنوري 

سازمانگري دو باره كار كمينترن در افغانستان  براي )قاسمف، آدميانس و اصالنف( يي را متشكل بر سه كارمند خود
اوضاع را در افغانستان و در گستره قبايل  سپرده شده بودتا اين كارمندان كمينترن به 344.و هند به كابل گسيل داشت

» رفقاي باكويي«افزون بر اين، به .  ، ارزيابي نمايندنترنيياري مالي  كمگروه هاي زير زميني  به  ايجادپشتون براي 
رهنمود داده شده بود تا هزينه اين كار را برآورد نمايند و شماري مربيان را براي ايجاد شبكه هاي كمونيستي در 

 345.گمارندبخود افغانستان 

 

                                                 
  .1997مسكو،  ،1943-1919، »ساختار سازماني كمينترن«، .ك.، شيرينوا ك.ان. ، شاه نظرووا اي.م.كف، گهادي بي.  ٣٤٢
  .را نام برد... و » سازمان دانشجوبان ايراني«، »جامعه فرهنگ و معارف ايران«در ميان چنين سازمان هايي مي توان از .  343
  . م هاي خانوادگي جعليبه گمان غالب اين ها نام هاي مستعار بودند تا نا.  344
،  01.26 .1925، تاريخي»، پويايي هاي مركز باكو»تبليغات شوروي در خاور«گزارش سازمان اطالعات بريتانيا، : برگرفته از.  345
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در  تازهاقدامات خرابكارانه  نجامابراي  حكومت انگليس در هند با به دست آوردن اين مدارك دانست كه كمينترن
نيستي در آن دوره در پي وبه راستي، در كميته اجرايي انترناسيونال كم. ان آماده مي شودگستره مرزي هند و افغانست

در هند ارزيابي 346»حزب خلق«م گسترده پنجم بودند كه در آن در برنامه بود مساله ايجاد وتدارك راه اندازي پلين
در پيوند با اين، در . مي ساخت الب در هند را آمادهقمي بايستي ان) حزبي(براي روي چپگرا چنين سازماني. گردد

  . قبايل را به ياد آوردند» گستره آزاد«كميته اجرايي انترناسيونال كمونيستي بار ديگر قبايل پشتون 
  

 در جنب كميته اجرايي آمر دفتر خاور كميسيون نظامي-347زايگل. ي ها، باطالعات انگليس بر پايه ،1925در اوايل 
براي اين دسته در برنامه بود . آماده مي ساختدر ناحيه قندهارر منظم پشتون ها را پالن ايجاد تشكيالت غي ،كمينترن

ه و مهمات را بايد وزارت حربيه افغانستان حتوزيع بعدي اسل. ها از شوروي  از راه هرات و ميمنه جنگ افزار برسانند
   348.به دوش مي گرفت

  
به » آزاد«ه محرمي در باره ارايه كمك به كوهنشينان نوار روشن است كمينترن اميدوار بود با امان اهللا خان سازشنام

- 1920براي دستيابي به اين مقصد، رهبري كمينترن آماده بود دست به تفاهمي بزند كه در سال هاي . امضاء برساند
را  اسلحه شوروي به افغانستان آورده شود و سپس حكومت افغانستان آن: با امان اهللا خان به دست نيامده بود 1921

  . و با اداره اطالعات هماهنگ شد رن تاييدتاز سوي رهبري كمين» زايگل طرح«. در ميان قبايل مرزي توزيع نمايد
  

را به  »لينن«فرمانده پيشين بريگاد مستقل انترناسيوناليسيتي  -اداره اطالعات رفيق نما فضل 1925چ مار 16به تاريخ 
نمايندگي بازرگاني . نظامي شوروي در كابل كار كند رايزن -رينك. كمينترن گسيل داشت تا زير رهبري مستقيم ي

استاتوس كارمند نمايندگي به او مصوونيت ديپلماتيك هر چند، 349.شوروي در كابل چونان سرپوشي براي فضل بود
براي سازمانده آينده پويايي هاي خرابكارانه در شمال هند تضمين ضعيف اين مصوونيت راستش مگر،  ،مي داد

ي يبنا به مدارك سازمان اطالعات بريتانيا، فضل پيشنهادهاي خود را در زمينه پويا .ت شخصي به شمار مي رفتامني
طرح او در بر گيرنده ايجاد دسته هاي چريكي براي يورش بر . هاي نظامي كمينترن در شمال باختري هند ارائه نمود

 ياين دسته ها .بود» آزاد«ها در نوار  بريتانيايييل به ، يگان هاي ارتشي و نيز قبايل متماها پاسگاه هاي انگليسي
  .با مربيان نظامي گسيل شده از سوي شوروي هماهنگ عمل مي كردند مي بايستي ،»تكاور«

  

                                                 
  .28.، ص2001كو، ، مس»تاريخ نهاني مناسبات چين و شوروي«. و. پانسف، آ. 346

  .فراير بوده باشد.  ي. چنين بر مي آيد كه زايگل نام مستعار ب.  347
   .L//P@J/12/251/ P 16:  .برگرفته ا//  13.03.1925برگرفته از نامه روي به  دفتر سازماني كميتع اجرايي كمينترن تاريخي .  348
رايزن  1929-1928و سال هاي  1925-1924، به سال هاي 1922كارمند اداره اطالعات از سال  -ساندروويچ رينك، ايوان الك. 349

  . 63031، پوشه 100، پرونده ويژه 17برگرفته از بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // نظامي شوروي در كابل بود
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يگان هاي  ،زون بر لشكرهاي پشتون ها، فضل ممكن مي پنداشت براي پويايي هاي خرابكارانه در هند بريتانياييفا
 ،ايران ،كه او مي خواست از جمع مهاجران هندي در شوروي(» متعصبان مذهبي« و يكمونيست هاي هند» ضربتي«

اين يگان هاي ضربتي در صورت درگرفتن  .، ساخته شود)اجير بگيرد» البي هندقخلق ان«افغانستان و نيز  در ميان 
يي مي » رتش انقالبيا«يي براي ايجاد » هسته«جنگ ميان شوروي و انگليس، يا افغانستان و انگليس، مي بايستي 

  .گرديدند كه ستاد آن بايد در كابل مستقر مي بود
  

 1921-1920، طرح تدوين شده از سوي روي را كه در سال هاي )با آن كه در ابعاد محدود تر(در يك سخن، فضل 
هاي كمتري  به هزينه ،روشن است دامنه تنگنر پويايي هاي ضد بريتانيايي پيش رو. ريخته شده بود، پيشنهاد مي كرد

در حالي كه فضل تنها  .خود ميليون ها روبل با پشتوانه طال مي خواست» يارتش انقالب«روي براي ايجاد . نياز داشت
 35اين مبلغ به  ،پس از همه چانه زني ها و هماهنگي ها در كمينترن. به پنجاه هزار پوند استرلينگ بسنده كرده بود

  350.هزار پوند كاهش يافت
  

 1925ني ها و همخواني ها با پالن روي، پويايي هاي زير زميني كمينترن در گستره قبايل پشتون در با همه همگو
راه » انقالب«در هند  علنيمي خواست بي درنگ و  1921-1920روي در سال هاي: داشت ريشه يييك تفاوت 

شبكه خرابكار در پشت جبهه  تنيدنبا ( مخفيانه ،بيندازد، در حالي كه فضل به دستور كمينترن و اداره اطالعات
  .عمل مي كرد) سپاهيان بريتانيايي در هند در صورت درگرفتن جنگ ممكنه با انگليس

  
در باره ) شاخه بلشويكي(دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيست روسيه  فيصلهاو كامال در چهارچوب  طرح

زب حپس از اتخاذ تصميم در باره ايجاد ياسي دفتر س ،در اين روز .بود ،1925فبروري  25 مصوب استخبارات پويا 
در كشورهاي ) استخبارات فعال(ازبيني اقدامات خرابكارانه برا در باره  26بند شماره  ،انقالبي در ايران -توده يي

در آن همچنان مسايل عمومي  ،مگر .اين مصوبه در گام نخست به لهستان ربط مي گرفت .همسايه شوروي تاييد كرد
  .هاي شورشي در كشورهاي خارجي باال شده بودگروه اطالعات با كار اداره 

  
بايد  ،اي استخبارات فعال به شكل كنوني براي مقاصد صرفا نظامي شورويجبه «: آمده بود ؛براي مثال در اين سند،

وابط با وجهه نقاط ويژه يي براي بررسي و مطالعه تاسيسات نظامي، برپايي ر به محرمانه ترين هدر كشورهاي همساي
جنگ در پشت جبهه در صورت درگيري ) خرابكاري و سبوتاژ(رانگرانهيآماده سازي براي كار و و مزآدم هاي ال

                                                 
   7.07.1925، تاريخي »الن شوروي ها در زمينه سازماندهي پويايي هاي قبايل مرزي در هندپ«برگرفته از منابع اطالعاتي بريتانيايي، .  350
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م بتوانند به زات الظدر لحبودند تا اده سازي ماين گونه، اين نقاط داراي بار اطالعاتي و آ. سازماندهي شوند حريف
   351.»درآيند يشكل جنگ

  
ن به ماموريت به كمينترن، از رييس خود در اداره اطالعات دستورهايي را با چنين روشن است، فضل، پيش از رفت

مگر، روشن است او در آينده با توجه به شرايط در گستره قبايل، كار خود را پيوسته . باري به دست آورده بود
  .هماهنگ مي ساخت

  
از سوي رهبران . يددمسكو بررسي گر رن درتنوم پنجم كميته اجرايي كمينيدر روند كار پل »فضل -زايگل« طرح

 ،رهايي بخش در هند شچونان شيوه مساعدت به جنب -كمك به مبارزه مسلحانه قبايل مرزي پشتونكمينترن، 
رايي كمينترن فيصله گرديد از جنبش جته اياپريل در نشست مشترك هيات رييسه كم 23ه تاريخ ب. دصويب گرديت

ر خارجي براي تدوين وكميسارياي خلق در ام حمايت و به )ان افغانستان و هندمي(ده گستره نيترال نملي قبايل باش
   352.رو بياوردند» ز افغانستانيدهل«ات باهمي در مادبرنامه اق

  
ون كميسارياي خلق عام -ليتويننف. به منامه يي رن تت رييسه دبير خانه كميته اجرايي كمينياعضو ه –مانوئلسكي. د

رن را در تكميسارياي خلق در امور خارجي و كمينهاي ن جهات اساسي همكاري آدر در امور خارجي فرستاد كه 
اداره و «گاهي براي ينخست اين كه چنين پنداشته مي شد كه از افغانستان چونان پا .ه بودن نموديتدورا افغانستان 

  . گرفته شود هبهر» حمايت از جنبش رهايي بخش ملي در هند
  

قبايل ساحه نيترال ميان «شنهاد كرد با افغانستان در باره به رسميت شناختن استقالل دو ديگر اين كه كمينترن پي
  .به تفاهم رسيد» افغانستان و بخش شمال باختري هند بريتانيايي و بلوچستان

  
به حكومت شوروي رن بار ديگر ماجراجويي خطرناكي را در آسيا ترهبري كمينبر آن است كه  بند اخير گواه

 كبه استقالل شناحتن ي. اي كبير بترسدنيبي آن كه سر سوزني از برخورد ميان شوروي و بريتا ،ردكمي پيشنهاد 
رهبر  -س مهم استراتيژيك كه عمال در تركيب هند بريتانيايي بود، گامي بود كه كامال به مزاح زينوفيفبگستره 

   353.ود، برابر بمي پنداشت» كاتاليزاتور انقالب«را  نووقت كمينترن كه يك جنگ 
  

                                                 
  .19. همان جا ص. 351

و ) شاخه بلشويكي(حزب سراسري كمونيستي روسيه «، )شاخه بلشويكي(دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيست روسيه .  352
  .303. ، ص 2004،  اسناد، مسكو، 1943-1919، »كمينترن

   23.04.1925معاون كميسارياي خلق در امور خارجه شوروي، تاريخي  -ليتوينن. دبير كميته اجرايي كمينترن به م –مانوئلسكي. د. 353
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روشن بينانه و آگاهانه بر اقدامات كمينترن و اداره كل  1925 جرياندر  ناگزير بود قاطعانه چيچيرين كه پرخاش
بر » دهليز افغانستان«در افغانستان نظارت داشته باشد، پياده سازي اين طرح را در ) سازمان امنيت و اطالعات(سياسي 

يف توانست موافقت دفتر سياسي را در اين زمينه به دست بياورد كه كميته مگر، با اين هم، هر چه بود، زينوف. دهم ز
   354.گفتگوهايي انجام دهد» آزاد«ه و مهمات براي قبايل نوار حنترن با افغانستان در باره رسانيدن اسلياجرايي كم

  
» آزاد«ه در نوار فضل در تاشكنت آگاهي يافت كه مسكو طرح او در زمينه پويايي هاي خرابكاران 1925در ماه مي 

اين بود كه خود او را به جاي كابل به  355.بس پرخطر و پر هزينه نپذيرفته است حونان يك طرچهند بريتاتيايي را 
   .قونسولگري شوروي در كاشغر فرستادند

  
 رخدادها در. در چين، تاثير شگرفي بر همه مشي كمينترن در خاور بر جاي نهاد 1927-1925آغاز انقالب سال هاي 

د پالن هاي ماجراجويانه خود نبار ديگر تالش ورزتا دند ااو د »واريونح«زينوفيف و دستاويزي به دست اين كشور، 
در اوايل جون . زير زميني كمنيترن در كشورهاي آسيايي از سر بگيرند -ش پويايي هاي نظاميررا در عرصه گست

يد كه در آن قرار بود زمي در باكو دست ياكميته اجرايي كمينترن به تدارك برگزاري كنفرانس محر 1925
  356.بررسي گردد» امريكايي -اليسم اروپايييمنازعات ميان ملل خاور و امپر«
  

 ،به كشورهاي خاور را سر از نو »صدور انقالب«بنا به مدارك اطالعاتي، در اين كنفرانس برنامه ريزي مي شد مشي 
د دفتر دايمي ادر پالن كار كنفرانس باكو بندي در باره ايج» يناله چسم«براي مثال، افزون بر . روي دست بگيرند

در كشورهاي » جنگ هاي داخلي«به مقصد رهبري » ات توده هاي خاورمشوراي تبليغات و اقدا«نظامي در جنب 
در . شامل ساخته شد» هاي رزمندگان انقالبي از جمع عناصر مستعمراتي و خاوريركاد«مستعمره و آماده سازي 

  .كار پويايي اين دفتر مي بايستي چين، هند، افغانستان، ايران و تركيه داخل مي شدنددايره 
  

گسترش پويايي هاي اطالعاتي كمنينترن در « را كه در برنامه كاري كنفرانس در بند اين نكتهبه ويژه بايسته است 
 ؛مي شد و به هند جاي سومبه افغانستان جاي نخست داده  ،»خاور همسايهساختارهاي دولتي و نظامي كشورهاي 

كه نتيجه گيري نمودند كه  تحليلگران بريتانيايي از انتلجنت سرويسآن اين گونه، مي توان با  357.نشاندهي كرد

                                                 
اوچرك هاي مستند، مسكو، . 1943-1919كمونيستي،  تاريخ انترناسيونال// ، انديشه انقالب جهاني و تحول آن، .س. درابكين، ي.  354

  .51.، ص2022
    23.04.1925تبصره سازمان اطالعات بريتاتيا به نامه مانوئلسكي تاريخي . 355

  02.02.1926تاريخي )  SIS( برگرفته از  مدارك سازمان ضد جاسوسي بريتانيا .  356
دوريو، تاريخي . ب كمونيست فرانسه و كميته اجرايي كمينترن به دعضو كميته مركزي حز –بوخارين و سن كاتايامي . نامه ن.  357
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مبارزه بر سر  -كه بخش مهم تشكيل دهنده آن( خود 1920تالش ورزيد به سياست سال  1925كمينترن به سال 
   .موافقت نمودبرگردد؛  ،)بود انه در هندحمسل براي آماده سازي خيزش» دهليز افغانستان«

  
پرده پوشي و راز داري بسيار شديد آغاز  ،كنفرانس كار خود را در باكو با محرميت 1925به تاريخ اول جوالي 

رن، بل نيز ته اجرايي كمينتدر پايتحت آذربايجان نه تنها نمايندگان كمي ؛براي بررسي سياست آينده در خاور .كرد
و كارمندان بورد رهبري كميسارياي خلق در امور ) شاخه بلشويكي(تر سياسي حزب كمونيست سراسري اعضاي دف

دوم نمايندگي مي  تشخصيت هاي دس ،نت بريتانيا در باكوجاطالعات ا بر پايهاز كشورهاي خاور . خارجي آمدند
  .كنفرانس با نام هاي مستعار ثبت نام شده بودند همه اشتراك كنندگان. كردند

  
به رغم  همه راز داري ها و پرده پوشي ها نتوانستند حضور زينوفيف را در كنفرانس پنهان نگه با آن كه با اين هم، 

كار سازمان اطالعات انگليس را در زمينه روشن ساختن نام هاي اصلي نمايندگان افغانستان و تنها توانستند  ،دارند
    .358زندهند دشوار سا

 
، 1925در پاييز در پرتو تصاميم گرفته شده در كنفرانس باكو » ت توده هاي خاورشوراي تبليغات و اقداما«

 1925در ميانه هاي سپتامبر  بود كهاين  .تدبيرهايي براي گسترش اجنتوري كمينترن در افغانستان روي دست گرفت
 زمان هاي اطالعاتي، آن هابر پايه گزارش هاي سا. به كابل آمدند... در رشته هاي تبليغات، ارتباطات و  ينه تن مرب

آن ها به عنوان اجنت ها و پيك از  هاذب هندوها و مسلمانان براي اين كه بعدوظيفه داشتند در كابل به جلب و ج
ميان كابل و مربي هاي باكويي همچنان مي بايست كانال هاي مطمين ارتباط  .، بپردازندكار بگيرندرسانان به هند 

  .آثار تبليغي ايجاد مي نمودندهند را براي رسانايي پول و 
  

اطالعات . نهاني را در گستره قبايل پشتون تقويت نمود -همراه با حل اين مساله، مركز كابل كمينترن پويايي نظامي
گواه بر آن بودند كه كسي » شوراي تبليغات و اقدامات توده هاي خاور«از مراسالت ميان اين مركز و  به چنگ آمده

ل اين عرصه زيرزميني در افغانستان، پول هنگفتي را از طريق سفارت شوروي در كابل به دست مسوو -به نام لوبود
و  ه بودبه سوي مرز هند و افغانستان گشود »دريچه«براي تسريع رسانايي اسلحه به هند بريتانيايي  سه  او .آورده بود

  . مي خواست دست به خريد اسلحه در افغانستان بيازد
  

، در اواخر »دهليز افغانستان«تنيدن و پهن ساختن شبكه پر شاخ و برگ زير زميني كمينترن در  شوراي باكو، براي
كه با پاسپورت ديپلماتيك آمده ( از جمع آنان، لوپوتوخين .سپتامبر ده مربي ديگر خود را به كابل گسيل داشت

                                                 
  04.08.1925تاريخي » كنفرانس نظامي در باكو: پويا شدن تبليغات خاوري شوروي«برگرفته از مدارك منابع اطالعاتي بريتانيا، .  358
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ات مسوول اتصاالت و ارتباط -انمسوول انتقاالت و ابوالميك خ -عيساخانف ،مسوول ايجاد گروه هاي مسلح -)بود
  .بودند هند با
  

به علت اين كه اين اجنت هاي كمينرتني اسناد موثق و مطمين و در گام  ،شورا» مركز كابل«گسترش پويايي هاي 
د هزار روبل ند، از باكو به پايتخت افغانستان صدر اين پيو .نخست اسناد انگليسي نداشتند، به كندي پيش مي رفت

براي  1925روي هم رفته كمينترن در كابل مقارن با اواخر  359.پاسپورت هاي اصلي افغاني آورده شدبراي خريد 
در حالي . هزار روبل با پشتوانه طال به دست آورده بود 500گسترش پويايي هاي زير زميني خود در افغانستان و هند 

  .ز اين بودبه پيمانه بسياري كمتر ا سفير شوروي در كابل، -كه مصارف راسكلنيكف
  

در . كمينترن به اين هزينه هنگفت براي تنيدن شبكه گسترده زير زميني بي سابقه از تركستان تا هند شمالي نياز داشت
ف عمده پويايي هاي كمينترن را يبه تاييد رسيد كه وظا طرحي بايسته،كو پس از هماهنگي هاي ادر ب 1925ماه اكتبر 

افغانستان و هند شمالي گروه  ،ايران ،در مهم ترين مناطق نشيمني بخارانامه بود تا در بر. در اين راستا تعيين مي نمود
را در  يي تنها در افغانستان هسته هاي زير زمينيدر نظر بود اين گونه، . هاي زير زميني كمونيستي ايجاد شود

 . ها ايجاد كنندهراز ش يكنر و شمار ديگر ،بادآجالل  ،هرات ،خلم ،مزار شريف خ،بل ،منهيم ،ابغباالمر

 
در يك 360.اجنتوري در افغانستان مي بايستي ارتباط كمنيترن را با پيشاور، اتك، راولپندي و الهور تامين مي نمود

رن به هند تنت هاي كميناي گسيل اسلحه، مواد تبليغي و اجرا بار ديگر مي خواستند بر» دهليز افغانستان«سخن، 
تامين  را افغانستان و هند هيانه شبكه اطالعاتي يي كه جمع آوري اطالعات در باراي ميهمزمان با آن، در آس. بگشايند
   .ايجاد گرديدو نيز دست به اقدامات ضد انگليسي در اين منطقه مي يازيد،  مي نمود

  
همكاري با حزب  ،رن و استخبارات شوروي در كابلتني كمينپويايي هاي زير زمي هبخش تشكيل دهندمهم ترين 

 آلمانسال هاي جنگ جهاني يكم تالش مي ورزيد به ياري  روز دنبود كه ه )غدر( »گادر« -يستي سيك هاناسيونال
از مدت ها  ،براي اين سازمان نيرومند و معروف سيكافغانستان، . را در هند سازماندهي كنديي خيزش مسلحانه 

  . بودكار انقالبي در برابر انگليسي ها گرديده سازماندهي پيش پايگاهي براي 
  

نمايندگان اشتراك كننده در چهارمين (رييس آن  -راتان سينگ و دبير كل گادر -سينگك ، سانتو1923تابستان 
آن ها از مسكو يكراست براي سازماندهي جنبش انقالبي در  .به كابل آمدند، )1922در كنگره كمينترن در مسكو 

 از نواهي هند بازديد كرد وان سينگ از بسياري رات 1924روي همين منظور، به سال . پنجاب، به كابل آمدند

                                                 
  .07.09.1925، تاريخي »1925در باكو در ماه جوالي كنفرانس كمونيستي نظامي «برگرفته از منابع استخباراتي سياسي هند، .  359
   .06.11.1925پويايي هاي كمونيستي در هند،  رهبري شده از كابل،  تاريخي «برگرفته از مدارك حزب كمونيست هند، . 360
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بريتانيا شكار تمام عياري را براي به دام انداختن رهبر گادر اطالعات سازمان به افغانستان آمد با آن كه  »پيروزمندانه«
  361.به راه انداخته بود

  
هاي ع زير زميني بودند و شبكه تجربه بزرگ كار در اوضا برخوردار از گادري ها رازداران و نهانكاران بسيار ماهر و

كانادا و كشورهاي امريكاي التين و كشورهاي جنوب  ،بل نيز در امريكا ،سازماني پر شاخ و برگي نه تنها در هند
كه به آن كمك مالي نمود و بي در اين پيوند، كمينترن با دلگرمي به همكاري با گادر شتافت . شتنداخاوري آسيا د

  :مگر گادري ها به باور جانب شوروي دو نارسايي داشتند.  رن پذبرفتتيت كميندرنگ اين حزب را به عضو
مانه پول كه اسلحه ينه به آن پ ،نگ به محض رسيدن به كابلرك سينگ بي دسينگ و سانتونخست اين كه راتان 

را در  ياتاقدام چنين 362.ر پنجاب بوددش مسلخانه يزخراه اندازي اكان مچون ايده اصلي آنان ك .تقاضا نمودند
مسكو پيش از وقت مي پنداشتند و كارمندان  سفارت شوروي در كابل، هر چند هم به دشوار، مگر هر چه بود 

  . توانستند سيك هار ا متقاعد سازند
  

در يكي از اسناد . گادري ها در آغاز از همكاري با سازمان اطالعات شوروي سر باز مي زدنددو ديگر، اين كه 
در شورش (ات بسيار بحراني جنگ داخلي افغانستان ظدر لح« :امور خارجي نشاندهي مي شدكميسارياي خلق در 

و ارتباطات آن ها براي كار اطالعاتي در » گادري هاي كابلي« از ني بر اين كهبم به راه افتادتالش هايي ) خوست
همه روابط ما با گادري هاي  .دندمگر، آن ها از اين كار با شيوه هاي گوناگون سر باز ز. شود گيري هافغانستان بهر

  .كابل در چند خدمت كوچكي  كه به ما  در زمينه رسانيدن كتاب ها و نقشه ها از هند كردند، خالصه مي شود
  

گيري از آنان در زمينه كارهاي  هطه گادري ها را با پاميري هاي ما براي بهربدر دست بود تا رايي همچنان برنامه 
   363.»سازيم اطالعاتي برقرار -نظامي

  
سده بيستم  30-20با اين هم، به رغم دشواري ها در آغاز همكاري، همو همين حزب گادر بود كه در سال هاي دهه 

گادري ها در هنگامي كه ماجراجويي . ايجاد و كنترل مي كرد»دهليز افغانستان«كانال هاي روابط كمينترن را در 
» زادآ«رن حتا كار در ميان قبايل نوار تبه رو شده بود، به دستور كمينرو  تديگر زينوفيف در افغانستان و هند با شكس

با . را در پنجاب ايجاد كردند) كارگران(» كيرتي«همچنان همو آنان بودند كه گروه كمونيستي . وش گرفتنددرا به 
ه است بايست. گذشت زمان، گادري ها تماس هاي تنگاتنگي هم با سرويس هاي اطالعاتي شوروي برپا نمودند

                                                 
  .272. ، ص1978، مسكو، »جوانه هاي جنش كمونيستي در هند«، .م. ان، ميلنيكف آ. ، ايگور اوا م.د.ديوياتكينا، ت.  361
، پرونده 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // . 1926» گادر«// يادداشت گزارشي سفارت شوروي در كابل.  362

  2، برگ 191، كارتن 68ويژه 
  176همان جا، برگ .  363
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آزادي هند از چنگ  -نشاندهي نماييم كه آن ها همه اين كارها را براي دستيابي به يك آرمان مقدس مي كردند
  .بريتانيا

  
شاندهي كرد كه نبايسته است  1925با سرهمبندي دستاوردهاي پويايي هاي كمينترن در افغانستان و هند در سال 

به عنوان كاتاليزاتور جنبش آزادي بخش  .راست به هند رخنه كندكيبار ديگر سر از نو  ه بودنترن تالش ورزيديكم
جنبش شورشي قبايل پشتون استان مرزي شمال باختري هند را به كار  ه بوددر اين كشور، بار ديگر تصميم گرفته شد

 گي راشبكه اطالعاتي پر شاخ و بر ه بودكمينترن در همكاري با سازمان اطالعات شوروي بار ديگر كوشيد .گيرند
  . تنيده و پهن نمايد در افغانستان

  
 آناين كه دستاوردهاي اين مساعي در سال هاي پسين فرمانروايي امان اهللا خان چه بودند، به دشوار بتوان كنون به  

رن در افغانستان و تمگر، اين كه سازمان اطالعات بريتانيا توانسته بود به تفصيل از برنامه هاي كمين. داد يپاسخ روشن
ه بود تيس توانسلانگ در آن برهه كان مي دهد با بي باكي گمان بزند كهمهند آگاهي يابد، به تاريخ پژوه معاصر ا

 . پويايي هاي كمونيستي را در اين منطقه خنثي بسازد
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  بخش هژدهم
  سرنگوني امان اهللا خان

 .هاي بس سهمگين تري در افغانستان بودند پيش درآمدي بر خيزش ،در خوست 1925-1924رخدادهاي سال هاي 
مارچ  13هنورز يك ماه از سركوب شورش خوست نگذشته بود كه به تاريخ . اين را در كرملن نيك مي دانستند

در نشست ويژه خود در باره مساله  )شاخه بلشويكي(زب كمونيست روسيه حدفتر سياسي كميته مركزي  1925
فرونزه كميسار خلق در امور نظامي و نيروي دريايي سپرده شود تا در باره تدبيرهاي  رفيق هب«: افغانستان فيصله نمود

  364.»شورش در افغانستان بينديشد قبالنه پيشگيرانه در كمم
  

فرونزه و چيچيرين پيشنهادهاي خود را مبني بر اين كه چگونه مي توان به امان اهللا خان  1925ماه مارچ  26به تاريخ 
بنا به توصيه فرونزه، دفتر سياسي تصويب نمود كه در مرزهاي . نددبه دفتر سياسي ارائه دا ،نمود زانيكمك نظامي ار

. افغانستان و شوروي يگان هاي بيشتر رزمي متمركز گردد و به افغانستان شش فروند هواپيماي جنگي فروخته شود
رداخته شود و با شرايط مساعد محموله هزار روبل پ 250ديگر  افزون بر اين، به امان اهللا به شكل سوبسايدي بار

  365.فروخته شود) هزار روبل ارزانتر از بهاي واقعي آن 500به ميزان ( بزرگ جنگ افزار و مهمات
  

براي بازآرايي و تجهيز ارتش  از شوروي ، امان اهللا خان خواستار كمك نظامي بزرگتري1925در ميانه هاي سال 
نماينده كميسارياي  -ليژاوا ماريوت. امان اهللا و آ ميان افغانستان و شوروي در روند گفتگوهاي اقتصادي. خود گرديد

را مهمترين مسايل همكاري هاي نظامي ميان مسكو و كابل دو طرف  ،در كابلخلق در امور بازرگاني خارجي 
  .بررسي كردند

  
ات، مهمات و لوازم حربي ارتش افغانستان با تسليح«كه  درهبري شوروي موافقت نمو 1925سپتامبر  24به تاريخ 

كه بهاي محموله هاي در اين حال قيد مي گرديد  366.»ددگربازآرايي و باز تجهيز ساخت صنايع نظامي شوروي 
يعني بيشتر از يك ميليون روبل در سال  1921جنگي به افغانستان نبايد بيشتر از ميزان پيش بيني شده در قرار داد 

ميزان در دست اجراي نظامي را در افغانستان روشن سازد و ييات اصالحات به فرونزه رهنمود داده شد جز .باشد
افزون بر اين، . ين نمايدعيزآرايي و تجهيز ارتش افغانستان تبامكنه صنايع نظامي شوروي را در م مشاركت

در برنامه چنان مه. اين تدبيرها همكاري نمايد طرحكميسارياي خلق در امور نظامي بايد به جانب افغاني در تدوين 

                                                 
  . 86، برگ 2، كارتن 162، پرونده ويژه 17بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند . 364

  .91همان جا، برگ .  365
  .176همان جا، يرگ .  366
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و نيز  كابل معين گردد -هرات و مزار شريف -بود تا از مجراي نظامي مشاركت شوروي در كشيدن راه ميان كوشكا
  367.كشيدن خط تلگراف و ساختن كارخانه بارودسازي بررسي گردد

  
بانان براي آماده سازي خليي همچنان در نظر بود آموزشگاه هوايي  ،در چهارچوب كمك نظامي شوروي به كابل 

روبل هزينه و شمار بيشتر هواپيماي  135150براي تحقق اين انديشه بايسته بود . نيروي هوايي افغانستان ايجاد گردد
  368.مگر اين طرح تحقق نيافت .جنگي به امان اهللا خان كمك شود

  
اي جانب واگذاري جنگ افزارهاي ساخت شوروي در چهار چوب سوبسايدي ها نمي توانستند همه نيازهروشن بود 

بخش چشمگير جنگ افزارها و مهمات را از شوروي امان اهللا خان ناگزير در اين پيوند، . افغاني را برآورده سازند
پنج ميليون  -در دو پارتي(براي مثال، او از شوروي پنجاه هزار ميل تفنگ و بيست ميليون گلوله  .خريداري كرد
پانزده هزار ميل تفنگ شكسته و خراب ارتش  ،نه هاي شورويدر پهلوي آن، در كارخا 369.خريد )وپانزده ميليون

از انبارهاي آسياي ميانه به افغانستان در ابعاد  1927-1925در سال هاي در يك سخن، . افغانستان را ترميم كردند
  . چشمگيري جنگ افزار گسيل گرديده بود

  
تصميم گرفت آهنگ بازآرايي و ) يشاخه بلشويك( دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيست روسيه 1927بهار

در كرملن  1927به تاريخ دهم ماه مارچ . تجهيز ارتش افغانستان را با جنگ افزارهاي ساخت شوروي سرعت ببخشد
ميليون  سهفيصله گرديد بي درنگ در روند يك سال به گونه بالعوض به امان اهللا خان جنگ افزارهايي به بهاي 

  370.به بهاي يك ميليون روبل فروخته شود »كاالها«لي به او از همين روبل داده شود و به گونه تكمي
  

و حتا انگليس به دست آورده  آلمانرا از فرانسه، ايتاليا، جدا از اين، افغانستان همچنان مقادير بزرگ جنگ افزار 
دولت هاي اين  زااو  ،در روند بازديد امان اهللا خان از اين كشورها و نيز شوروي 1927براي مثال، در سال . بود

هژده  ،هزار مرمي براي آن ها 106 ودستگاه توپ  106 ،له براي آن هاون گلوميلي 53ميل تفنگ و  53000كشورها 

                                                 
تنها در آستانه . فيصله در باره مشاركت شوروي در احداث راه هاي استراتيژيك در افغانستان با تاخير بزرگي اتخاذ گرديد.  367

نگاه . بل را هماهنگ سازندكا -مسكو و كابل توانستند همه مسايل در زمينه ساختن جاده ترمز 1928سرنگوني امان اهللا خان در اكتبر 
  .100-99.ص.، تاريخ مناسبات افغانستان و شوروي، مسكو، ص.ب.تپلينسكي، ل: شود به

  . 91.ص 1998، مسكو، 1929-1919، روسيه شوروي و افغانستان، .ب. پانين س. 368
، )شاخه بلشويكي( يهنشست دفتر سياسي كميته مركزي حرب سراسري كمونيست روس 14پروتكل شماره . 190.همان جا، ص.  369

  . 31، برگ 3، دوسيه 162، پزونده ويژه 17بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // 11.03.1926تاريخي 
جانب  1927مقارن با ماه سپتامبر . 75، برگ 4، كارتن 162، پرونده ويژه 17بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند . 370

در اين حال، به افغانستان اسلحه به شكل . ان با امان اهللا خان گفتگوها را در زمينه تحويلدهي اسلحه ادامه مي دادشوروي كماك
   . هزار روبل داده شده بود 150سويسايدي به ميزان نه سه ميليون بل دو ميليون و 
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را به شكل تحفه ها از آن  يفروند هواپيما، پنج دستگاه زرهي و شش دستگاه تانك به دست آورده بود كه بخش
   371. دريافت داشته بود

  
اي امان اهللا يكي از عللي بود كه او ربه دست آوردن اين پيمانه جنگ افزارهاي مورد نياز ي چناني كه ديده مي شود،

ر كه خود را در امي. با آن كه اوضاع در كشور هر چه بيشتر انفجار آميز تر مي گرديد. خطر كرد از كشور برآيد
كه ارتش بسيار نيرومند و نجات بدهد  مي توانست كشور را تنها در صورتيآستانه سفر به اروپا پادشاه خوانده بود، 

ت به بروشن است داشتن يك ارتش وفادار چنانچه رويدادهاي بعدي نشان دادند، نس. وفادار در اختيار مي داشت
  .از كار برآمد ردستيابي به جنگ افزارهاي مدرن بارها دشوارت

  
يده آغاز به نوآوري هاي رنگارنگ كرد كه به گونه آشكارا ناسنج ،امان اهللا خان، پس از بازگشت از سفر برونمرزي

اروپايي «شتافتن به سوي  ،نتيجه در. را اهانت كرد مردماكثريت  ،با اين كار و بودقض انت درعت يشر نيزموابا 
به ) رخصتي همه مسلمانان جهان زور(صتي را از جمعه خوز رربراي مثال، . انجاميد ت او ختاج و ت به بهاي »گرايي

امان اهللا . او همچنان اعالم داشت كه زن ها بنا به آرزومندي خود مي توانند چادرهاي شان را بردارند !پنجشنبه آورد
اين در حالي بود كه در كابل به اندازه كافي . فرمان داد تا مردم لباس هاي اروپايي بپوشند خان درست مانند پتر كبير

   372.لباس هاي اروپايي پيدا نمي شد
  

در اين  .تدبيرها به زور پياده مي شد كه موجب برانگيخته شدن تنفر باشندگان مي گرديد طرفه اين كه همه اين
 ،در نتيجه چنين اقدامات«: وقايع نگار در بار در دفترچه ياداشت هاي خود نوشت -پيوند، حتا فيض محمد كاتب

  373.»دعا كردندبارگاه خداوند به امير امان اهللا به خاطر سقوط حكومت  ] كابل[يده درنج باشندگان
  

مي  يي صورت گرفتند كه فساد در كشور ابعاد گسترده يبايسته است در نظر گرفت كه همه اين لغزش ها در هنگام
ات پيرامونيان شاه را پولدارتر مي حاصال .براي ديگر كشورهاي خاورزمين بي سابقه پنداشته مي شد تاگرفت كه ح

  . ساده بار سنگيني را مي گذاشت ير شانه هاي افغان هابمردم نادار را بينواتر و اين گونه، ساخت و 
  

كه در آن وضعيت سربازان به پيمانه چشمگيري به دليل دستبرد زدن به خزانه (ناخشنودي از رژيم امان اهللا، ارتش را 
خان را گام هاي نسنجيده امان اهللا  ،بسياري از افسران باوجدان و باشرف .، هم فرا گرفت)دولتي رو به خرابي داشت

                                                 
  . 94.، ص1985، مسكو، 1977-1747تاريخ نيروهاي مسلح افغانستان، .  371
  .94.، ص1987افغانستان در مسير تاريخ، مسكو،  غبار،.  372
  . 35.، ص1988فيض محمد كاتب، تذكر االنقالب، مسكو، ترجمه روسي، مسكو، .  373
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پرتنش تر مي ساخت، به باد تيره تر و از اين هم اوضاع را  ،بورد افسري هاي و پاكسازيها كه با انجام تسويه 
  .وهش و سرزنش مي گرفتندكن

  
در ازاي  بازرگاناناز يل اقب باج ستاني( »رقهدب«همچنان بايسته است در شمار لغزش هاي شاه يكي هم منع سيستم 

و متوجه جلوگيري [ با آن كه ماهيت مترقي داشتاين گام شاه  374.را در مشرقي شمرد) ناسكورت كاروان هاي شا
اع واقعي ض، آشكارا پيش از وقت بود و در او.] گ-از رهزني بي پرده زير پوشش بدرقه كاروان هاي بازرگاني بود

 ممحرو.] گ-)ع درآمد شانو شايد هم يگانه منب([نادار ترين قبايل مرزي جنوب كشور را از منبع پولي مهم سنتي 
خيزش  ،اين گونه، امان اهللا خان با اقدامات خود. يا پيشنهادكند مي ساخت بي آن كه به آنان چيزي در عوض بدهد

در چنين اوضاعي، شوروي نمي توانست  .هاي نو و گسترده تر و پر دامنه تر ضد دولتي را در كشور بر مي انگيخت
   ..نياز نداشت ،براي رهايي از شر دشمن خود به به خرج دادن مساعي بزرگ هم راو را نجات بخشد و بريتانياي كبي

  
روحانيون مسلمان رو به رو گرديد و تند با واكنش بس خصمانه  و پشت پا زدن به آن،  ناديده گرفتن موازين شرعي

ر ضد بمالها  .گرفتند به كارات حناخشنودي سراسري از اصالبا بهره گيري از  كه با توانمندي آن را به سود خود
مگر، روشن بود پيگيرد و  .با خشونت پاسخ گفت هم كه او ي را به راه انداختندغداپر هنگامه و بليغات تخان امان اهللا 

  .سركوب رهبران مذهبي تنها آغاز جنگ داخلي و گريز شاه از كشور را سرعت مي بخشيد
  

در . ستره قبايل پشتون آغاز گرديدگمان هم در شمال و هم در در برابر امان اهللا عمال همز ها خيزش 1928در اواخر 
در برابر قبايل شينواري و در مشرقي  375چه سقاءبشمال كابل، دسته هايي به رهبري جبيب اهللا كوهدامني معروف به 

 . ديدل زنجيره يي در ميان قبايل ديگر پشتون گرمامير به پا برخاسته بودند كه اين كار منجر به راه افتادن تعا

  
رگي را مي ساخت از اين رو در آغاز جنگ داخلي در زشورش در جنوب افغانستان براي امان اهللا خان خطر ب

در پيوند با اين، در اوايل  376.»باد ناچيز جلوه مي كردآشورش بچه سقاء در مقايسه با خيزش قبايل جالل « ،افغانستان
زمينه بس مساعدي را ن كار، يجنوب گسيل داشتند كه با ار و خاونيروهاي اصلي امان اهللا خان را به  1928دسامبر 

  . روهاي بچه سقاء فراهم نمودنديبراي تصرف كابل از سوي ن
  

                                                 
  .163.، ص2004، تاريخ افغانستان سده بيستم، مسكو، .گ.كارگون، و.  374
زخمي هاي جنگ با مشك خود آب مي رسانيد پدر حبيب اهللا، به گفته استاد خليلي، در هنگام جنگ دوم افغان و انگليس براي .  375

  ..گ-.اين بود كه پسر او حبيب اهللا به بچه سقاء معروف گرديد. كه از همين رو، در ميان مردم سقاي شهيدان لقب گرفته بود
  .36كاتب، .  376
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ه آزگار ب نه ماهاو . ختانه بر سر تاج و تخت مبارزه مي كردسخوانده و سر خان خود را امير حبيب اهللا ،حبيب اهللا
نگاوران قبيله يي پشتون به رهبري نادر خان و برادران او سرنگون جاين كه از سوي  پيكار بي امان ادامه داد تا

در 377.زدنددر افغانستان پشتون ها  1929-1928ر خونين سال هاي ادر پيكرا  حرف آخردر يك سخن، . گرديد
  .وشني افگني بايسته و همه جانبه استره ترخدادها در گستره قبايل پشتون شايس ،پيوند با اين

  
چندين مال را  يدر جنوي. رونما گرديد 1928نظامي در افغانستان در پاييز  -هاي پسلرزه هاي سياسيستين نشانه نخ 
مي ] .گ-زهر آگين در برابر امان اهللا[ني ها به تبليغات ازايي ها و جدر احمد ،ستگير كردند كه در ميان منگل هاد

 ،مگر. دار بزنند هآشوبگران را بامير فرمان داد  1928بر به تاريخ هفتم اكت . پرداختند و آنان را به قيام فرا مي خواندند
زير گرديد بخشي از پادگان پايتخت را براي سركوب شورش غلزايي ها به ناحيه گنا نگذشته بود كه دو روز هنوز

  . مگر اين تازه آغاز كار بود .اين بار عمليات سركوب پيروزمندانه به پايان رسيد 378.رداور گسيل دمكتل التي
  
در خاك افغانستان شورش را  .سر به آشوب برداشت آباد در نزديكي جالل قبيله شينواري 1928نوامبر  13تاريخ  به

 استان مرزي شمال باختري» زادآ«مير اكبر خان شينواري از نوار از آن سوي مرز، . ردكمحمد افضل خان رهبري مي 
به پا  همه قبيله شينواري در مبارزه با امان اهللا خاناين گونه، . او برخاست از به پشتيبانيهم هند بريتانيايي 

   379.برخاستند
  

افسر و سرباز بود، به ) كندك(نوامبر پست نظامي كوهي كه در پادگان آن نزديك به يگ گردان 14به تاريخ 
 در. افتاد به دست آشوبگران مقادير بزرگ جنگ افزار و مهمات و پست را انفجار دادند .تصرف شورشيان درآمد

به رغم اين، شورش . مگر، شكست خوردند. داكه را با يورش بگيرند كاري ها تالش كردند شهروپيوند با اين، شين
  . چندي نگذشت كه خوگياني ها و غلزايي هاي حصارك به شينواري ها پيوستند .در مشرقي اوج مي گرفت

  
هواپيماهايي . نواري ها و متحدان آن ها كردندسپاهيان دولتي آغاز به اقدامات رزمي در برابر شي 1928نوامبر  بيستم

با توجه به اين كه 380.كه از سوي خلبانان شوروي به پرواز در مي آمدند، آغاز به بمباران روستاهاي شورشيان نمودند

                                                 
يان وزيري هند بايسته است خاطر نشان ساخت كه در كشاكش هاي ميان جبيب اهللا خان و نادر خان، حرف آخر را جنگجو.  377

چه، در اوايل، همه تالش هاي نادر خان براي رسيدن به تاج و تخت كابل  با تكيه بر . بريتانيايي زدند تا قبايل پشتون خود افغانستان
باز  عشاير پشتون افغاني نقش بر آب شده بود و او هم ناگزير به عشاير وزيري هند بريتانيايي كه مي پنداشتند همه جد و جهد نادر براي

  .گ-.آوردن امان اهللا خان است، رو آورد و به كمك آن ها توانست كابل را بگيرد
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روي هوايي بسته بود و در روند يد فراواني به نيبه وفاداري سپاهيان دولتي اطمينان چنداني نبود، امان اهللا خان ام
   .داشتباد عمل مي كرد، پيوسته رو به افزايش آكه در حومه جالل  يي گروهبندي هوايي ،آغاز شده يبردهان

  
ناگزير شينواري ها در نتيجه،  امبر دوازده فروند هواپيما بر دسته هاي شورشي بمب ريختند كهون 22به تاريخ 

 24مگر باز هم به تاريخ . ش برقرار گرديداين بود كه براي چندي آرام 381.گرديدند به كوه ها عقب نشيني كنند
شورشي  نوامبر ده هزار 29به تاريخ  .و شينواري ها به سوي جالل آباد سرازير شدند ندنوامبر نبردها از سر گرفته شد
به دولت به فرماندهي  سپاهيان وفادار. خانه ها را آتش زدند و نيز رفتند و به تاراج بردندروستاهاي پيرامون شهر را گ

از همين رو هم بود كه براي آنان از راه هوا . دنه محاصره در آمدبدر پادگان ) مهمند(ل خان مومند والي محمد گ
   .مهمات رسانيده مي شد

  
در ماه چنانچه . پيوستن قبايل ديگر پشتون را به آنان سرعت بخشيد ،بادآمه جالل حوپيروزي بزرگ آشوبگران در 

حات يتسلاز سوي ديگر،  382.چهل هزار نفر رسيدبه اري ها و متحدان آن ها نيروهاي شينوشمار  1928دسامبر 
هم از ديدگاه كيفي و هم از ديدگاه كمي افزايش مي  ،نيروهاي ضد دولتي در مشرقي به ياري پيروزي هاي بزرگ

ي توپ را به آباد و شمار بسيار مرمي ها ر در حومه جاللقبراي مثال، شورشي ها توانسته بودند توپخانه مست. يافت
   .چنگ بياورند

  
 نهادهاي قبايل پشتون همه .]گ-كه در روندآن[ آغاز گرديدخيزش هاي ضد دولتي  همزمان با آن، در جنوبي هم

به  تهديد چشمگيري براي امان اهللا خان ها اين هرج و مرج 1928در اواخر با اين هم، مگر  .دولتي را از ميان بردند
دند و با شينواري ها و ت به يورش به سوي كابل نيازيسهاي باشنده استان جنوبي دچون پشتون  .درفتتر نمي امش

   383. متحدان آن ها پيمان اتحاد نبسته بودند
  
پيك هاي نگران كننده، بي درنگ  ، امان اهللا خان با به دست آوردن.]گ-در مشرقي گدوباره جن فتنراز درگپس [

توان تنها به  يرا نم ين حال، او نيك مي دانست كه چنين شورش بزرگدر اي. باد نيروهاي تقويتي فرستادآالل جبه 
بي درنگ  ،از همين رو، براي جلب موافقت شينواري ها براي پايان بخشيدن به شورش .ياري نيرو فروخوابانيد

  . دبا هواپيما به جالل آباد فرستاد كه توانست با آن ها گفتگوها را آغاز كنخارجه را  زيرو -ان چرخيخصديق 
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، به هر بهايي كه شده 1925-1924درست مانند سركوب شورش خوست در سال هاي حكومت افغانستان كوشيد 

    .كند و فرصت كمايي نمايد »وقت كشي«
  

ديدار و از حكومت شوروي خواست تا  رايزن نظامي شوروي -رينك. امان اهللا خان با اي 1928نوامبر  29به تاريخ 
در پيوند . بمب شيميايي بفروشد 600و ) آتش افروز(بمب آتشزا  1200بمب خوشه يي،  1200به گونه فوري به او 

 :فيصله كرد) شاخه بلشويكي(دفتر سياسي كميته مركزي حرب كمونيست روسيه  1928با اين، به تاريخ سوم دسامبر 
روشن است از فروختن مگر؛  384.»بمب خوشه يي و آتش افروز فروخته شود 2400اجازه داده شود تا به افغانستان «

  .بمب هاي شيميايي به امير پوزش خواستند
  

ثابت ساختند كه امان اهللا نمي توانست بدون ياري شوروي  بار ديگر 1928رخدادهاي پيرامون جالل آباد در اواخر 
ي رزمي اين در حالي بود كه آمادگ. حربه در مبارزه در برابر شورشيان بودنيروي هوايي كارا ترين . سر پا بيستد

. ر پا ايستاده بودسامي و تكنيسين هاي شوروي ظبه ياري كار خلبانان نبسيار پايين بود و تنها افغانستان نيروي هوايي 
ساخت شوروي مستقر بودند كه هشت فروند آن فعاالنه  1-فروند هواپيماي آر 15در ماه دسامبر در فرودگاه كابل 

زير ترميم  1928در ماه دسامبر  1-هفت فروند هواپيماي آر. تندشاات رزمي در برابر شورشيان شركت دمدر اقدا
ار زود از كار مي سيچون در شرايط كوهستاني موترهاي هواپيماها به خاطر رژيم گرانبار بهره برداري ي .بودند

 13-و دو فروند ف 1-از جمع هواپيماهاي ساخت كشورهاي ديگر در فرودگاه كابل تنها يك فروند يو.  برآمدند
. دندزخلبانان افغاني به بهانه هاي گوناگون از انجام دستورهاي فرماندهان خود سر باز مي  بيشربخش 385. فعال بودند
مدت ها پيش تخت و تاج خود را ي توانست مبدون هواپيماها و كارشناسان شوروي فلج بود و امان اهللا، اين گونه، 

  .از سرنگوني از دست بدهد
  

تان سخن سدر افغان 1929-1928ياي كبير در قبال رخدادهاي سال هاي نر باره موقف بريتادر اين جا بايسته است د
هرگاه شوروي تا آخرين امكانات تالش ورزيد به امان اهللا خان كمك نطامي ارائه نمايد، بريتانياي كبير . بگوييم

ريتانيايي از اوضاع در ارزيابي درست ديپلمات ها و جاسوسان هاي ب. ورزانه مشي بيطرفي را پيش گرفت خرد
همه اعالميه هاي متعدد سياستمداران . گواهي مي داد كه روزهاي فرمانروايي امير به پايان رسيده است افغانستان

سانه هاي جهاني در برابر دسايس و توطيه هاي انگليس در رافغاني و شوروي و راه اندازي كارزار نفرت آميز در 
  .ر بودندااكاذيب استو خش  آگاهامه ها يا پ داوريافغانستان بر پيش 
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رو مي گرفت و با گذشت آزادي بخش ملي در هند نيجنبش . به گذشته پيوسته بود ازمان توانمندي امپراتوري بريتاني

استان مرزي شمال باختري » نوار آزاد« بسياري از قبايل پشتون. هر روز پايان فرمانروايي بريتانيا بر هند نزديك مي شد
. ظه مي توانستند در برابر دشمنان او به پا خيزندحانيايي در سيماي امان اهللا حامي خود را مي ديدند و در هر لهند بريت

در . زيانبار بودبس انيا تتهديد مي كرد كه براي بريرا ننده در گستره قبايل پشتون كش حول اوضاع صلحت اين گونه
 ي را به خرچ مي داد براي آن كه عمسا رگونهگليس در هند هكومت انح 1929اوايل  -1928در اواخر  ،پيوند با اين

  .را از ياري رسانيدن به امان اهللا باز دارند و عمدتا تنها به اين كار بسنده مي كردند» خود«قبايل مرزي 
  

به كه به گونه عيني ( را انگليس نقش«: حتا كارمندان سازمان اطالعات و امنيت شوروي ناگزير بودند اعتراف نمايند
ي و تماشا و عدم مداخله سازنده و فعال[ »نظاره گري آگاهانه«در ، مي توان تنها )فع بودذينرت رسيدن ارتجاع دبه ق

  386.»، ارزيابي نمودكه با اهداف زمينداران و روحانيون همخواني داشت.]گ-از دور روبدادها
  

غرور امان اهللا «: بي پرده بودان، بيشتر رايزن نظامي شوروي در كابل، هنگام توضيح علل شورش در افغانست -رينك
و نداشتن درك  )بيش از آن چه كه بود( ندي هايشتوانماز  ارزيابي نادرستخان، سياست خارجي ناسخته او، 

ه شود نه كوچكي دادبسنده بود تكااوضاعي را در افغانستان ايجاد كرد كه در آن  ،كشورش موثرروهاي عميق از ني
ات وي تقريبا همه اليه حدر برابر امان اهللا خان و اصال. انگيزد راحيه دلخواه جنوب بهر ن براي آن كه خيزش را در

   387.»ه بودندخاستبرهاي باشنده كشور به پا 
  

ه ئتوط يشتر امپراتوري بريتانيا را به سازماندهيباو به هر پيمانه كه وضع امان اله دشوار تر مي گرديد، به همان پيمانه 
امر  اين تا كنون اسنادي دال بر حقانيت هم مگر، حتا در بايگاني هاي هند مستقل .مي گردانيد ود متهمخدر برابر 

طي بيست سال گذشته در انگليس چندين بار مهر از سر  .].گ-چه رسد به بايگاني هاي بريتانيا. [يافت نشده است
كه فاش  هم است و چه بسا مطالبيبرداشته شده  ....و اسناد و مدارك سازمان اطالعات و امنيت و وزارت خارجه

سرنگوني امان اهللا نتيجه عمليات به خوبي برنامه ريزي نشان دهد كه مگر، اسنادي به چشم نمي خورد كه . شده است
كومت انگليس به آن بسنده نموده بود ح ،در آن برهههر چه بود،  ،مگر. يس بوده باشدلاستخبارات انگسازمان شده 

 . دننظاره ك ،الح طلبي كه از سوي اتباع متعصب خود محكوم به سرنگوني بودصنگوني امير اكه با رضايتمندي به سر
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او بارها با شمار اندك . به گواهي خلبانان شوروي در اين هنگام از خود مردانگي و پايمردي نشان مي داد ،خود امير
پاهيان دولتي و قبايل وفادار به خود را توانست روحيه رزمي سن ،هر چه بود ،مگر. محافظان به كارزار جنگ مي رفت

مطلقا به شكل پراگنده  .]گ-رزميعمليات [«: كارشناسان نظامي شوروي در گزارش خود نشاندهي كردند .ردببلند ب
يد كه سپاهيان آچنين بر مي . در اقدامات فرماندهان قاطعيت و پايداري ديده نمي شود. و سست پيش برده مي شود

آن به خرج مي دهند كه اقدامات  يزيان جدي يي به شورشيان برسانند و همه تدبيرها را براه كدر پي آن نيستند 
   388.»، نه كوبندهدنظامي تنها شورشيان را بترساند و بار نمايشي داشته باش

  
 1200دها براي مثال، مومن. حتا آن قبايل مرزي يي كه به امان اهللا وفادار بودند، شتاب نمي ورزيدند به باري او بيايند

پس از  ،مگر با به دست آوردن اسلحه .تن از جنگجويان خود را براي ارايه كمك به پادگان جالل آباد فرستادند
قبايل  ،به نوبه خود. آن ها زير تاثير تبليغات مالهاي محلي قرار گرفته بودند ،به گمان بسيار. چندي به خانه برگشتند

مگر تنها پس از لغو اصالحاتي كه با  .قت نمودند به امان اهللا خان كمك نمايندهند بريتانيايي مواف» ادآز«پشتون نوار 
يكي از داليل در پهلوي ساير داليل بود كه حكومت تصميم هم اين  389.اقض قرار داشتندنموازين شرعي در ت

  .گرفت تا اصالحات را متوقف سازد
  

ه رغم اعالم بند، باشندگان بومي شتبود و باش دا ندر آ شكه هم قبيله يي هاي سرزمين آبايي امير -حتا در قندهار
هر چه  كنار آمدندر چنين اوضاعي، امان اهللا به 390.در برابر شينواري ها سر باز زدند ه شدناز ايستاد ،او هب وفاداري

د ابآكوتاهمدت در حومه جالل آتش بس حتا . نيازمند بود هم در شمال و هم در جنوب كشور سريع تر با شورشيان
  .او مجال مي داد يگان هاي اضافي را براي راندن دسته هاي بچه سقاء متمركز بسازد به
  

به  .عالم گرديدا )عمومي سفر بري(در كشور بسيج سراسري . امان اهللا خان كسي نبود كه بدون نبرد تسليم شود
پياده، دو ) غند( و هنگبراي مثال، از مزار شريف د. ريف و قندهار رسيدندشاز مزار تازه نفسي  سپاهيان ،كابل

امان اهللا  ،مگر 391.اسكادرون سواره نظام و شش دستگاه توپ كوهي و چهار دستگاه تيربار با مهمات به كابل رسيد
  . مي ماندروي كافي نيجه براي دفاع از كابل، آشكارا نيدر نت. ناگزير بود نيروهاي بيشتري به مشرقي گسيل دارد
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هزار ميل  پنجاهرغم پخش بيش از او به  ،مگر. دننجات بدهمي توانستند شنده كابل امان اهللا را نيروهاي مردمي با
در چنين اوضاعي، بر او بود به هر بهايي كه . تفنگ نتوانست دسته هاي رزمنده يي را از جمع كابليان تشكيل بدهد

  392دچون كابل در آستانه سقوط قرار گرفته بو. شده، با قبايل شورشي مشرقي به تفاهم برسد
 

والي پيشين كابل با نيروهاي تقويتي تازه نفس و منابع هنگفت پولي براي  -دسامبر علي احمد خان 8به تاريخ 
در همان روز جرگه نمايندگان همه . آمد به جالل آباد خريداري سران قبايل و مالهاي سرشناس در ميان قبايل مرزي

كه  از سوي آنانها به رغم همه مساعي علي احمد خان  مگر، گفتگوها با شينواري.گرديدطوايف شينواري برگزار 
اين  .393بر هم خوردند دسامبر اقدامات رزمي را در برابر نيروهاي دولتي در محور كابل از سر گرفتند، 14به تاريخ 

وم گونه، شورشيان همزمان بر سپاهيان دولتي يورش بردند و امير را از امكان مانور دهي با نيروهاي باقي مانده محر
  . گردانيدند

  
تا در رام سازد علي احمد خان موفق شد بار ديگر شينواري ها و متحدان آن ها را  1928دسامبر  29تنها به تاريخ 

به گونه نهايي تقاضاهاي قبايل شورشي از امير تدوين و فيصله گرديد به تاريخ  ،در اين جرگه. جرگه دوم گرد بيايند
اين گونه، امان اهللا خان به فرصتي دست يافت كه مدت ها پيش چشم به راه . دشوآتش بس اعالم  1929جنوري  6

نزديك به سه (او بي درنگ از اين وقفه براي آن بهره گيري كرد تا گروهبندي بزرگي از سپاهيان. بوددوخته آن 
در اين اوضاع . مگر، در اوايل جنوري اين كار برهم خورد. را براي يورش بر بچه سقاء در كابل متمركز سازد) لشكر

راه ديگري نمانده بود جر اين كه بخش چشمگير خواهش هاي قبايل براي حفظ قدرت امان اهللا خان  ايبر ،بحراني
  . شورشي مشرقي را برآورده سازد

  
  :امير فرماني داد كه در آن تا جاي امكان دست به عقب نشيني زده بود 1929جنوري  9به تاريخ 

از سرشناس ترين نمايندگان روحانيون مسلمان، رهبران قبايل و ماموران  شورايي ايجاد گرديد متشكل  -1
ه، همه ود گرفتخپويايي هاي حكومت افغانستان را زير كنترل مي بايستي  ارگان تازه دولتي. بلندپايه دولتي

 .قوانيني را كه با موازين شرعي در تناقض بودند، لغو نمايد

بازگشت به نظام سنتي سربازگيري در ميان اعالم  لغو و) يمكلفيت عسكر(خدمت سربازي سركاري لغو   -2
 قبايل  

 . همه قوانيني كه منافع روحانيون مسلمان را با خطر رو به رو مي ساختندلغو   -3

 . روز جمعه سر از نو روز رخصتي اعالم گرديد -4

                                                 
  .نزديك بود بچه سقاء با نيروهاي اندكي پايتخت را بگيرد 1928دسامبر  14به تاريخ .  392
، 532بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // ، »1929-1928جنگ داخلي در افغانستان در سال هاي « گزارش .  393

  .46، برگ 110، كارتن 4پرونده ويژه 
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 .كرسي مدعي العموم دولتي ايجاد گرديد كه مهترين وظيفه آن مبارزه با رشوه ستاني بود -5

اعالم گرديد .  تب هاي دخترانه بسته شدندكهمه م. پوشيدن چادري براي همه زنان اجباري اعالم گرديد -6
 . ر برگردانيده شوندودختراني كه براي تحصيل به خارج فرستاده شده بودند، به كش

 نوباوهلغو ممنوعيت ازدواج با دختران  -7

 394لغو پوشيدن اجباري  لباس هاي اروپايي  -8

  
مي توانست چونان شالوده يي براي مصالحه ميان امان اهللا و اتباع وي در هنگام  1929جنوري  9فرمان تاريخي 

بخش چشمگير ديگر هنگامي كه  -1929مگر نه در  .ارزيابي گردد 1925-1924رويدادهاي خوست در سال هاي 
تنها پشتون هاي قندهار به او . داشتند قبايل جنوبي و مشرقي بر بركناري امان اهللا پافشاري. ر باور نداشتنديافغان ها به ام

  . وفادار مانده بودند
  

 .رقم زد 1929مخاصمت بخش بزگ قبايل پشتون با امير اصالح طلب در سر انجام سرنوشت او را در ماه جنوري 
] لشما[ه شورشيان بشبه نظامي هاي منگلي كه وظيفه دفاع از يكي از جبهات را در برابر بچه سقاء به دوش داشتند، 

و  دبچه سقاء با بهره گيري از اين فرصت، در جريان روز و شب حلقه دفاعي پيرامون پايتخت را شكستان .پيوستند
  395.شمار بسيار توپخانه را به چنگ آورد

  
ت و تاج پادشاهي به سود برادر بزرگ خود از تخ 1929جنوري  13/14شب هنگام  امان اهللا خان ،در اين اوضاع

در . بامداد همان روز به قندهار پرواز كرد شري كرد و با گروه كوچك نزديكانيان كناره گت اهللا خيسردار عنا
در حضور اراكين دولتي  »شاه گريزي«شاهي يك ساعت پس از رفتن ) ارگ(.] گ-دلكشاه[ سندي كه در كاخ

  396.دليل كناره گيري خود را توضيح داده بوداو خوانده شد، 
  

                                                 
، 1805، كارتن 2، پرونده ويژه 62بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // مي آسياي ميانهگزارش ستاد حوزه نظا.  394

  .18-17برگ هاي 
  .40، برگ 110، كارتن 4، پرونده ويژه 532بايگاني تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند .  395
جنوري با يك عده افراد  14شاه به تاريخ «: چنين نگاشته است» ريخافغانستان در مسير تا«جلد اول 825. در اين رابطه غبار در ص.  396

در صورتي كه هيچ كسي از جركت او . خانواده و غير خانواده خود با سواري موتر پايتحت را ترك كرده و به قندهار روان شده بود
ن رسمي مامور و افسر در قصر دلكشا قبل از ظهر بود و در ساعت ده طبق يك اعال 9حركت امان اهللا خان در ساعت . مسبوق نبود

 –بعد از مدتي سردار عنايت اهللا خان معين السلطنه. مجتمع گرديدند و بدون آن كه بدانند چه حادثه يي رخ داده است، در انتظار بماندند
رقه يي به امضاي برادر بزرگ شاه با سرمنشي شاه وارد مجلس شد و در يك فضاي سرد و خاموش و محزون كه روز عزا را مانست، و

زيرا تمام خونريزي و انقالباتي كه در . خير مملكت مقتضي اين است كه بايد دست از كار بكشم«: شاه امان اهللا خان قرائت گرديد
  . »مملكت است، به سبب برخالفي با من مي باشد
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عنايت اهللا  .ي او را بار آوردبود كه به زودي پشيمانيي مان اهللا خان لغزش نابخشودني ا .]گ-نا به هنگام[كناره گيري 
گريز امير از كابل به گونه . نمي توانست پادشاهي خاندان را حفظ نمايد و اوضاع را در كشور باثبات گرداندخان 

. سرعت بخشيدرا ي بچه سقاء و اشغال كابل از سو فگندي در ميان نيروهاي دولتي سراسيمگي و دستپاچگي اينها
ست نهايي كافزون بر اين، امان اهللا خزانه دولتي را با انبارهاي بزرگي از جنگ افزارها در كابل ماند كه از پيش ش

    . ينده محتوم گردانيدآخود را در مبارزه 
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  بخش نزدهم
  پادشاهي  اورنگكشاكش تازه بر سر 

  
ردازد تا به هر بهايي كه بي درنگ نوميدانه كوشيد با بچه سقاء به گفتگو بپ ،با به پادشاهي رسيدنعنايت اهللا خان 

. ديدمگر، اين تدبير با شكست رو به رو گر. نيروهاي اصلي او را به كابل آهسته تر و كند تر سازد سرازيريشده، 
 ه بودعانه تصميم گرفتطاو قا. ه نداشتحالصمسر 397رهبر شورشيان با داشتن شانزده هزار نفر رزمنده تا دندان مسلح

   .ا گرفتندرنيروهاي بچه سقاء همه نقاط استراتيژيك كابل  1929به تاريخ پانزده جنوري . فرمانرواي نو كشور گردد
  

ن خانه بزرگي يدر اين هنگام در ارگ شه. ندعنايت اهللا خان با سپاهيان وفادار به او در ارگ شاهي در محاصره بود
رادر خود برجا بخزانه دولتي دست نخورده مانده بود كه امان اهللا خان براي  زخوار بار و ني ،مهمات ها،گ افزاراز جن

    398.شمار كل سپاهيان دولتي به پنج هزار نفر مي رسيد. گذاشته بود
  

ده بر آن سست ارا هريارشمگر . در يك سخن، ارگ به سان دژي بود كه مي توانست در برابر محاصره درازي بيستد
كناره گيري كرد و روز ديگر با خانواده اش با او از تخت و تاج  1929جنوري  17به تاريخ . شد تا تسليم شود

  . شد ههواپيماهاي انگليسي به پيشاور برد
  

بدون جنگ ارگ شاهي را به تصرف در آورد و به نام امير حبيب  1929جنوري  18به تاريخ اين بود كه بچه سقاء 
نه يك بود كه  401»افغانستان«اين نخستين بار در تاريخ  .اعالم پادشاهي كرد 400امير جديد افغانستان -399اهللا خان

به همه روشن بود كه قبايل جنوب افغانستان و همتباران شان در . پشتون، بل يك تاجيك فرمانرواي كشور مي شد
بچه سقاء بي درنگ براي دفع يورش هاي  از همين رو، .هند بريتانيايي با چنين چيزي سازگاري نشان نخواهند داد

، نخستين كار امير حبيب اهللا اين بود كه براي آماده گيري به خاطر به گفته كاتب. قبايل پشتون بر كابل آماده مي شد
از كابل با موترهاي بار بري به  خزانه دولتي و جبه خانه را چند روز پيهم شب و روز«يك جنگ داخلي دراز، 

                                                 
مك گرفته است كه شماري از تاريخ نويسان به گمان بسيار نويسنده اين رقم را از كتاب تاريخ روابط سياسي افغانستان نوشته آد. 397

  .گ–. افغاني اين رقم را مبالغه آميز خوانده اند
به گمان بسيار اين رقم نيز از كتاب تاريخ روابط سياسي افغانستان نوشته آدمك گرفته شده است كه  برخي از تاريخ نويسان افغاني .  398

  .  گ-.آن را مبالغه آميز خوانده اند
  .گ -.بود» خادم دين رسول اهللا«و لقب رسمي ا.  ٣٩٩
  .49-48، برگ هاي 110، كارتن 4، پرونده ويژه 532بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند .  400

» افغانستان«منظور از تاريخ معاصر كشور پس از تشكيل امپراتوري دراني در سده هژدهم و درآمدن كشور در سيماي كنوني به نام .  ٤٠١
  . گ-.نزدهم استدر سده 
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مگر، به زودي توانست در كابل بر اوضاع مسلط گردد و نه تنها بردن جنگ افزار و پول از  402.»كوهدامن برد
   . پايتخت متوقف گرديد، بل برعكس اين بار همه نيرو و منابع خود را براي پاسداري از پايتخت به كار بست

  
اهللا خان  نسلحه و پول بازمانده از امابه ياري مقادير چشمگير ا. در آغاز، كار امير نو پيروزمندانه و موفقيت آميز بود

آن ها به سوي خود، آغاز متمايل گرداندن خريد سران قبايل پشتون را براي  گرمجوشانهدر كابل، او توانست 
نخستين رقيب خود بر سر سرير شهرياري  -به آساني به حساب علي احمدخان اين ترفند به او اجازه داد403.نمايد

  . كابل برسد
  

ان قبايل مرزي پشتون مياز نفوذ نيرومندي در  -شوهر خواهر امان اهللا خان –)والي پيشين كابل(حمد خانجنرال علي ا
برخوردار بود و نيز از سوي روحانيون بومي پشتيباني مي شد و بنا به گزارش سازمان » خط ديودند«در هر دو سوي 

    404.انه سنگين كوهي زير فرمان داشتخپاطالعات شوروي نزديك به چهار هزار سپاهي منظم دولتي مجهز با تو
  

ني بر لشكركشي به سوي پايتخت بقبايل مشرقي پس از گرفتن كابل از سوي بچه سقاء به فراخوان علي احمد خان م
 1929جنوري  20به تاريخ . براي سرنگوني و برانداختن امير نو از اورنگ پادشاهي با آمادگي پاسخ مثبت دادند

ها، مومندها، صافي ها و شماري از طوايف غلزايي باشنده جنوب خاوري كابل در جرگه شينواري ها، خوگياني 
در همين  405.علي احمد خان را به پادشاهي برافراشتند و امير افغانستان اعالم كردند ،برگزار شده در جالل آباد

  . جرگه فيصله شد بي درنگ آغاز به جمله به نيروهاي بچه سقاء نمايند
  

براي . به خرج داد تا كمك بريتانياي كبير را به دست بياورد بسياري دها بر سر كابل، علي احمد مساعيدر آستانه نبر
او به براي رسيدن به اين مقصد،  .او، اين يگانه امكان راستين براي به دست آوردن جنگ افزار و پول از خارج بود

براي افغانستان و هند چنگ » تهديد شوروي«ز ترسانيدن انگليسي ها ا –يك دستاويز و شيوه كهنه مگر بس كارا 
امان اهللا خان ناتواني كامل «: نماينده بريتانيا در كابل نوشت -او، در يكي از نامه هاي خود هنواني همفريس .انداخت

به زودي كابل از چهار طرف . اء هم يك رهزن ساده استقبچه س. خود در امير بودن را به  اثبات رسانيده است

                                                 
  .46.، ص1988كاتب، تذكر االنقالب، مسكو، .  402

بايگاني سياست خارجي // 05.09.1929شوروي در كابل به قره خان، تاريخي ) شارژ د آفير(كاردار  -يادداشت گزارشي رينك.  ٤٠٣
  .13، برگ 897،كارتن 1، پرونده ويژه 1930فدراسيون روسيه، بايگاني شخصي  ليونيد استارك، 

  .13، برگ 897، كارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگاني دولتي نظامي روسيه، فوند .  404
  متن انگليسي، . 495. رنه تالي استيوارت، آتش در افغانستان، ص.  ٤٠٥

يور در كابل به ز» ميوند«اين كتاب ارزشمند به خامه آقاي كوهسار در امريكا به زبان دري ترجمه و از سوي بنگاه انتشارات : يادداشت
  .گ-.چاپ آراسته شده است
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نظام جمهوري ار آوردن كروي پالن هايي در باره ، بلشويك ها در چنين اوضاعي. ه قرار خواهد گرفتمورد حمل
  406.»د كه مي تواند افغانستان را به كام نابودي بكشاندندر سر مي پروران

  
 - ي نمايندعلي احمد خان بر اين مبنا از بريتانيايي ها تقاضا  نمود به او كمك بزرگ و همه جانبه مالي و نظامي ارزان

يك ميليون پوند استرلينگ، يك صد دستگاه موتر باربري با راننده ها و براي هر موتر دو نفر ميكانيك، بيست هزار 
، يك هزار ي براي آن هاميل تفنگ و بيست ميليون گلوله براي آن ها، سي دستگاه توپ كوهي و سي هزار مرم

ناسان مخابره و چند فروند هواپيما با خلبانان انگليسي و و دوازده دستگاه راديويي با كارش شدهراس اسپ زين 
     407.مقادير الزم سوخت هواپيما

  
يد آچنين بر مي . خود بهاي گزافي مي خواست »دوستي«ت و تاج افغانستان به خاطر خدر يك سخن، مدعي تازه ت

با اين هم،  408.رد دادكومت انگليس به او پاسخ ر آن حيكي از داليلي گرديد كه به خاط» گران فروشي«كه 
استان مرزي » آزاد«جاسوسان انگليسي و همكاران آن ها در نوار  ،به گمان غالب( حكومت استعماري در هندوستان 

كوشيدند براي حفظ ماتقدم ميانه خوبي با علي احمد خان نگهدارند و به قبايل توري ) شمال باختري هند بريتانيايي
توري ها سرسپرده ترين متحدان انگليسي ها در . پشتيباني از او گسيل دارند اجازه دهند جنگجويان خود را براي

اين . گستره قبايل پشتون بودند و بس ترديد بر انگيز است كه بدون اشاره انگليسي ها دست به اين كار يازيده باشند
ر بودند به پشتيباني از او در در حالي است كه امان اهللا به رغم آن كه بسياري از پتان هاي مرزي هند بريتانيايي حاض

  . نبردها بشتابند، نتوانسته بود  از آن ها كمك دريافت نمايد
  
نيروهاي  1929در روز هاي نخست ماه فبروري . در آغاز، تهاجم علي احمد خان بر كابل پيروزمندانه پيش مي رفت 

مگر پس از دو روز، . ابل سنگر گرفتندكيلومتري ك 15-10او در انتظار رسيدن نبروهاي تقويتي مومندها به فاصله 
دهند كه پس از آن، دسته دهاي قبايلي پشتيبان  تمهاجم شينواري را شكس ينيروهاي بچه سقاء توانستند دسته ها

   . علي احمد خان براي چندي روحيه جنگي خود را باختند
  

تاريخ افغانستان رخ داده است، در  بل چناني كه بارها در(راستش، نيروهاي علي احمد خان نه در نبردهاي رويارو
يكي از سران بسيار سرشناس قبيله خوگياني پنهاني به كابل آمد  -قيس خان. شكست يافتند) پيامد خيانت هوادارانش

بچه سقاء با اين شرط او موافقت كرد و افزون . و در ازاي آوردن سر علي احمد خان، هفده هزار روپيه  خواستار شد
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ان را گرفتار و خهرگاه او علي احمد  ،ي خود دادورا در ارد بلنديخوگياني ها وعده سپردن كرسي بر اين، به رهبر 
   409.بياورد شدستبند زده نزد

  
مگر در نتيجه . به هند بگريزد ه بودچون علي احمد خان موفق شد. خان نتوانست وعده خود را انجام دهد سقي

به بچه سقاء  همبل نيز سپاهيان منظم دولتي  ،دسته هاي قبيله يينها نه ت ،خيانت خوگياني ها و در پي آن شينواري ها
ا به ارتش خود رشتابد و همه آن ها باد تا باندوي موزيك نظامي به پيشواز آنان دامير حبيب اهللا فرمان . پيوستند
  .پذيرفت

  
شب هنگام  . د گرديدابدي جالل آژپيش درآمدي بر ترا ،سركوب دسته هاي علي احمد خان در دروازه هاي كابل 

اري ماين هاي ساعت دار انبارهاي مهمات شهر را منفجر ساختند كه اثر ذشينواري ها با كار گ 1929دهم فبروري 
مرج توانستند جالل آباد  وآشوبگران با بهره گيري از اين هرج . آن در ميان باشندگان سراسيمگي و دستپاچگي افتاد

تن از محافظان علي احمد خان را كه  سه صدار شبيخونيان بدر اين شب خون. ندرا به تصرف در آورده و تاراج نماي
همچنان هشت صد تن از باشندگان شهر را از پا در . پاره پاره كردند وهمه رزمجويان توري تبار بودند، كشتند 

  410.گردانيدندآوردند و مركز شهر را به ويرانه مبدل 
  
او، سپس از راه بلوچستان به قندهار . وانست به هند بگريزد و نجات يابد، هر چه بود، علي احمد خان تهاين همبا 

رفت و به امان اهللا خان پيوست كه در آن هنگام سرگرم تدارك حمله تازه به كابل به خاطر دستيباي دوباره به تخت 
  .و تاج از دست رفته اش بود

  
احمدخان مبني بر اشغال پايتخت كشور بار ديگر تبط با تالش هاي نافرجام علي رم 1929دادهاي اوايل فبروري خر 

ن مكنام) و يا مبارزه موفقانه بر سر آن ..(غانستان فكه بدون پشتيباني قبايل پشتون حفظ قدرت در ا ندبه اثبات رسانيد
خود را در زمينه بازي كردن با همچشمي ها در صفوف رقيب با  .]گ-»هنر«[بچه سقاء براي نخستين بار . است

روشن گرديد كه قبايل  1929اين گونه، در اوايل  .به نمايش گذارد ،ساختن سران قبايل پشتون به جانب خودمتمايل 
  .يابند در برابر امير تاجيك تبار به اتحاد استواري دست مي توانندافغانستان جنوبي ن
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  بخش بيستم
  امان اهللا خان در برابر حبيب اهللا خان: نبرد دو امير

ندهار خطاب قخود را امير افغانستان اعالم كرد، امان اهللا خان در  1929جنوري  19سقاء به تاريخ  پس از آن كه بچه
دو  انيجنگ مكه اين بود . به همه مردم افغانستان اعالم كرد كه استعفاي خود از مقام پادشاهي را پس مي گيرد

قبال قدرت را به بردار خود واگذار  هك» عزولم«كه اورنگ پادشاهي در كابل را گرفته بود و امير  »امير غاصب« -امير
  . شده بود و كنون ديگر مي كوشيد آن را دو باره به دست بياورد، درگرفت

در پيوند با اين وضعيت، استاتوس حقوقي هر دو امير بس بحث انگيز گرديده بود و تنها پيروزي در جنگ داخلي 
  . ان خواهند گرديدمي توانست تعيين نمايد كه كدام يك شهريار افغانست

از اين رو، هر دو  .پيشبرد اقدامات پويا در افغانستان ناممكن بود.] گ-)به دليل سرماي زمستان[( 1929تا اوايل بهار 
نقش عمده را بار ديگر قبايل پشتون افغانستان جنوبي و هند قرار بود كه  يحريف براي نبردهاي سرنوشت ساز

  . اده مي شدندبريتانيايي در آن بازي نمايند، آم

به رغم همه دشواري هاي ) يعني در گستره قبايل پشتون(امان اهللا خان در روزهاي نخست رسيدنش به قندهار 
هرگونه پيشروي سپاهيان  امير جبيب اهللا به سوي . وضعيتش نسبت به ماندن در كابل در امنيت كامل به سر مي برد

مي » ناخوانده«ا همواره تفنگ در دست به پيشواز مهمانان چون پشتون ه. گستره قبايل، كار بس خطرناكي بود
غلزايي ها كه مي توانستند متحدان بچه سقاء گردند، در موسم زمستان با  -افزون بر آن، بخش بيشتر پشتون ها. شتابند

خود را امان اهللا خان مي بايست شتاب مي ورزيد موفق شود تهاجم . رمه هاي خود به هند بريتانيايي كوچيده بودند
  . پيش از بازگشت آنان تدارك ببيند

امير پيشين، در گام نخست، به سپاهيان پادگان قندهار دستور  داد تا خود را هم از تهاجم ممكنه از شمال ايمن سازند 
او يگان هاي وفادار به خود از لشكر دوم قندهار و لشكر سوم هرات را . و هم براي يورش به كابل آمادگي بگيرند

بقيه نيروها را به . سه هزار سرباز و افسر را به منطقه مهم استراتيژيك قالت غلزايي گسيل داشت :ه زير آراستبه گون
   411.نفر در پادگان نظامي حومه قندهار جا به جا ساخت 2000تعداد 

مگام با آن، براي ه. پيه در ماه باال بردور 35تنخواه سربازان را تا  ،امان اهللا براي باالبري سرسپردگي سپاهيان خود 
بلند بردن توانايي رزمي اين يگان ها فرمان داد به تمرين هاي منظم با كاربرد توپخانه و تنها تانك موجود در پادگان 

  .ردازندپقندهار ب
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او . او براي آرايش دسته هاي قبيله يي، دست به تبليغات گسترده يي در ميان قبايل مرزي هر دو سوي خط ديورند زد
ا و فراخوان هاي فزونشمار خود عنواني قبايل پشتون تالش مي ورزيد سرسپردگي راستين خود را به اسالم در پيام ه

امان اهللا خان همچنان به همه افغان ها پايان دادن نهايي به همه اصالحات را در كشور . و شريعت به اثبات برساند
  . چيزي كه خود آن را منع كرده بود -كرد) مامهع(براي تاييد اين سخنان او آغاز به پوشيدن لنگي . تضمين كرد

شتاب  در گسيل جنگجويان خود به ياري او به رغم همه فراخوان هاي امان ااهللا خان، چندي ،قبايل افغانستان جنوبي
ا آن كه سران اين قبايل به او سوگند وفاداري مي خوردند و وعده كمك مي كردند، با آن هم در ب. نمي ورزيدند

ناگزير گرديد آشكارا به قندهاري ها اعالم  1929فبروري  22به تاريخ امير پيشين  .كاري نمي كردندعمل هيچ 
پيش برود،  سانهرگاه كار به همين  .مگر من از شما اين كمك را نمي بينم .شما به ما وعده كمك داديد«: نمايد

  412.»ناچار مي گردم از پيش شما بروم

به تاريخ  ،ه بهبود گذاشت كه امان اهللا بنا به سفارش سرشناسان و مالهاي بوميوضع، هنگامي به گونه چشمگير رو ب
ر اسالم را به دست گرفت و به يكي از مساجد بپيام.] گ-مبارك[خرقه ،فبروري پس از اداي نماز جماعت 29

وار پادشاهي به مردم ثابت ساخت كه آفريدگار او را سزا ،ن يك ناظر شورويخاو با اين كار، به س .قندهار آورد
   413.دانسته است و از همين رو، پيروزي از آن او خواهد بود

 شگرددر پرتو اين . باد آسا به همه قبايل بومي رسيد ،اين رويداد بس با اهميت براي پشتون هاي متعصب پيك
ندگان شمار رزمپس از گذشت سه هفته، . دسته هاي داوطلب آغاز به سرازير شدن به سوي قندهار نمودند ،مذهبي

يك هنگ اين،  رافزون ب. قبيله يي به بيش از دوازده هزار نفر رسيد كه از جمله تنها هفت هزار نفر آن مسلح بودند
  414.نفري با چهار توپ از فراه رسيدند 1300سواره نظام 

هزار نفر پاهي و دوازده سهزار  3/6(اين گونه، امان اله توانست نيروي بزرگي را براي تهاجم به كابل گرد بياورد
  ). جنگجوي قبيله يي، چهارده دستگاه توپ و پانزده دستگاه تيربار

از اروپاي آتش ارتش امان اهللا مي توانست بارها بيشتر گردد هرگاه بريتانياي كبير جنگ افزارهاي خريده شده  توان
براي مثال، در . او مي گذاشته دسترس بدر بندر كراچي انبار شده بودند و آماده گسيل به افغانستان بودند، كه او را 

امان اهللا نتوانست از . آن جا در انبارها هفتاد تيربار موجود بود كه امير هنگام بازديد خود از اروپا خريداري نموده بود

                                                 
سرپرست دفتر فوق العاده كمسيارياي   -.مدارك در باره آمدن امان اهللا خان به قندهار، تدوين شده از سوي بانو  وينوگرادوا، آ.  ٤١٢

، كارتن 2، پرونده ويژه 62بايگاني تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // 09.07.1929خلق در امور خارجي در ازبيكستان، تاريخي 
   .131، برگ 1806
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 ،از همين رو. به دست بياورد ،سي ها دو هزار ميل تفنگ با يك ميليون گلوله را كه در انگليس سفارش داده بودليانگ
. هند بريتانيايي جبران كند» زادآ«كمبود جنگ افزار در قندهار را تا جايي با خريد تفنگ هاي ساخت نوار او كوشيد 
روشن بود كه دو صد ميل تفنگ نمي 415.هر چند هم شمار كمي از اين تفنگ ها را به دست بياورد ،او توانست

  . هزاران ميل اسلحه آتشبار نياز بود براي پيكار با بچه سقاء به. توانست كمبود اسلحه آتشبار را جبران كند

به همه جهان و در گام نخست به مسلمانان استان مرزي  1929توقيف تسليحات افغاني در هند بريتانيايي در اوايل 
پنهاني مي  ،كومت انگليس به رغم همه اعالميه هايش مبني بر بيطرفيحشمال باختري هند بريتانيايي نشان داد كه 

در اين پيوند، در هند گردهمايي هايي بسياري . كند سنگ اندازيمان اهللا در رسيدن به تاج و تخت اسر راه  بر دكوش
زار گرديد كه در آن گاور بريشدر پيشاور ميتينگ بزرگي در پ 1929در اوايل فبروري . در پشتيباني از او به راه افتاد

  . دتنها مسلمانان بل نيز هندو ها و سيك ها اشتراك ورزيده بودن هن

كه همه به يك زبان با ديگر اشتراك كنندگان، قطع نامه يي را  در اين همايش» زادآ«حضور نمايندگان قبايل نوار 
و رنگ  آژير نگران كننده صادر كردند مبني بر اين كه امان اهللا را يگانه فرمانرواي قانوني افغانستان مي شناسند،

   .يينياراي حكومت هند بريتاب خطري بود

در . سازماندهي مي كردند» روز امان اهللا«روزهايي را به نام . ور و ديگر شهرها نيز همايش هايي برگزار گرديددر اله
افغانستان براي امان اهللا، «، »به ياري امان اهللا«، »به سوي قندهار«اهپيمايي ها، تظاهر كنندگان فزونشمار با شعارهاي ر

در يك سخن، . راهپيمايي مي كردند... و 416»كليد رهايي آسيا است -تانآزادي افغانس«،  »امان اهللا براي افغانستان
خود را به امان اهللا به نمايش گذاشتند و از انگليس تقاضا نمودند تا در امور  مهرورزيمسلمانان هند با همه نيرو، 

  . داخلي افغانستان مداخله ننمايد

پشتيباني سراسري . اتباع خود را ناديده بگيرددهاي ميا در هند خطر نكرد اين برآنكه حكومت بريتا پيداست
يكي از عللي بود كه انگليس را ناگزير ساخت از هر گونه  ،ي شمال باختري هند از امان اهللا خانحباشندگان نوا

به امير پيشين بخشي از كاالهاي خريداري شده از بريتانيا همچنان  .اقدامات ماجراجويانه در افغانستان پرهيز نمايد
 417.را تحويل داد آلمانري و نيز شش دستگاه اتوبوس ساخت بچند دستگاه توپ و چند موتر بار: و در خارج سوي ا

همچنان مقادير بسيار بنزين به قندهار رسانيده شد كه امان اهللا اجازه داد فعاالنه از آن براي رس رساني براي سپاهيان 
   .شوروي مانده بود –راي دريافت تفنگ ها و تبربارهاي بيشتربا اين همه، واپسين اميد امان اهللا ب .خود بهره بگيرد

                                                 
  .، متن انگليسي507-505. استيوارت، ص.  ٤١٥
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ديپلمات شوروي به قندهار پرواز كرد كه مي بايست به بررسي اوضاع در  -سولوفيف. و 1929وري ردر اوايل فب
ر به رهبري كميسارياي خلق در امور خارجي توصيه نمود به امي ،او پس از بازگشت .اردوگاه امان ا هللا خان بپردازد

افزون . نيروهاي وي بسنده نمايند مپيشين كمك هاي محدود تسليحاتي و مشورتي با گسيل چند مشاور براي تحكي
به دسترس  ،امنيت خروج او از كشور تامينه نمود چند فروند هواپيماي شوروي را با خلبانان براي ياو توص ،بر اين

  418. امان اهللا بگذارند

اسي كميته مركزي حزب كمونيست سراسري روسيه در باره گسيل اسلحه به ، دفتر سي1929به تاريخ بيست مارچ
افتاد و  ءچون به زودي هرات به دست نيروهاي وفادار به بچه سقا. مگر اين طرح تحقق نيافت419.قندهار فيصله كرد

ه امان اهللا خان اين بود ك 420.سياي مانه شوروي بسته شدآنوبي از جراه هاي منتهي به سوي افغانستان ه هم ،با اين كار
  . تنها به نيروهاي خودش و پشتيباني هوادانش در كشور سنجش و بسنده نمايد ،ناگزير گرديد در نبرد با بچه سقاء

                                                 
  .32.، ص7، شماره 2001افريقاي امروز، سال  –فصلنامه آسيا// ، 1929شوروي به افغانستان در  -، گروه اعزامي افغان.و، وكبوي.  ٤١٨
  .53، برگ 7، كارتن 162، پرونده ويژه 17بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند .  ٤١٩
يكي از رويدادهاي بسيار مهم و سرنوشت ساز در تاريخ كشور كه مسير تاريخ ما را عوض كرد و دردمندانه كمتر به اهميت آن . ٤٢٠

ميان مزار (ماماي روانشاد استاد خليلي در نبرد با هواداران امان اهللا خان در ميمنه  –انتوجه شده است، پيروزي نائب ساالر عبدالرحيم خ
  .است كه منجر به گرفتن هرات از سوي او گرديد) شريف و هرات

  
د از راه آسياي ميانه به سوي قندهار را بست و در نتيجه، شوروي ها نتوانستن -اين كار از ديدگاه استراتيژيكي راه رس رساني از شوروي

همچنان اين رويداد . و مهمات برسانند) از جمله هواپيماهاي جنگي، توپخانه سنگين، تيربار و آتشبار(هرات به امان اهللا خان جنگ افزار 
  .موجب شد تا هواداران امان اهللا خان نتوانند از هرات به قندهار به وي نيروهاي تقويتي گسيل دارند

  
ژي شوروي ها در افغانستان و هم در شكست امان اهللا خان در نبرد بر سر سرير پادشاهي افغانستان موثر اين كار، هم در شكست استراتي 

، روشن است روحيه رزمي كلكاني افتادن هرات به دست هواداران امير حبيب اهللا. هم از ديدگاه مادي و هم ديدگاه رواني. گرديد
  .پيمانه روحيه هواداران امير حبيب اهللا خان را باال بردهوادارن امان اهللا خان را پايين آورده و به همان 

  
آريانفر، شوروي ها به پيروزي هوادارن امان اهللا در اين نبرد باور كامل داشتند، از همين رو نكوشيدند مانند مزار شريف  -از ديد نگارنده

چون واريانت شكست . ار يك لغزش آشكار بودروشن است، اين ك. يگان هاي ارتش سرخ را به كمك هوادارن امان اله خان بفرستند
نيروهاي وفادار به امان اهللا را از سنجش دور انداخته بودند و خطر افتادن هرات به دست نيروهاي هوادار امير حبيب اهللا خان را در 

و جلوگيري از سقوط  روشن است براي تضمين پيروزي در اين نبرد. صورت شكست نيروهاي امان اهللا خان پيش بيني نتوانسته بودند
  .     هرات، دست كم بايد نيروهاي احتياطي پشتيباتي را به كمك نيروهاي هوادار امان اهللا به كارزار گسيل مي داشتند

  
، برگردان آريانفر، »رازهاي سر به مهر تاريخ ديپلماسي افغانستان«براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر در باره نگاه شود به كتاب 

 www.arianfar.com  در سايت انترنتي.بويكو. ومقاله 
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قاء مستقر بودند، در حلقه خيزش هايي قرار سشهر كابل كه در آن سپاهيان بچه  1929مارچ  –فبروريهاي در ماه  
 ،هنوز در آستانه تهاجم نيروهاي اصلي امان اهللا خان از قندهار. شده بودگرفت كه از سوي امانيست ها برانگيخته 

 -كريم خان وريردر اواخر ماه فب. لفات سنگيني در نبردهاي جنوب كابل ديده بودندتسپاهيان امير حبيب اهللا خان 
ه سه هزار نفري بچه سقاء دار مانده بود، همراه با وزيري ها و هزاره ها يك دستااهللا وف رهبر قبيله وردك كه به امان

  421.را در هم كوبيدند

بي آن كه هيچ حمايتي از امان اهللا خان به دست آورده باشند، جلو  يش از يك ماهب و متحدان آن ها وردكي ها
در مرحله نخست اين  ،ازمان اطالعات نظامي شورويسبنا بر مدارك . حبيب اهللا را گرفته بودند» ريام«نيروهاي اصلي 

. دوازده كيلومتري كابل استقرار داشتند درآن ها : پيروزمندانه مي جنگيدند ،و غزنييز گرد ،ايل لوگربق ،نبردها
خاور به كابل نزديك مي  محور ، ازامان اهللا وعده سرسپردگي داده بودندبه ز كه يمومندها ن يدسته ها ،افزون بر اين

  422.شدند

توانست با بهره گيري از توپخانه سنگين و  ،رزم آرادار بچه سقاء با به نمايش گذاشتن برازندگي هاي يك سپه
بيش از چهار هزار  :دا پرداخت بهاي گزافي به دست آوري را او بوزرپياين . اوضاع را با ثبات بگرداند ،نيروي هوايي

امير . دو پنج هزار ديگر در برابر قبايل لوگري مي رزميدنبودند  و را درگير نبرد با وردكي هانفر از جنگجويان ا
در نتيجه در پادگان كابل تنها دو . به شمال گسيل دارد بخشي از دسته هاي خود را زير بوداهللا همچنان ناگحبيب 

  423.هزار نفر مانده بود

بچه سقاء در همان منگنه يي گير افتاد كه امان اهللا در آستانه كناره گيري از تاج و تخت  1929در ميانه هاي ماه مارچ 
نوبي درگير نبردها بودند و در كابل ناخرسندي و جنيروهاي اصلي ارتش او در افغانستان » بود در آن گير كرده

  424.ناخشنودي از رژيم حاكم رو به افزايش داشت

در ستاد حوزه نظامي آسياي ميانه . در اين اوضاع، امان اله خان شانس پيروزي داشت، مگر فرصت را از دست داد
ا بهره گيري از اوضاع سودمند پديد آمده در كابل آغاز به پيشروي به سوي آن شهر ب«مي پنداشتند كه امير پيشين 

  425.مي نمايد

                                                 
  .60. كاتب، ص.   ٤٢١
  .همان جا . ٤٢٢
  110.همان جا، ص.  423
   77. و ص 55-53. ص.در باره علل ناخشنودي باشندگان كابل نگاه شود به كاتب، تذكر تاالنقالب، ص. 424

  .15گ ، بر897، كارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگاني دولتي نظامي روسيه، فوند .  425
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 .ش تاختنديسبتا سريع به سوي غزني به پندند و امان اهللا سر انجام از قندهار برآمسپاهيان  1929مارچ  29به تاريخ 
كدام مقاومتي رو به رو شوند، به تاريخ  سپاهيان بي آن كه با. پيشروي به سوي كابل در دو ستون صورت مي گرفت

   426.تندسهزاره به آن ها پيو تفنگدار دو هزار و پنجصد نفر همين جا بود كهدر  .اپريل به شهر مقر رسيدند 9

قبايل بومي پشتون از امان اهللا با گرمجوشي پذيرايي كردند و وعده سپردند تا در پيكار با بچه سقاء به او كمك 
  . نمايند

اپريل ارتش امير پيشين به غزني نزديك شد و درست در همين  لحظه بود كه مارش پيروز مندانه  15خ به تاري
پادگان  ،مگر. ه داشتند شهر را در همان لحظات نخست بگيرندماو در برنا» حواريون«امان اهللا و  .متوقف گرديد

بس نا به هنجار بود، يورش سپاهيان در آن ت يدار بود و با آن كه وضعاحبيب اهللا خان وف» امير«زني به غكوچك دژ 
  . امان اهللا خان را دفع كردند نيروهاي

بلندي هاي حاكم بر شهر را تصرف  ،به ياري نيروهاي تازه نفس هزاره يي ،نيروهاي امان اهللا خان ،اپريل 22به تاريخ 
چون وردكي هاي وفادار به  .شكستن حلقه محاصره شهر از شمال از سوي نبروهاي بچه سقاء ناممكن بود 427.كردند

اين گونه، . وه ها محاصره كرده بودندكغزني را بسته بودند و نيروهاي هوادار بچه سقاء را در  -راه كابل ،امان اهللا
   .زني اميدوار باشدغامير پيشين مي توانست به پيروزي در 

چون شوروي گام . سقاء از اين هم بيشتر شدشانس امان اهللا خان به پيروزي در پيكار در برابر بچه  1929در ماه اپريل 
وزير خارجه  –استالين و صديق خان چرخي. هاي استواري براي ارائه كمك نظامي به متحد ديرين خود برداشته بود

ف مزارشريف و ديگر نقاط رپيشين كه از قندهار به مسكو آمده بود، طرح عمومي اقدامات باهمي در زمينه تص
   . بل را تدوين نموده بودنداستراتيژيك در محور كا

رايزن پيشين نظامي شوروي در كابل و غالم نبي خان  -پريماكف. اپريل سپاهيان شوروي به فرماندهي و 22مقارن با 
 -اين مركز مهم سياسي. با پشتيباني نيروي هوايي شهر مزار شريف را گرفتند ،سفير افغانستان در مسكو -چرخي

 يتخته خيزبه را  آنديگر به كنترل هوادارن امان اهللا خان درآمد كه در برنامه داشتند اقتصادي شمال افغانستان بار 
  428.براي حمله به سوي كابل درآورند

                                                 
  .16همان جا، برگ .  426

  .ترجمه روسي 193. غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ص.  ٤٢٧
 272-270. ص. ، ص1998، مسكو، »ترور محرم«آقابكف، : ، نگاه شود به1929در باره تجاوز شوروي به افغانستان در بهار .  428

 -.ن به زبان پارسي برگردان و در ايران به چاپ رسيده استاز سوي داكتر ابوترابيا» خاطرات آقابكف«اين كتاب به نام : يادداشت(
. ، ص2، شماره 1999،)»رودينا«(» ميهن«فصلنامه // ، »پريماكف در راه مزار شريف«خون نخست، و نيز مقاله . ، و نيز اپتيكر، پ.)گ
اين مقاله از سوي : يادداشت( 211-207. ص. ، ص»1929 -19189روسيه شوروي و افغانستان، سال هاي «و نيز پانين، مقاله  21-17. ص
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در پشت جبهه او، قبايل . در عين حال، رخدادها در حومه غزني به گونه پيگيرانه به زيان امان اهللا رو به تحول داشت
بنا به گزارش سازمان . سرسپردگي نموده بودند، دست به شورش زدندپشتوني كه درست چندي پيش به او ابراز 

ان اهللا خان آغاز ميزش مسلحانه غلزايي ها به دليل تاراج روستاهاي بومي از سوي سپاهيان ا، خاطالعات شوروي
هم هم سربازان و افسران نيروهاي منظم و «: در يكي از گزارش هاي حوزه نظامي آسياي ميانه آمده بود. گرديد

چه مربوط به دسته هاي قبيله يي زير  آن. يان داوطلب قبيله يي در چور و چپاول ها دست داشتندوفرماندهان جنگج
از همين راه به  نيز در گان نخست همچنان سران قبايل .ماگري پيشه عادي افراد بودغي: فرمان خان ها مي گرديد

  429.»تندخزراندوزي مي پردا

پرتو خصومت هاي چندين سده يي ميان قبايل پشتون غلزايي و دراني در تاريخ  نا به هنجاري هاي دورني، در
در آغاز، غلزايي ها در دسته هاي پراگنده كه شمار جنگجويان شان به دو هزار نفر مي . افغانستان، پيچيده تر مي شد

به پاسداري از راه ها و رسيد، عمل مي كردند كه اكماالت سپاهيان امان اهللا خان را كه بخش چشمگير شان ناگزير 
ارتش امان اهللا با درگير شدن با آشوبگران، روحيه خود را باخته و . تاسيسات پشت جبهه مي پرداختند، بر هم زدند

  .توانايي حمله به كابل را از دست مي داد

ز هند چون كوچي هاي قبيله نيرومند سليمان خيل ا. شمار نيروهاي غلزايي افزايش يافت 1929در ماه اپريل 
چون درست در دوره پادشاهي امان اهللا . سليمان خيلي ها با امان اهللا دشمني شديد داشتند. بريتانيايي باز گرديده بودند

آن ها همچنان امان اهللا را متهم به .از سوي آنان گرفته شده بود) هزارستان(بود كه جلو تاراج باشندگان هزاره جات 
  . او با موازين شرعي در تناقض است آن مي نمودند كه شماري از اصالحات

كه امان اهللا او را به هند تبعيد (  -)شير آقا(.] گ-مجددي[ از پرخاشجويي سليمان خيلي ها با امان اهللا، فضل عمر
  .با توانمندي بهره برداري كرد ؛همراه با اين قبيله بازگشته بودكه ، )نموده بود

همه اعضاي اين خاندان از مخالفان اصالحات طراز . برخوردار بودخاندان مجددي در افغانستان از نفوذ بزرگي 
امان اهللا خان ناگزير گرديده بود بسياري از خويشاوندان و وابستگان شير آقا  1928به همين دليل به سال  .غربي بودند

در . يدرا بازداشت نما 430پيشواي روحاني باشندگان كابل -)حضرت شور بازار(فضل رحيم  -به شمول بردار او
  . انتقام بگيرند» دهري«نتيجه، شير آقا و برادر او هر آنچه را كه از دست شان بر مي آمد، انجام دادند تا از امير 

                                                                                                                                                             
در كلن به چاپ » كاوه«بنگاه انتشارات «از سوي » رازهاي سر به مهر تاريخ ديپلماسي افغانستان«گزارنده به دري ترجمه و در كتاب 

  ٣٦-33. ص.و همچنان بايكو، مقاله ذكر شده ص.) گ -رسيده است
  .16، برگ 897، كارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگاني دولتي تاريخ نظامي روسيه، فوند .  ٤٢٩

٤٣٠ .Paulada B. P. Reform and Rebellion in Afghanistan. 1919-1929 L. 1973. 126-129 
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ه بود قدرت را به ديدخان ناگزير گر اهللا عنايت رحضرت شور بازا »يرگيميانج«با  1929ي ردر ماه جنو پيش از اين،
روي اين منظور  .ضل عمر بود تا به گونه نهايي امان اهللا خان را در هم بكوبدكنون ديگر بر ف. بچه سقاء واگذار نمايد

به فراخوان او در روستاي بند دولت . مند قبايل غلزايي بر دشمن خوني خود كردوشير آقا ـ آغاز به تدارك حمله نير
  . زار گرديدگجرگه قبايل غلزايي و متحدان آن ها بر

ر اساس سنت هاي اسالمي امير خود او را ب : ان به گونه نهايي تصميم اتخاذ گرديداهللا خ انرگه در باره امجدر اين 
نموده و بر تخت دولت  فتحبچه سقاء پايتخت را «: كردندمالها به رهبري شير آقا فيصله  . گماشته اعالم نمودند

مي  پروردگارب خشم جو مواكنون او امير كشور شمرده مي شود و بغاوت در برابر ا. پادشاهي افغانستان نشسته است
  431.»مال خود خواهند رسيدعخالف كاران به سزاي ا و گردد

پس از صدور اين فتوا، امان اهللا آخرين متحدان خود را در ميان دسته هاي غلزايي از دست داد و شكست او در 
كه روياروي او مي [از يك سو نيروهاي بچه سقاء: چون در ميان دو آتش گير افتاده بود. حومه غزني محتوم گرديد

  .].گ-در پشت جبهه به او خنجر مي زدند ،كه از پشت سر[دسته هاي غلزايي  رو از سوي ديگ.] گ-جنگيدند

حبيب اهللا خان سوگند وفاداري ياد » امير«ريش سپيدان سليمان خيل به كابل آمدند تا به  1929اپريل  21به تاريخ 
او با آگاهي يافتن از خيزش نيرومند . نظامي بچه سقاء بود -گ سياسيپيروزي بزر ،يافتن چنين متحد نيرومند432.كنند

تصميم گرفت  بي درنگ پس از حمله سليمان ) از روي نامه شير آقا(نيرومند منتظره غلزايي ها در برابر امان اهللا خان 
  . لشكر كشي نمايد ،خيلي ها بر سپاهيان  امان اهللا به غزني

دسته هاي . رزمي آغاز گرديد پويايي نظامي سرازير شد و اقدامات ز كابل كمك هابه زودي براي اين قبيله ا
) كيلومتري حنوب غزني 24در (سليمان خيل آغاز به تمركز براي وارد آوردن ضربه قاطعانه در روستاي ناني 

و را از ا ات بهه سپاهيان امان اهللا قطع كردندجراه هاي مواصالتي را در پشت  مههمگام با اين، آن ها طبق برنا. نمودند
اين گونه، پشتون هاي سليمان خيل پلي را در نزديكي غزني منفجر ساختند و در .  كمك قندهار محروم سازند

  433.بسياري از جاها در راه ميان غزني و قندهار حفره هايي كنند

رش وومه غزني يبيش از سه هزار نفر جنگجوي آن ها بر مواضع سپاهيان امان اهللا خان در ح 1929اپريل  23به تاريخ  
. همگام با آن، در برابر ارتش امان اهللا سپاهيان هوا دار بچه سقاء به فرماندهي پر دل خان آغاز به تهاجم نمودند. بردند

تنها پايمردي . دموب و به اسارت در آكامان اهللا سرنيروهاي بخش چشمگير  ،در روند نبردهاي سهمگين چهار روزه

                                                 
 ، متن انگليسي557.استيوارت، ص.  ٤٣١
  ،  متن روسي98. كاتب، تذكر االنقالب، ص.  ٤٣٢
  .140، برگ 1805، كارتن 2يژه ، پرونده و62بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند .  433
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هزاره ها به غلزايي ها اجازه ندادند تا حلقه محاصره را بسته  .ت كامل نجات بخشيدهزاره ها بود كه او را از شكس
  434.نمايند

از اين رو، . مگر ناگزير بود عقب نشيني نمايد. در نظر نداشت تسليم شود مل شكست سهمگينحت ه رغمامان اهللا ب   
با اين هم، . به سوي قندهار رفتد، كه شمار آنان به يك هزار و پنج صد نفر مي رسي خود با بخشي از سپاهيان

كوهي به سوي وردك براي وارد آوردن ضربه ناگهاني بر از مسير جنگنده ترين و پر شمار ترين گروهبندي خود را 
  435.كابل گسيل داشت

مي توان گمان برد كه امان اهللا اميدوار بود در قندهار تا تصرف كابل از سوي هوادارانش از مزارشريف و هزاره 
مگر، اين بار تقديد نيود  .او همچنان اميدوار به كمك شوروي بود .خود را سر پا نگهدارد.] گ-)هزارستان[( جات 

هر چه بود، دسته يي كه او به محور وردك گسيل داشته بود، با سربازگيري از پشتون ها و . آرمان او تحقق پيا نمايد
ر به زودي به دليل مقاومت سپاهيان بچه سقاء از پيشروي هزاره ها بومي آغاز به تاحتن به سوي پايتخت نمودند مگ

  . هر چند هم سركوب نگرديدند. باز ماندند

تا پس از گريز امان اهللا از كشور هم ادامه حآنچه مربوط به هزاره ها مي گردد، آن ها به نبرد در برابر بچه سقاء 
 436.دادند

حيه خود را باخته بودند، با عقب نشيني از زير ضربات پيهم سپاهيان امان اهللا كه ديگر رو 1929اپريل  30به تاريخ 
مگر هيچ چيزي به دست . امان اهللا بي درنگ از قندهار نيروهاي تقويتي و پول خواست. سليمان خيلي ها به مقر رفتند

  . نياورد
  
وي نيروهاي بچه سقاء براي جلوگيري از  پيشر ورزيدماه مي، امان اهللا در قالت براي آخرين بار تالش  15به تاريخ  

سر از اين لحظه، بر پايه . مگر نتوانست كاري بكند .نمايدرايي آبازتوانايي رزمي سپاهيان خود را به سوي قندهار، 
 437.يري براي گريز از كشور گرفتگاو آغاز به آماده  ،گزارش يك اجنت شوروي

  
جون  4به تاريخ . تانيايي گذشت و به كويته رسيدمرز هند بري زامان اهللا همراه با خانواده ا ،ماه مي 23شب هنگام 

 واين بود كه تالش هاي امان اهللا خان براي بازگردانيدن تاج . سپاهيان بچه سقاء بدون جنگ قندهار را گرفتند 1929
   .به شكست انجاميدوفادار  به او و هزاره ها تخت با تكيه بر قبايل پشتون 

                                                 
  .15، برگ 897، كارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگاني دولتي نظامي روسيه، فوند  . ٤٣٤
  همان جا.  435
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ستند پيروزي شان را جشن بگيرند و شوروي ها ناگزير بودند واقعيت امر اوضاع ديگر بچه سقاء و انگليسي ها مي توان

  . در افغانستان را بپذيرند
  

گريز امان اهللا خان، ادامه حضور سپاهيان شوروي و دسته هاي غالم نبي خان چرخي را در مزار شريف بي مفهوم 
انجام اين كار بس نادلبخواه . را خوانده شدنداين نيروها واپس به سوي شوروي ف 1929مقارن با اواخر مي . ساخت

ي ميانه نبز بازتاب ادر باره اين اقدام حتا در يكي از گزارش هاي اطالعاتي ستاد حوزه نظامي آسي سرخوردگي. بود
د شدن از پيروزي به رغم آن كه يامان اهللا كه از سوي قبايل شورشي در محاصره قرار گرفته بود، با نوم« :يافت بود

، به ار مساعد و مناسب تحول مي يافتيجايي اوضاع نظامي در شمال افغانستان براي او به پيمانه بستا ع سياسي و اوضا
  438.»هند گريخت

  
به خاطر «به آگاهي استالين رسانيد كه  1929او در ماه جون : چيچيرين از اين هم بي پرده تر سخن بر زبان مي آورد

حكومت، شوروي اين شانس تاريخي را از دست داد تا در پيوندگاه ميان  برخي از اعضاي» تنگ نگري هاي تباري«
نهايي و  ديدن در اين پيوند، او با شكست .»مواضع خود را تحكيم بخشد ،كشور شوراها و امپراتوري بريتانياي كبير

خدادها نظاره كرديم و بر ر[تا چشم برهم زديم «: با اندوه نوشت برباد رفتن اميدهاي امان اهللا به بازگشت به قدرت،
به دست .] گ-در اين بازي[پر برنده يي تاريخ چه ! آوخ. ؛ همه چيز برباد رفت.]گ-بي آن كه گام قاطعي برداريم

   439»!داده بود ما
  

رشته هاي  ،ن همبا اي مگر، . در يك سخن، حكومت شوروي سرنگوني امان اهللا را چونان شكست خود ارزيابي نمود
  . پيشين افغانستان را در دست نگهداشته بود روابط پنهاني با امير

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  همان جا . ٤٣٨
  .1941-1928رهبران شوروي، مراسالت، سال هاي // 20.06.1929نامه چيچيرين به استالين، تاريخي .  ٤٣٩
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  بخش بيست و يكم
  قبايل مرزي  از سوياشغال كابل 

  و  
  به پادشاهي رسيدن نادر  

  
موقف بچه سقاء را به پيمانه چشمگيري  ،نيروهاي امان اهللا خان در حومه غزني و در پي آن گريز او به هند شكست

حكومت «: نظامي شوروي نشاندهي شده بود در يكي از گزارش هاي استخبارات در پيوند با اين،. بخشيد استحكام
در  مه و شايددر كشور بوده ها چشمگيرترين نيرونيروهاي او  .است در شماري از شهرها تحكيم يافته440بچه سقاء

     441.»به شمار روندبه عنوان نيروهاي اصلي  ينده نزديكآ
  

چون بر  .مبارزه بر سر قدرت در افغانستان هنوز به پايان نرسيده است«ه ك بود سند ياد آوري شدههمين راستش در 
ستره قبايل گبا توجه به اوضاع در روشن است . »در بياورد خودحبيب اهللا است تا قبايل مرزي را زير اطاعت » امير«

گندگي هاي سده يي، چون اين قبايل به رغم همه دشواري ها و پرا. بس به جا و به مورد بود» تاكيد« اين  ،پشتون
  . و وزير پيشين حربيه نمودند 442قهرمان جنگ سوم افغان و انگليس -آغاز به متحد شدن پيرامون محمد نادر خان

  
چون پس از رخدادهاي خوست نمي خواست به امير . مقارن با سرنگوني امان اهللا خان، نادر در فرانسه بسر مي برد

هبر محافظه كار قبيله يي بود، اقدامات شاه را به دليل ريك  جنرال سرشناس كه .اصالح طلب خدمت نمايد
   . در كشور تاييد نمي كرد يغرب طرازشتابزدگي هنگام پياده سازي تحوالت 

  

                                                 
  .يوري تيخانف -در سند چنين آمده است.  440

  .127، برگ 1806، كارتن 2، پرونده ويژه 62بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند .  ٤٤١
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ت، و همين گونه پيروزي در برابر انگليسي ها در جنگ استقالل، بنا به يك رشته مالحظات سياسي كه بيشتر بار تبليغي داشته اس
و به همين پيمانه محاصره دژ تل كه آن ) كه يك منطقه دور افتاده كوهستاني است(چون نبرد در جبهه جنوبي . بزرگنمايي شده است

از سوي نادر جا زده شده است، از ديدگاه استراتيژيك اهميت چنداني نداشت و در تعيين سرنوشت جنگ » فتح تل«هم نادرست چونان 
  .در طول تاريخ خالف واقع تبليغ شده است، تاثير چشمگير نداشت برخالف آن چه كه پيوسته

  
نادر چگونه به پادشاهي : تاريخ سكوت مي شكند«سيدال يوسفزي، : براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر براي مثال نگاه شود به

  .1378، پيشاور،»ميوند«، چاپ بنگاه اتشارات »رسيد؟
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نادر خان را ناگزير گردانيد با شتاب از  ،تخت كابل از سوي يك تاجيك تبار گرفتنجنگ داخلي در افغانستان و 
  . ه وارد كارزار پيكار بر سر قدرت گرددمستقالن و اروپا به ميهن بشتابد

  
چون محبوبيت امان اهللا خان در خارج به ويژه در  .او ناگزير گرديد بس محتاطانه اقدام نمايد ،تا رسيدن به افغانستان
   .ه هاي خود برداردماز برنا هتوانست پيش از وقت پرد ياز اين بو، نم. هند بسيار بزرگ بود

  
ه رهبر افغان را ناگزير مي گردانيد دست به دامن ترفندهاي ديپلماتيك بيندازد، كمبود يكي از علل وزنيني كه ك

در اروپا و هند نادر مي توانست تنها از امانيست ها كه در . شديد منابع مالي براي آغاز مبارزه در برابر بچه سقاء بود
هر چه بود، نادر توانست با رو آوردن به  . سيماي او ناجي افغانستان و امير خود را مي ديدند، پول به دست بياورد

  .  هواداران امان اهللا خان براي به دست آوردن كمك مالي بخشي از مبلغ مورد نياز را تهيه نمايد
  

او با به ياد آوردن . محيل، پول هنگفتي را به دسترس نادر خان گذاشته بود.] گ-چرخي[ حتا صديق خان
كار ان اهللا خان مندانستن مقاصد اصلي نادر خان و با تصور اين كه او به سود ا من با«: رويدادهاي آن برهه مي گفت

كه از  مبعدها آگاهي يافت. بگذارند در دسترس او رهنمود دادم تا چهار هزار پوند استرلينگ با پشتوانه طال مي كند،
غير از من،  .بود من سپاسگزاري كرده يي به خاطر آن از طي نامهاو ند كه بوداين مبلغ به نادر خان دو هزار پوند داده 

هاي ما را بر آورده نساخت و پس از آرزور خان دمگر نا. كسان ديگري هم به نادر خان كمك نموده بودند
را اهللا خان پادشاه افغانستان خواند و سپس همه هواداران او  خود را به جاي امان 1929سرنگوني بچه سقاء در اكتبر 

  443.»تسويه كرد
  

  . پيشگويي در باره آينده افغانستان ناممكن بود 1929ود، در ماه فبروري هر چه ب
  

من به خود حق «: خود با كشتي از فرانسه به هند، به رسانه هاي گروهي اعالم داشت  درياپيمايينادر خان به روز 
من همچنان كمترين . مبيشتر از ديگر افغان ها مداخله كن] يوري تيخانف -مساله تاج و تخت[نمي دهم در اين مساله 

آن چه مربوط مي . بردارم جهت همچنان در نظر ندارم هيچ گامي در اين. آرزومندي يي ندارم تاج و تخت را بگيرم
  444.»ط به اراده مردم افغانستان مي گرددوفيصله اين امر مرب ،مان اهللا خانااكميت اعليحضرت حگردد به 

  

                                                 
  .  47، برگ 8234بايگاني مركزي خدمات امنيت فدرال روسيه، پرونده//  18.03.1946خي پروتكل بازجويي از صديق خان تاري. ٤٤٣
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پا به كارزار پياده ساختن برنامه پر خطر مبارزه بر سر  اوآن بود كه  در همان هنگام گواه بر ي نادرآخر گفته هاي
كه در  يي مصاحبه خود را در عرشه كشتياو چنين بر مي آيد كه تصادفي نيود كه . قدرت در افغانستان مي گذارد

   .بود، داده بود لهمان روز رهسپار مارس
  

و ا .ندرسيدپايتخت غير رسمي گستره قبايل پشتون  - پيشاور نادر خان با برادرانش به شهر 1929ماه مي  23به تاريخ 
هيات به اين گونه، نادر خان . آشكارا پشتيباني خود را از امان اهللا خان اعالم داشت ،با ارزيابي اوضاعدر پيشاور 

اء را سرنگون بچه سق تاداد  درا به خرج خواهود همه توان خ«داشت كه  مالعسران قبايل كه به ديدار او رفته بودند، ا
   445.»و تاج و تخت امان اهللا خان را برگرداند

  
از وفاداري  وابه هنگام ديدار با  نرهبر برجسته سياسي ناسيوناليست هاي پشتو -نادر همچنان به خان عبدالغفار خان

  446.»من انجام مي دهم، به خاطر امان اهللا خان است ن چه را كهآهمه «: اطمينان داد خود به امان اهللا خان
  

به خوست رسيد، بنا به گزارش اجنت هاي بريتانيايي در مالي عام به سود  1929هنگامي كه در اوايل مارچ نادر، حتا 
  . او پنهاني در ميان سران قبايل در برابر امان اهللا خان تبليغ مي كرد ،ر، با اين همگم. امير پيشين سخن مي گفت

  
به همه نيرو تالش مي ورزيد تا پشتون هاي استان مرزي  ،ميهن ود بهروزهاي نخست آمدن خ رداين گونه، نادر خان 

ين بود كه امان اهللا خان بپيش  او: شمال باختري و هواداران فزونشمار امير پيشين را در درون افغانستان از خود نراند
از گريز  انيست ها پسممي خواست كه بخش بزرگ ارو،  از همين .شكست خواهد خورد رتدرزه بر سر قار مبد
بدون تبارز همبستگي  همچنان ناممكن بود .متحدان او گردند ءان در مبارزه در برابر بچه سقاشرهبر ) يا كشته شدن(

  . استان مرزي شمال باختري ياري بجويد »زادآ«از كوهنشينان نوار  ،با امان اهللا
  

نادر . دنكدام كمكي به نادر خان نماي ندتسريتانيا نمي توانبكومت ح» بيطرفي«مگر روشن است قبايل مرزي بدون 
ونه انگليسي ها نگذاشتند پتان ها به كمك گاو مي ديد كه چ ،افزون بر آن. ع را به خوبي مي دانستوخان اين موض

ياي كبير در باره رفع ممانعت مشاركت پتان ها در رخدادهاي ندر پيوند با اين، نادر مي بايستي با بريتا. امان اهللا بشتابند
به بهاي سپردن وعده به هر چند هم توانست به مقصد دلخواه خوداو  ،هر چه بود447.رسيد ينستان به تفاهم مافغا

                                                 
  .267. فيض محمد كاتب هزاره، تذكر االنقالب، مسكو، ترجمه روسي، ص.  445
  همان جا.  446

گشودن باب مداخله و دست اندازي ابزاري قبايل مرزي هند بريتانيايي در امور  -كار به باور شماري از كارشناسان، همو اين.  ٤٤٧
هر چند اين كار او از . داخلي افغانستان، آن هم با پشتيباني يك قدرت خارجي، بزرگترين و نابخشودني ترين لغزش نادر خان بود



 ٢١٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

، تنگاتنگ با آن ها همكاري خواهد كرد ،كابل ختانگليسي ها مبني بر آن كه در صورت پيروزي و نشستن بر ت
    .دست يابد

  
از پشتيباني جنبش ضد بريتانيايي شورشي در گستره قبايل  اين قول حد اقل به معناي خود داري افغانستان ،در آينده

 .را مي بايستي به شدت از پشتون ها پنهان نگه داشت» جنتلمن ماآبانه«روشن است چنين سازشنامه 448.پشتون بود
  . چون آن ها مي توانستند چنين كاري را چونان خيانت ارزيابي نمايند

  
حتا ديپلمات هاي . بر بچه سقاء، اقدام ناگزير و اجباري بود براي پيروزين تفاهم پنهاني با انگليسي ها براي نادر خا

و تحليل سياست نادر  مشاور سفارت شوروي با تجزيه -سكري. براي مثال اي .شوروي بر اين موضوع معترف بودند
به  1929بر دسام محبيب اهللا به تاريخ پنج» امير«خان در دوره جنگ داخلي در افغانستان در آستانه سرنگوني 

. شده باشد كيسي ها نزديلنادر خان در اين اواخر مي بايستي با انگ«: ر امور خارجي گزارش دادديسارياي خلق مك
بدون كمك مستقيم انگليس به دشوار مي تواند بر پايان نادر، . راه ديگري نمي تواند مانده باشد وچون براي ا

از سوي انگليس به دست نياورد، به دست آوردن  يكمك مستقيمو، اهر گاه . سنجش نمايد پيروزمندانه برنامه خود
سيدن كمك هاي مالي از هند و نگرفتن جلو سرازيري ربه شكل چشم بستن به  .]گ-بريتانيا[ ير مستقيمغكمك 

  . دست كم در برابر چشمان ما خود نمايي مي كند» آزاد«سپاهيان قبيله يي از نوار 
  

مشي  ،كيم وضعيت خود در داخل افغانستانحمدهاي جنگ داخلي و تاا زدودن كامل پيدر آغاز تنادر، و، راز همين 
سرنوشت قبايل افغان از اين رو، . ركت خواهد كردحانگلوفيلي را پيش خواهد گرفت و به خواست انگليسي ها 

   449.»نقش درجه دوم خواهد داشت اوبراي  برههدر اين ) پشتون(
  

كومت بريتانيا حانگيزه هاي . از داشت، روشن بوديدوستانه بريتانياي كبير ن» بيطرفي« عللي كه به خاطر آن ها نادر به
در لندن با نگراني فزاينده به آمادگي امان اهللا خان  18929در آغاز . كه از او حمايت مي كرد، داراي چند پهلو بود

                                                                                                                                                             
عي ماكياوليسم سياسي استوار است، اقدام ناگزير و اجباري يي براي كه بيشتر بر شالوده نو) سياست واقع بينانه(» رئال پوليتيك«ديدگاه 

  .رسيدن به قدرت بوده است، توجيه پذير مي باشد
  

كه كنون ديگر از خاك پاكستان صورت گرفته و شكل دنباله دار و بي پايان را به  -در روزگار ما نيز درست همين گونه مداخله ناروا
  .چالش براي صلح و ثبات در كشور و حتا منطقه و جهان شناسايي شده استخود گرفته است، چونان بزرگترين 

اين كارشناسان بر آن اند كه نادر آتشي را به خرمن هستي افغانستان زد كه شعله هاي آن شايد براي دهه هاي متمادي، هرگاه نه سده ها  
  .گ -.تان گشودنادر با اين كارش، دروزاه هاي جهنم را به سوي افغانس. آن را خواهدسوخت

  .517. ، متن انگليسي، ص»آتش در افغانستان«استيوارت، .  448
  .228، برگ 5، كارتن 4، پوشه 13، پرونده ويژه 1929بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، بايگاني شخصي استارك،  . ٤٤٩



 ٢١٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

تصرف مزارشريف از سوي سپاهيان كه در سر انجام به كو سمبني بر لشكركشي به كابل و پويايي امانيست ها در م
  . نظارت مي كردندشوروي انجاميد، 

  
بر نخواهند تابيد و دير را انگليسي ها همچنان مي دانستند كه پشتون ها بودن يك امير تاجيك را بر اورنگ پادشاهي 

اخلت پويا در گرفتن جلو پتان هاي هند از مد. يا زود كابل را خواهند گرفت و بچه سقاء را سرنگون خواهند كرد
   . مندان و نظاميان انگليسي نيك مي دانستندركا ا،ناممكن بود و اين را ديپلمات ه» پختگي رسيده«اين پيكار به 

  
 سرشارانگلستان نمي توانست هراس نداشته باشد كه قبايل مرزي پشتون با به دست آوردن غنايم  ،افزون بر اين

كومت مركزي افغانستان بر حاز زير كنترل انگليس و هم از زير كنترل  نظامي در افغانستان تالش خواهند ورزيد هم
در دوره هاي خيزش هاي بزرگ قبايل مرزي پيوسته در » زاد و مستقلآياغستان «فراخوان هاي مبني بر ايجاد . آيند

در  1929-1928اين فراخوان ها همچنان در هنگام جنگ داخلي سال هاي . هر دو سوي خط ديورند پديد مي آمدند
   450.افغانستان شنيده مي شدند

  
با روي كار آوردن يك رهبر محافظه كار پشتون مورد پذيرش عموم به هرج تا در يك سخن، بر بريتانياي كبير بود 

  . بهتر از نادر خان كسي يافت نمي شد ،براي بازي نمودن اين نقش. پايان بخشد و مرج در افغانستان
  

با برادرانش به خوست  1929ماه مارچ  6به تاريخ  ،ت به خودبنيت انگليسي ها نس سنحنادر خان با به دست آوردن 
. مقارن با اين وقت، دژي كه از سوي باشندگان بومي به محاصره در آمده بود، در آستانه تسليمي بود 451.آمد

دژ 452.ايان بخشيدندباشندگان خوست با خشنودي به پيشواز قهرمان جنگ سوم افغان و انگليس شتافتند و به نبردها پ
  .براي چندي ستاد فرماندهي نادر گرديدخوست كه پسان ها متون نامگذاري شد، 

  
تدوين نموده بود، نقش اصلي به قبايل وزيرستان هند بريتانيايي داده شده بود كه مي  نادردر پالن تصرف كابل كه 

همه نيرو از هم پاشيدگي و درز افتادگي  و بل نيز با  ،دناء را در هم بكوبقبايستي نه تنها نيروهاي اصلي بچه س
  .خنثي بسازدگسيختگي ميان قبايل پشتون جنوب افغانستان را 

  

                                                 
 ،2پرونده ويژه  ،62و سياسي روسيه، فوند دولتي تاريخ اجتماعي  يبايگان// 15شماره  ،سياي ميانهآگزارش ستاد حوزه نظامي .  ٤٥٠

  .115برگ  ،1806كارتن 

  .50، برگ 110، كارتن 4، پرونده ويژه 532بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند . 451
  .57. شاه ولي خان، ص.  ٤٥٢



 ٢١٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

تا شصت (هزار نفر مي رسيد دبه نو 1929شمار لشكرهاي وزيري و مسعود در  ،بنا به مدارك استخبارات شوروي
  453.سلح بودندكه جنگجويان بسيار خوب م) هزار نفر وزيري و نزديك به سي هزار مسعود

  
تا فرارسيدن پاييز نمي شد به  نيتا پايان خرمن يعروشن بود : اين برنامه يك نارسايي جدي داشت ،جدا از همه

  . كردي پتان ها از وزيرستان به افغانستان سنجش رسرازي
  

هسته آن را . جنوبي بوداميدوار به ايجاد ائتالف قبايل پشتون افغانستان  »آزاد«بايل نوار قنادر خان تا آمدن دسته هاي 
نادر براي  ،براي مثال. بايستي قبايلي مي ساختند كه همراه با او در جنگ سوم افغان و انگليس جنگيده بودند يم

سرسپرده تشكيل ارتش خود به قبيله جدران رفت كه  بخش بزرگ جنگجويان آن كماكان به فرمانده پيشين خود 
  .نه سنتي پيوندهاي تنگاتنگي با وزيري ها و مسعودهاي هند بريتانيايي داشتندافزون بر اين، جدران ها به گو 454.بودند

  
تنها قبيله يي كه از جمع همه –به قبيله جاجيشاه محمود را كه سپهدار و ديپلمات مجربي بود،  -نادر ، بردار خود

رگاه هاي ذترين گبه، به ياري وفاداري جاجي ها .، فرستاداداري از او برخاستندوسره به هكقبايل مرزي ي
يش مواضع خود را در پبيش از  ،نادر ،با اين كار 455.ندترل نادر در آمدنتان زير كساستراتيژيك از هند به سوي افغان

  . كيم بخشيدحناحيه خوست ت
  

 - شاه ولي خان  در يكي از موثر ترين و پر شمار ترين قبايل پشتون جنوبي -همين وظيفه را برادر ديگر نادر شاه
   456.به دوش داشت كه توانست موفقانه رسالت خود را انجام دهدا منگل ه

  
اين گونه، نادر خان كه اوضاع در گستره قبايل پشتون را نيك مي دانست، در نخستين گام ها در سرزمين افغانستان 

مطميني با  را به سوي خود متمايل ساخت و نيز ازتباط.] گ-هند بريتانيايي[رستان نيرومند ترين قبايل جنوبي و وزي
  .هند بريتانيايي تامين نمود

  

                                                 
  .27، برگ )افغانستان(، »قبايل«  1225بايگاني خدمات استخبارات خارجي،كارتن . ٤٥٣

  
  

تاريخي  ،»تبصره كوتاهي در باره  قبايل داخلي جنوب افغانستان منهاي دراني ها«دداشت گزارشي سفارت شوروي در كابل، يا .٤٥٤
  .12برگ  1، پوشه 4، كارتن 14بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، بايگاني شخصي استارك، پرونده ويژه // 15.01.1930

455 .Gregorian V. The Emergence of Modern Afghanistan. Stanford, 1969.P. 248. 
  .60. شاه ولي خان، ص.  ٤٥٦

  



 ٢١٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 –سهم بارزي را در پبروزي آينده برادر بزرگ خود، محمد هاشم خان نيز داشت كه از خوست به مشرقي رفت 
شايد نادر خان نيك مي دانست كه اوضاع . جايي كه او ارتباطات گسترده يي در ميان سرشناسان بومي قبايلي داشت

  . چون بسياري از قبايل پشتون و طوايف از سوي بچه سقاء خريده شده بودند. است در اين استان بس پيچيده
  

 موضوع، در پيوند با اين. هاشم خان با آن كه تند خو و به هيچ رو مرد ميدان جنگ نبود، مدير و ديپلمات خوبي بود
مل مي شد و اآباد ش ه جاللنثي ساختن هواداران بچه سقاء در منطقخمنطقي است گمان زد كه در ماموريت او تنها 

در . مي كشاندخود  سويبيب اهللا را به ح »امير«دست كم بخش كوچكي از نيروهاي  ،كانمبايسته بود تا جاي ا
توانست دسته هاي رزمي يي تشكيل  ، مگر،با بسيار دشواري هر چند هم هاشم خان: فرجام چنين هم از كار برآمد

به هند عقب نشيني نمايد كه در آن جا  1929نجام ناگزير گرديد در سپتامبر دو بار شكست خورد و سر ا ،مگر. نمايد
  457.ومت انگليس بازداشت گرديد و تنها توانست پس از پيروزي برادر خود به ميهن باز گرددكاز سوي ح

  
بود كه  ه در آن آمدهكبه چالش فرا خواند او را نادر خان آشكارا بچه سقاء را با گسيل پيامي  1929در ماه مارچ 

كسي را بر تخت پادشاهي افغانستان خواهند نشاند كه در ميان آن «نخواهند كرد و  راذپشتون ها قدرت را به او واگ
خواهد » كسي«اون عاو را م ،د در صورت موافقت با اين شرايطراو به بچه سقاء وعده سپ458.»ها نفوذ داشته باشد

تا «. حبيب اهللا خان جواب كوتاه و بسيار روشني  دريافت »ريما«ز پاسخ، جنرال نادر خان ادر . ساخت كه پادشاه شود
نيرومند من است، به كسي نخواهم  و در دستان وقتي كه من زنده ام، تختي را كه به زور شمشير خود گرفته ام

  . اين بود كه شعله هاي جنگ داخلي در افغانستان با نيروي تازه يي زبانه كشيد 459.»داد
  

دليل اين كار آن بود كه در آن هنگام  .پيام خود از كسي نام نبرده بود رخان د رناد ده مي شود،به گونه يي كه دي
 ،تا شكست كامل او. در گير پيكار بر سر قدرت بودنيز داشت،  رن اهللا خان كه به اندازه كافي سپاه در اختيااهنوز ام

   .ن او يك ديگر را در جنگ فرسايشي مي سايندان ترجيح مي داد از دور تماشاگر آن باشد كه چگونه رقيباخنادر 
  

راه به سوي كابل را به روي او سرزمين هاي احمد زايي ها  .را نيك مي دانست» تله غلزايي«افزون بر اين، او خطر 
مي بست و بر پشت جبهه او لشكرهاي سليمان خيل و قبايل متحد آن ها كه از هند در حال برگشت بودند، در هر آن 

  . به بزنندضرتند مي توانس

                                                 
در باره اعضاي حكومت و كرسي نشينان «سفير شوروي در كابل به كميسيارياي خلق در امور خارجي،  -استارك. يادداشت ل.  ٤٥٧

، پرونده 1931يگاني شخصي استارك، بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، با// 1931ماه مي  31بااليي در افغانستان، تاريخي 
  . 87، برگ 1، پوشه 5، كارتن 15ويژه 

   .63.فيض محمد كاتب، ص. 458
  همان جا.  ٤٥٩



 ٢١٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
تصميم گرفت جنگ را به گونه : خرد ورزانه رزمي در برابر بچه سقاء را برگزيد شگرددر اين اوضاع، نادر يگانه 

به سوي بيابد و  ان تازه يي را در ميان قبايل مرزي پشتون جنوبيدفرسايشي پيش ببرد و با دادن هر گونه وعده ها متح
پشتون ها به گونه يي كه در اسناد اطالعاتي شوروي آمده است، از  او براي متحد ساختن .خود بكشاند

  460.، بهره گرفت»!باشد) پشتوني(افغانستان بايد افغاني «شعار
  

شرايط براي آغاز اقدامات رزمي در بابر  461.نخستين تهاجم نادر بر كابل آغاز گرديد 1929ماه مارچ  27به تاريخ 
. ل شده بودندسيگ )به محور غزني[ نيروهاي اصلي او در برابر امان اهللا خان: بچه سقاء بسيار مناسب برگزيده شده بود

هزار جنگجو باال  5-4را گرفت و توانست شمار دسته هاي خود را تا  زنادر بدون جنگ شهر گردي 1929در اواخر 
ته يي كه نادر خود بر گاه مهم استراتيژيك التيمور را بگيرد و دسران او توانست گذدرارندي يكي از بچپس از . ببرد

  . ه زمين هاي احمد زايي ها در وادي چرخ برسدبآن فرمان مي راند، 
  

                                                 
  . 146، برگ 1806، پوشه 2، پرونده ويژه 62بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند .  460

  .در چهار تهاجم نخست با شكست رو به رو شده بود نادر خان روي هم رفته پنج بار بر كابل لشكركشي كرده بود كه.  ٤٦١
شايان يادآوري است كه در چهار تهاجم نخست، تنها نيروهاي قبايل داخلي اشتراك داشتند كه همه يا شكست رو به رو شده : يادداشت

ايي تهاجم پنجمي را سازماندهي آن گاه نادر خان كه از گرفتن كابل نوميد شده بود، به ياري جنگجويان قبايل وزيري هند بريتاني. بود
  . كرد و توانست بر نيروهاي خسته و فرسوده امير حبيب اهللا كه به شدت با كمبودهاي تداركاتي رو به رو بودند، پيروز گردد

  
ي نادر، در عين زمان حاج... «:مي خوانيم» نادر چگونه به پادشاهي رسيد؟: تاريخ سكوت مي شكند«كتاب  76. در اين پيوند در ص

قونسل پيشين بمبي را با مكتوب مفصلي عنواني دينس بيري سكرتر امور خارجه حكومت هند كه با حاجي سابقه  -محمد اكبر يوسفي
شناسايي داشت، به سمله فرستاد و نامه خصوصي يي هم به دست او به نام همفريز داد تا در رساندن مكتوب و اجراي مطالباتش 

  . مساعدت نمايد
در آرشيو ملي هند  1929مربوط امور خارجي سال  40-كه به نام سند شماره اف 1929سپتامبر  18امه محرمانه تاريخي نادر در اين ن 

  :موجود است، چنين اظهار مي كند
اگر حكومت هند به قبايل آن سوي سرحد اجازه ندهد كه به او كمك و معاونت نمايند، هرگز كامياب نخواهد شد و افغانستان دچار «

به طوري كه حاجي محمد اكبر جريانات را به صورت مفصل به شما شرح خواهد داد، به وجود . مرج و تباهي خواهد گرديدهرج و 
  :آمدن يك حكومت قوي و مستقر در افغانستان سراسر به مفاد دولت بريتانيا بوده منجمله امتيازات زير را براي شما تامين خواهد كرد

 بريتانيا روابط نزديكتر بين افغانستان و  -1

 كاهش نفوذ روسيه  -2

 جلوگيري از تبليغات اشغال انگيز و مخالفانه د رهند  -3

 كابل توسط بريتانيا -قندهار و هرات -ساختمان خط آهن چمن  -4

 روابط با قبايل سرحد به ترتيبي تنظيم خواهد شد كه براي دولت بر يتانيا مساعد باشد -5

  .گ-»...ا مانند گذشته خواهد پذيرفتكمك مالي بريتانيا ر! افغانستان با وصف استقالل -6



 ٢١٩ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

چون احمد زايي ها دسته هاي پيشتاز نادر خان . دركه پيروزمندانه آغاز گرديده بود، با شرمساري شكست خو تهاجم
را ناگزير  اوان خيل از پشت جبهه به سليمرتهديد ض. بي درنگ فرمان عقب نشيني داد نادر هم .را در هم كوبيدند

  462.ور شمال دست نگهداردحگردانيد براي چندي از يورش به م
  

رهبر مذهبي .] گ-مجددي[شير آقا  تا ه بودبه خرج دادبسياري رخدادهاي آينده نشان دادند كه نادر خان مساعي 
 شاه ولي خان در رالزايي سران غ ميان نادر خان و 1929نفس گفتگوها در ماه اپريل . او بپيوند ، بهغلزايي ها

  463.تاييد مي نمايد »يادداشت هاي خود«
  

مدعي  ،با اين كار. با همه دشواري ها، نادر توانست مقارن با ميانه هاي ماه مي همين سال با شير آقا به تفاهم برسد
  . من سازدرو بر سر كابل اي ان خود را در پيكار پيشِيبهه سپاهجتاج و تخت افغانستان توانست پشت 

  
حبيب اهللا به پا خاسته » امير« كه باشندگان آن در برابر ادي لوگر وماه مي دسته هاي او بار ديگر به  15به تاريخ 
   464.نددرازير شبودند، س

  
شير آقا نادر را امير نو  ،ندبودله ا پيگرد امان سرگرم هنگامي كه لشكرهاي سليمان خيل 1929ماه مي  18به تاريخ 
  . خواند و از قبايل پشتون خواست تا از او پشتيباني نمايندافغانستان 

  
برخورد  خويشتندارانهبر پايه اطالعات سازمان اطالعات نظامي شوروي باشندگان جنوب افغانستان با اين فراخوان 

بردهاي نيك رشته پس از  و غاز نمايدآد در همان ماه تهاجم به سوي كابل را نچيزي كه به نادر اجازه ندا. نمودند
  465.ناگزير گرديد بار ديگر عقب نشيني نمايد ردر كتل التيمو ككوچ

  
ن به راه بيفتد، شكست از اين هم وماه ج 27نادر هنگام تدارك دومين تهاجم خود بر كابل كه قرار بود به تاريخ 

ه مي شاه ولي بچه سقاء هم با بهره گيري از لحظه مناسب بر دشمن پيشدستي كرد و در اواخر ما. رگتري خوردزب
نبرد بر سر اين شهر را درست مانند مورد امان اهللا در هنگام محاصره شهر  ترنوشس. بيرون راند زخان را از گردي

  .رقم زدزني تهاجم همزمان سپاهيان بچه سقاء و لشكرهاي سليمان خيل و متحدان آن ها غ
  

                                                 
  . 21، برگ 897، كارتن 1،پرونده ويژه 25895بايگاني دولتي نظامي روسيه، فوند .  ٤٦٢
  . 62. شاه ولي، ص.  ٤٦٣
  .129. فيض حمد كاتب، ص 464
  21، برگ 897، كارتن 1بايگاني دولتي نظامي روسيه، پرونده ويژه .  465



 ٢٢٠ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

از حمله بر نادر بگيرد و سر انجام نادر باز هم  حمايت شير آقا از نادر نتوانست جلو اين قبايل جنگجوي غلزايي را
  466.ناگزير به عقب نشيني گرديد

  
ميان نيروهاي بچه سقاء و نادر خان به گونه متناوب درگيري روي مي داد كه در اين درگيري ها  1929تا تابستان 

بگذارند سر از نو وارد  ريف رابي آن كه ح. سپاهيان كابل كه بهتر مسلح بودند، پيروز از ميدان بيرون مي شدند
  .اين گونه در كشور بن بست رونما گرديده بود. دي لوگر گرددوا
  

 -به جنوبي رخنه نمايد ي تهاجم به كابل برآيد و حريف اوهم نمي توانستنادر نمي توانست به ميدان عملياتي برا
  .جايي كه نيروهاي اصلي قبايل مرزي وفادار به نادر متمركز گرديده بودند

  
در آغاز اين ماه حكومت كابل تالش . ضع پايان ببخشندوماه اگوست هر دو حريف تصميم گرفتند، به اين  در 

سازمان دهد ) چهار هزار سپاهيبا (و از وادي لوگر ) سه هزار سپاهي با نزديك به(ورزيد تهاجم همزماني را از غزني
 مضربه اصلي مي بايستي در گا. بدودر هم بك يان جنوبي راوبسته و سپس جنگج دتا راه هاي نادر خان را از هن

   467.دمآمي ه بيش از ديگران به نادر وفادرا بودند، وارد كمنگل ها و جاجي ها  نخست بر
  

سيد . به گرديز رسيدند زني براي آغاز تهاجم در برابر منگل هاغزامي از عسپاهيان ا 1929ست اواخر ماه اگدر 
تالش ورزيد تا پيش از تهاجم ) زير فرمان داشت پنج هزار سپاهيكه تا ( گرديز -فرمانده پادگان غزني -محمد

   468.چيزي كه همه عمليات را بر هم زد -اصلي نادر خان را اسير بگيرد
  

 25-24در نتيجه، به تاريخ هاي . ستراندگدامي را او  پيشا روي ردبا وعده كمك در اسير گرفتن نامنگل سران 
  . ه ميرزكي نابود شدندحياز سوي منگل ها در نا) هزار نفر 5/2به  كنزدي(لاگوست سه گردان از سپاهيان كاب

  

                                                 
  . 22همان جا برگ .  466
، 2، پرونده ويژه 62بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // 16حوزه نظامي آسياي ميانه، شماره گزارش ستاد .  467

  .141، برگ 1805كارتن 
، چاپ بنگاه انتشارات 263.، جلد دوم، ترجمه استاد صاحب زاده، ص»تاريخ روابط سياسي افغانستان«لوديك آدمك در كتاب .  ٤٦٨

شايد همين موضوع . »...جبيب اهللا چهل هزار روپيه براي زنده آوردن نادر خان پاداش گذاشت... «: نفر مي نگارد، ويراسته آريا»پاييز«
  .گ-.انگيزه زنده دستگير ساختن نادر گرديده باشد كه منجربه به دام افتان و نابود شده بيش از نيمي از سپاهيان پادگان گرديز او گرديد



 ٢٢١ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

او همچنان كوشيد به . ردينادر خان كوشيد تا از اين پيروزي سود جسته و دست به ضد حمله بيازد و گرديز را بگ
ل مرزي را در هم توانست نه تنها تهاجم لشكرهاي قباي شهر سيد محمد ينمگر در نزديكي ا. گشايدبوادي لوگر ره 

  . دهدب هم بكوبد، بل نيز آن ها را شكست
  

كومت كابل كه فرماندهي گروهبندي لوگر سپاهيان را بر دوش داشت، حمله پشتون ها را حوزير حربيه  -پردل خان
   469.در ناحيه كتل التيمور به عقب زد

  
آغاز بچه سقاء شكست خورد و در  در :همزمان دو حمله با شكست رو به رو شد 1929اين گونه، در اواخر اگست 

شتون به فرماندهي نادر خان به كابل به همين سرنوشت سر دچار پنامنهاد سوم جنگجويان قبيله يي پي آن تهاجم 
  . گرديد

  
له نمايند، تصميم گرفتند با سپاهيان مبچه سقاء و حواريون او بي آن كه خظر كنند به جنوبي ح 1929در ماه سپتامبر 
جايي كه محمد هاشم خان با بسيار دشواري توانسته بود از جمع قبايل بومي دسته هاي  -ا بگيرندخود مشرقي ر

افزون بر اين، بدون كنترل خشن بر اين استان ممكن نبود بازرگاني  470.اد نمايدجاي) هزار رزمنده 24(ي را تا گرزب
ه سقاء كابل آن فاكت گواهي مي دهد كه بچ تدر باره اهميت اين استان براي حكوم. افغانستان با هند را تامين نمود

   .ه بودگسيل داشت به حومه جالل آباد به فرماندهي برادرش حميدالههزار سپاهي را  5-6
  

حبيب اله دست به چنين » امير«مگر . تباه بزرگي بودشا ،زرگي از خطوط دفاعي كابلب يروهايبيرون بردن چنين ن
خوگياني ها به رهبري . وي سپاهيان زير فرمان حميداله تصرف گرديدون جنگ از سدمشرقي تقريبا ب. زد يخطر

حميد اله پس از  .قيس خان دسته هاي هاشم خان را هنوز پيش از رسيدن سپاهيان كابلي سركوب نموده بودند
  471.گرفتن جالل آباد بخشي از سپاهيان خود را به مصاف قبيله جاجي فرستاد

  
ربه بر نيروهاي نادر خان ضبراي وارد آوردن  يته خيزخخواست مشرقي را به تمي توان گمان برد كه بچه سقاء مي 

در ماه سپتامبر . مگر، زمان براي چنين حمله يي را فرو گذار كردند .مبدل سازد ،هم از جناحين و هم از پشت جبهه
در حالي بود كه در نوار اين . كوچيده بودند دبه هن.] گ-مخاصم با نارد[جنوبي  نبسياري از قبايل غلزايي افغانستا

  . استان مرزي شمال باختري هند بريتانيايي جمع آوري خرمن ها پايان يافته بود» زادآ«قبايل 

                                                 
  .23-22، برگ هاي  897، كارتن 1، پرونده ويژه 25895ظامي روسيه، فوند همان جا، بايگاني دولتي ن.  469

  .213. فيض محمد كاتب، ص.  ٤٧٠
در اين زمينه، سخنان . يكي از لغزش هاي بزرگ امير حبيب اله كلكاني بخشودن ماليات بود كه منجر به به ته كشيدن خزانه گرديد.   471

  .، نوشته نجيب مايل هروي، ايران»تاريخ و زبان در افغانستان« :نش به.  داكتر باستاني پاريزي بس به جا است



 ٢٢٢ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
زمينه سربازگيري براي او از جمع  ،دور نمايدبا آن كه حريف توانسته بود براي چندي نادر خان را از ميدان بازي 

در پيوند با پايان يافتن جمع [ ست از جمع وزيري ها و مسعودهادر گام نخ.] گ-آن سوي مرز[لشكرهاي پتان هاي 
  . بود گرديده بس مناسب و مساعد .]گ-آوري خرمن ها

  
و خزانه  در كابل را به مصرف برساند مهماتا نادر خان ناگزير گرديده بود، همه ذخاير ببچه سقاء طي دوره نبرد 

مي آن به پيمانه زاين گونه شمار نفرات و آمادگي ر. ه بودارتش او تلفات سنگيني ديد 472.كابل به ته كشيده بود
ت ها نه تنها مورد تنفر و نشوخسربازگيري ها و  ،تاراجگري ها ربه خاطرژيم امير حبيب اهللا . شمگيري افت داشتچ

  .بل نيز باشندگان شمال كشور قرار گرفته بود ،انزجار بخش بيشتر پشتون ها
  

كومت منابع كافي نداشت و محبوبيت آن در ميان مردم ح، ليين كننده بر سر كابستانه پيكار تعآدر يك سخن، در 
در برابر فشارهاي فزاينده دسته  از اين رو، به دشوار مي توانست. پايين آمده بود) مله در ميان باشندگان كابلجاز (

    . هاي پشتوني به فرماندهي نادر بيستد
  

نادريه كه مدارك دقيق را در باره نيروها و برنامه هاي حريف گزارش  بچه سقاء پويايي موثر استخبارات ستكبه ش
جاسوس نادر خان در شهر پيشاور بازرگاني به نام حكيم به گونه منظم  از كابل از آدم هاي . مي داد، تسريع بخشيد

ويس اطالعاتي در درون سردر پهلوي اين، . خود پيام هاي رمزي راديويي در باره اوضاع در كابل به دست مي آورد
وبي در باره اوضاع در به خ در نتيجه، نادر خان بسيار473.حبيب اله يك اجنت شاه ولي خان كار مي كرد» امير

  474.مترصد زمان مناسب براي تهاجم به كابل بودو اردوگاه دشمن آگاهي داشت 
  

رازير سايل هند بريتانيايي آغاز به قب» زادآ«پتان ها از نوار : لحظه دير رس فرا رسيد 1929در ميانه هاي ماه سپتامبر 
نيز و اچكزايي هاي هند بريتانيايي  475دني و مسعود آمدرهزار وزي5/3به اردوگاه نادر خان . نمودند به افغانستان شدن

                                                 
  .23، برگ 897، كارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگاني دولتي نظامي روسيه، فوند .  472
  .572. استيوارت، آتش در افغانستان، متن انگليسي، ص.  473

همچنان يك شخص مورد حمايت شاه ولي خان به نام ...«: ريه استيوارت در كتاب آتش در افغانستان در زمينه چنين مي نگارد.  ٤٧٤
محي الدين به سمت مخبر حبيب اهللا در كابل فعاليت داشت و رازهاي نظامي حبيب اهللا را با تلگرام بي سيم بدون كد به نادر خان 

  .گ-.»گزارش مي داد
ه يي كه شاه محمود خان به تاريخ پنجم ربيع الثاني براي مثال در نام. منابع ديگر شمار اين جنگجويان را  بيشتر  بر مي شمارند.  ٤٧٥

قمري از جاجي به كتواز به نور المشايخ فرستاده بود و اصل اين نامه در دوسيه اسناد محمد معصوم مجددي پسر شيخ المشايخ  1328
رودي و شينواري حركت هم قوت زياد مهمند، افريدي، خوگياني، سرخ) ننگرهار(از مشرقي ... «: ضبط شده است، چنين مي نگارد

از طرف وزيرستان هم لشكر زياد روانه شده، ده هزار آن به چهاوني ... كرده و در اين دو سه روز به حدود كابل حمله خواهند كرد



 ٢٢٣ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

به گمان بسيار، اين قبايل مرزي اقدامات خود را مدت ها پيش از . تان قندهار به هم قبيله يي هاي خود پيوستندسا به
در اين پيوند، منطقي خواهد بود، گمان بزنيم كه نادر خان و . خط ديورند، هماهنگ ساخته بودند گذشتن از

  .هواداران او در چهار چوب يك برنامه اقدام نموده بودند
  

اني در برابر بچه گمچون آژيري بود براي خيزش همهد بريتانيايي براي قبايل قندهار رسيدن هم قبيله يي ها از هن
سپاهيان كابلي . را گرفتند و پادگان آن را تصرف كردند» جديدقلعه «اي متحده اچكزايي و نورزايي دژ نيروه. سقاء

چون . ند مگر، ناگزير گرديدند با شتاب عقب نشيني نمايندشكنتالش ورزيدند شورشيان را در حومه قندهار در هم ب
اسري را به خود رچندي، خيزش ها شكل سپس از . انت نمودندييگان هاي متشكل از پشتون هاي بومي به آنان خ

  .گرفت و حتا قبايل غلزايي به آن پيوستند
  

يان وآغاز شده بود،  از سوي جنگج» ها يشمال«ه مركز استان قندهار كه نيز در آن شورش باشندگان  در برابر رادا
  .، گرفته شد)كه شمار آنان به بيش از دوازده هزار نفر مي رسيد(قبايل بومي پشتون 

  
آنگاه او ناگزير گرديد سه . دگان هاي غزني و مقر به شكست انجاميداتالش هاي بچه سقاء مبني بر ارايه كمك به پ 

ان قندهار بفرستد كه با اين كار، نيروهاي دفاعي پايتخت را بيش از گستاندن محاصره پادكهزار نفر ديگر را براي ش
  .جم نيروهاي نادريه به كابل فرا رسيداين بود كه فرصت مناسب براي تها 476.پيش تضعيف نمود

  
برنامه از پيش ريخته  هماهنگ باي قبايل مرزي پشتون ونزديك به چهارده هزار جنگج 1929سپتامبر  25به تاريخ 

روشن است هدف عمده آن ها . حبيب اله نهادند» امير« پا به ميدان كارزار سرنوشت ساز در برابر سپاهيان شده 
   .متوقف گرديدعمليات را كه شاه ولي خان پيش مي برد در وادي لوگر  ،مگر. گرفتن كابل بود

  
تاييد مي  ،با اين كار. ندنادر خان در اين وادي گير كرده بودنيروهاي در اسناد استخبارات شوروي آمده است كه 

ندهار قو در ) پخانههزار نفر با تو 3.8نزديك به (ه او گروهبندي نيرومند بچه سقاء در گرديز هگرديد كه در پشت جب
  . طري بودخاين گونه، تهاجم به كابل امر بس پر . مانده بود) پنج هزار نفر(رقي  شدر م) پنج هزار نفر(

  

                                                                                                                                                             
در اين وقت از طرف سليمانخيلي ها اگر يك حركت . اضافه از بيست هزار لشكر تهيه كرده اند. خوست رسيده و باقي هم مي رسند

مخلص . از اشتهارات مردم هندوستان در بابت تجارت سليمان خيلي ها هم ايشان را دانسته كنيد... ود، همه كارها خوب مي شودكرده ش
  . »صاحب  شاه محمود
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ي ها و مسعودها  دست به تهاجم زدند و بقيه ريزدر آغاز، از طريق وادي لوگر به پايتخت تنها دسته سه هزار نفري و
    477.بهه نيروهاي پيشتاز را تامين مي كردنديازده هزار جنگجوي پشتون امنيت پشت ج

  
و مسعودها به لوگر رسيدند و آغاز به  ) نواز خاني اهللاهبه  فرماند(دسته هاي وزيري ها  1929اكتبر  2به تاريخ 

ش در مواضع استوار سنگر گرفته و از ييني با گروهبندي بچه سقاء كه از پمگنبرد سه. پيشروي به سوي كابل نمودند
نيروهاي بچه سقاء نسبت به  ،از اين ديدگاه تروشن اس. نان بودآن بهره مند بودند، در انتظار يي توپخانه سنگپشتيبان

  . به صفر بود كشانس پيروزي پشتون ها نزدي ،در چنين وضعي. روهاي نادريه برتري و دست باال داشتندين
  

سركوب گرديد و دسته هاي .] ك-ناگهاني[اله حبيب » امير«اكتبر گروهبندي لوگر  5مقارن با تاريخ  ،با اين هم
دليل چنين پيروزي درخشان شاه ولي خان، پيوستن فرمانده . قبايل پشتون به سنگرهاي نزديك به كابل دست يافتند

يگان هاي وفادار به  .جنرال محمد عمر خان به اردوگاه نادريه بود –در لوگر ياهيان كابلپبخش بزرگي از س
  . به شاه ولي خان پيوستند ويي از ونيز به پير) زار نفرنزديك به چهار ه(او
  

رزيدند در وتالش  )ر نفرانزديك به دو هز(به فرماندهي پردل خان ) تاجيك ها(ان كوهدامني رافس وتنها سربازان 
نست يه ين دسته با از دست دادن بيش از نيمي از سربازان خود نه تنها نتواا 478.مهاجمان دست به مقاومت بيازند برابر

  . بل نيز زير تهديد نابودي كامل ناگزير بود به كوهدامن عقب نشيني نمايد ،كابل بيابد
  

در  .روز محروم گرديددو، سه پايتخت طي  ه سقاء از پشتيباني نيروهاي اصلي خود براي دفاع ازگونه، بچاين 
سپاهي گارد خاص كه به  هفت صدنان همچ. زير فرمان او مانده بود سپاهيهزار  5/1سنگرهاي پيرامون كابل  تنها 

با اين هم، بچه سقاء به رغم فاجعه يي كه در راه بود، بر آن شد تا  .پاسداري از ارگ مي پرداختند، به او وفادار بودند
  . پاي جان برزمد

  
پيشروي به آغاز به  ،گيري از پيروزي هدسته هاي وزيري و جدران به فرماندهي شاه ولي خان با بهربامداد ششم اكتبر 

نادر خان به خاطر گرفتن . كليد دفاعي كابل بودند ،سنگرهاي اين كوه. سوي كوه  استراتيژيك شير دروازه نمودند

                                                 
، تاريخي »در باره رخدادها در افغانستان«تر هفتم ستاد حوزه نظامي آسياي ميانه، مسوول بخش افغانستان دف -ياد داشت بورياچنكو .  477

  .171، برگ 1806، كارتن 2، پرونده ويژه 62بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // 1929اكتبر  8
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اين در حالي . ون افغاني وعده سپرده بودياين كوه براي پشتون ها بزرگترين جايزه را به عنوان پاداش به مبلغ يك ميل
  479.ر افغاني تعيين نموده بودفتن ارگ را هفت صد هزاراست كه جايزه گ

  
روز ديگر نيروهاي . مگر پس زده شدند. در جريان روز، وزيري ها و جدران ها چندين بار به اين كوه يورش بردند

او توانست با اين نيروها . تازه نفسي براي شاه ولي خان از راه رسيدند و شمار نيروهاي او به هشت هزار تن رسيد
اكتبر هشتم شب هنگام . ندي هاي نزديك ارگ رسيده بودلنبردها ديگر بر سر ب: خانداوضاع را به سود خود بچر

ديگر . دندشخط دفاعي كابل در هم شكست و قبايل مرزي وارد شهر : وه شير دروازه را گرفتندكلشكرهاي پشتون 
و  تخت را ترك گويندبچه سقاء به سپاهيان خود فرمان داد تا پاي 1929اكتبر هشتم اشت و بامداد دمقاومت سودي ن

  480.به پدافند از ارگ پرداخت) نفر صدهار چبه تعداد (ش ردخود با گا
  

به تاريخ دوازده اكتبر او توانست شب هنگام در گير و دار نيردهاي سهمگين از دژ محاصره شده ارگ كه روز 
   481.ديگر تسليم شد، بگريزد

  
قبايل از سوي  يرخشونتبا به گونه بسكابل  ،ادرخانبايسته است نشاندهي كرد كه به رغم همه دستورهاي جدي ن

ديگر همه نمايندگي هاي 482.آن ها تنها به سفارت هاي شوروي و ايران دست نزدند. به تاراج رفتپشتون 
تا تار و سوزن هم براي شان حديپلماتيك دفترهاي دولتي و نيز خانه هاي باشندگان شهر به گونه يي به تارج رفت كه 

عادت بس ناپسند سده يي كوهنشينان بود كه پيروزمندان به آنچه كه دست مي يافتند، آن را غنيمت  اين يك .نماند
  . مي شمردند

  
به كابل آمد و سران قبايل مرزي پشتون در همان روز او را با .] گ-سوار بر اسپ [نادر  1929به تاريخ پانزدهم اكتبر 

هر چه بود، پس از اين رخدادها جنگ داخلي در افغانستان هنوز به  .دنام نادر شاه به عنوان پادشاه افغانستان برگزيدن
در چاريكار بچه سقاء آغاز به جمع آوري بازمانده هاي ارتش خود براي ادامه مقاومت در برابر . پايان نرسيده بود

مي توانست دشمن با چنين نيرويي بچه سقاء . طي چند روز او توانست نزديك به پنج هزار نفر گرد بياورد .نادر كرد
  . سرسخت و خطرناكي براي نادر به شمار برود
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در . نادر براي از ميان بردن بچه سقاء از باشندگان كوهستان و كوهدامن خواست تا بچه سقاء را به دست او بسپارند
    483.»باشندكان اين نواحي را تهديد به سركوب و نابودي كامل كرد«غير آن، 

  
بچه سقاء ناگزير گرديد به نادر تسليم شود و همراه با تني چند از حواريون  ،سر انجام كاربه هر رو، هر چه بود، در 

-1928و اين گونه، بر جنگ سهمگين داخلي سال هاي  484در كابل به دار زده شد 1929به تاريخ يكم نوامبر  خود 
   486.نهاده شد 485)مگر نه نقطه پاياني(در افغانستان نقطه خونيني  1929

                                                 
  . 165، برگ 1806، كارتن 2، پرونده ويژه 62بايگاني تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند . 483

به رغم بخشايش و سوگند به قرآن، در ... «: كتابش در زمينه كشته شدن حبيب اهللا چنين مي نگارد 282. لودويك آدمك در ص.  ٤٨٤
 - به ساعت پنج و نيم بعد از ظهر حبيب اهللا را با برادرش حميداهللا، سيد حسين و ديگر پيشوايان رژيم چون شيرجان خان 1929بر اول نوام

  .»برادر شير جان از ارگ بيرون كشيدند و پشت ديوار غربي ارگ نزديك برج تيرباران كردند -وزير دربار، محمد صديق جنرال 
  . گ-.آنان را بعدا بر چوبه هاي دار آويزان نمودنداجساد تيرباران شده : يادداشت

آتش در «در اين پيوند، سخنان پاياني بانو ريه استيوارت در كتاب . شوربختانه، اين نقطه پاياني تا به امروز گذاشته نشده است.  ٤٨٥
. امان اهللا خان عنقايي نهفته استدر يافتم كه در بين خاكسترها و خواب هاي مانند خواب ديدن هاي «: شايان توجه است» افغانستان

چنانچه . هنگامي كه آتش خاموش مي شود، اكثرا اخگر از آن به جا مي ماند، و اگر پكه زده شود، شعله يك بار ديگر زبانه مي كشد
شعله ور مانده و  اما اخگر يا جرقه هاي آن دو باره به آتش مبدل گرديد و تا به امروز. امان اهللا خان آتشي را افروخت و خاموش گرديد

  .خاموش نشده است
  .گ-.197-196. ص.آتش در افغانستان، ترجمه كوهسار كابلي، ص: نش به 

روبدادهاي دراماتيك آن برهه را چنبن به رشته  591-590. ص.در ص» افغانستان در پنج قرن اخير«روانشاد فرهنگ در كتاب .  ٤٨٦
وزيري به منطقه جاجي كه نادر خان پس از عقب نشيني ار گرديز به آن جا پناه يك تعداد  1929در ماه سپتامبر ...«: نگارش مي كشد

. قبل از اين حمالت از طريق گرديز صورت مي گرفت. لشكر مختلط جاجي و وزيري به سوي كابل حركت كردند. برده بود، وارد شد
ز افراد از مير زكه به گرديز حمله برده، نيروي اما اين بار نقشه جنگ را چنين طرح كردند كه شاه محمود خان با يك عده محدود ا

امدادي سقاوي را به آن سو جلب كند و شاه ولي با قواي تازه دم وزيري و يك تعداد جاجي از راه دشوار گذار دوبندي به وادي لوگر 
  . وارد شده بدون اعتنا به نيروي حبيب اهللا در گرديز و ساير نقاط سر راست به سوي كابل پيش برود

  
اين نقشه كارگر افتاد و در حالي كه يك اردوي سقاوي در گرديز  و اردوي ديگر آن به قيادت سور جرنيل در لوگر عليا جا به جا 
مانده بود، شاه ولي خان كه يك دسته از افراد سمت مشرقي به رهبري محمد گل خان به او پيوست، اردوي تازه يي را كه حبيب اهللا از 

او فرستاده بود، در تنگي واغجان و محمد آغه شكست داده از طريق چهار آسياب به كابل نزديك شد و پس از آن كابل براي مقابله با 
  . كه بر كوه شير دروازه در جنوب شهر دست يافت، ارگ را در محاصره كشيد

  
ر نقاط به كمك خود خواسته حبيب اهللا مي خواست در ارگ به مقاومت دوام داده، پس از رسيدن اردوهايي كه از مزار شريف و ساي

اما يكي از افسران او به نام پردل در حالي كه براي كمك به او به ارگ نزديك مي . بود، يك بار ديگر با حريفان دست و پنجه نرم كند
وت ارگ بر اثر در عين حال، انبار بار. شد، به ضرب گلوله به قتل رسيد و همكار ديكر او سيد حسين در رساندن امداد به او تعلل ورزيد

  .اصابت گلوله توپ محاصره كنندگان آتش گرفت و حبيب اهللا ارگ را ترك گفت و به چاريكار رفت
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بار ديگر  كمگر ي. پشتون ها نقاط ضعف و قوت خود را آشكارا به نمايش گذاشتند ،هاي اين سال هادر روبداد

نظامي دروني  -هاي سياسي شتعيين كننده يي در كشاكثابت ساختند كه قبايل مرزي دو سوي ديورند فاكتور 
  . افغانستان هستند

  
نگي قبايل جروي يچون ن. ز پيش تعيين شده بودپيروزي آن ها در جنگ داخلي از ديدگاه ما از بسياري جهات ا

اين امر به ويژه هنگامي آشكارا هويدا كرديد كه قبايل . بود يكانات سپاهيان دولتمپشتون در آن برهه بيش تر از ا
 ،ها و مسعودها هنگام گرفتن كابل يمشاركت وزير. پشتون هند بريتانيايي و افغانستان نيروهاي خود را بسيج ساختند

بچه سقاء را  محتوماستعداد نظامي و تجربه بزرگ سياسي نادر خان و هوادارانش تنها شكست . ه روشن آن بودنمون
  487. بخشيد عتسري

                                                                                                                                                             
به كابل رسيد و وفدي را مركب از علما و  1929اكتبر  15اما نادر خان به تاريخ . وي مي خواست از آن جا به مقابله دوام بدهد

  . بله دعوت كرد و در عوض وعده داد كه جرايم گذشته او و همراهانش را عفو كندروحانيون نزد او فرستاده او را به ترك مقا
  

حبيب اهللا باز هم مردد . معروف است كه اين تعهد در حاشيه قران كريم نگارش يافته و به امضاي شخص محمد نادر خان رسيده بود
د، او را به قبول پيشنهاد تشويق كرد و بر اثر آن حبيب اهللا  با سيد اما سيد حسين نائب السلطنه كه با نيروي مزار به چاريكار رسيده بو. بود

  . حسين،  شير جان و برادرانش و عده يي ديگر از سران حكومت او به كابل آمده خود را به نادر حان تسليم داد
  

وبي و وزيري محمد نادر خان كه آن گاه اعالم شد كه بر اثر تقاضاي قبايل سمت جن. اينان چند روزي با حيثيت مهمان زنداني بودند
اكنون پادشاهي اش اعالم شده بود، ايشان را به قبايل مذكور تسليم داده و آن ها حبيب اهللا و يك عده از همكاران او را كه شمار شان 

ند، براي چند روزي اجساد اشخاص مذكور كه به ضرب گلوله از پا درآمده بود. به هفده نفر مي رسيد، به تاريخ اول نوامبر اعدام كردند
  . و آناني كه كه مي خواستند آن را تماشا مي كردند. در چمن حضوري  به دار آويران بود

  
زيرا نه تنها او را در اذهان عامه به صفت يك شخص پيمان شكن . قتل حبيب اهللا و همراهان او به اين شكل اشتباه بزرگ نادر شاه بود

ادن حق مجازات افراد يك قوم به قوم ديگر حيثيت دولت را در انظار تنزل داد و تخم نفاق و حتا سوگند شكن معرفي كرد، بل كه با د
  .گ–. بدبيني را در بين اقوام بذر كرد

  
  :شماري از كارشناسان تاريخ نظامي، داليل شكست امير حبيب اهللا را چنين بر مي شمارند.  ٤٨٧

 خان و نادر خان دو مهره و بازيگر اصلي تخته شطرنج افغانستان در بازي بزرگ دو ابر قدرت، در برهه مورد نظر، امان اهللا -1
حبيب اهللا در اين بازي، بازيگر تصادفي يي بيش . بودند كه اولي از پشتيباني شوري و دومي از پشتيباني بريتانيا برخوردار بود

چه، هيچ دولتي . او به شمار مي روددرست عدم پشتيباني يكي از اين دو ابر قدرت از دولت او، از داليل اصلي شكست . نبود
البته، انگليسي ها توانستند ماهرانه از نيروي او . بدون پشتيباني خارجي نمي تواند در دراز مدت در افغانستان بر سر پا بيستد

 .وانگهي خود او را بسيار زود از ميدان بدر كردند. براي از پا درآوردن امان اهللا خان بهره برداري نمايند
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وجه به اين كه شوروي ها بنا به يك رشته داليل، از جمله مسايل آسياي ميانه، ايران و هندوستان، به حاكميت ملي گرايان با ت -2

پشتون تبار در افغانستان ذينفع بودند، روشن است تحكيم حاكميت امير حبيب اهللا تاجيك تبار به سود آن ها نبود و به همين 
 . دليل هم از او پشتيباني نكردند

سنجش شوروي ها بر اين بود كه هر دولت ملي گراي پشتون، بگذار حتا اگر از سوي انگليسي ها هم روي كار بيابد، در سر 
انجام به محض تحكيم يافتن پايه هاي قدرت آن به دليل مساله پشتون هاي آن ور خط ديورند، با انگليسي ها رو در رو قرار 

گذشت زمان درستي اين ديدگاه را در دوره هاي ظاهر شاه و . ا خواهد فشردخواهد گرفت و ناگزير دست دوستي شوروي ر
  .داوود خان تاييد مي نمايد

+ ازبيك + به هر رو، ارزيابي آن ها در آن برهه چنين بود كه يك دولت ناسيو ناليست پشتون  نسبت به يك دولت تاجيك 
  . در آسياي ميانه خواهند برآمد،  به سود شوروي خواهد بود تركمن تبار  كه در سر انجام در پي همگرايي با همتباران خود

  
در پهلوي همه اين ها شوري در افغانستان به يك دولت مخالف ايران نياز داشت  و سر انجام شوروي ها به خاطر راهيابي به 

ها حاضر نخواهند شد  آب هاي گرم به يك افغانستان يك پارچه نياز داشتند و با توجه به اين كه مي پنداشتند كه پشتون
حاكميت شمالي ها را بپذيرند، در صورت تداوم حاكميت حبيب اهللا خان كلكاني خطر تجزيه افعانستان را  به دو بخش 

از اين رو، در كشاكش ها بر سر قدرت ميان نادر خان و امير . شمالي و جنوبي محتمل شمرده و به سود خود نمي دانستند
  .  ا گرفتندحبيب اهللا جانب نادر خان ر

روشن است نادر خان با تكيه به نيروهاي پشتون افغاني با توجه به همچشمي ها و رقابت هاي درون قبيله يي از جمله رقابت  
از حبيب اله خان كلكاني، نمي ) به ويژه احمد زايي(هاي تاريخي دراني ها و غلزايي ها و پشتيباني عشاير سليمان خيل 

تنها پشتيباني انگليسي ها از او و وارد شدن قبايل وزيري و مسعود هند بريتانيايي با كارگرداني . دتوانست به پيروزي دست ياب
 . انگليسي ها زمينه را براي پيروزي او فراهم آورد

 
و در نتيجه، زمينه سازي براي (با توجه به اين كه هدف راهبردي شوروي ها در آن برهه، مسلح ساختن قبايل مرزي پشتون  -3

و راهيابي به گستره مرزي بود، اين كار تنها با دامنه يابي جنگ داخلي و آشوب ها در افغانستان ) ن ها در برابر بريتانياخيزش آ
در صورت استحكام يافتن دولت حبيب اهللا، چنين چيزي ممكن شمرده . و گسترش نبردها  در سراسر گستره مرزي ممكن بود

ر مداخله آن به آسياي ميانه، بنا به عاليق آييني، تباري و فرهنگي زير درفش نمي شد و برعكس با استحكام اين دولت، خط
 .  بيشتر بود» شوروي هاي كافر«جهاد در برابر 

 
بزرگترين لغزش راهبردي امير حبيب اهللا خان كلكاني در بعد داخلي، ناتواني او در متحد ساختن تاجيك ها و هزاره ها بر  -4

كه امكان آن با توجه به موجوديت تعصبات (هرگاه او موفق به اين كار مي شد .  مي شود شالوده فرهنگ و زبان دري شمرده
مي توانست همچنان پشتيباني ازبيك ها، تركمن ها، ايماق ها و ديگر باشندگان ) مذهبي در ميان هر دو طرف، بسيار كم بود

 . شمال را نيز جلب كند

 
روپا هم امپراتوري بريتانياي كبير و هم شوروي را تهديد مي كرد، منافع مشترك سر انجام، با توجه به اين كه خطر آلمان در ا  -5

يكي از زمينه هاي . شوروي و بريتانيا ايجاب مي كرد تا اين دو امپراتوري در برابر خطر فزاينده آلمان با هم نزديك شوند
 . نزديكي درست مساله افغانستان بود
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  بخش بيست و دوم
  »آزاد«خون هاي تازه بر زمين نوار قبايل 

  
ته در اين زمينه ل سياسي  برجسجر –خان عبدالغفار خان .پشتون هاي هند بريتانيايي را گشودپر و بال  ،گرفتن كابل

دگي هاي رآز شكر رنجي ها و بهمي توان دي است كه چگونه حسر ياين يك مثال براي شما پشتون ها«: نوشت
هاي بردگي را رزنجي. د شويدحو متپايان دهيد  نتاميان به آزردگي هاي ناچيز . و متحد شد بخشيدكوچك پايان 

يك قوم : وا رهانيمهند متحد شويم و خود را از شرم آزادي  ما بايد به خاطر جنگ در راه .بدريد و از هم بگسليد
      488.»...بيگانه سر شانه هاي ما سوار است

  
ام نو در برابر انگليسي يه پتان ها را به آغاز قكك عامل ديگر هم بود ي ،افزون بر اشتهارات ناسيوناليست هاي پشتون

شمار . هاي بسياري را به دست آوردند حآن ها سالجنگ داخلي در افغانستان  در گرماگرم: ها بر مي انگيخت
ز همين رو، ا489.هزار ميل رسيد 220قبايل پشتون به گونه چشمگيري افزايش يافت و به » آزاد« تفنگ ها در نوار

بريتانيايي ها در كُرم  استحكاماتبه  ،بي درنگ پس از بازگشت از افغانستان وزيري ها شگفتي بر انگيز نبود كه
  490.هر چند هم حمله دفع شد، مگر اوضاع در وزيرستان تا مرز بحراني پر تنش گرديد .حمله بردند

اوضاع را در نواحي شمال باختري از اين هم بيشتر  1929ات قوانين محلي در ححكومت استعماري هند با آغاز اصال
  .پر تنش ساخت

                                                                                                                                                             
ها در افغانستان، روي كار آوردن يك دولت بالنسبه نيرومند و با ثبات، بگذار هر  روشن است، براي پيشگيري از رخنه آلماني

از اين رو، توافق مسكوت و شايد هم امضاء نا شده يي بر سر روي كار . چند هم هوادار بريتانيا به سود روسيه شوروي بود
  .گ-.آوردن نادر خان ميان دو ابر قدرت وقت بيرون از تصور نيست

  
  

٤٨٨. Rittenberg S. A. Ethicity , Nationalism and the Pakhtun: the Independence Movement,s 
North- West Frontier  Province. Carolina, ١٩٨٨ . P. ٧٣. 

سنجش . اين گونه، شوروي ها به آرزوي ديرين خود مبني بر رسانيدن سالح به دست  قبايل پشتون هند بريتانيايي كامگار شدند.  ٤٨٩
بر اين بود كه مسلح شدن قبايل به معناي راه افتادن جنبش مسلحانه رهايي بخش ملي در ميان مسلمانان هند و به گونه زنجيره يي آنان 

سراسر آن سرزمين پهناور خواهد بود كه سر انجام زمينه را براي بيرون راندن انگليسي ها از هند و به آزادي رساندن آن كشور فراهم 
  .خواهد ساخت

د كه دست روي دست گذاشتند و از دور واژگوني امير حبيب اهللا كلكاني و سقوط كابل به دست جنگجويان قبايل وزيري هند اين بو
. بريتانيايي را كه به روي كار آمدن نادر خان انجاميد و نيز  تاراج زرادخانه هاي كابل از سوي جنگجويان قبايل را به تماشا نشستند

  .  گ-. كه استراتيژي شان در زمينه تا چه اندازه درست بوده استگذشت زمان به اثبات رساند 
٤٩٠. Adamec L.W. Afghanistans Foreign Affairs to the Mid-Twentieth Century. Tucson/ Arisona 
١٩٧٤.P.١٨٨. 
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 ،در همين سال .هر چه بود !ه بودشدبه دست فراموشي سپرده  دالحات امان اهللا چه زوصتجربه اندوهبار ا !آوخ
ژده سالگي و به دوشيزگان هتنها پس از رسيدن به  پسراناسامبله قانونگذاري هند قانوني را به تصويب رساند كه به 

كه در آن دست اندازي به موازين شريعت را  اين قانونتصويب . ي دادمسالگي اجازه عروسي  چهاردهتنها پس از 
پوشيده نيست كه پشتون ها در همچو موارد بي 491.شدارزيابي نت سختي به مسلمانان هند اها همچون مي ديدند،

  .درنگ دست به تفنگ مي برند
  

علت مهم  ،در صد باال ببرند بيست و دوماليات را تا  انگليسي ها بر اثر آن كه موجب گرديدبحران جهاني اقتصادي 
 كمترينبراي اين كه بتواند با  بريتانياي كبير .نيايي گرديدزايش وخامت در استان مرزي شمال باختري هند بريتافا

در » بيگانه ها« .دمرات خود باال برعاي امكان فشار مالياتي را در مستاز اين آزمون دشوار و سنگين بر آيد، تا ج هزينه
ا توجه به خشكسالي ب باشندگان استان مرزي شمال باختري هند بريتانيايي .لندن در نظر نداشتند به كسي دل بسوزانند

را » عوارض«اين پرداخت وان تمرگباري كه منجر به از ميان رفتن فرآورده هاي كشاورزي گرديده بود، 
هزاران خانواده و ندار  ود كه دارباين . حكومت هند بريتانيايي براي جمع آوري ماليات به سرنيزه تكيه زد492.دنداشتن

در يك جبهه واحد به مبارزه در برابر  و هندوها را ناگريز گردانيد مسلمانان ،سركوب سراسري. به حراج گذشته شد
  . انگليسي ها بپردازند

  
ان رهبري مي كرد كه در فار خغعبدالرا مبارزه باشندگان استان مرزي شمال باختري در برابر حكومت هند بريتانيايي 

به  -حزب نو هدف عمده خود را .ريختپي » كنفرانس پشتون«حزب سياسي سراسر يي را به نام  1929بر ماه سپتام
 1919شالوده سازماني آن كميته هاي خالفت گرديد كه سر از . دست آوردن استقالل از بريتانياي كبير اعالم نمود

خان ها با . كه بر ساختارهاي سنتي قبايل پشتون تكيه داشتند بوداين كميته ها در آن  قدرت. تكاپو داشتدر استان 
خود غفار خان هم يكي  .خالفت همه هم قبيله يي هاي خود را به مبارزه سياسي مي كشاندند رهبري نمودن جنبش

  .از نمايندگان خان هاي نخبه بود
  

كه » خدايي خدمتگار«در جنب آن دسته هاي داوطلب ، هنگامي كه 1929 در ماه نوامبر» كنفرانس پشتون«توانمندي 
شمار اين . به پيمانه چشمگير باال رفت ؛وف شده بودند، ايجاد گرديدمعر »سرخ پيرهنان«يا  »سرخ جامگان«بيشتر به 

ب خان عبدالغفار خان بي درنگ پشتيباني خود را از كنگره ملي هند زح493.هزار نفر رسيد 200ودي به زدسته ها به 
استان مرزي  در 1930 چشده از سوي مهاتما گاندي در ماه مار ماز اين رو، كارزار نافرماني ملي اعال. اعالم نمود

   .شمال باختري هند نيز آغاز گرديد

                                                 
٤٩١. Rittenberg S. A. Op. cit .P. ٧٤ 

  .64-63. ص.همان جا، ص.  492
     .166-164.ص.، ص1967، مسكو، »نبش ملي در پاكستانمساله ملي و ج«گانكفسكي، يوري، .  493
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از اين رو، با درك  .تصور نمي كرد كه كازار نافرماني ملي چنين نيرومند از كار برآيد ،اين استان يحكومت انگليس

 ي خطردخيزش نو قبايل پشتون ناگزير مي گردد، زمان مدي494اين كه در صورت تكرار رويدادهاي خونبار امرتيسر
    .بيازد» كنفرانس پشتون«به بازداشت رهبران  نكرد دست

  
گاندي بود تا به راهكار  چونان هوادارن مهاتما انبر آن: رهبران اين سازمان خود در وضع بس دشواري قرار گرفتند

ستره گسنتي در » مقاومت مسلحانه«رو بياورند و باشندگان استان مرزي شمال باختري را از » مقاومت مسالمت آميز«
، فراخوان گاندي به مردم هند مبني بر آغاز راه از سوي ديگر 495.دارند زل پشتون در برابر سپاهيان و پليس باقباي

اندازي كارزار نافرماني ملي در استان مرزي شمال باختري ناگربر مي بايستي خيزش مسلحانه پشتون ها را بر مي 
  .انگيخت

  
ين كه اوضاع در استان از كنترل مي برآيد، هر چه بود، خان ا از ترسكومت بريتانيا ح 1930اپريل  25به تاريخ 

اين بود . ازداشت شدگان را رها سازندبباشندگان پيشاور كوشيدند  496.عبدالغفار خان و هواداران او را بازداشت كرد
ي چرخ نجيرهاز ريزيك نفر را ها گسيل داشتند كه يكي از آن  به ياري پليس كه انگليسي ها چهار دستگاه زرهي را

خود رو ديگر با تبربار به روي آشوبگران آتش . در پاسخ، پيشاوريان اين خودرو زرهي را آتش زدند. خود كرد
در پاسخ، در پيشاور خيزش مسلحانه در 497.نفر ديگر زخمي شدند سي و سهنفر كشته و  سيگشود كه در نتيجه 

  498.آن را زير كنترل داشتند 1993ماه مي  4بخش بزرگ شهر به دست قيام كنندگان افتاد كه تا تاريخ . گرفت
  

نخستين كسي كه به ياري . پشتون بر انگيختند» آزاد«رخدادها در پيشاور يك رشته خيزش ها را در نوار قبايل 
او با گرد آوري لشكر بزرگي از مومندهاي كوهنشين در اواخر . بودپيشاوريان شتافت، حاجي صاحب توران زايي 

مگر به دليل بمباران هايي كه نزديك به يك ماه ادامه داشت، . الي ناحيه پيشاور رسيدبه مرز شم 1930اپريل 
. بود گرد آوردهلشكري را  يجايي كه فقير علي نگر -در باجور تكرار گرديد كارهمين  499.نتوانست پيشروي نمايد

                                                 
سپاهيان انگليسي به فرماندهي جنرال داير، ميتينگ صلح آميز هندي ها در شهر امريتسر را به رگبار گلوله  1919 \ 4 \13به تاريخ .  ٤٩٤

 1919تراژدي امريتسر «، .و. رايكف، آ: به در باره اين رخدادها به تفصيل نگاه شود . نزديك به دو هزار نفر كشته و زخمي شدند. بستند
  . 1985، مسكو، »و جنبش رهايي بخش در هند

تشكيل «. آن.و نيز پانيچكين، ي 1989، مسكو »مهاتما گاندي«، .گوريف، آ: براي به دست آوردن آگاهي بيشتر نگاه شود به. 495
  .2005، مسكو، »پاكستان و مساله پشتون

٤٩٦ .Swinson A.H. North- West Frontier. L., ١٩٦٧.  P. ٣١١. 
٤٩٧ . Rittenberg S. A. Op.cit. p.٧٨-٧٧,  Swinson A. H. Op. Cit. P. ٣١١. 
٤٩٨. Ibid 
٤٩٩ . Rittenberg S. A. Op .cit. p. ٨٤. 
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گليس بار ديگر شهر پيشاور را از نيروي هوايي اناين گونه، 500.به زودي نيروي هوايي بريتانيا آن را بمباران كرد مگر،
به چهل هزار  )ارتش سرخ سازمان اطالعات بر پايه داده هاي(در آن دم شمار تفنگداران شان حمالت مومندها كه 

  501.نفر مي رسيد، نجات بخشيد
  

در  كه فيصله نموده بودند، به كمك برادران خود(اجنت انگليسي ها در خيبر با تهديد توانست جلو افريدي ها را 
از خيزش افريدي هاي تيراخ پيشگيري  نتوانستحكومت انگليس  ،مگر با اين هم 502.، بگيرد)پيشاور به پا خيرند

لشكر هفت  503.هر چه بود افريدي ها تصميم گرفتند در برابر انگليسي ها به پا خيزند 1930ه مي ام 2به تاريخ . نمايد
. يورش ببرد به پيشاور دگي مي گرفت از ناحيه دست خجوريهزار نفري به رهبري سيد كبير در اوايل ماه جون آما

نيروي هوايي انگليس نتوانست به اين اقدام افريدي ها  ،در اين ناحيه ي كوهيبه دليل موجوديت شمار بسيار غارها
  504.مزاحمت ايجاد نمايد

  
ماه مي  11به تاريخ  .انمسلحانه قبايل وزيرست خيرش راه افتادنهمچنان چونان آژيري بود براي  در پيشاور آشوب
تنها پشتيباني نيروي هوايي به پادگان آن . ردندبيورش بريتانيايي ها در داتا خيل وزيري ها به پاسگاه نظامي  1930

  .كمك نمود تا حمله را پس بزنند
  

نيز  مسعودها. مواصالتي انگليسي ها نمودند طوطپس از اين ناكامي، آغاز به وارد آوردن ضربات بر خوزيري ها 
مگر فرماندهي . تصميم گرفتند سر به شورش بردارند و لشكر بزرگي را در نزديكي كاني گوراما فراهم آوردند

لشكر را از تا پس تقاضا نمودند س. يه آماج بمباران هوايي قرار دادحبريتانيا بي درنگ روستاهاي مسعودها را در اين نا
اين  پس از رد شدن ،ماه مي چهاردهمبه تاريخ . وگان بدهندا گرر ند و بيست تن از سران مسعودانهم فروبپاش

در همان روز، . فروند بمب افگن آغاز به بمباران برآنان نمودندچهل و هشت م از سوي كوهنشينان، واولتيمات
مسعودي ها ناگزير  ،در وضع پديد آمده .گسيل داشتند به ناحيه كاني گورما رزماكاز  را يي انگليسهانيرو

  505.همه خواست هاي انگليسي ها را بر آورده سازندگرديدند 
  

                                                 
٥٠٠. Ibid. P. ٨٧.  

  . 27، برگ )افغانستان( »قبايل«،1225بايگاني استخبارات خارجي شوروي، كارتن .  ٥٠١
502 . Elliot J. Op.cit. 211. 

 50شمار تفنگ هاي اين قبيله به . هزار نفر مي رسيد 250-200بر پايه مدارك اداره استخبارات شوروي، شمار كل قبايل افريدي به .  503
  .27، برگ )افغانستان(» ، قبايل1225بايگاني استخبارات خارجي شوروي، كارتن  \\.هزار ميل مي رسيد

504.Swinson A.H. P. 314. 
  .313. همان جا، ص.  505
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د، از سوي ودنبه و پنهان كرده ناه دادپزمين هاي اوتمان زايي ها كه رهبران سرخ پيراهنان را  1930در ماه مي
از . نفري گرد آوردند 1500يك لشكر براي دفاع از سرخ پيراهنان اوتمان زايي ها . ال گرديدسپاهيان بريتانيايي اشغ

ني تكر و چهار زمان درازي مناطق نشيم ندرهبري سرخ پيراهنان، ناگزير گرديد بازداشترو، انگليسي ها براي  اين
  506. سده را به محاصره بكشانند

  
ي ها به د، افريآمدندتمان زايي ها بيرون اويشاور براي سركوب پهنگامي كه بخش چشمگير نيروهاي بريتانيايي از 

ريدي ها شبيخون زنان به جون لشكر اف پنجمهنگام شب . بر پيشاور آوردندني سهمگيورش ي1930ن وج 4تاريخ 
  .و همه راه هاي منتهي به شهر را بستند سوي پيشاور تاختند و بامدادان به حومه شهر رسيدند

  
متشكل از يگان هاي متحرك  »رسال پور» پرنده«كاروان «يساز سوي فرماندهي انگلي ،افريدي ها تمالحبراي دفع 

افريدي ها با تالش به خاطر حفظ . حومه پيشاور پرداخت» پاك كاري«به  دو روز پيهم اين دسته. جاد گرديداي
 507.بي آن كه به نبرد بپردازند، به سوي تيراخ عقب نشيني نمودند ،شاورينيروهاي خود براي انجام حمله قاطعانه بر پ

 7حمله باهمي بر پيشاور با اوركزايي ها به تاريخ  آن ها با گرد آوري شش هزار جنگجو و به توافق رسيدن بر سر
  .آغاز به حمله تازه يي بر اين شهر نمودند 1930اگست 

  
انگليسي ها به موقع در باره خطري كه آن ها را تهديد مي كرد، آگاهي يافتند و بي درنگ با سپاهيان خود 

ه پشتون ك زرادخانه هاي كسپاهيان انگليسي در نزدي نخستين نبرد بزرگ ميان پتان ها و .افريدي ها شتافتند» زپيشوا«به
تا شام ادامه يافت، انگليسي ها به  مسهمگين كه از با پيكاردر روند  .ها در پي به دست آوردن آن ها بودند، رخ داد

زرهي و نيروي هوايي بر كوهنشينان مهاجم ضربه زدند كه تلفات سنگيني را در پي داشت و  يكمك دستگاه ها
  .ساختا ناگزير به عقب نشيني آنان ر

  
افريدي ها اين بار هم به كوهستان نرفتند و در باغ هاي فزونشمار پيرامون پيشاور پراگنده شدند و دوازده روز به 

آن ها كه چشم به راه رسيدن كمك اوركزايي ها و  508.بر سپاهيان انگليسي ادامه دادند خود تاخت و تازهاي
دسته  .ه جانبه باشندگان بومي چند بار كوشيدند به كانتومنت بريتانيايي يورش ببرندمومندها بودند، با همكاري هم

در  به سرعت ،حريفه ب زدنضربه  با جنگجو مي رسيد، 200تا  50كه شمار هر يك شان از  رزمندگان افريدي يها
  .خيابانك هاي تنگ پيشاور پنهان مي شدند پيچ و خم هاي

  

                                                 
٥٠٦ . Rittenberg S. A. Op.cit. p. ٨٧.  
٥٠٧. Swinson A.H. ٣١٤. 
٥٠٨ . Swinson A.H. ٣١٤ 
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 ،انجام سر. ت در پيشاور وضعيت نظامي اعالم كردندساگ 16شتون ها از شهر به تاريخ ها براي برون راندن پ يانگليس
مگر، با اين هم، شكست در  509.از ديگر قبايل، ناگزير گرديدند به كوه ها بگريزند نرسيدن كمكافريدي ها با 

  .ايي ها كردندير بريتانرد چريكي در براببيه آنان را در هم بشكند و آغاز به پيشبري نححومه پيشاور نتوانست رو
  

ي ها تصميم گرفت وادي خجوري را تصرف و در آن سه دژ و دفرماندهي بريتانيا به مقصد سركوب خيزش افري
م دادند كه در آن از افريدي ها وانگليسي ها به كوهنشينان اولتيمات 1930اكتبر  2به تاريخ  510.سازديك راه جنگي ب

پتان ها اين اولتيماتوم را نپذيرفتند و حتا مطالبات متقابل . اي شان تن در دهندخواستند تا به اشغال بخشي از زمين ه
  :خود را از حكومت استعماري پيش كشيدند

 بيرون بري سپاهيان انگليسي از خيبر -1

 سازي خان عبدالغفار خان آزاد -2

 511پيه تاوان جنگ در ازاي زيان هاي وارده ناشي از بمبارانوپرداخت پنجاه هزار ر -3

  
  512.سپاهيان انگليسي آغاز به تهاجم به دره خجوري نمودند 1930ي ها اين مطالبات را رد نمودند و در اكتبر انگليس

  
هواپيماهاي انگليسي بر  يندهدر روزهاي آ. افريدي ها آغاز به مقاومت قهرمانانه يي در برابر سپاهيان بريتانيايي نمودند

اقدامات سركوبگرانه تاره انگليس در نوار  513.بمب ريختند تن 600مواضع پتان ها و همچنان بر روستاهاي شان 
اوركزايي ها كه دسته هاي قبيله يي شان نزديك به سي هزار نفر مي رسيد، به  كههر چه بود، به آن انجاميد» آزاد«

گان شان به ياري همسايرمه ها و خانواده هاي شان به افغانستان و پنهان كردن آن ها با بردن  514.افريدي ها بپيوندند
  515.پايان يافت 1931ات جنگي در خجوري بيش از يك سال ادامه يافت و تنها در اواخر دسامبر ماقدا. شتافتند

آغاز به راه اندازي كارزار نو براي ايمن ساختن پيشاور از شبيخون ها مگر در همين سال انگليسي ها ناگزير گرديدند 
 ،سپاه سي هزار نفري انگليسي ها با پشتيباني زرهدارها زگارآ سه سال. رزمي در برابر مومندهاي كوهي نمايند

  . مليات سركوبگرانه را در برابر اين قبيله پيش بردعپخانه و نيروي هوايي وت ،زرهپوش ها
  

                                                 
٥٠٩ . Rittenberg S. A. Op.cit. p. ٨٩-٨٨. 
٥١٠. Elliot J. Op. cit. P. ٢١٢.  
٥١١.Swinson A.H. Op. cit. P. ٣١٧. 
٥١٢ . Elliot J. Op. cit. P. ٢١٢ 

   .43. ، ص1933، مسكو »ي در شمال باختري هندمساله مرزي و جنبش دهقان«، .مزدور اي. 513
  . 27، برگ )افغانستان(» قبايل«، 1225بايگاني استخبارات خارجي شوروي، كارتن .  514

٥١٥ . Swinson A.H Op. cit. P. ٣١٩, Elliot J. Op. cit. P. ٢١٤.  
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بنا به برخي از ارزيابي ها كم از كم پنجاه ميليون روپيه هزينه  1935-1932انگليسي ها در كارزار جنگي سال هاي 
  516.داشتند

  
بمباران وحشيانه نيروي : دستپاچه شده بودماندهي انگليسي در روند عمليات سركوب در برابر مومندها آشكارا فر

ت رهبري فقير ، به قيام تحدندكه قبال بيطرف مانده بو هاخيل هاي موندآن هوايي انگليس منجر به آن گرديد كه 
  .پيوستند يعلي نگر

  
سپاهيان  1935در پاسخ به اين، در ماه فبروري   .دولت را شكست دادادار وفقير در گام نخست طوايف مومند ه 

لي نگري در سيماي رهبر تواناي جنگ فقير ع. انگليسي آغاز به عمليات سركوبگرانه در برابر مومندها نمودند
خود با  او دو ماه آزگار يگان هاي سركوبگر بريتانيايي را با يورش هاي ناگهاني و شبيخون هاي. چريكي تبارز كرد

تنها در ماه اپريل تيپ نوشهر . اغ و دلريش كرده بودممود گريز از برخوردهاي روياروي با نيروهاي اصلي حريف،
ي در يتبليغات ضد بريتانيا خشپنهان شد و به پ راو خود در كوهسا. دزقير را پراگنده سافانگليسي توانست لشكر 

  . ها كماكان بسيار بودير او بر مومندثتا. ميان قبايل باجور ادامه داد
  

، زدحمالت مومندها مصوون سا از تهديدبراي هميشه كه پيشاور را  نبراي اي حكومت استعماري هند بريتانيايي
تصميم گرفته شد در اين ناحيه يك . دنيك لويه اگره در غرب باالقند را تصرف كژتصميم گرفت ناحيه مهم استراتي

اعتراض سخت فقير «تاريخدان نظامي انگليسي  -اليوت گفتهاين تصميم به . ژ نظامي ساخته شود و راه كشيده شودد
    517.»ور استجال همه باغعلي نگري را بر انگيخت كه اعالم نمود اين نخستين گام در راه اش

  
 وهايرب در برابر انگليسي ها نمودند و هنگامي كه نيوبه فراخوان فقير پاسخ دادند و بار ديگر آغاز به آش مومندها

يران وژ انگليسي يورش بردند و آن را دماه مارچ بر  5ي از لويه اگره برآمدند، به تاريخ اياصلي سپاهيان بريتاني
يك ماه آزگار نيروي هوايي بر فراز لويه اگره پروازهاي  .در پاسخ، فرماندهي انگليس دستور بمباران داد .كردند

اپريل  11تنها مقارن با . تهاجم بر مومندها كردند هايي آغاز بيبريتانسپاهيان  1935در اوايل اپريل . رزمي انجام مي داد
   518.توانستند لويه اگره را بگيرند در روند نبردهاي سهمگين

  
بسنده  به كشيدن راه ها به سوي لويه اگره ،مين هاي مومندهازبا تمايل به برپايي كنترل خشن نظامي بر انگليسي ها 

ر قبايل پشتون گدر پيوند با اين، نه تنها مومندها بل نيز دي. در دره گندآباد ساختند بل نيز يك جاده ديگر ننمودند،
در ميانه هاي اگست به فرمان او،  . اين شورش را حاجي صاحب توران زايي رهبري مي كرد. برداشتندبه شورش سر 

                                                 
٥١٦ . Rittenberg S. A. Op.cit. p. ١٢٠. 
٥١٧ . Elliot J. Op. cit. P. ١٨٠ 
٥١٨ . Elliot J. Op. cit. P. ١٨٠. 
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از . د به كمك شورشيان رسيدفقير علي نگري در همان هنگام با دسته هاي خو. ندها راه را ويران كردندممو 1935
از همين رو، چيزي نمانده بود كه تهاجم . افغانستان نيز نيروهاي تازه نفسي به ياري توران زايي ها از راه رسيدند

  . اگست آغاز شده بود، با شكست رو به رو شود 23انگليس بر ميچيني كه به تاريخ 
  

ايي به كارزار گسيل گرديد تا راه هاي مواصالتي دو تيپ در اواخر سپتامبر به گونه عاجل يك تيپ ديگر بريتاني
با همه  هر چه بود،. مهاجم ديگر را از زير ضربات لشكرهاي كوچك مومندها بر پشت جبهه زير پوشش بگيرد

هر چند هراس داشتند كه  .آن ها را شكست دادند 1935بريتانيايي ها در اواخر سپتامبر  ،مقاومت قهرمانانه مومندها
ردها تا زمستان به درازا خواهند كشيد كه در بد رسيد و ننخواه شانيگر همتباران آن ها از افغانستان به كمك بار د

سپاهيان دستاوردهاي همه  اين گونه،. كوه ها ناممكن خواهد گرديد آن موسم ادامه عمليات سركوبگرانه در
چون مقارن با بهار كوهنشينان خواهند . يدبه دست آمده بود، ضرب صفر خواهد گرد 1935يايي كه در سال نبريتا

انگليسي ها ناگزير خواهند گرديد بار ديگر در برابر  1936توانست نيروهاي خود را بازآرايي نموده و در سال آينده 
كومت افغانستان پيشنهاد ميانجيگري ميان حكومت حاز اين رو، هنگامي كه . مومندها پا به كارزار جنگ بگذارند

  . قت نمودندفموابه آن ايي و پشتون هاي شورشي را كرد، انگليسي ها بي درنگ ينهند بريتا
  

 1935به تاريخ يكم اكتبر 519.وزير خارجه افغانستان توانست مومندها را به صلح متمايل سازد -فيض محمد زكريا
مگر اين 520.ه شدراه نظامي به سوي دره گند آباد كشيد. رفتيجرگه آن ها همه خواست هاي حكومت بريتانيا را پذ

  .كار به مومندها مزاحمت نمي كرد پس از گذشت چند سال بار ديگر در برابر انگليسي ها دست به شورش بيازند
  

اي كبير با بسيار دشواري توانست كنترل خود را بر نواحي پيرامون گذرگاه يدر سال هاي دهه سي سده بيستم بريتان
ن بخش مرز يي مواضع انگليسي ها را در اربه پيمانه چشمگي هساخته شد دژها و راه هاي نظامي نو. خيبر برپا نمايد

قبايل مرزي پشتون آماده بودند در هر آن بار ديگر در برابر  ،مگر به رغم اين .هند و افغانستان تحكيم بخشيدند
  .  انه برپا نمايندحمسل شانگليسي ها خيز

  
  
  
  
  

                                                 
بايگاني سياسيت خارجي فدراسيون روسيه، . //20/04/1936سيچف، تاريخي . شوروي در كابل، س) شارژ دافيز(گزارش كاردار. 519

  .15، برگ 3، پرونده 178، كارتن 8پرونده ويژه . 1936، سال 071فوند 
٥٢٠ . Elliot J. Op. cit. P. ١٨٨- ١٨١. 
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  بخش  بيست و سوم
  نبي خان »توطئه«

  
ميان او ويكتور . گرديد و مهمان نوازي در ايتاليا پذيراييگرمجوشي با  ،پس از گريز از افغانستان ،نامان اهللا خا

نيازي به پول هم به شاه پيشين افغانستان هر چند  حكومت موسوليني. ه بودابط نيكي برپا گرديدوم روسامانوئل 
  .لي يي مقرر نمودوسوبسايدي پ ،نداشت

  
و مي توانست در اين كشور زيباي  بزرگي را در رم خريد دكه از كابل آورده بود، جايداامان اهللا با ميليون هايي 

ح مي داد مبارزه پرشوري را به خاطر دستيابي به تخت از يگر ترجم. بسر برد ياروپايي با آسايش و آرامش زندگان
  .دست رفته آغاز نمايد

  
نگرفته بود و مي  هراي ماندن در قدرت در افغانستان بهرچنين بر مي آيد كه او نيك مي دانست كه از همه امكانات ب

 - وضع نادر شاه. خواست لغزش هاي خود را ويرايش نمايد و آنچه را كه از دست داده بود، باز پس گرداند
دست «و  »غاصب«چونان يك  مانه پيچيده و نا استوار و شكننده بود كه كنار زدن اويفرمانرواي نو افغانستان به آن پ

  . در آينده نزديك بس واقعي مي نمودچناني كه امانيست ها مي پنداشتند،  - »ده انگليسي هانشان
  

ن سياست داخلي و خارجي افغانستان را در دست در دوره فرمانروايي امان اهللا خااعضاي خاندان توانمند چرخي كه 
گريخته  پريماكف از مزار شريف،كه پس از بازگشت دسته (نبي خان چرخي  .داشتند، نيز بر همين ديدگاه بودند

به مقصد احياي حاكميت  )امانيه( امانيست ها »توطئه«سازماندهندگان اصلي چرخي؛  صديق خان -و بردارش )بود
در پيوند با اين، صديق خان . آن نداشتند كه بدون پيكار تسليم شوند ربرادران چرخي س. شاه سرنگون شده بر آمدند

بااليي را در همه پويايي هاي ديپلماتيك در برابر شاه  تكاپويو اهللا خان مبدل گرديد ت امان سبه زودي به دست را
  .نسبت به خود امان اهللا به نمايش گذاشت »غاصب«

  
به گونه  بود كه يد كه همو در آن هنگامآچنين بر مي . برادران چرخي در استانبول با هم ديدار نمودند 1930تابستان 

تاج و تخت افغانستان به امان اهللا  برگردانيدن به مقصد سرنگوني نادر شاه براي »توطئه«ي به سازماندهنهايي تصميم 
ادار واسري قبايل مرزي پشتون از مشي هرناخشنودي س ،در افغانستان رونييچيده سياسي دپاوضاع . گرفتند خان

پيروزي طرح  وزي و اميدواري درنويد پيررت هاي بزرگ در افغانستان به آن ها دقهاي انگليس شاه نو و نيز رقابت 
   .مي دادند شان رخطپر 
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و كنار كشور ناآرامي  هدر گوش .رح بس مناسب و مساعد بودطاوضاع در افغانستان براي پياده سازي اين به هر رو، 
شورش  ايناز  521.، غزني و كنر رخ مي داد، قندهارديكي جالل آبادزو خيزش هايي در ن موج مي زد هاي مردمي

نواحي برشمرده بر مي آيد كه قيام هاي روي از  .از سوي امانيه در برابر نادر خان بهره گيري مي شد ،حدودهاي م
از اعالم  سبه شدت بي درنگ پ آن هاكه روابط شان با (اصلي مسلحانه در برابر نادريه در گستره قبايل پشتون 

  . رخ مي دادند ،)تيره شده بود نادرپادشاهي 
  

كه قبايل مرزي را در برابر  ييك رشته علل و عوامل ،رايزن نظامي بريتانيا در كابل -هاي فارويل در يكي از گزارش
ش تصرف كابل ادر گام نخست، نادر به آن ها پاد. ، برشمرده مي شوده دشمن ساخته انددروان رسيدخاندان تازه به 

اده بود، تند جنگ به دست آنان افوي را كه در رن ها خواسته بود جنگ افزارهايارا نپرداخته بود و گذشته از آن از پت
  522.بر گردانند

آن ها را به لشكركشي به كه  خاننادر  از )و افغانستان دمرزي هن گسترهبه ويژه باشندگان (در پهلوي اين، بسياري 
 اخواندهفر] »غاصب«[ -امان اهللا خان در برابر شورشيان بچه سقاء –كومت شاه قانونيح بازپسگيري برايسوي كابل 

  .، ناخشنود بودنده بودت را به چنگ آوردخخود تاج و ت در فرجام و
  

و  ام مسلحانه ضد بريتانيايي در گرفتيدر استان مرزري شمال باختري هند ق 1930كه در  يرزي پشتون هنگاممقبايل 
و نادر شاه از ارايه  پرداخت به هواداري از انگليسي هابا پايبندي به سازشنامه محرمانه با بريتانيا مت افغانستان وكح

در  .آغاز به برخورد خصمانه تري با خاندان يحيي نمودندخود داري ورزيد، » زادآ« كمك به كوهنشينان نوار
به پايتخت افغانستان پول و اسلحه  ،گرماگرم عمليات هاي سركوبگرانه سپاهيان استعماري در برابر پشتون ها

هزار گلوله براي  500هزار پوند استرلينگ و ده هزار ميل تفنگ و  175به نادر شاه انگليسي ها . ايي رسيده بوديبريتان
» دازآ«اين كار تنفر و انزجار باشندگان افغانستان را بر انگيخته و پتان هاي نوار  523.ندآن ها پيش كش نموده بود

 تانسر اين پيوند، قبايل وزيرد. ايي را بر آشفته و پر آژنگ گردانيده بوديتري هند بريتانخاستان مرزي شمال با
  .نادر را سرنگون سازند ، ابل لشكر كشي كردهكسوگند ياد كردند به 

  
ات بر محور بازگشت امان اهللا خان به كشور مي ، امانيست ها پيروزمندانه به تبليغدر چنين اوضاع انفجار آميز

   .شتاه افزايش گذب وكشور به سرعت ر دريت شاه واژگون شده بمحبو ،در نتيجه.  پرداختند
  

                                                 
  . 98. ، ص1985، مسكو، »افغانستانتاريخ نيروهاي مسلح «.  521

، پرونده ويژه 558بايگاني تاريخ سياسي و اجتماعي روسيه، فوند // رايزن نظامي انگليس در كابل 1930برگرفته از گزارش ماه جون . 522
   .   125، برگ 184، كارتن 11

  .100، ص1985، مسكو، »تاريخ نيروهاي مسلح افغانستان«.  523
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ابي پوياي ها و تكاپوهاي ضد يرايزن نظامي شوروي در كابل به مسكو،  دامنه  -يفلدر يكي از گزارش هاي واسي
شبكه هاي سازمان  هنوز قوام نيافته خود را تقريبا تا همه  امانيست ها«: نشاندهي شده بود 1932دولتي امانيست ها در 

كار خود را به گونه .از سوي آن ها هسته هاي كوچكي سازمان داده شده است جاهايي كه -استان ها رسانده اند
  ...لتي پيش مي برندود يب هاومتناوب در بستگي از سرك

  
هاي ضد  شكار امانيست ها در پخش شبنامه هاي ضد دولتي و تبليغات شفاهي در ميان قبايل كه بيش ار همه گراي

آن ها  . پا فراتر گذاشته است» شبنامه يي«ر آن ها از دايره تبليغات شفاهي و كا هر چند. دبازتاب مي ياي ،دولتي دارند
سترده را در كشور بدون آمدن امان اهللا خان با نبي خان در يكي از گوشه هاي مرزي كشور فراتر يختن قيام گبر انگ

  524.»داز توان خود ارزيابي مي كنن
  

خطر از سوي . سر قدرت در افغانستان بسيار باال ارزيابي مي كرد خود نادر شاه شانس امان اهللا خان را در مبارزه بر
ير گردانيد اقدامات خود را در زگرديده بود، نادر را ناگ» زمهر انگي«ن ها امان اهللا بار ديگر آقبايل مرزي كه در ميان 

ريچارد مك گو با در گفت 1930به تاريخ يكم سپتامبر او . هماهنگ گرداند با حكومت انگليس گستره قبايل پشتون
هاي امان اهللا خان را مبني بر آن كه بار ديگر فرمانرواي افغانستان و تالش فرستاده بريتانيا مساله قبايل مرزي  -اوناكي

  . گردد، بررسي كرد
  

يگانه شانس براي بازگشت امان اهللا به تخت كه وي آن را «: نادر شاه در اين پيوند به ديپلمات انگليسي اعالم كرد
هرگاه امان اهللا در . است بريتانيايي مد امان اهللا در سيماي پيشواي جهاد در برابر هندآان باال ارزيابي نمي نمايد، برندچ

به هر  ،در اين صورت... تا شخص من رو به رو شودحچنين نقشي ظاهر شود، دشوار خواهد بود هرگاه با مقاومت 
م محتوم خواهد بود كه در بهترين مورد منجر به تضعيف ونيگراهي كه بروم، در سر انجام به گمان غالب واژ

اي آله دست روس ها خواهد مافغانستان همچون يك كشور حايل و در بد ترين مورد به تبارز امان اهللا در سي
  525.»ديانجام

  
ي هاي نادر شاه به حكومت خود سفارش نمود دست به پياده سازي تدبيرها» مكاشفه«فرستاده بريتانيا زير تاثير 

بيازد تا امكان امان اهللا را در زمينه بهره گيري از » آزاد«پيشگيرانه براي تضعيف قبايل مرزي و تقويت كنترل بر نوار 
مك اوناكي پيشنهاد كرد . آ. نيروهاي پشتون هم در برابر بريتانياي كبير و هم در برابر متحد آن در كابل كاهش دهد

                                                 
  .5، برگ 884، كارتن 1، پرونده ويژه 25895مي روسيه، فوند بايگاني دولتي نظا.  ٥٢٤
     . 124، برگ 184، كارتن 11، پرونده ويژه 558بايگاني تاريح سياسي و اجتماعي روسيه، فوند .  525
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نان استان مرزي شمال باختري به مقصد تصرف خيبر و اشغال تيراخ عمليات سركوب ديگري را در برابر كوهنشي
  .عملي نمايند

  
اوضاع در افغانستان مي توانست از اين هم بدتر گردد هر گاه نادر شاه و برادرانش هاشم خان و شاه   1932مقارن با 

مناسبات با سرشناسان  محمود خان با توانمندي از همه نيرنگ ها و شيادي هاي ديپلماسي خاوري هنگام برپايي
بازي با دشمني هاي . از ميانجيگري روحانيون مسلمان به پيمانه گسترده يي بهره گرفتند: پشتون كار نمي گرفتند

  ...ديرين ميان قبايل پشتون، تبارز توجيهات گوناگون كه به آن در خاور زمين اهميت به سزايي مي دهند و
   

و نيز دادن زمين و كرسي هاي [... ششي ها به آدم هاي الزم با بخشودن مالياتنبود منابع مالي در كابل، با دادن بخ
  . به شيوه هاي گوناگون جبران و تالفي مي شد .] گ-دولتي

  
بيستد، بل نيز به ثبات معيني  م همه خطرها نه تنها توانست سر پاغ، رژيم نو به رچنين سياست توانمند داخلي به ياري

كومت مركزي حبا در توانست براي چندي جلو رويارويي توانمند ترين قبايل مرزي در يك سخن، نا. دست يافت
  .را بگيرد

  
در سال هاي دهه سي . افغانستان بود ياطالعاتهاي موثر سازمان  يپويايي به پيمانه كاف ،عنصر مهم ثبات رژيم نادريه

: ي هاي شان بسيار دقيق مشخص نبودياسده بيستم در افغانستان چهار سازمان اطالعاتي كار مي كرد كه حوزه پوي
دستگاه صدرات  دفتر محرم. تنها از شخص وي فرمان مي برد ههاشم خان سرويس محرم خودش را داشت ك

ده ترين وظيفه آن نابود سازي سازمان امانيست ها در افغانستان و در مع. هم را پيش مي بردعمليات هاي نهايت م
  .ان بودخره بين سازمان اطالعات شخصي هاشم ذاي سفارت ها در كابل نيز زير پويايي ه .بود هاي آنرزم زن اوبير

تشاف سياسي مي كه ابدتا مخود را داشت و ع» روشنگران«سترده گبه نوبه خود شبكه ) داخله(وزارت كشور 
 –مود خان اين دفتر مستقيما از شاه مح. داشت» داخلي«وزارت حربيه نيز دفتر اطالعاتي يي به نام دفتر . پرداخت

سازمان اطالعات نظامي به نوبه نخست اطالعات را در نواحي مرزي دولت هاي همسايه . وزير حربيه فرمان مي برد
. شعب استخباراتي و همچنان شعب اطالعاتي مرزي فعال بود) فرقه(براي اين كار در هر لشكر . جمع آوري مي نمود

  . ترصد اين سازمان هاي اطالعاتي بود» ار زارهايك«هند بريتانيايي يكي از مهم ترين » آزاد«نوار 
  

گونه فرضي سازمان اطالعات ديپلماتيك به . وزارت خارجه نيز به گرد آوري اطالعات استخباراتي مي پرداخت
  :وقت افغانستان را مي توان به دو بخش تقسيم نمود

و قنسولگري ها فعاليت  ه زير پوشش سفارت هاكاستخبارات خارجي كه در ساختار آن جاسوسان رزدنت   - أ
 . داشتند، شامل بودند
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را دفترهاي نمايندگي وزارت خارجه در واليات مرزي انجام  يها كارهاي آنسازمان ضد اطالعات كه    - ب
ارج پا به سرزمين افغانستان خرا كه از  آنانيكارمندان اين نمايندگي ها نخستين كساني بودند كه . مي دادند

يفه ظي مرزي افغاني دبيرهايي داشتند كه وهاهمه كميساريا .د مي گرفتندمي گذاشتند، زير نظارت خو
 . ماموران با صالحيت وزارت خارجه را در زمينه جمع آوري اطالعات انجام مي دادند

  
نادر شاه براي  1932به سال  .رداختپزافي مي گارات اطالعاتي هزينه هنگفت و دبراي اين احكومت افغانستان 

اين هزينه ها كه براي خزانه نادار افغانستان بار بس  526.سياسي پنج ميليون افغاني پرداخته بودردهاي گانجام پي
سنگين بود، با صرفه جويي ناشي از جلوگيري از شورش ها و توطئه هاي خنثي شده هواداران امان اهللا خان 

  .جبران مي گرديد
  

- رسمي افغانستان[ در تاريخ. سازماندهي كردند هرابر نادر شابيست ها توطئه بزرگي را در امان 1932اواخر در 
  527.آمده است» الم نبي خانغتوطئه «چونان  ،اين تالش براي باز پس آري امان اهللا خان به قدرت .]گ

  
» توطئه«به مهره كليدي  ،داشت تون جنوبيشقبايل پ كه نفوذ چشمگيري در مياننماينده خاندان چرخي اين 

يني امانيست ها خواهان زم ريزقبايل مرزي و سازمان هاي . ه بودمبدل گرديداحياي حاكميت امان اهللا خان 
در آينده كشور به نبي خان پيك بازگشت رسيدن . ودنداقدامات سرنوشت ساز ب راه اندازي شت او برايگباز

ن شاهي ر خانداري به قيام در برابيگه آماد تونشپ لايبستره قگدر : به آنان جان تازه يي بخشيده بود ،نزديك
  . آغاز گرديد ،آن بود راذيي خيل كه نادر شاه بنيادگيح
  

امانيست ها توانستند با شماري از قبايل مرزي پشتون ، 1932ستانه بازگشت نبي خان به كابل، در ماه اكتبر آدر 
صلي بايسته است نشاندهي كنيم كه مركز ا. ل به توافق دست يابندبانه در برابر حكومت كاحدر باره قيام مسل

هند » آزاد«وزيري هاي نوار . واقع بود وزيرستان هند بريتانيايي هواداران شاه پيشين در روستاي كوهي ماچي
اي آن به زبريتانيايي با دشمنان نادر خان توافق نامه يي را عقد كردند در باره آماده سازي تهاجم بر كابل كه در ا

پس از پيروزي و دستيابي [ تاراج خزانه پايتخت شان درت باز گذاشتن دس هزار افغاني وهشتصد آن ها پرداخت 
  528.بود هشد هوعده داد .]گ-به كابل

  

                                                 
  .83، برگ 2، پوشه 5، پرونده 16، پرونده ويژه 1932بايگاني سياست خارجي روسيه، بايگاني شخصي استارك، سال .  526
، بايگاني سياست خارجي 31/12/1932، تاريخ معاون كميسار خلق در امور خارجي -سفير شوروي به قره خان -زارش استارك گ.  527

  . 38، برگ 25، پرونده 154، كارتن 16پرونده ويژه . 08/1932فدراسيون روسيه، تاريخي 
  .8رگ ، ب884، كارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگاني دولتي نظامي روسيه، فوند .  528



 ٢٤٢ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

كه يكي از آن ها خود را ) به گمان بيشتر آدم هاي نبي خان( هقبايل جنوبي زير تاثير تبليغات فرستادگان اماني
، نيز مايل بودند همراه با همتباران نددمان اهللا خان جا مي زامان اهللا خان و ديگري پسر ابرادر  -عنايت اهللا خان

  529.كت ورزندرخود در وزيرستان در لشكركشي مشا
  

. تدارك ديده مي شد قيام مسلحانه ني بر اين كه در پايتخت افغانستان در برابر يحيي خيلبگواهي هايي هست م
 به اين ناحيه ه هزار سپاهيدز، بيش از پانروز افرون اوضاع در جنوبي ده تهديد بر انگيز شدناهنادر شاه با مش

هاي عادي كه  وندبيرها بر پشتتمگر اين . اسان قبايل بومي مرزي نمودنشرگسيل داشت و آغاز به خريدن س
در . تاثيري نداشتند ،ديك حتا خالف اراده پيشوايان خود دست به اسلحه ببرندزنينده آ مي گرفتند در گيآماد

رخدادهاي بعدي نشان . لع سالح تدريجي باشندگان جنوبي گرفتخ تصميم بهحكومت افغانستان  ،اين اوضاع
هم دادند كه در كابل اشتباه فاحشي را مرتكب شده بودند كه منجر به آن گرديد كه حتا قبايل بيطرف پشتون را 

  . به خيزش واداشت
  

مي بايستي توطئه در  كه(نبي خان ، دكه مي بايستي سراسر افغانستان را مي لرزاني يدر آستانه رخدادهاي سهمگين
به  1932اكتبر  13به گونه نمايشي با نادر خان آشتي نموده بود، به تاريخ  كه) دست تدارك را رهبري مي كرد

براي چه مگر نگونبختي امانيست ها و نبي خان در آن بود كه نادر شاه نيك مي دانست كه چه كسي  .آمد كابل
در . در شرف وقوع است ،اده شده در پس پرده اين بازگشتبه كشور بازگشته است و چه بازي هاي آمكاري 

. ه دشمن خود را زير نشانه بگيردين كبراي ا 530پيوند با اين، نادرشاه همه تدبيرهاي بايسته را روي دست گرفت
   .ي كردرا تا كابل شاه ولي خان همراهي م بسنده است بگوييم كه نبي خان

  
اتقدم پس از رسيدن مرا براي حفظ  يي آميز پيشگيرانه طوق العاده احتيابه نوبه خود تدبيرهاي فنيز انگليسي ها 

نان همچنان آبراي . روي دست گرفته بودندهند بريتانيايي ستره استان مرزي شمال باختري گنبي خان از طريق 
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نادر شاه از او با گرمجوشي پذيرايي نمود و به «:در زمينه مي فرستند» افغانستان در پنج قرن اخير«كتاب  616.فرهنگ در ص.  ٥٣٠
اما غالم نبي خان از قبول اين امر ظفره رفت و . موجب يك روايت پيشنهاد نمود تا ميان جوانان دو خانواده وصلت صورت بگيرد

همچنان پيشنهاد ديگر شاه را مبني بر اقامت در خارج و خود داري از مداخله در امور سياسي در بدل معاش مستمري بي جواب 
  .»گذاشت

به كابل رسيد و بر پايه برخي از منابع اميدوار بود كه اين دو خانواده با  1932اكتبر  13نبي خان به تاريخ «: آدمك در زمينه مي نويسد
وصلت يكي از راه هايي بود كه ميان آن ها پيشنهاد . رت افغانستان قابليت آن را داشته باشند كه با هم صلح و آشتي كنندنفوذ و پرقد

بر پايه اطالع منبع ديگر، به نبي خان وعده داده شد كه هرگاه به استانبول برگردد و از پوياي هاي سياسي دست بردارد، براي . شد
: نگاه شود به. ».غالم نبي خان مهلت خواست تا روي اين پيشنهاد بينديشد. اشات مناسب داده مي شودخودش و برادرانش مناصب و مع

  . 299. ص. ، پاريس، ويراسته آريانفر»انتشارات پاييز«جلد دوم، چاپ » ...تاريخ روابط سياسي افغانستان«
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ر دتاي دولتي در افغانستان را خيزش سراسري قبايل مرزي در برابوروشن بود كه بخش تشكيل دهنده پالن ك
كه رييس خاندان چرخي خواهد خواست بي  كومت بريتانيا هراس داشتحيد كه آچنين بر مي . نادر مي سارد

  .قبايل پشتون آغاز نمايد» آزاد«به پياده سازي برنامه هاي خود در نوار  ،درنگ با پا گذاشتن به خاك افغانستان
  
حالت آماده  هوزه نظامي پيشاور بحگان هاي ي« در اين پيوند، ،مدارك رايزن نظامي شوروي در كابل پايه بر

ريتانيايي به مرزهاي هند و افغانستان گسيل برا فرماندهي  برخي از اين يگان ها531.»باش جنگي در آورده شدند
  . ، ماندندهار روز مادامي كه اوضاع در گستره قبايل پشتون روشن گرديدچداشته بود، جايي كه آن ها 

  
 هاي به گزارش سازمان. هاي بس سنگيني براي نگراني در دست داشتندوندآ نادر و متحدان انگليسي او

رش قبيله خوگياني وغاز شآبراي  مي بودژيري آرسيدن نبي خان به كشور مي بايستي چونان  ،شوروي ياطالعات
و جنوبي حمايت مي  بايل ديگر پشتون واليات مشرقيقرهبري قيس خان كه اين شورش را مي بايستي  به

كومت مركزي حمي خواستند قيام بزرگ مسلحانه پشتون ها را ضد  رنيست ها بدون تاخياونه، امو اين گ كردند
اين پالن از همان آغاز بر هم خورد و  ،مگر به ياري تدبيرهاي پيشگيرانه نادر و انگليسي ها. كابل آغاز نمايند

  . نبي خان ناگزير گرديد به كابل بيايد
  

سفير  -استارك. ده شده بودندزپايتخت از چنين گام پر خطر امانيست ها شگفتي بسياري از ديپلمات ها در 
شوروي در نخستين ديدار با نبي خان در يك ضيافت رسمي در ارگ شاهي با احتياط از او در باره برنامه هايش 

 532.ري كندهره آن را ندارد با او هيچ كازكومت حآمده است و » براي كار«خان در پاسخ گفت او  نبي. پرسيد
   533.چون از قبايل مي ترسد

  
چون  .فترمي  و ركابكش و بي محابا استدام افتاده  الب بهتر از ديگران مي دانست كه درغنبي خان به گمان 

 گچرخي با نيروي انساني كه با مر. رديگبتنها در صورتي مي توانست نجات يابد كه از حريف خود پيشي 
زش ضد دولتي را در جنوب ين كه خآانجام مي داد براي  ،ه ممكن بوددست به گريبان بود، همه آنچه را ك

استارك در گزارش خود پويايي هاي بي نهايت خطرناك نبي خان را به آگاهي رهبران . كشور برپا نمايد
يات به وال در برابر نادر قيامنامه هايي با پيشنهاد آماده شدن براي  وه فرستادن آدم ها باو آغاز «: شوروي رسانيد

شمگير اين آدم ها چالي است كه شمار حاين در  .دريگت مي راين كار بس با بي احتياطي صو. نموده است

                                                 
  .38، برگ 25، پوشه 154، پرونده 16ه ، پرونده ويژ1932، سال 8بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .  ٥٣١
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  .  ».بيشتر جسور و بي اعتنا نگه مي داشت تا تمام نقشه هاي انقالبي او مكشوف گرديد
  .35گ همان جا، بر.  533
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كومت افغانستان از همه كارهاي نبي خان به پيمانه ح ،اين گونه 534.جاسوسان سازمان اطالعات نادريه هستند
   535.»بايسته نيك آگاهي دارد

  
متحد  -هاي امانيست ها در برابر نادر حو پرده برداري از طر سهم چشمگيري در افشاچنين بر مي آيد كه 

  . در افغانستان به دوش داشتندها نتوري آن جيس هاي اطالعاتي بريتانيا و اويك انگليس را سرژاستراتي
  
 وطئهتنادر شاه با در دست داشتن همه اطالعات بايسته در باره تهديد فراينده از سوي امانيست ها برآن شد تا بر  

يري از تبليغات اجنت جلوگاو براي . رانه وارد بياوردييزش آماده شوند، ضربه پيشگخي اگران پيش از آن كه بر
شاه ترفندهاي  .در ميان قبايل جنوبي، شاه محمود خان را به گونه عاجل به آن وال گسيل نمود هاي نبي خان

 او. را در نزديكي متون سرعت بخشيد خيزش هنوز آماده نشده و پراگنده ضد دولتي پشتون ها محمود خان
اهي داشت گاو كه آ. استگرايش هاي ضد نادريه به ويژه نيرومند قبايل جنوبي كه در ميان نيك مي دانست 

كارواني را به سوي خوست گسيل داشت كه گويا براي سپاهيان كه اين قبايل با كمبود مهمات مواجه هستند،
    536.واقع صندوق ها پر از سنگ بودند مگر در. دولتي گلوله و مرمي مي برند

  
ومي بر كاروان شبيخون زدند و با اين كار، خود را افشا ساختند و دولت توانست بدر ميان قبايل هوادارن امان اهللا 

  . با شناسايي آن ها خنثي سازي توطئه در برابر شاه را سرعت بخشد
  
آمده است كه  به تفصيل ظامي شوروي در كابلن نزاير -ندگي نبي خان در گزارش واسيليفزاپسين ساعات و

در اين سند به مسكو گزارش داده شده . فشرده ساخته استخود  1932زارش نهايي نيمه دوم سال گآن را در او 
او را دعوت كرد تا براي  ،نزديكي هاي ساعت دوازده روز يكي از ياوران شاه نزد نبي خان آمده: است كه 

                                                 
در كابل طرفداران امان اهللا شاه و ساير مخالفان دولت «: در زمينه مي نگارد» افغانستان در مسير تاريخ «كتاب  616. فرهنگ در ص.  534

به دور غالم نبي خان كه مردي مردمدار و سخاوت منش بود، جمع شدند و خانه اش حيثيت كلوب عناصر مخالف را پيدا كرد كه در 
  .  هاي دولت هم پنهان بودندبين شان جاسوس 

وقتي غالم نبي خان در زمان سلطنت نادرشاه به كابل آمد، «: جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ مي نويسد 116. غبار در زمينه در ص
وده در شب نايب ساالر ظاهرا به حيث رفقاي جاني مراقب او ب) ماهيار وردكي(و عبداهللا خان ) بعدها جنرال(محمد صفرخان نورستاني 

  .گ -.پس شماره تنفس هاي غالم نبي خان روي ميز سلطنتي افتاده بود. و روز  دقيقه يي او را ترك نمي كردند
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، بايگاني شخصي //  1932فشرده مطالب بولتن سفارت شوروي در كابل، ماه نوامبر . 535

  . 108، برگ 2پوشه ، 5، كارتن16،پرونده ويژه 1932استارك، 
  . 8، برگ 884، كارتن 1؛ پرونده ويژه 25895بايگاني دولتي نظامي روسيه، فوند .  536
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مقارن با اين وقت در كاخ نادر شاه همه چيز براي رسيدن به حساب . ارگ برود هواخوري و گردش با شاه به
نبي . وش به فرمان آماده بودند تا توطئه گر را بكشندگوخه از سپاهيان گارد جدو : رهبر امانيست ها آماده بود

نادر به بالكن . او زاري نكرد و خواستار بخشايش و استرحام نگرديد. خان  با مرادنگي به پيشوار مرگ شتافت
يع رمگوها سو پاسخ تند نبي خان به بگ. ات گردانيدمو اتها دشنام و ناسزاكاخ برآمده، از باال او را آماج رگبار 

  537.»سگ پير، من نادر نيستم كه تخت شاه زنده يي را گرفته باشم«: تر پايان بخشيد
  

نت هاي شوروي جيكي از ا. تفنگ ها بزنند فرمان داد تا نبي خان را با قنداق هايشاه خشمگين  به سربازان 
بگذار من كشته شوم، مگر بدان كه تو « :رو به سوي نادر فرياد زد ،ز ربر رگبار ضرباتاارش داد كه نبي خان زگ

  538.»!اين پادشاهي را از دست خواهي داد
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در يكي از ...«:چنين پرداز مي نمايد» افغانستان در مسير تاريخ«جلد دوم  116. غبار صحنه كشته شدن غالم نبي خان را در ص. 538

جنرال سيد شريف خان كنري با موتر مخصوص  –خورشيدي هنگام نماز ديگر سر ياور حربي شاه 1311عقرب 16روزهاي خزاني، 
اعليحضرت به شما سالم مي رسانند و مي «سلطنتي پشت دروازه خانه غالم نبي خان چرخي رسيد و فرمايش شاه را ابالغ كرد كه 

  . »و اگر ميل نداشته باشيد، خير. بياييد كه يكجا هواخوري برويم اگر ميل داشته باشيد، من منتظرم. فرمايند كه امروز هوا خوب است
  

چون چندين بار چنين تكليف هواخوري شاه با غالم نبي خان در اطراف كابل به عمل آمده بود، اين بار نيز بدون تردد و انديشه يي امر 
آن كه در جنگ (اعمام خود جانباز خان نائب ساالر يا خواهش شاه را قبول و غالم نبي خان با برادر خود غالم جيالني خان و بني 

شاه قبال . و جنرال شير محمد خان به جانب قصر دلگشاه حركت كرد) شاهمزار لوگر از حيات نادر خان حمايت و دفاع كرده بود
. تظر نشسته بودبرون قصر دلگشاه يك قطعه عسكر گارد صف كشيده و شاه در سالون من. ترتيبات گرفته و هدايات صادر كرده بود

غالم نبي و همراهانش پيش روي صف گارد . همين كه غالم نبي خان از موتر فرود آمد، به او گفته شد كه شاه اينك فرود مي آيد
  . منتظر بيستادند

  
شاه در . دبين غالم نبي و شاه موتر حايل گردي. موتر شاه نزديك زينه آورده شد و در همين لحظه شاه ظاهر شد و از زينه فرود آمد

  . پهلوي موتر بيستاد و غالم نبي خان و همراهانش رسم تعظيم به جا آوردند
  

افغانستان به شما چه كرده ! خوب، غالم نبي خان«: شاه بدون آن كه جواب سالم را بدهد، روي به جانب غالم نبي خان كرد و گفت
  »است كه شما خيانت مي كنيد؟

  .گ -...»اسد كه خايين كيستافغانستان مي شن«: نبي خان جواب داد
  

وي و برادرش به اتفاق سر ياور به دلگشا رفتند ...«: افغانستان در پنج قرن اخير در زمينه چنين مي نويسد 617-616. ص. فرهنگ در ص
ي خان افتاد، با اندكي بعد شاه از طبقه باال فرود آمد و چون چشمش به غالم نب. و در انتظار فرود آمدن شاه در زير پلكان توقف كردند

نبي خان در مقام دفاع برآمد و به شاه گفت . خشم و غصب او را مخاطب ساخته و به دسيسه و سازش متهم نمود و دشنام و ناسزا گفت
  . گ -.»...شاه بيشتر برافروخته شد و به سر ياور امر داد تا او را بزند. زيرا او مرد غازي بود. كه از دشنام به پدرش خود داري كند
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ي به حساب نبي در پي رسيدگ. امبر در كابل بازداشت هاي گروهي امانيست ها آغاز گرديدون 8/9شب هنگام 

تيجه تدبيرهاي گرفته شده از سوي هر چه بود، در ن 539.يل بازداشت شدندختن از مخالفان يحيي  327خان، 
به گمان غالب، در روند بازپرسي ها پرده از نقاب . يسيون در پايتخت نابود شدندز، نيروهاي اصلي اپوكومتح

از اين رو، دو موج ديگر بازداشت ها در كابل در . فتادداشتند، نيز بر ا تدس »توطئه«كه در  يي ناشناخته كسان
  . وند با اين، سازمان پر شاخ و برگ و فعال امانيست ها در كابل به گونه نهايي سركوب گرديدپيدر . راه بود

  
ختانه براي مبارزه مسلحانه با او سرسساني با قبايل جنگجوي پشتون كه آانست به اين ونادر نمي ت روشن بود

ف قبيله نيرومند يحكومت محلي از يكي از طوا 1932در ماه نوامير  .مي شدند، تسويه حساب نمايدآماده 
دري . به دولت بسپارند.] گ-اه آورده بود،نكه نزد آن ها پ[جدران خواست تا يكي از فرستادگان نبي خان را 

ميان  نبرداين كار به آغاز د آنان بود، از دستور دولت در زمينه سرپيچي نمودند كه زخيلي ها كه مهمان ن
اين بود كه . ي قيام آماده نبودندادر اين هنگام، وزيري ها هنوز بر .سپاهيان دولتي و لشكر دري خيلي ها انجاميد

  .دولتي بجنگند نزير گرديدند به تنهايي در برابر سپاهياگجدراني ها نا
  

به . زان خود دستور داد از گرديز دور نوندبه افسران و سربا ،خصومت قبايل بوميده هشاه محمود خان با مشا
وضع بس «) بيش از پنج ميليون افغاني(رغم مبالغ هنگفت و گزافي كه وي براي خريد سران قبايل پخش نمود 

و به محض دريافت تفنگ و  همه قبايل سرگرم بند و بست هستند«چون روشن گرديد كه . بود» نگران كننده
به  )به گفته يك اجنت شوروي(مگر، آوازه كشته شدن نبي خان . »!ند خاستمرمي در برابر دولت به پا خواه

  . يبا همه آن ها به نادر شاه اعالم وفاداري نمودندرتق. كه روي آتش پاشيده شودسان آبي بود 
  
دستور داده بود شورشيان را دستگير  دولتطايفه دري خيل با آن كه شاه محمود خان به قبايل وفادار به  ،رگم 

اوضاع انفجار آميز  در گستره قبايل پشتون به .ايند، به كمك قبايل جنوبي بال مانع به وزيرستان شمالي رفتندنم
مت افغانستان اجازه نداد به بازداشت كساني از سرشناسان قبايل كه در توطئه نبي خان دست داشتند، حكو

  . بپردازد
 .اندن قيس خان به دادخواهي بس شايان توجه استدر پيوند با اين موضوع، تالش هاي نادر خان مبني بر كش

و اين گونه، از رفتن به » من نبي خان نيستم«اعالم داشت كه  ،رهبر قبيله خوگياني با دريافت فرمان رفتن به كابل
جنگجويان خوگياني را در مشرقي جمع كرد و پيرامون  دقيس خان براي تضمين امنيت خو. پايتخت سر باز زد

ند ويرومندي از استجكامات را پهن نمود و در سنگرها تيربارها و توپخانه به دست آورده در ردژ خود حلقه ن

                                                 
بايگاني دولتي .// 28/12/1332، تاريخي »بازگشت وزير حربيه از گرديز به كابل« زير عنوانگزارش رايزن نظامي سفارت شوروي .  539

  .80، برگ 884، كارتن 1، پرونده ويژه 25895نطامي روسيه، فوند 
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رامي در خانه آقيس خان با  1933سفير شوروي در يسال  -بر پايه گزارش استارك. جنگ داخلي را تعبيه كرد
برابر حكومت خطر نكرد دست به عمليات سركوبگرانه در 540.يستزخود در روستاي ميركي خيل مي 

  .هزار رزمنده بسيار خوب مسلح مي زد، بيازد 25خوگياني ها كه شمار جنگجويان آن ها سر به 
  

بايسته است اذعان كرد كه در ماه هاي  ،بندش هايي هنگام خنثي سازي توطئه نبي خان چرخيبه رغم چنين 
ه سرعت و تقريبا با آساني خنثي توطئه امانيست ها و هواداران شان در ميان قبايل مرزي ب 1932دسامبر  -نوامبر

در افغانستان پيشگويي مي كردند كه بهار آينده در گستره  1932مگر همه ناظران رويدادهاي سال   .گرديد
قبايل پشتون خيزش نيرومندي در برابر نادرشاه آغاز خواهد گرديد و او بايد چشم به راه چشيدن مزه ضرب 

   . شصت متحدان چندي پيش خود باشد
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
  .15، برگ 1، پوشه 4، كارتن 14، پرونده ويژه 1932بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، بايگاني شخصي استارك، . 540
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  بخش بيست و چهارم
  واپسين پيروزي نادر خان

        
به حكومت افغانستان  ،سراسري قبايل جنوبي خيزشاز  عامالنهنبي خان و جلوگيري  »توطئه« ختنسا نقش بر آب

د از كه با مشي مركز گرايي خو(نيرومند در گستره قبايل پشتون در برابر نادر شاه را  قياممجال داد تنها براي چندي 
تنفر و انزجار قبايل آزاد دوست مرزي را در هر دو سوي  ،شناسان پشتون كاسته و با نزديك شدن به بريتانياراقتدار س

   .بيندازد ، به تاخيز )دوخط ديورند نسبت به خود بر انگيخته ب
  

 »گرانتوطئه «رهبران  وضعيت نادر شاه همچنان با اين پيچيده تر مي گرديد كه به رغم اين كه در كابل توانسته بود
توطئه  ريوني افسانه يي كه هوادار امان اهللا خان بودند و دلرا برچيند، در جنوبي پنج تن از سران قبايل به رهبري فقير 

ي براي خيزش يرگه ها موفقانه به آماد ستان آنريوزدر . موفق شده بودند به وزيرستان شمالي بگريزند نقش داشتند،
   541.دادندمي ادامه  ومت افغانستانمسلحانه در برابر حك

  
امان اهللا  -به زودي وزيري ها و مسعودها اعالم نمودند كه آن ها تنها به خاطر احياي حاكميت شاه قانوني افغانستان

قبايل وزيرستان نادر را غاصب خوانده و آغاز در يك سخن،  542.خان از نادر در دوره اغتشاش پشتيباني نموده بودند
  . افغانستان نمودند هشكرها براي تهاجم ببه جمع آوري ل

  
آغاز به پهن ساختن دامنه كارزار تبليغاتي به پشتيباني از امان اهللا خان در ميان  زني شان و هوادارانخفار غخان عبدال

پس از سرنگوني او غفار خان . گي به امان اهللا خان داشترغفار خان همواره سمپاتي بز. قبايل مرزي خيبر نمودند
كه قادر به تميز دوست از دشمن ] .گ-)پشتون ها([مگر آن ها . امان اهللا به خاطر رفاه پشتون ها كار مي كرد«: تنوش

اين ناسپاسي آشكار و روشني است كه نزد خداوند گناه و . نيستند، دست به شورش زدند و او را از كشور راندند
اليست هاي پشتون استان مرزي نداشت كه رهبر ناسيور همچنان بايسته است در نظ543.»جنايت بزرگ به شمار مي رود

    544.او را فريب داده بود 1929شمال باختري به دشوار توانسته بود فراموش نمايد كه چگونه نادر در سال 
  

                                                 
// » 1932فشرده اوضاع نظامي سياسي در افغانستان طي نيمه دوم سال « -رايزن نظامي سفارت شوروي در كابل -گزارش واسيليف.  ٥٤١

  . 9، برگ 884كارتن  1، پرونده ويژه 25895بايگاني دولتي نظامي روسيه ، فوند 
٥٤٢. Ahmed A. S. Tribes and States in Waziristan// The Conflict of Tribe and  State in Iran and 
Afghanistan. L.N.Y., ١٩٨٣.  P. ٢٠٥. 
٥٤٣ . Tendulkar D.G. Abdul Gaffar Khan. Bombay, ١٩٦٧. P. ٥٧.  

ي و روي كار نادر به غفار خان اطمينان داده بود كه همه سعي و تالش او به خاطر پايان بخشيدن به حاكميت حبيب اهللا كلكان.  ٥٤٤
  .گ-.آوردن دو باره امان اهللا خان است و خود در پي رسيدن به تاج و تخت كشور نيست
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موفقيت . ان در ميان مومندها پيش مي بردندخاداري از امان اهللا ودر نتيجه، سرخ پيراهنان تبليغات پويايي را به ه
را در اين راه فقير ليوني نيز به دست آورده بود كه سخت سرگرم نامه نويسي به مومندها و ديگر قبايل  چشمگيري
 1933در اوايل  »حاكميت امان اهللا خان در افغانستان«هند بريتانيايي زير شعار » آزاد«اين گونه، در نوار . مرزري بود

   .ر برابر نادر شاه ادامه مي يافتآمادگي پويايي براي برپايي خيزش سراسري قبايل پشتون د
  

نادر شاه براي نگهداشتن تخت و تاج خود به همكاري از اين هم بيشتر تنگاتنگ تري با انگليس  ،در چنين اوضاعي
ور مبه كميسارياي خلق در ا 1932سفير شوروي هنوز در ماه دسامبر  -استارك. ها در برابر قبايل مرزي پرداخت

كومت نادريه طي دو حمي توان بر پايه مدارك مستند تاييد كرد كه ميان انگليسي ها و «: خارجي گزارش داده بود
همكاري هاي به ويژه » زادآ«نوبي و نوار جماه اخير در رابطه با موضوع غالم نبي خان و اوضاع در واليات مشرقي و 

ات باهمي در برابر مشبرد اقدااين همكاري ها كنون شكل يك سازشنامه در زمينه پي. تنگاتنگي برپا گرديده است
آن هم در حالي كه انگليسي ها . را به خود گرفته است) ي كاغذوشايد هم بازتاب نيافته به ر(قبايل هر دو سوي مرز 

نثي ساختن مركز امانيست ها در آن جا خمي بايستي عملياتي را در وزيرستان شمالي در برابر وزيري ها به مقصد 
ا در برابر قبايل حكومات افغانستان و هند بريتانيايي مي بايستي همكاري كاملي را رعايت در عمليات ه. پيش ببرند

  545.»نمايند كه بايد هم از راه تماس هاي مستقيم و هم از طريق ميسيون بريتانيا در كابل صورت بگيرد
  

. را در وزيرستان خنثي بسازند» اپنجگانه امانيست ه«و بريتانياي كبير بود تا پويايي هاي پيش از هر چيزي بر نادر خان 
، ندافغانستان و انگليس را زير ترصد داشت ميان مناسبات فزاينده گسترشاطالعات شوروي كه پيگيرانه هاي سازمان 
از روي اين نامه ها  .دنتانيا در وزيرستان شمالي را به چنگ بياورينت سياسي برجو ا نمتو ژمراسالت ميان د توانستند

 و ساعي اعظمي را براي دستگيري فقير ليونيمبنا به خواهش حكومت افغانستان  انگليسي ها روشن گرديد كه
رسما به  1933در نامه تاريخي دهم جنوري اجنت سياسي  ،براي مثال. به خرج داده بودندهواداران او در وزيرستان 

يكي از شب ها منطقه نشيمني انگليسي تالش ورزيده بودند در آگاهي سرهنگ گل مير خان رسانيد كه حصه داران 
از سوي نيروهاي متحد وزيري هاي مدي خيل و  ،مگر .كنندماچه را تصرف نمايند تا متمردان را بازداشت 
   546.جنگجويان قبيله تيني از جنوبي به عقب زده شدند

  
ات و وعده به رغم همه تهديد: نيز با شكست رو به رو گرديدتالش هاي انگليسي ها مبني بر خريد سران وزيري 

    547.هوادار امان اهللا خان را به حكومت بريتانيا نسپردند» سران پنجگانه«كوهنشينان وزيرستان  ،هاي سخاورزانه
  

                                                 
  . 44-43، برگ هاي 25، پوشه 154، كارتن 16، پرونده ويژه 1932، سال 08بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .  545
  . 68-67،  برگ هاي 884،كارتن 1ه ويژه ، پروند25895بايگاني دولتي نظامي فدراسيون روسيه، فوند . 546

  . 66همان جا، برگ // 2.02.1933وزير حربيه، تاريخي  -گزارش گل مير خان به شاه محمود خان.  547
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كومت افغانستان حبه انگليسي ها و  ،در دست در برابر نادر قيام نمايند حمصمم بودن قبايل مرزي مبني بر اين كه سال
تهاجم زود رس وزيري ها  كپي 1933در اوايل ماه فبروري . را بگيرد 1933 لياجازه نداد جلو قيام در جنوبي در اوا

سازمان اطالعات نادر شاه توانست تثبيت نمايد كه آن ها با برخي از قبايل نه . رسيد ، به كابلجنوبي رو مسعودها ب
دامات باهمي در برابر در باره اق و دارند يي مقدماتي اتتوافقشينواري و خوگياني  ،تنها جنوبي، بل نيز مومند

 . هماهنگي هايي كرده اندان دولتي يسپاه

 
و  رزماكانگليسي ها به نوبه خود به  .نادرشاه بي درنگ فرمان گسيل نيروهاي تازه نفس به ناحيه خوست را داد

و  گرديدندتوضيحات خواستار وزيري ها از انگليسي ها در زمينه «مگر، . ميران شاه نيروهاي تقويتي فرستادند
چون مي دانستند كه . انگليسي ها به اين تقاضا پاسخ مثبت دادند 548.»تقاضاي برونبري بي درنگ سپاهيان را نمودند

مي » آزاد«سپاهيان در نوار آتيه تمركز . نيروهاي اصلي وزيري ها و مسعودها هنوز هم در وزيرستان مستقر هستند
روشن است انگليسي ها . تانياي كبير بر انگيزد تا در برابر  نادرانه پتان ها را در برابر بريتوانست شورش تازه مسلح

  .].گ-تا اين كه در برابر خود آن ها بجنگند[ترجيح دادند كه هزاران كوهنشين مسلح به افغانستان بروند 
  

يازده  فبروري 21مقارن با . نخستين لشكرهاي وزيري ها و مسعودها از مرز افغانستان گذشتند ،فبروري نهمبه تاريخ 
روز ديگر اين نيروها آغاز به تهاجم به متون نمودند و يك رشته 549.دنبي آمدوهزار جنگجو از وزيرستان به جن

ري از قبايل نبردها در خوست آژيري گرديدند براي خيزش بسيا. شكست هاي را بر سپاهيان دولتي تحميل نمودند
اين كه به وزيري ها و مسعودها پيوستند  بيطرف بودند،بسياري از قبايلي كه . برپا گرديددر جنوبي شورش : افغان
   .ي ديگر باال بردوشمار نيروهاي شورشي را ده هزار نفر جنگجكار 

  
 استحكامات را در نزديكي شهر اورگون و چ شماري از مناطقرمرزي مقارن با اوايل ماه ما نيروهاي متحده قبايل

ناخشنودي از حكومت خشن نادريه منجر به آن گرديد كه برخي از . و به پيشروي به سوي غزني ادامه دادند گرفتند
حكومت افغانستان ناگزير گرديد به گونه عاجل تقريبا همه سپاهيان ارتش  550.دنديگان هاي ارتشي  به شورشيان بپيون

روري فب 26به ياري اين تدبيرها به تاريخ  .گسيل داردبه ناحيه خوست منظم خود و حتا بخشي از گارد شاهي را 
   . نخستين فشار نيروهاي متحده قبايل جنوبي و وزيرستاني از سوي ارتش افغانستان به عقب زده شد
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 ٢٥١ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

نيروهايي كه به تاريخ هاي  .راه رسيدند» آزاد«نيروهاي تازه نفسي براي فقير ليوني از نوار  1933در اوايل ماه مارچ 
 ،پيروزي قبايل شورشي. پيروزمندانه به سوي متون نمودندمارچ سر به شورش برداشته بودند، آغاز به تهاجم نو  8-9

در برابر   پويااقدامات  زمانه ك بر آن شدندانگليسي ها . حكومت بريتانيا در هند را به گونه جدي نگران ساخت
ت در با پشتيباني از هوا آغاز به عمليا سپاهيان انگليسي به تاريخ هشتم ماه مارچ. شورشيان در خوست فرا رسيده است

  551.برابر وزيري ها و مسعود ها نمودند
  

ايي و حصه يتانيربم ظاهيان منپايجاد گرديد از س حايليكمربند  ،تداد مرز هند و افغانستانمدر وزيرستان شمالي در ا
از رشيان در جنوبي وش ،در نتيجه، اين تدبيرها. نيروي هوايي بريتانيا از اين يگان ها فعاالنه پشتيباني كردند 552.داران

  . محروم گرديدند» آزاد«ار ومهمات از ن وامكانات به دست آوردن نيروهاي تقويتي 
  

هواپيماي  شانزده فروندوالي استان مرزي شمال باختري زير پوشش  -ماجورج كانينگه ،ماه مارچ نهمبه تاريخ 
چهار روز به خانه  اتكه جنگاوران آن ها بايست اعالم نمود در جرگه وزيري ها  وجنگي از شهر وانه بازديد 

عين پيام را او به  553.»تدبيرهايي بايسته را اتخاذ خواهد نمود«در صورت نافرماني كانينگهام تهديد نمود . برگردند
 چهحكومت بريتانيا  در همچو مواردكه داشتند، نيك مي دانستند كه قبايل مرزي بنا به تجاربي . دادسران مسعود 

   . !روي دست مي گيردسركش  در برابر قبايليي را »تدبيرها«
  

ناگزير  ،نفر از نمايندگان مسعودها و وزيري ها به خاطر نجات روستاهاي خود از بمباران ها دو صد و شصتتا 
براي آن كه سر سفيدان مسعودها و وزيري ها . باز گردانيدن هم قبيله يي هاي خود به خوست بروند برايگرديدند 

ن شيوه ينچ. بردندن ها را سوار بر كاميون هاي نفر بر ارتش انگليس به مرز افغانستان هر چه زودتر به جنوبي برسند، آ
دژ ان به يم قاطعانه شورشجتها زدنبراي بر هم  ،ات رزميمبه ناحيه اقدا» نهكارگ«غير عادي رساندن نمايندگان قبايل 

  .ه بوداز سوي حكومت بريتانيا پيش گرفته شد متون
  

لشكرهاي قبايل مرزي به فرماندهي فقير ليوني آغاز به تهاجم به اين دژ كه در آستانه  ،رچبه تاريخ يازدهم ماه ما
در پي به گمان غالب آن ها  .نخستين يورش كوهنشينان از سوي پادگان عقب زده شد. سقوط قرار داشت، نمودند

تهديد  پيكبه آنان تا ند ريش سپيدان از وزيرستان از راه رسيد ،در اين هنگام ،مگر ي بودند،تهاجم نوتدارك 
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روستاهاي آبايي آنان تهديد  نفس 554.رسانندبرا  شانر برابر روستاهاي دم مبني بر آغاز عمليات سركوبگرانه اكانينگه
بسياري از آنان  .لشكرهاي وزيري و مسعود را پايين آورد شمگيري توانايي رزميچانگليسي ها، به پيمانه از سوي 

  . و اين گونه شمار دسته هاي ليوني به پيمانه چشمگيري كاهش يافت نه هاي شان نمودندآغاز به بازگشت به سوي خا
  

يازيدند و شورشيان را ناگزير به عقب نشيني به ) ضد حمله(دست به پاتك  ،سپاهيان دولتي با بهره گيري از اين وضع
در نيمه دوم اين گونه،  .كوب گرديدندجايي كه از سوي سپاهيان بريتانيايي سر -نمودندهند بريتانيايي » آزاد«نوار 

و نيروهاي انگليسي و ارتش افغانستان با اقدامات هماهنگ توانستند قبايل شورشي را شكست دهند  1933ماه مارچ 
  .دهندپايان  راهنگامه 

  
 450متشكل بر (فقير ليوني با دسته هاي خود . ت برآمدندوساز خبيخي  در اواخر اين ماه، وزيري ها و مسعودها

   555.زنجيرهاي پاسگاه هاي بريتانيايي را در وزيرستان شمالي دريدند و باز گشتند) جنگجو
  
اهللا  -نادر شاه براي آشتي با و برپايي دوباره مناسبات دوستانه با وزيري ها و مسعودها، بي درنگ ياور خاص خود 

نمايد و توافق شان را براي » دالسا«و  دهد» نوازش«نواز خان را به كارزار گسيل داشت كه توانست اين قبايل را 
شاه محمود خان  1933به تاريخ اول اپريل . گسيل رهبران شان به گرديز براي اشتراك در جرگه به دست بياورد

  .وزير حربيه اين جرگه نمايندگان قبايل مرزي را افتتاح نمود
  

با سپردن دو مهره خودگماشته  افغانستان به نمايندگان حكومت كوشيدند مهرورزي خود را» آزاد«كوهنشينان نوار 
ن اهللا خان جا زده بودند، اام فرزند ،عنايت اهللا خان و ديگري ،يكي –كه قبال خود را به عنوان وابستگان امان اهللا خان

چنين بر مي آيد كه آوازه ها در باره رسيدن برادر امير پيشين از مدت ها بدينسو . نمايش بگذارند به ،آنان به
  .نادر شاه را نگران ساخته بود »يونحوار«

  
در برابر  تازهبه قيام هاي مسلحانه  روجرگه حتا به نادر شاه وعده سپرد به هيچ  ،بر پايه مدارك استخبارات شوروي

عالم نمودند ر باز زدند و به گونه ديپلماتيك امگر، قبايل وزيري از تسليمدهي فقير ليوني س. خواهد دادكابل اجازه ن
رويدادهاي بعدي نشان دادند كه در جرگه 556.»روي دست خواهند گرفتتن او تدبيرهايي را خي به دام اندابرا«كه 
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 ٢٥٣ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

آن ها به رغم همه اطمينان دهي هاي خود به . گرديز تنها بخشي از نمايندگان وزيري ها و مسعودها گرد آمده بودند
  . نمايندآشتي با قبايل وزيرستاني را به كابل تضمين  ، نتوانستندوفاداري

  
با دسته هاي  1933وزيري ها و مسعودها بي آن كه منتظر همتباران خود از گرديز بمانند، در اوايل ماه اپريل  

ل ها گچون بار ديگر من. نيروهاي آنان بسيار به سرعت افزايش يافت. كوچك آغاز به رخنه به ناحيه خوست نمودند
نوبي ميان آن ها و سپاهيان دولتي جدر ميانه هاي اپريل در . نمودندو برخي ديگر از قبايل پشتون از آنان پشتيباني 

اپريل ليوني به خوست رسيد كه نيروهاي شورشي را متحد گردايند و  17به تاريخ . ردها از سر گرفته شدبافغانستان ن
   . گرفتبار ديگر اين قلعه در آستانه سقوط قرار . نمود نم پر شور و پر هنگامه به دژ متوجآغاز به تها

  
تماد شورشيان دامي را فرا راه آنان عگيري از ا هبهر اب آندر اين اوضاع بحراني براي پادگان متون، يكي از افسران 

 رمگر هنگامي كه كوهنشينان به سوي ديوارهاي دژ سرازي .افراشت پرچم سفيدي را بر ،بر فراز برج دژ و گسترانيد
شورشيان با دادن . انواع جنگ افزارها باريدن گرفت ته از همهخگداريم و شدند، به سوي آنان رگباري از آتش 

در مرز آن ها  .رستان گريختنديزوقب نشيني نمودند و به سوي عو آشفتگي آغاز به  يبا سراسيمگ ،تلفات سنگين
انگليسي ها از  .ادندتاف كه بر سره راه آنان كمين گرفته بودند، اني بريتانياييبيگان هاي مرز گهند و افغانستان به چن

    557.و بسياري از كوهنشينان بازداشت شدند ندميل تفنگ گرفت 4500نزد پشتون ها 
  

 بازشاه اين پروازهاي ،هنگامه ديگر پس از اين ، مگر،فقير ليوني بار ديگر توانست نزد مومندها پنهان شودهر چند 
هر چند هم او را به نادر و انگليسي ها ون چنين بر مي آيد كه قبايل مرزي پشت. قبايل پشتون پايان يافتآسمان 

  .مگر ديگر از شناختن  او به عنوان رهبر خود دست برداشتند ،چندين شكست پيهم او را ناديده گرفتندنسپردند و 
  

به » آزاد«ه مردم را به پيكار در برابر نادرشاه غاصب فرا مي خواند، در نوارد كبه جاي يك رهبر قبيله يي اين بار 
  . ديگر امان اهللا به نام امين جان پديدار گشت كه كار فقير ليوني را پي گرفت» خويشاوند«ر و كله يك زودي س

  
او با اعالم ادعاي خود بر تاج و . ستاي كوچك كوهستاني كوتكي به باجور آمدوان به رجامين  1933در ماه مي 

كه دسته كوچكي از رزمندگان خود را در مي را به دست بياورد ودهاي بنتوانست پشتيباني موم تخت افغانستان
 سختنادر خان و برادران او را  از او، مومندهاو پشتيباني پديدار شدن مدعي برخاسته از كوتكي  .اختيار او گذاشتند

توانستند جلو شورش ضد دولتي را  1933پخش پول هاي گزاف بهار  ونگران و پريشان ساخت كه با بسيار دشواري 
اين  1933تابستان . به شورشيان پويا در جنوبي بپيوندند» آزاد«ازه ندهند تا مومندهاي نوار جو ا در مشرقي بگيرند

  .خطر بار ديگر پديد آمده بود
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پادشاه » !مشوره« بنا به. براي كمك به نائب السلطنه هند رو آورد ،نادر، براي خنثي سازي پويايي هاي امين جان

جوالي فرماندهي  30به تاريخ  558.ام عمليات سركوبگرانه در باجور نمودجحكومت انگليس آغاز به ان افغانستان
بريتانيا به قبايل باجور اعالم نمود كه پس از چهل ساعت بمباران كوتكي، خار و شمار ديگر از روستاها آغاز مي 

تلفات انساني اين اقدام ترساننده بدون . ويران گرديد به تاريخ يكم اگست در نتيجه ضربات هوايي كوتكي. يابد
امين جان هم كه از پيش به روستاي همسايه هاشم . چون باشندگان توانسته بودند به غارها پناه ببرند. بسيار پايان يافت

  559.ياني نديدزآسيب و ، از اين بمباران و از سوي دالور خان با گرمجوشي مهمان نوازي شده بود رفته بود
  

همزمان با آن، به ناحيه . ريتانيا عمليات هايي را در برابر مومندها انجام دادنيروي هوايي ب 1933از يكم تا دهم اگست 
با  560.و نوشهري سپاهيان انگليس رسيدند و پس از چندي او را اسير گرفتندآمدن امين جان تيپ هاي پيشاوري 

ر، نادر به ياري يك بار ديگ. دستگير شدن او، تهديد شورش مومندها در برابر حكومت افغانستان نيز خنثي گرديد
  .انگليسي ها توانست در مبارزه در برابر قبايل مرزي و امانيست هاي فعال در ميان آن ها، باال دست شود

  
نزدودند و قبايل مرزي كماكان توانايي هاي را پيروزي بر شورشيان، علل ناخشنودي پشتون ها از سياست هاي نادريه 

دبيرهاي تند، حكومت افغانستان مي كوشيد پيروزي هاي جنگي را با در اين پيو. رزمي خود را حفظ نموده بودند
يي را امضاء كرد كه مطابق آن سران پشتون ه كومت با قبايل جنوبي سازشنامح 1933تابستان . سياسي تحكيم بخشد

ت ضد دولتي به نمايندگي از هم قبيله يي هاي شان تعهد سپردند به رژيم نادريه وفادار بمانند و جلو هر گونه اقداما
  .  ود را به خدمت در ارتش بفرستندخجنگجويان  و مگر قبايل قاطعانه رد كردند كه خلع سالح شوند.  را بگيرند

  
كومت هستند و به محض تقاضاي آن حنوبي در خدمت جهمه قبايل « :سران قبايل به شاه محمود خان اعالم كردند

همچنان . اري از افسران ارتش برخاسته از قبايل جنوبي هستندافزون بر اين، شم. هند خاستادر دفاع از آن بر خو
مگر ما  . له يي هستنديمرزبانان همه جنگجويان قب ،گذشته از آن. شگاه هاي حربي آموزش مي بينندزآمو رعده يي د

  561.»افق نيستيموبيش از اين م
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آن را  ديگره شاه محمود خان خطر نكرد از سوي سران قبايل رد گرديد ك سالح قبايل به پيمانه يي همĤوا عمساله خل
 هوادارران پشتون سجرگه تنها با  در آستانه اوبايسته است نشاندهي كرد كه اين مساله را . براي بررسي مطرح نمايد

لع خهرگاه مساله «: كومت بر آمده بودندحالف سپردن اسلحه به خمگر حتا آنان به شدن م. دولت بررسي كرده بود
هرگاه جرگه زير فشار نيرومند حتا . گردد، آن ها در اين باب موافقت نحواهند كرد حمطرجرگه در سالح قبايل 

ن ها آچون . ه خود را تسليم نخواهند نمودحباشندگان جنوبي اسل. ، مردم آن را نخواهند پذيرفتت هم نمايدموافق
تنها . تالفات ميان قبايل جنوبي بپردازدكومت در گام نخست بايد به حل اخح. به خاطر دفاع از خود به آن نياز دارند

   562.»آن هم به گونه قسمي مطرح نمود-مي توان پس از حل اين اختالفات تالش ورزيد مساله خلع سالح قبايل را 
  

ي ديپلماتيك شاه محمود خان، ميان حكومت و قبايل مرزي تفاهم به دست رفندهابه هر رو، هر چه بود به ياري ت
لع سالح قبايل جنوبي منصرف گرديد و قبايل جنوبي به از جلب سربازان از قبايل پشتون و خ كابل براي چندي. آمد

مگر مشي خدشه ناپذير حكومت مبني بر . نوبه خود از مبارزه در برابر خاندان حاكم يحيي خيل دست كشيدند
ش زسر انجام به خي ،يتحكيم حاكميت مركزي در كشور و همكاري آشكار آن با بريتانياي كبير بر ضد قبايل مرز

 1933قبايل مرزي در  مركوب قياسهمچنان بايسته است نشاندهي كنيم كه . ستره مرزي انجاميدندگهاي نوي در 
    563.چون پس از چندي به دست يكي از هواداران امان اهللا خان كشته شد .اپسين پيروزي نادر شاه گرديدو

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                 
  .همان جا.  562
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  بخش بيست و پنجم
  و شوروي ،غانستاناف »درد سر«

  
مسلحانه قبايل مرزي در هر دو سوي خط ديورند و افزايش ناخرسندي و ناخشنودي از هاي ، خيزش 1933به سال 

دست راست او در اين ماجرا . آفريدند اميد بازگشت به تخت پادشاهي را مشي خشن نادر شاه، نزد امان اهللا خان
 گزارش ديپلماتاز روي توان  مي 1933را در » بغاص«نادر سرنگوني  طرح سيماي. غالم صديق خان چرخي بود

  .نمودپرداز باز  ،شوروي در استانبولهاي 
  

ر پايتخت تركيه سپري كرد و چندين بار با د مدت زيادي را ،به استانبول آمدهماه جوالي همين سال امير پيشين 
كمك و براي بازگشت خود به افغانستان رييس جمهور ديدار و گفتگو كرد و از ا -) اتا ترك(مصطفي كمال پاشا 

  .با اتا ترك موفقانه انجام شده بودها ديدار. خواستنظامي 
  

: و گفت انبول آمدتگري شوروي در اسقنسولوزير پيشين خارجه افغانستان به  -پس از چندي، صديق خان چرخي
الزم براي كودتا پايان يافته است و  همه آمادگي هاي. آماده مي شودهواداران امان اهللا خان يام قدر افغانستان «

شمال افغانستان با مركز در مزار در باد و تخته خيز اقدامات آجالل  -مركز قيام. موفقيت قيام تامين گرديده است
چون سرگرم فرونشاندن خيزش هاي  .مداخله انگليسي ها در اين كار گويا ممكن نيست. شريف برگزيده شده است

امان اهللا خان خواهش نموده است زمينه بازگشت او را به «: او، سپس افزود 564.»هند هستند غربپشتون ها در شمال 
  .»فراهم نماييد و در اين رابطه مي خواهد تا شخصا با قنسول شوروي ديدار نمايد.] گ-از راه شوروي[ميهن 

  
- قنسولكه او به  بي درنگ چنين احساسي پديد مي آيد ،با موشگافي اطالعات ارايه شده از سوي صديق خان

براي . دهائه كرده بود كه شخصا مي توانست اطالع بدرا ار چيزهاييتنها بخشي از آن  ،ديپلمات عادي شوروي
ال، صديق حمگر در اين . او تنها در دادن ويزا خالصه شده بود برنامه نمونه؛ مساله تعاون شوروي با امان اهللا در تحقق

روشن . افغانستان شمالي و مزار شريف خواهد يود هقيام پيش رو بر ضد نادري» تخته خيز«كه  ه بودخان ياد آور شد
اين ناحيه نمي توانست پايگاهي براي عمليات جنگي در برابر خاندان يحيي   ،ي پوياي شورويناست بدون پشتيبا

  .خيل گردد
  

                                                 
  . 5، برگ 20، پوشه 154، كارتن 16، پرونده ويژه 1933، سال 08بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند . 564
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ستان، گزارش محرم سازمان همه چيز در جاي خود قرار خواهد گرفت، هرگاه به اظهارات وزير پيشين خارجه افغان
در روند اين گفتگوها، پادشاه پيشين  .اطالعات شوروي در باره گفتگوها ميان امان اهللا خان و اتاترك افزوده شود

  .»شوروي ها پشتيباني كامل خود را از او در سرنگوني نادريه وعده نموده اند«اعالم نمود كه 
  

از قيام پشتيباني نمايد، تركيه وزنه خود را در كفه باشد خ آماده هرگاه ارتش سر...«: رهبر تركيه در پاسخ گفت
ترازوي شوروي مي گذارد تا به گشوده شدن گره سرعت بخشد و همچون ناظر ساده خانه جنگي در افغانستان 

  565.»نماند
  

ارايه كمك مگر، هر چه بود، استالين به امان اهللا خان كمك نظامي ارائه نكرد و در پي آن مصطفي كمال نيز از 
شوروي و تركيه نمي توانستند در آن برهه آشكارا در مخاصمت با انگليسي ها كه نادر . نظامي به او خود داري كرد

تنها چونان ] شوروي ها و ترك ها[در اين حال، متحدان پيشين امان اهللا خان . شاه دست نشانده آن ها بود، رفتار كنند
پيشين افغانستان اعالم داشت كه به پاس پس از چندي به پادشاه  حكومت شوروي. دوستان سياسي او ماندند

  .آماده است امنيت شخصي او را تامين نمايد ،همكاري هاي سودمند گذشته
  

در آغاز، هم در افغانستان و هم در  566.گلوله هفت تير كشته شدچند در كابل نادر با شليك  1933نوامبر  8به تاريخ 
يكي از سران  -كه مرگ شاه در نتيجه انتقامگيري قبايل مرزي به خاطر اعدام تير منگل هند بريتانيايي مي پنداشتند

قبايل از پيشاور تا كابل سوگند خورده بودند تا از نادر شاه انتقام «چون در افغانستان و هند روشن بود كه . قبايل است
به  »زادآ«مگر نمايندگان قبايل . فتادبي درنگ سوء ظن در سازماندهي كشته شدن شاه بر فقير ليوني ا 567.»بگيرند

 - بازپرسي ها روشن ساخت كه قاتل نادر ،پس از چندي .قرآن سوگند خوردند كه رهبر آن ها گنهكار نيست
  568.عدام نبي خان چرخي و غالم جيالني خان چرخي انتقام كشيده استعبدالخالق از او به خاطر ا

  
خبرنگاران ويالي امان اهللا  ،در رم. در همان روز خبر داغ جهاني گرديدپيك كشته شدن نا به هنگام پادشاه افغانستان 
او . گرديد با خبرنگاران مصاحبه نمايدناگزير روز ديگر  ،امان اهللا خان. خان را در يك سخن به  محاصره كشاندند

ه مردم هرگا«:در حالي كه پسر بزرگش هدايت او را همراهي مي كرد، گفت» رويتر« يدر گفتگو با خبرگزار

                                                 
  .6همان جا، برگ .  565
  .؛ پيشاور»بنگاه انتشارات آرش«چاپ  »نادر چگونه كشته شد؟« ارهبراي به دست آوردن آگاهي بيشتر در زمينه نگاه شود به كتابو.  566

بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و // فشرده تبصره هاي رسانه هاي انگليسي و هندي تهيه شده از سوي سفارت شوروي در كابل،  . ٥٦٧
  . 55، برگ 30، پوشه 154، كارتن16، پرونده ويژه 1933، سال 08سياسي روسيه، فوند 

بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // »مبارزه نادر شاه در برابر امانيه«ارش كميسارياي خلق در امور خارجي گز. ٥٦٨
  .54، برگ 110، كارتن 4، پرونده ويژه 532
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افغانستان آرزومند بازگشت من با برنامه اصالحات و ترقي ام باشند، همواره آماده هستم با همه توان به كشور خود 
نمي تواند از مرگ نادرشاه تا اندازه يي احساس رضايت مندي نكند، مگر در عين «و افزود كه .... 569.»مخدمت نماي

  .»كشته شده استزمان متاسف است از اين كه پادشاه افغانستان 
  

روشن است او نمي توانست  .او از دادن پاسخ به پرسش در باره بازگشت ممكنه اش به افغانستان، خود داري كرد
  .در دست اجرا را در كشورش فاش سازد» توطئه«اطالعات در باره 

  
ن هاي اطالعات د امان اهللا آمد كه بر پايه گزارش سازمازخدادهاي كابل، صديق خان نرپس از چندي، پس از 

انيست ها در درون كشور تماس برپا نمايد كه برنامه ريزي شده بود به آن جا مبريتانيا به امير پيشين پيشنهاد كرد تا با ا
پسر نادر شاه كه تازه بر تخت نشسته  -براي چاپ زير زميني آثار هوادار امانيه در برابر ظاهر شاه يچند دستگاه چاپ

  570.بود، بپردازد
  

بسياري از حكومات اروپايي بار ديگر آغاز به ارزيابي امان اهللا خان چونان مدعي راستين بر تاج و  1934 به سال
امان اهللا حسن نظر داشت و  -كه به شاه گريزي پادشاه ايتاليا -براي مثال، ويكتور امانوئل سوم. تخت افغانستان نمودند

   571.حتا پنهاني او را در كاخ خود پذيرفته بود
  

به رياست خاندان يجيي خيل رسيده بود و عمال  ،شته شدن برادرش نادر شاهككه پس از  صدر اعظم -خانهاشم 
پويايي ها و تكاپوهاي امانيست ها آگاه  گرفتنباال ازبه سرعت از سوي انگليسي ها  ،فرمانرواي كشور گرديده بود

دو گروه  ،بنا به فرمان شخص هاشم  خان ،ن حاكمبنا به قانون خون و انتقام و براي زدايش تهديد خاندا. گرديده بود
سازمان هاي اطالعاتي . واريون او سازمان داده شدحبراي از ميان بردن امان اهللا خان و مهره هاي سرشناس از 

  . روي دست گرفتند خان ته و تدبيرهاي بايسته را براي حفظ زندگي امان اهللافشوروي به سرعت از موضوع آگاهي يا
  

سفارت شوروي از كميسارياي خلق در امور خارجي رهنمود گرفت تا شاه پيشين را از  1934وري در ماه جن
 - كميسارياي خلق در امور خارجي به آگاهي پوتومكينمعاون  -قره خان. تهديدي كه متوجه اوست، آگاه سازد

ماندهي كشتن امان اهللا به اروپا ياور خاص نادر شاه با گرفتن وظيفه ساز –سفير شوروي در رم رساند كه اهللا نواز خان 

                                                 
 .107، برگ 132، كارتن 4، پرونده ويژه 532بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند .  ٥٦٩
  19.01.1934، تاريخي»پرونده افغانستان«استخبارات سياسي هند  سازمان گزارش.  570

  //L/P@j. ١٢١-١٢. p. ٥. 
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  . از همين رو، روابط ميان آن دو خويشتندارانه بود. بايسته است نشاندهي كرد كه  موسوليني چندان خوش امان اهللا خان نمي آمد
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فرمان داد تا در  ،هاشم خان براي اطمينان بيشتر در نابود ساختن حتمي دشمن خوني خود572.گسيل گرديده است
چون امان اهللا تصميم گرفته بود براي انجام . گروه ديگري را به مكه بفرستند ،پهلوي گسيل آدم هاي خاص به اروپا

  .حج برود.] گ-فريضه[
  

از امان [(، شوروي ها آگاهانه و با بيداري همه اقدامات هاشم خان را كه سرسختانه مي كوشيد 1934يمه نخست در ن
خاطر پويايي به  ،به پيمانه بسياري .به خاطر برادرش انتقام بگيرد، زير ترصد داشتند.] گ-)اهللا خان و حواريون او

براي نمونه؛ اهللا نواز و  .اهللا با شكست رو به رو گرديد سازي امانسر به نيست مسكو، همه تالش هاي مبني بر  هاي
   573.كاري كه سر به رسوايي جهاني زد -شان ضبط گرديد يسالح ها آدم هاي او از سوي پليس ايتاليا بازداشت و

  
 در ماه مي .انست وادار سازد دست از انتقام جويي بردارندومگر، در آن برهه حتا اين كار خاندان يحيي خيل را نت

احمد علي خان به سمت سكرتر سفارت افغانستان در رم گماشته شد كه مي بايستي به هر بهايي كه شده  1934
به رم » اقدام«كيم را براي انجام ح -هاشم خان محافظ خاص خود. وظيفه سپرده شده به اهللا نواز خان را به سر برساند

آن را از طريق سفارت شوروي  ،در زمينه دست يافته» يگرانبهاي«بار ديگر استخبارات شوروي به اطالعات . فرستاد
  . روي دست گرفتدر رم به دسترس امان اهللا گذاشت كه بي درنگ تدبيرهاي بايسته امنيتي را در زمينه 

  
ناگزير گرديدند مساعي همه جانبه يي را براي  1934يد كه پليس و سرويس هاي ويژه ايتاليا در آر مي بچنين 

ميزان مشاركت سازمان هاي اطالعاتي شوروي در تامين امنيت امان اهللا  .اهللا خان روي دست بگيرنداز امان  نگهباني
اين سازمان كه بيخي محتمل است مي توانيم گمان بزنيم كه مگر . روشن ساختدر آن برهه را كنون ناممكن است 

خانداني هاي نادرشاه با مستگان و هبوا ،يجهدر نت. ندات محرم از كابل به رم بسنده نكرده بودعها تنها به رساندن اطال
تالش هاي خود ناگزير گرديدند برنامه رسيدن به حساب امان اهللا در اروپا را از سر خود  گيبيهود پي بردن به

  . تندفيا هادام 1938موم ساختن او در مكه تا سال سبا آن كه تالش هاي مبني بر م. بكشند
  

طر را چونان آمادگي كرملين مبني بر ارائه كمك چشمگير در مبارزه او در كمك شوروي در لحظات خ ،امير پيشين
به سفارت شوروي در رم آمد  سكرتر امان اهللا 1934فبروري  21به تاريخ  . راه بازگشت به تخت كابل ارزيابي كرد

  . به مسكو گزارش دهند خواهش كرد يك رشته خواهش هاي امان اهللا را و
  

كه در  ازتاب دادب اين خواهش ها را در گزارش خود به كميسارياي خلق در امور خارجي ،مستشار سفارت -گلفاند
ه پيمانه چشمگيري امان اهللا بر آن است كه در اين اواخر اقدامات او براي بازگشت به تخت ب«: آن نشاندهي شده بود

                                                 
  .9، برگ 3، پوشه 170، كارتن 16، پرونده ويژه 1934، سال 071فدراسيون روسيه، فوند بايگاني سياست خارجي .  572

 .26همان جا، برگ .  ٥٧٣
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با  بود و باشاو براي خود . استبوبيت او حاز اين رو، سوء قصد به جان او نمايانگر افزايش م. تافزايش يافته اس
   574.»پويا تر سازد و مي خواهد كار زير زميني را در افغانستانسزاوار نمي داند در رم را  مش و آسايشارآ
  

اينده او در نواحي مرزي دو، سه نفر نمفعاليت  زمينه كه شاه سرنگون شده از مسكو خواهش نمود ،براي اين كار
تا تماس هايي با امانيست ها در افغانستان برپا نموده و براي آنان آثار گوناگون  فراهم آوردافغانستان و شوروي 

رسانيدن اين اوراق را شوروي به  ونه چاپ يكه هز خواهش نموددر اين حال، امان اهللا . اشتهاري بفرستند تبليغاتي و
  .  دوش بگيرد

  
به خواهش امان اهللا در افغانستان سازگار باشد، در مسكو كه به گمان غالب نمي توانست با تحكيم مواضع بريتانيا 

، به صديق )شوروي در كابلپيشين سفير ( آلمانسفير شوروي در  -سوريتس 1935در ماه مارچ . پاسخ مثبت دادند
   575.خان چرخي وعده سپرد كه سفر او به شوروي به زودي انجام خواهد شد

  
و بال كشيده بودند، حتا آماده مي شدند تا نخستين كنگره امانيست هاي سرمست از باده نخستين پيروزي ها كه پر

  . خود را در مسكو برپا نمايند
  

از اين رو، در ماه جون . با اين همه، حكومت شوروي در دادن پاسخ به خواهش اصلي امان اهللا شتاب نمي ورزيد
در راه بازگشت از ژنو بود،  خارجه شوروي كهوزير  -در قطار با ليتوينف» !تصادفي«صديق خان كه به گونه  1934

ق در امور خارجي در باره وضع سارياي خليهمسفر شده بود، و با او ديدار نموده بود، در روند گفتگوها به رييس كم
رشته وسيع از مسايل بار ديگر خواهش كرد  كيع گفتگوها در باره يربراي تس صديق خان .اهللا خان ياد آور شد امان

   .از  مسكو داده شودتا به او اجازه بازديد 
  

در ) شاخه بلشويكي (با رسيدن به مسكو، به دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيست سراسري شوروي  ليتوينف
براي «دفتر سياسي اجازه داد  1934جون  15به تاريخ  .محتواي گفت و شنود خود با صديق خان گزارش داد هبار
به افغانستان با حق ] .گ-يورواز راه خاك ش[ تويزاهاي ترانزي] .گ-وپادر ار[افغاني  پناهگزيناندوازده تن از  -ده

در يك . به آمدن موقت صديق خان به مسكو نيز ابراز موافقت شده بود 576.»اقامت يك ماهه در شوروي داده شود

                                                 
  . 25، برگ19، پوشه 36، كارتن 9، پرونده ويژه 1934، سال 10بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  . 574
  . 61، برگ 6، پوشه 189، كارتن 21، پرونده ويژه 1939، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  . 575
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. ز نمايندميانه آغا يسخن، استالين به امانيست ها اجازه داد به پويايي ها و تكاپوهاي خود در جمهوري هاي آسيا
  .تماس هاي آتيه هواداران امير پيشين را با او بررسي نمايدپايي افزون بر اين، كرملين آماده بود زمينه هاي بر

مگر در دادن . از امان اهللا خان براي تحكيم مواضع شوروي بهره گيري نمايد كرداستالين بار ديگر تالش  ،اين گونه
  . كمك هاي مادي به او شتاب نمي ورزيد

  
پر شاخ و برگ و پايگاه هايي را در برلين، هاي شوند و شبكه  يكپارچه، توانستند تنگدستيامانيست ها به رغم 

شمار هواداران امان اهللا خان در ميان . استانبول، بغداد، مكه، تهران، مشهد، كربال، بمبي كويته و پيشاور راه بيندازند
از اين رو، در يكي از گزارش هاي استخبارات بريتانيا با نگراني . ش بودباشندگان افغاني و پتان ها پيوسته رو به افزاي

او بتوانند به گستره قبايل پشتون  »واريونح«از  )موثر(هرگاه تنها امان اهللا يا يكي از اعضاي بانفوذ «: نشاندهي شده بود
  577.»خواهد بود] .گ-در افغانستان[به معناي واژگوني خاندان حاكم كار برسند، اين 

  
به ويژه بايسته است در باره پويايي هوادارن حكومت پيشين در تاشكنت سخن گفت كه در آن بر پايه مدارك 

پسر عم  -578رهبر آنان رحيم جان. تن از امانيست ها در تكاپو بودند ششصدسازمان هاي اطالعاتي بريتانيا نزديك به 
  .وي دست گذاشته به تماشا ننشسته بودندروشن است كه زير رهبري او، آن ها دست ر. امان اهللا خان بود

  
آوازه ها در باره بازگشت امان اهللا به كشور در آينده نزديك و نيز رسيدن اطالعات در باره تكاپوهاي هواداران او 

براي اين كه به كمك شوروي  بر مي انگيختنددر تاشكنت، امانيست هاي درون افغانستان را به گامبرداري هايي 
 1934دسامبر  24به تاريخ در اين راستا، . امان اهللا براي ريختن برنامه اقدامات باهمي برپا نمايندبا  يپيوندهاي

به يكي از پاسگاه هاي مرزي شوروي مربوط رهبران رسوخمند  -579فرستادگان درواز خان، رسول خان و قلي باي
امان كه اهش نمودند روشن سازند از نمايندگان كميسارياي خلق در امور خارجي خو ،آمده -دسته مرزباني كركي
   580»تخت افغانستان است يا نه؟ خواهان از سرگيري مبارزه بر سر آيا«اهللا خان كجاست و 

  
. ام بكشاننديها آماده بودند در برابر ظاهر شاه پنجاه و پنج هزار نفر مسلح را به ق آن ،بر پايه اطالعات قلي باي

والي هرات آماده است با يگان هاي  -.]گ- نائب ساالر[ انخبدالرحيم دند كه عيبه آگاهي شوروي ها رسان همچنان
و مي  آهنگ سفر حج داشت 1935رسول خان در جنوري  .پادگان هرات كه به او وفادار اند، به آنان بپيوندند

  . پاسخ امان اهللا خان را دريافت دارد ،خواست پيش از رفتن
                                                 
٥٧٧   . L/P@ j.١٢١-١٢. P . ٤٩. 

نامدار در ميان باشد كه در شوروي ماندگار شد، شهروندي آن كشور را  مندفرهنگ -گمان مي رود سخن از سردار رحيم شيون.  578
  . گ -.پذيرفت، سال ها در تاشكنت، مسكو و تفليس زيست، همسر گرجي برگزيد و ديگر تا پايان زندگاني به ميهن باز نگرديد

  .گ -.نام اين باي را نذير قل باي ميمنگي نوشته اندروانشاد شيون .  ٥٧٩
  . 77، برگ29، پوشه 177، كارتن 17، پرونده ويژه 1935، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند . ٥٨٠
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ه؟ بايد گفت كه بر پايه نشته شده بودند يا ادسترس امان اهللا خان گذدر پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اطالعات به 

اسناد فاش شده بايگاني هاي روسيه، كه تا اين دم به دسترس پژوهشگران گذاشته شده است، به دشوار بتوان چيزي 
دون دربافت در پي راه اندازي خيزش مسلحانه حتا بو مگر، هر چه بود، توطئه چينان قاطعانه آماده بودند . يافت

  . محوز از امان اهللا خان
  

روشن  1935در اوايل  .در اين پيوند، سازمان هاي ويژه شوروي آگاهانه و بيدارانه مترصد اقدامات آتيه آنان بودند
كومت افغانستان بر حيد كه آچنين بر مي . گرديد كه كه نيروهاي دروازخان و رسول خان با هم متحد  گرديده اند

ضد دولتي در افغانستان بر  مدر نتيجه؛ قيا. يازيده بود واكنشيو دست به اتخاذ تدبيرهاي بايسته  آنان مشكوك شده
پنهاني امانيست ها به گونه منظم برگزار  يجايي كه نشست ها -خود رسول خان نتوانست به مكه برود ه،هم خورد

  .ذاشتبارات افغانستان يك بار ديگر كارايي خود را به نمايش گخاست. مي گرديد
  

جايي كه از پول خود  –شهر مقدس مسلمانان  –او از حضور خود در مكه . به حج رفت 1935امان اهللا خان به سال 
مهمانخانه بزرگي را براي بود و باش حجاج افغاني ساخته بود، براي انجام گفتگوها با سران قبايل مرزي پشتون و 

رحيم رسول خان حتا به او دو صد هزار  -د كه يكي از آن هاگفته مي ش. نمايندگان مسلمانان هند بهره مي گرفت
دو سال در استان مرزي شمال  –امان اهللا هنگام گفتگوها با پتان ها ابراز اميدواري كرد كه تا يكي. روپيه داده بود

اورنگ قيام سراسري قبايل مرزي آغاز خواهد گرديد و او را بار ديگر بر  ،باختري هند بريتانيايي و افغانستان
   581.شهرياري افغانستان خواهد رساند

  
نامه يي را پخش نمودند كه در آن انگليسي ها به عنوان دشمنان همه مسلمانان  ،امانيست ها در ميان حاجيان پشتون

فرا  مسلمانان هند و افغانستان را به جهاد در برابر بريتانياي كبير ،يام ها هواداران امان اهللاپدر اين . خوانده شده بودند
بي  فرستاده بريتانيا در كابل -ومت بريتانيا رسيد، فريزر تيتلرحكهنگامي كه يكي از اين نامه ها به دست . مي خواندند

منطقي است گمان  .كومت افغانستان رساندحبايل مرزي را به آگاهي قدرنگ تبليغات هوادارن امان اهللا خان در ميان 
  .درنگ تدبيرهايي را براي به چنگ آوردن نامه ها روي دست گرفته باشند افغاني و انگليسي بيدولت هاي بزنيم كه 

  
سازد كه  ركومت ايتاليا را ناگزيحرم به راه انداخت تا  همزمان با آن، انگليس پويايي هاي ديپلماتيكي را هم در

امان اهللا خان  در يك سخن؛ پيامدهاي سياسي سفر حج582.ان بيشتر سازدخكنترل خود را بر پويايي هاي امان اهللا 
  .بزرگي را بر پا كرد هچنان بود كه در لندن و كابل هنگام

                                                 
  1935/ 21/3گزارش معاون قونسول انگليس  در جده تاريخي .٥٨١

// L/P@ j.١٢١-١٢. P . ١٥ 
٥٨٢. L/P@ j.١٢١-١٢. P . ٣١- ٣٣  
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چون استخبارات بريتانيا توانسته بود تثبيت نمايد كه امانيست ها در هنگام حج  .دلهره و پريشاني انگليسي ها مدلل بود

ند، بل نيز گفتگوهاي محرمي با نه تنها پشتون ها را به خيزش در برابر بريتانيا و ظاهر شاه فرا خوانده بود 1935
  . دشوار نيست گمان زد كه چه مسايلي در اين گفتگوها بررسي شده بود. نمايندگان شوروي انجام داده بودند

  
برهم تماس هاي نويد بخش با شوروي ها كه براي امان اهللا پيام آور كامگاري بودند، ناگهاني  ،پس از چندي

الين از مهرورزي آشكار كشورهاي فاشيستي به امان اهللا كه به همكاري با آن ها دليل آن اين بود كه است... خوردند
براي مثال، در آستانه تجاوز ايتالياي فاشيستي بر ايتيوپي، امان اهللا خان به اين  .راز آمادگي مي كرد، هراس داشتبا

را  مسلمانان ايتيوپيد كه او در آن كشور رفت و اجنت هاي ايتاليايي در ميان مسلمانان ايتيوپي نامه او را پخش كردن
  .فرا مي خواند 583»قيام در برابر دست نشاندگان انگليس و نصارا«به 
  

ين افغاني خود كمك نمايد، بيخي ردي» تدوس«كومت شوروي ديگر نخواهد به حچنين كارهايي براي اين كه 
آن ها را به ] .گ-از ياري شوروي ها[امان اهللا خان و حواريون او ] .گ-نوميدشدن[به نوبه خود، . بسنده بودند

 يابد كه يزمين مصداق م در اين جا يك مثل خردمندانه خاور. بر مي انگيختي ها آلمانهمكاري با ايتاليايي ها و 
امان اهللا خان درست چنين مي  .»مي اندازد گبراي نجات خود به هر خس و خاشاكي چن آب برده،« :مي گويد

  . كرد
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  خش بيست و ششمب
  اوج شكوه فقير ايپي

  
اوضاع انفجار آميز در مرزهاي هند و  ،دوار بودن به قيام نيرومند قبايل پشتون در افغانستان و هنديامان اهللا خان با ام

مگر، چناني كه رويدادهاي بعدي نشان  . افغانستان را در سال هاي دهه سي سده بيستم درست ارزيابي كرده بود
براي همه سياستمداران كه با اوضاع  »زادآ«ناپذيري قيام نيرومند ضد بريتانيايي پتان هاي نوار  ن كه اجتنابدادند، با آ

پيروزمندانه به ميهن چونان يك آرزوي  بازگشتدر گستره قبايل پشتون آشنايي داشتند، هويدا بود، اميدواري او به 
  .ر مانديتحقق ناپذ

  
ي بر قائم ساختن كنترل بنم ييبريتانياهند يسي قبايل وزيرستان تالش نوبتي حكومت انگل دام تازه مسلحانه ضيانگيزه ق

انگليسي ها در پي آن برآمدند تا در  ،روي اين منظور. خود بر دور دست ترين نواحي بود و باش وزيري ها بود
ه شبكه راه هاي كشيده انگليسي ها با اين سنجش ك .وزيرستان راه هاي نظامي جديدي به درازي صد كيلومتر بسازند

مئني را بر وزيري ها و مسعودها تامين مي نمايد، بر آن بودند كه طشده و دژهاي ساخته شده كنوني كنترل نظامي م
   584.حتا راه آهن را از طريق زمين هاي اين قبايل به سوي مرز افغانستان بكشند

  
تان، حتا بر خلع سالح كردن باشندگان بومي در پي گشودن دشوار گذر ترين نواحي وزيرس ييبريتانياهند حكومت 

لع سالح خهم در لندن و هم در سمله مي دانستند كه تالش هاي مبني بر . و گرفتن ماليات از آنان سنجش داشت
مگر با اين هم، انگليسي ها بر آن شدند تا به . يزش هاي تازه يي خواهد گرديددها منجر به خزيري ها و مسعوو

   .پيشواز خطر بروند
  

اين دوشيزه را . بهانه يي براي خيزش وزيري ها گرديد 1936ربوده شدن دوشيزه يي به نام چاند بي بي در ماه مارچ 
در استان اختطاف دوشيزگان . كه دختر يك خانواده ثروتمند هندي بود، يك جوان توري خيل پشتون ربوده بود

 بينامت شديد اختالفات ميان هندوها و مسلمانان در مگر اين بار منجر به وخ .ري عادي بودممرزي شمال باختري ا
 روي دست گرفتنكومت انگليس خواستار حتراضي برپا كردند و از عهندوها كارزار ا. باشندگان اين استان گرديد

  . هرگونه تدبيرها براي بازگردانيدن چاند بي بي به خانواده اش گرديدند
  

از اين رو، توري خيلي ها . عروسي كرده بودا پذيرفته و با جوان پشتون آيين اسالم رچاند مقارن با اين دم، دوشيزه 
عروسي كرده بود، از  آن هم زني كه اسالم آورده، و با يك پشتون -گرفتن زن. دادن دختر سر باز زدند ساز باز پ

                                                 
٥٨٤. Mitchell N. Sir Georg Cunningham. Edinburg, ١٩٦٨.P.٦٠. 
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خالف آن بودند كه چاند ستان مراز اين رو، همه قبايل وزي. باري به آبروي او و تبار او بوداهانت مرگ معنايبه نزد او 
     585.پارندسبز پس ابي بي را به خانواده اش ب

  
پيشواي مذهبي توري خيل ها با بهره گيري از ناخشنودي سراسري پشتون  –)مشهور به فقير ايپي(ميرزا علي خان 

مي گردد كه  وشنربا بررسي زندگينامه او . ام در برابر انگليسي ها نمايديتصميم گرفت آغاز به ق ،هاي وزيرستان
فقير ايپي . ندترين شورش پتان ها در برابر انگليس را سازماندهي و رهبري نمايدمتنها چنين آدمي مي توانست نيرو

ايل بپدر و نياي او پيشوايان مذهبي سرشناس و بنامي در وزيرستان بودند كه با ق. فرزند يك خاندان روحاني بود
   586.ته هاي خويشاوندي داشتندي خيل و توري خيل پيوندها و رشدجنگجوي م

  
اين گونه، فقير ايپي مي توانست در مبارزه در برابر انگليسي ها نه تنها از اتوريته مذهبي خود سود جويد، بل نيز از 

بيله داورها او را به قاو هنوز جواني بود كه  .پيوندهاي همريشگي خانوادگي با سرشناسان قبيله يي بهره مند باشد
  587.بي خود پذيرفتندعنوان رهبر مذه

  
ن هاي قبايل مرزي به رهبري فقير ليوني بر خوست شركت خوميرزا علي خان با لشكر خود در شبي 1933به سال 

شمگيري هم در وزيرستان و هم در مناطق جنوبي افغانستان چمانه ييت او به پبمحبو و داشت كه در نتيجه آن شهرت
شي از زمين هاي آنان به خانيون مسلمان در دره خايسور كه بحفوذ ترين روسر از اين دم او به يكي از پر ن. فترال اب

  . ل گرديددمب ،توري خيلي ها و مسعودها تعلق داشت
  

هند ، حكومت اين پيونددر . اين گستره به خاطر مقاومت كوهنشينان هنوز هم به روي انگليس بسته مانده بود
 خايسورراه به سوي دره  و نو  ا سازشنامه يي را در باره ساختن دژبر توري خيلي ه 1935در ماه فبروري  ييبريتانيا

زمين  ،هظسر از اين لح. پياده كردنددر اين ناحيه سپاهيان خود را  1936تحميل كردند و در ميانه هاي ماه  فبروري 
ي تنها تكانه يي مربوط به چاند بي ب هحادث. بريتانيايي مبدل گرديد دهاي توري خيل به مركز خيزش هاي نيرومند ض

  .شگرديد براي آغاز خيز
  

ميرزا علي خان وزيري ها را به محض اين كه حكومت هند بريتانيايي تقاضاي بازگردانيدن دختر ربوده شده را نمود، 
از او تنها داورها پشتيباني نمودند كه او از جمع آنان  1936مگر بهار سال . فرا خواند تا بر شهر بنو يورش ببرند
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حتا توري خيل ها در آن برهه نمي  588.ا فراهم آورده بود و به سوي مرزهاي اداري بنو به راه افتادندلشكري ر
كومت بريتانيا به آنان حرا كه  يي صدها هزار روپيه آن ها مايل نبودند. خواستند در برابر انگليسي ها به پا برخيزند

د شوهرش زبي ن ايي فيصله خواهد كرد تا چند بييبريتان پرداخته بود، از دست بدهند و نيز اميدوار بودند كه دادگاه
  .تر به خانواداه اش برگردانيده شودخله كرد كه دصنين فيچكومت انگليس بر خالف ح 1936مگر در سپتامبر . بماند

  
 او پيامي نوشت به باشندگان وزيرستان كه در آن .سيدركه كار به كام فقير ايپي شد و اوج شكوه او فرا  اين بود

او به سرعت توانست اتحاديه قبايل وزيرستان شمالي را در برابر . فرا خواندپشتون ها را به قيام در دفاع از اسالم 
   589.سترده بزرگمقياس در برابر آنان رهبري نمايدگام يانگليسي ها به ميان بياورد و ق

  
 لشكر بزرگي را تاهيود كعطي موست او توان. فقير ايپي خود را چونان سازمانده توانمند جنگ چريكي تبارز داد

 و ندنزبو بنو را بر هم  اصالت ميان رزماكدست به اقدامات يازيده و مو خايسورمسلح سازد، كه از دره  سته وآرا
 . انگليسي ها كنترل بر وزيرستان را از دست دادند ،در نتيجه. كشانندبپاسگاه ها و دژهاي بريتانيايي را به محاصره 

گسيل  به وزيرستان يي را ناگزير گرديدند تيپ تقويت شده ،اي شكستاندن محاصره رزماك و بنوانگليسي ها بر
مگر نيروي . دارند كه با پشتيباني نيروي هوايي، توپخانه و زرهدارها، با نبردهاي خونين توانستند به رزماك برسند

چون دسته هاي فقير ايپي شب هنگام به راه . انجام دهد پيشتازهوايي در آغاز نتوانسته بود حمايت موثري از سپاهيان 
    590.ون مي زدندخبر سپاهيان انگليسي شبي ،افتاده

  
آن ها بي  ،سي ها آغاز به تهاجم مي نمودندليهنگامي كه انگ. فقير ايپي بر سپاهيان خود بس موفقانه فرمان مي راند

توانستند تهاجم سپاهيان مي م كنندگان قيا ،چنين تاكتيكي يبه يار .ضربه پيهم وارد مي آوردند يندرنگ چند
  . انگليسي را كند ساخته و يا گاهگاهي بيخي بر هم بزنند

  
وبگرانه را در دره كرست افرماندهي بريتانيا تالش ورزيد عملي، آغاز قيام وزيري ها زتنها پس از دو ماه پس ا 

. آغاز به تهاجم به سوي توري خيل نمودنددو تيپ از رزماك و بنو  1936نوامبر  25تاريخ  هب. ام دهدجخايسور ان
سپاهيان بريتانيايي . ، بود)نيروهاي اصلي فقير ايپي سنگرگاه(هدف اصلي آن ها تصرف دهكده بيچي كاشكاي 

مگر وزيري ها در . نوامبر اين دهكده را بگيرند 27نيروي هوايي و زرهدار به تاريخ  پيوستهبا پشتيباني توانستند 
دند كه در نتيجه ناگزير يبخش تتا به مقاومت پايان دهند و ضربات خود را بر انگليسي ها را شدانديشه آن نبودند 
   .ي عقب نشيني نمايندگگرديدند با دستپاچ

                                                 
٥٨٨ . Mitchell N. Sir Georg Cunningham. Edinburg, ١٩٦٨.P.٦١ 
٥٨٩ . Hauner M. one against the Empire// Journal Contemporary History. ١٩٨١. N. ١. P.١٨٩ 
٥٩٠ . Swinson A. H. Op.cit. P. ٣٢٧, Elliot j. The Frontier ١٩٤٧ -١٨٣٩. The Story of NWF of  
India.L., ١٩٦٨. P. ٢٦٤. 



 ٢٦٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  .نخستين عمليات سركوبگرانه در برابر فقير ايپي براي انگليسي ها با شكست كامل رو به رو گرديد
  

آمادگي مي  ت بريتانيا براي از سرگيري اقدامات رزمي براي بهاروزيري ها و حكوم 1937-1936زمستان سال هاي 
براي تقويت سپاهيان در  .انگليسي ها در ماه دسامبر ساختن راه از بنو به سوي دره خايسور را به پايان بردند. گرفتند

ده يك تيپ ديگر نيز گسيل گرديد كه با دو بطريه توپچي و زرهپوش هاي سبك تقويت گردي ،بنو و رزماك
وزيري را فراخواند  »حصه داران«همه  1937او در ماه فبروري . فقير ايپي نيز به تقويت نيروهايش پرداخته بود 591.بود
بخش بزرگي از حصه داران  ،پس از اين تهاجم. بگريزند و به جهاد در برابر آن ها بپردازند ي هااز خدمت انگليستا 

  .و افزايش يافتجگزار جنچند هبه سوي او آمدند و نيروهاي شوروشي به 
  

 -نياسپا .فقير ديگر نماد آزادي وزيرستان گرديده بود و نام او با افسانه ها گره خورده بود ،مقارن با اين لحظه
به پيمان شكني و خشونتبار ترين روش فقير «: پرداز دقيقي از شخصيت فقير ايپي نموده است -تاريخنويس امريكايي

از همه كساني كه مي . او با پيشداوري هاي مذهبي پشتون ها بازي مي كرد. هاي پيشبرد جنگ گرايش داشت
به خود كامه ترين تبهكاران پناه مي داد و به ازاي رهزني ها و دستبردها و يا  .رشوه مي ستاند ،توانستند پول بپردازند

نام فقير در ميان مردم مرز مگر هر چه بود، . كشتارهاي كودكان ماموران انگليسي در نوار آزاد جايزه مي پرداخت
فراخوان مذهبي او چونان  .نشين شمال باختري هند به افسانه مبدل گرديده بود و اين افسانه بي پايه و پشتوانه نبود

   592.»دشمن سوگند خورده انگليسي ها به پيمانه بزرگي دليل كاميابي او را در آغاز قيام گرديده بود
  

مگر  .بس پيمان شكن بود و در برابر دشمنان خود بس خشن و سنگدل ،خاورزمين حتا بر پايه معيارهايفقير ايپي، 
  . در چشمان پشتون ها اين كارهايش نيز به سان سجايا مي نمودند

  
به فقير همچنان آن قبايلي كه از سوي انگليسي ها  593.نيروهاي شورشيان سر به ده هزار رزمنده زد 1937مقارن با بهار 

 و آن ها به فقير پول. كمك نمودند ،نمي فرستادند به لشكر او نمودند و جنگجويان خود راسوبسايدي دريافت مي 
شورشيان بسيار خوب  ها، به ياري اين كمك 594.پناه مي دادند در سرزمين خود دادند و به دسته هاي اومي  اسلحه

دستگاه توپ ساخت دست خود  فقير حتا چند سبه دستر. مسلح بوده و از ناحيه خوار بار كمبود احساس نمي كردند
  595.به كار مي بردموفقانه گذاشته شده بود كه او آن ها را هنگام محاصره استحكامات بريتانيايي نيز قبايل 
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بس سهمگين خواهد بود، دو تيپ و يك لشكر ديگر را نيز  1937فرماندهي بريتانيا با درك اين موضوع كه كارزار 
تنها با تمركز پنجاه هزار پياده و شمار بسيار تانك ها تصميم گرفت بريتانيا  فرماندهي 596.به وزيرستان گسيل داشت

فقير ايپي بي آن كه در انتظار حمله انگليسي ها بماند، ضربات پيهمي به . آغاز به عمليات در برابر توري خيلي نمايد
   597.ت بريتانيايي انجام دادنددر برابر تاسيسايورش  36لشكرهاي او  1937در اوايل . نيروهاي آنان وارد مي آورد

  
محاصره دره خايسور و شهر بنو كه به پايگاه اصلي پست هاي تحكيم شده ساخته شده از سوي انگليسي ها براي 

درست همانند  598.رس رساني سپاهيان بريتانيايي در وزيرستان مبدل گرديده بود، آماج سريع ترين ضربات گرديدند
يگر رزماك را كه پادگان آن متشكل از ده هزار سرباز و افسر انگليسي بود، به فقير ايپي بار د 1936پاييز سال 

بر دره هاي شك  1937لشكرهاي پشتون ها در ماه مارچ  هاي پويايين براي فلج ساختانگليسي ها . محاصره كشانيد
اين نواحي به گشتزني شب و روز هواپيماهاي بريتانيايي بر فراز آسمان : تو وخايسور محاصره هوايي برقرار ساختند

  599.هوايي مي پرداختند و بر هر آن چه كه مي جنبيد، بمب فرو مي ريختند
  

فقير ايپي را ناگزير گردانيدند تا ستاد فرماندهي خود را به غاري در نزديكي دهكده ارسالكوت  ،بمباران هاي پيهم
ز سرزمين هاي توري خيل و مسعود كه ظاهرا چون در مر. خردورزانه برگزيده شده بودو  آگاهانه اين جا بسيار. ببرد

فقير و دسته هاي او در صورت بروز خطر ، همواره مي  600.با انگليسي ها در صلح به سر مي بردند، واقع شده بود
چون ريسك نمي . توانستند نزد مسعودها پناه ببرند و نجات يابند و انگليسي ها نمي توانستند به پيگيرد آنان بپردازند

 فقير ايپي از دره شك تو به رهبري لشكرهاي قبايل شوريده كه بر سپاهيان انگليسي. ن قبيله را بر انگيزندكردند اي
  . ادامه مي داد پيوسته ضرباتي وارد مي آوردند،

  
آغاز به گشتزني در راه ها با كاروان هاي مكانيزه متشكل بر  ،الت وزيري هامح سريعبه مقصد دفع انگليسي ها 

. همين كاروان ها بيشترين تلفات را در كارزار وزيرستان ديدند ،همو. پياده نمودند راميون هاي نفربزرهدارها و ك
 47يكي از لشكرهاي فقير ايپي دامي را گسترانيد كه در آن كارواني مشتمل بر  1937براي مثال، به تاريخ سوم اپريل 

 ، در آغاز زرهدار پيشتاز را زدندكاروان را باز ايستانندها براي آن كه  يوزير. زرهدار به محاصره افتادند 4كاميون و 
  .و سپس پياده نظام را به رگبار گلوله هاي تفنگ بستند

  
از سنگرهاي بلند كوهي صورت مي گرفت، سه زرهدار ديگر نتوانستند  ،با توجه به آن كه آتشباري بر كاروان

 . ليسي ها بيش از صد نفر كشته و زخمي داده بودنداز اين رو، طي چند دقيقه انگ. كاروان را زير پوشش بگيرند
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اين بود كه دسته هاي نوتر و نوتر داوطلبان به او . سراسر قبايل پشتون پخش گرديددر پيك پيروزي هاي فقير ايپي 
  .مي پيوستند و شمار لشكريان را به پيمانه چشمگيري افزايش مي يافت

  
ترصد آن بود كه چگونه هر چه بيشتر قبايل پشتون جنوب افغانستان به قيام با نگراني م 1937سال  فرماندهي بريتانيا در

در برابر سپاهيان ، »آزاد«در نوار بهار همين سال، پنج هزار رزمجوي پشتون از افغانستان . وزيرستان مي پيوندند
 –رزمندگان آن نزديك به يك سوم  ،در لشكري كه فقير ايپي خود بر آن فرمان مي راند .مي جنگيدند ،انگليسي

  601.نزديك به هزار نفر از باشندگان افغانستان بودند
  

چند روز ديگر انگليسي ها يورش هاي سهمگين پشتون ها را دفع كردند و ياراي انديشيدن در باره تهاجم را 
 602.نمايند تنها بمباران هاي سنگين و آتش رگبارترين توپخانه پشتون ها را ناگزير گردانيدند تا عقب نشيني. نداشتند

سپاهيان بريتانيايي با استقرار و عقب زدن حمالت سرسختانه وزيري ها به آهستگي به پيشروي به سوي ارسالكوت 
   .نبردهاي سنگين بر سر اين منطقه نشيمني تا پايان ماه مي ادامه يافت. آغاز كردند

  
دسته ويژه  ،كي از شب هاي ماه ميدر ي. در روند اين نبردها انگليسي ها تالش ورزيدند فقير ايپي را بكشند

. كوهنوردان پنهاني به دهانه غاري آمدند كه در آن فقير مي زيست و چندين نارنجك را به درون آن پرتاب كردند
در اواخر ماه مي مقاومت وزيري ها از اين هم . ديگري از مغاره گريختپنهاني مگر، پيشواي وزيري ها از طريق راه 

  . نان پيوستندآون از افغانستان نيروهاي تقويتي به چ .بيشتر افزايش يافت
  

فرمان داد كه بي آن هم در روند نبردها به شدت فرماندهي بريتانيا در باره نابودسازي ارسالكوت  ،در اين اوضاع
كه از  پس از انفجار دادن سه مغاره كه قبال پناهگاه هاي فقير و دسته هاي او بودند، سپاهيان انگليسي. ويران شده بود

عمليات در برابر فقير ايپي با شكست رو به  ،ر عملد 603.سوي پشتون ها تعقيب مي شدند، شتاب زده عقب نشستند
  .و مقاومت وزيري ها به پا خاسته درهم نشكست برپا نمايند كنترل رو شد، چون نتوانستند بر دره شك تو

  
وضعيت سپاهيان بريتانيايي در . به پا خاستند هنگامي كه هنوز نبردها بر سر ارسالكوت ادامه داشت، مسعودها

ناگزير گرديدند  ،نسته بودند مقاومت وزيري ها را درهم بشكننداانگليسي ها كه نتو. وزيرستان به شدت وخيم گرديد
توانستند تا سي هزار جنگجو را به ميدان  قبايل مسعود مي. قيام نيرومندي را در پشت جبهه خود در هم بكوبند

  . ايي اميدي در شكستن سريع مقاومت آن ها نداشتندين رو، فرماندهي بريتانياز ا. بياورند
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چون قيام مسعودها نيروهاي اصلي . بيش از اين ادامه دهند شك توآن ها نمي توانستند به اقدامات رزمي در دره 
مساعد آغاز به شبيخون  از اوضاع يلشكرهاي فقير ايپي به بهره گير. سپاهيان انگليسي را به خود مصروف مي داشت

  604.تقريبا هرماه شهر آماج حمالت قرار مي گرفت. زدن به بنو نمودند
  

سپاهيان خود را در جنوب رزماك تقويت بخشيدند و آغاز به كشيدن راه ها و دژهاي  ،براي دفاع از بنو ،انگليسي ها
  .تقويت گرديد پاسداري از مرزهاي اداري ،روي همين منظور 605.اه كوهات نمودندگنو در گذر

  
نمي توانست از شبيخون هاي مسعودها به اعماق حوزه هاي اداري  قبايلي همجوار با بنو، مگر، حتا اشغال نواحي

مسعودها حتا براي چندي حركت راه آهن ميان بنو و ديره  1937ماه مي  24براي مثال، به تاريخ  .جلوگيري نمايد
پشتون ها هيچگاهي بر قطارهاي راه  ،تاريخ استان مرزي شمال باختري پيش از اين، در. برهم زدند اسماعيل خان را

  606.شدي چون راه آهن بسيار خوب از سوي سپاهيان انگليسي پاسداري م. آهن حمله نمي كردند
  

رش هاي مسعودها بودند، فقير ايپي هنوز فعاالنه تر به مبارزه در برابر سپاهيان ومادامي كه انگليسي ها سرگرم دفع ي
فقير . او موفق شد وزيري هاي مدي خيل را به قيام بكشاند 1937به سال . ليسي در وزيرستان شمالي ادامه مي دادانگ

  . با رهبري لشكرهاي آنان يك پست نظامي انگليس را در نزديكي گذرگاه لودارجي تصرف و ويران كرد
  

فرماندهي » پيشگامان توچي«راي نجات از رزماك و وانه ب. پس از اين، وزيري ها حمله بردند بر دژ داتا خيل
بريتانيايي به گونه عاجل دو تيپ را گسيل نمودند كه تنها از طريق چند ماه جنگ وزيري ها را ناگزير ساختند عقب 

  607.نشينند و پادگان محاصره شده دژ را نجات دهند
  

هاشم خان با ادامه . د و گسترش يابدقيام وزيرستان به جنوب افغانستان سرايت كنچيزي نمانده بود، كه  1937به سال 
خود داري ورزيد و .] گ-به سود انگليسي ها[ دادن مشي نادر خان از دادن هرگونه كمك به وزيري ها به پا خاسته 

در . ر مبارزه در برابر انگليسي ها سنگ اندازي مي كردبه مشاركت پشتون هاي افغانستان د با شيوه هاي گوناگون
وزيري ها حكومت را به باد «جنوبي افغانستان در گزارش هاي محرم به كابل اطالع داد كه  نتيجه، حكومت واليت
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ناسزا و دشنام مي گيرند و آن را متهم به خيانت و تهديد مي نمايند كه وقت آن فرا خواهد رسيد كه وزيري ها به 
  608.»حساب حكومت افغانستان برسند

  
ت و افزايش ناخشنودي در ميان باشندگان را جدي بگيرد، به همكاري هاشم خان كه ناگزير گرديده بود اين تهديدا

حكومت  1937جون  8حتا وزير خاجه افغانستان به تاريخ . آشكار نظامي با بريتانياي كبير در برابر فقير ايپي نپرداخت
  .انگليس را به در دادن شورش قبايل مرزي متهم ساخت

  
كه درست مانند انگليسي ها تالش مي (حكومت افغانستان متوجه  ي را كههمه خطرات 1937رخدادهاي ماه جون 

  .تاييد نمودند بود،) نمايد تقويت با ساختن دژها و راه هاي نو در سرزمين آن هارا ورزيد كنترل بر قبايل مرزي 
  
گرديدند كه مرزبانان افغاني مانع از آن . واليت جنوبي دست به قيام زدند يجوالي غلزايي ها 22-21به تاريخ هاي  

. گرفتند هاي مرزي را با پادگان نزديك به پنجصد نفردژشورشيان يكي از . وزيري ها بشتابندكمك غلزايي ها به 
مگر تهديد قيام  609.به بسيار دشواري مقارن با اواخر سال موفق شد اين شورش را سركوب نمايدحكومت افغانستان 

  . ده بودسراسري پشتون ها در دو سوي خط ديورند حفظ گردي
  

كارزار سال . پايان بخشندبا فرا رسيدن زمستان ناگزير گرديدند عمليات نظامي را در برابر فقير ايپي انگليسي ها 
-سوني سن . آ. با آن كه براي ماليه پردازان هندي به مبالغ نجومي تمام شد .فتيابراي انگليس نافرجام پايان  1937

به نتيجه گيري اين گونه ايي يود در باره تاريخ مرز شمال باختري هند بريتاندر كتاب خ ،ژورناليست نامدار انگليسي
چهل هزار سپاهي انگليسي به  1937هنگامي كه در ماه دسامبر « :نه در وزيرستان پرداختااز عمليات سركوبگر

  610.»از اين هم جنگي تر بود 1938در جنوري سال . پيشاور بازگشتند، اوضاع خوب نبود
  

با آمادگي گرفتن براي او، . به عمليات رزمي در برابر انگليسي ها ادامه داد 1937/1938مستان سال هاي زفقير ايپي 
   611.مه سارها را مسموم و آلوده بسازندشمين گذاري نمايند و چرا راه ها فرمان داد  ،دفع حمالت نو سپاهيان انگليس
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را نزد خود  رهبر مسعودهاي شورشي -مال شير علي ،ههدو جب درسپاهيان انگليسي درگير ساختن ناگزير براي  ،فقير
فقير افزون بر اين، موفق شد اسلحه مدرن به  .هماهنگ گرداندرا  اقدامات باهمي در بهار آينده طرحبا او  تا خواست

  .شمول تيربارها براي لشكرهاي خود به دست بياورد
  

. آغاز نمودند 1938-ماه مي  19به تاريخ  -در ماه مي ار مانند هميشه اقدامات رزمي در وزيرستانسپاهيان انگليسي، 
بمباران هاي نو به جاي آن كه وزيري ها را بترساند، منجر به رشد . از سر گرفته شد شك تومحاصره هوايي دره 

هنگامي كه  ،تكرار گرديد 1937اوضاع سال بار ديگر، . تمايالت ضد بريتانيايي در ميان باشندگان بومي گرديدند
در برابر فقير ايپي گسيل نمي توانستند نيروهاي اصلي خود را اقدامات رزمي پوياي مسعودها  دليلبه يسي ها انگل

لشكرهاي شير علي با اقدامات خود نه تنها نيروهاي چشمگيري از سپاهيان سركوبگر را به سوي خود معطوف  .دارند
نيدند در برابر او بخش بزرگي از نيروي هوايي خود را نگه داشته بودند، بل نيز فرماندهي بريتانيا را ناگزير گردا

  612.بگمارد
  

جون انگليسي ها  8تا تاريخ . فقير ايپي به تاريخ دهم ماه مي دژ داتا خيل را به محاصره كشانيد ،در همين هنگام
هنگامي كه . ت دادتنها تعداد بيشتر تيربارها پادگان آن از نابودمي كامل نجا. نتوانستند محاصره اين دژ را بشكنانند

سپاهيان انگليسي به داتا خيل رخنه كردند، اين منطقه مسكوني به توپ خود ساخت فقير ايپي مبدل شده بود و 
او با عقب . محاصره داتا خيل نمونه آشكار استعداد سپهداري فقير ايپي شمرده مي شود .يكسره ويران گرديده بود

نگليسي ها سپاهيان خود را بيرون ببرند و در اواخر ماه جون آن را تا بن هنگامي كه ا ،نشيني از دژ منتظر فرصت بود
  .ويران نمايد

  
. ديگر نمي توانست يكسره چونان امر دروني هند بريتانيايي ارزيابي گردد 1938شورش در وزيرستان مقارن با 

بمباران هاي . ه بودخود جلب كردقبايل، توجه جامعه جهاني را به » آزاد«اقدامات گسترده سپاهيان انگليسي در نوار 
مگر به ويژه سر و صداي . گرفتندمي وحشيانه روستاهاي پشتون نشين را همه كشورهاي اروپايي به باد نكوهش 

سركوب قبايل  امرالش مي ورزيدند با همه وسايل در تچون فاشيست ها . برپا شده بود آلمانن باره در يبسيار در ا
  . ند، مزاحم انگليسي ها شوپشتون

  
 بريتانياي كبير .در يكي از نشست هاي خود اوضاع در وزيرستان را به بررسي گرفته بود 1937در  613حتا اتحاديه ملل

 614،كار نگيرد از نيروي هوايي امي وزيرستانظرد در برابر باشندگان غير نپجوامع اروپايي وعده س نام ساختآربراي 
نتوانست شورش را  1938تا پايان ن همه؛ فرماندهي انگليس يبا ا. شتاران ها به همان شدت ادامه دابمبمگر در عمل 
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  .گ -.سازمان ملل در آن هنگام هنوز به وجود نيامده بود . 613
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از زير ضربه  خود را ر بارهفقير ايپي كه با توانمندي جنگ مانوري را پيش مي برد، . وب نمايدكتان سرسدر وزير
بر  1938طي كارزار سال  لشكرهاي او. نان ضربات محسوسي وارد مي كردآانگليسي ها مي كشيد و خود بر 

   615.ندبود برده يورشبار  65تاسيسات استراتيژيك  وايي ياهيان بريتانپس
  

جوالي لشكر زير  23شب هنگام . ها فقير ايپي و شير علي را در سراسر جهان به شهرت رساند يورشيكي از اين 
 به دستري ستين بار يك شهر بزرگ استان مرزي شمال باختنخبراي . آن را گرفت ،تاختهفرماندهي شير علي بر بنو 

 كه در سيماي فقير ايپي آزادكنندگان خود را مي ديدند، باشندگان بومي اين كار به ياري. افتادپشتون هاي شورشي 
با آن . هر چند هم، روز ديگر، پشتون ها با از راه رسيدن سپاهيان انگليسي به كوه ها عقب نشستند. صورت گرفت

زمينگير ساختن دو تيپ بريتانيايي، در نزديكي اين شهر به سر مي  با دو ماه آزگار هم، تقريبا لشكريان شيرعلي
  616.بردند

  
هندوها و سيك ها كه بيش از ديگران هنگام تصرف بنو از سوي شير علي زيانمند شده بودند، به گونه دسته جمعي 

گرفتن بنو . تطي دوره كوتاهي باشندگان شهر تا يك سوم كاهش ياف. آغاز به كوچيدن به آن ور رود سند نمودند
  617.»اي كبير بوديضربه بزر گي بر پرستيژ بريتان«به سخن سوين سن 

  
مگر سپاهيان . انگليسي ها نتوانستند فقير ايپي را شكست دهند و شورش در وزيرستان ادامه يافت 1938به سال 

ر چه بيشتري در ژهاي هدراه ها و . را مي فشردند شك توبريتانيايي هر چه تنگتر حلقه محاصره پيرامون دره 
احي وفرماندهي انگليس توانست به سرعت سپاهيان خود را به بسياري از ن ،با تكيه بر آن ها. وزيرستان ساخته مي شد

  . وزيرستان گسيل دارد
  
گرسنگي از بمب هاي . زيان جبران ناپذيري به كشتزارها و رمه هاي مردم وارد آورد ،دو سال محاصره هوايي 

به تاريخ ده اپريل دره . افتيدر ميانه هاي ماه مي پايان  1939از اين رو، كارزار سال . ناكتر بودانگليسي ها هم ترس
  .ماه مي مقاومت توري خيل ها پايان پذيرفت 13از سوي انگليسي ها گرفته شد و به تاريخ  شك تو

  
قبايل . افغانستان پنهان شدفقير ايپي در مغاره يي در نزديكي دهكده دور افتاده گورويخت در سه كيلومتري مرز 

شورش  در پي آن افتاد تافقير بار ديگر  .وزيرستان به رغم همه تقاضاها و تهديدات انگليسي ها او را تسليم نكردند
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 – را اعالم كرد ستره قبايل پشتونگاد دولت اسالمي در جهاي نوي را در برابر انگليسي ها آماده بسازد و حتا لزوم اي
   618.گليس را سخت ترسانده بودكومت انحچيزي كه 

  
مليات سركوبگرانه در برابر عتقريبا همه سپاهياني را كه در  ،ايي با آگاهي يابي از اين برنامه هايكومت هند بريتانح

 هاي ترس پويايي ازدر روند چندين سال بريتانياي كبير . ستان مانديروزيري ها و مسعودها اشتراك داشتند، در وز
  . داردهگروهبندي چهل هزار نفري از سپاهيان را نگ كدر وزيرستان ي بود فقير ايپي ناگزير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
معاون كميسارياي خلق در امور خارجي  -ديكانوزوف. شوروي در كابل به و) شارژ د آفير(دار  كار -سئچيف. گزارش س. ٦١٨

  .  171، برگ  4پوشه . 189، كارتن 21پرونده ويژه . 1939، 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // 03.10.1939تاريخي
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  مبخش بيست و هفت
  :] گيالني[ ماجراي پير شامي

  گستره قبايل پشتون رعمليات سرويس هاس اطالعاتي رايش سوم د يننخست 
و ايتاليا  آلمان 1938در : بهره نگيرند» ار قبايل آزاداز اوضاع انفجار آميز در نو دشمنان بريتانياي كبير نمي توانستند

هر دو  .به سود خود انجام دادند نيرومند در وزيرستان و جنوب افغانستان يآشوب براي برانگيختنرا ها نخستين تالش 
دفاعي امپراتوري بريتانيا را در آستانه جنگ بنيه دولت فاشيستي مي كوشيدند به كمك جنبش شورشي پشتون ها 

  . جهاني دوم تضعيف نمايند
  

به عنوان گام آزمايشي  آلمانآغاز به تجهيز فقير ايپي با اسلحه كرد و سازمان اطالعات  1938از اين رو، رم به سال 
د بسياري از تدبيرهاي ديگر نمان ،اين عمليات .را در مرز هند و افغانستان سازماندهي نمود گسترده ييتحريكات 

هدف اصلي آن ناآرام ساختن  با آن كه .يك عمليات چند منظوره بود ،در خاورميانه لمانآسازمان اطالعات ارتش 
  .اوضاع در گستره قبايل پشتون بود

  
همكاري نمايد، » محور« كه با كمال ميل آماده بود با كشورهاي -در برلين بار ديگر به امان اهللا خان 1938به سال 

واريون او بود در محبويت امير پيشين در ميان قبايل مرزي  مطئن شوند و از اين رو، بر هيتلر و ح .عالقه مند شدند
 يلرا هم در برابر هند بريتانيايي و هم در برابر خاندان حاكم يحيي خ قبايلنه موثر مي توان مايند به چه پيمابياز

  . به كار گرفت در افغانستان.] گ-همدست انگليسي ها [
  

در وزيرستان  آلمانطراح نخستين عمليات بزرگ اطالعاتي ، آلمانارت خارجه مدير دفتر خاور ميانه وز –هينتيگ
» كارروايي« پرشورانهتواند ببود كه زمان مديدي در انتظار بود كه چه وقتي بار ديگر  در آستانه جنگ جهاني دوم

هنگامي  - 1920در او، حتا پس از پايان جنگ جهاني اول، . ضد انگليسي را در ميان قبايل پشتون آغاز نمايدهاي 
كه در چين در خدمت ديپلماتيك بود، توانسته بود بخشي از قبايل وزيرستان را به خيزش مسلحانه در برابر انگليسي 

از اين رو، هنگامي كه در وزيرستان قيام بزرگي به رهبري فقير ايپي درگرفت، بر آن شد كه  فرصت  619. ها بشوراند
  .ند، با يكي از اجنت هاي خود در سوريه ارتباط گرفتطاليي فرا رسيده است و در اين پيو

 

                                                 
٦١٩ . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany Japan and Indian Natiolists in the Second 
World War. Stutgard. 1981. P.313. 
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پير (» شامي پير«بود كه در ميان قبايل پشتون به نام  پير طريقه قادريه در سوريه -گيالني سعداين اجنت، محمد 
ن اسالم از نفوذ فراواني اين پير مقدس يكي از اعضاي خاندان بزرگ گيالني بود كه در جها .شهرت داشت) شامي
بود ، پيشواي جهاني طريقه .)]گ-بيت المقدس[(مفتي اعظم اورشليم  -عموي او، حسين گيالني .ر بودندردابرخو

حامي ( 620گيالني از خويشاوندان دور امان اهللا خان سعدافزون بر اين، . كه با كشورهاي محور همكاري داشت
همچنان در افغانستان طريقه  قادريه 621.فتبه شمار مي ر) بزرگ قبايل وزيرستان در مبارزات آن ها در برابر انگليس

در آن . حتا بسياري از وزيران حكومت افغانستان عضو اين طريق بودند: پر شاخ و برگ ترين طريقه شمرده مي شد
  . !..در سراسر جهان بيش از پنجاه ميليون نفر خود را پيرو قادريه مي شمردند ،برهه

  
هاي بزرگ در » كارروايي«سازماندهي و سزاوار ترين نامزدي براي در يك سخن، نامزدي پير شامي شايسته ترين 

   .مرزهاي هند و افغانستان بود
  

قبايل مرزي پشتون را تا پير شامي مي بايست بكوشد : بسيار ساده بود آلمانتدوين شده در » وزيرستان«برنامه عمليات 
رهبران فاشيست نيك آگاه بودند كه در گذشته . دفرا بخوانامان اهللا خان بر تخت  نشاندنبراي يورش بر كابل براي 

كمك به آنان در مبارزه شان در برابر انگليسي ها خود  ازكه پشتون ها چند بار تالش ورزيده بودند نادر شاه را 
  . سرنگون سازندداري ورزيده بود، 

  
به يورش مسلحانه بر حكومت  النيگي سعدپير  –از اين رو، در برلين ترديدي نداشتند كه فراخوان خويشاوند امان اهللا

  . هند بريتانيايي حمايت خواهد شد» آزاد«باشندگان نوار از سوي  ،هوادار انگليس در كابل
به دشوار كسي مي توانست به سرنگوني ظاهر شاه در اثر قيام بر انگيخته  ،آلماندر وزارت خارجه  ،در آن هنگام

مگر، در هر گونه تحول اوضاع در وزيرستان ، برد با . سنجش نمايد شده از سوي پير شامي در مرز هند و افغانستان
چون قيام ديگر كوهنشينان در مرزهاي هند و افغانستان به آن مي انجاميد كه انگليسي ها سپاهيان بيشتري . بود آلمان

  .را به هند گسيل دارند
  

و مسعودها بر كابل و روي كار آوردن دو نشاندهي كرد كه هينتيگ به پيروزي تهاجم وزيري ها » دلپرانه«مي توان 
در كابل در روشني عمليات ويرانگرانه برنامه  آلماناز اين رو، حتا سفارت . باره امان اهللا خان اميد چنداني نداشت

                                                 
  .گ -. سوريه بود) دمشق امروزي(همسر محمود طرزي  شهر شام  -خاستگاه مادر شهبانو ثريا. 620

 :كتاب آدمك آمده است نيدر ا يشام ريفشرده پ نامهيزندگ.  ٦٢١

Adamec L.W. Historical and Political Whos Who of Afghanistan. Garz 1975. P.175-176. 
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اين كار عمدي صورت گرفته بود تا استخبارات  ،شايد هم.  گذاشته شده نبود ،ريزيي شده در ميان قبايل مرزي
  . را در رويدادهاي وزيرستان ثابت نمايند آلمانستان نتوانند دست داشتن انگليس و افغان

  
در افغانستان مي دانست كه بدون پول هرگونه تكاپوي ضد  1916-1915هينتيگ از تجربه خود در سال هاي 

ود مبلغ بايسته ب ،از اين رو، براي خريد رهبران پشتون. انگليسي در ميان قبايل مرزي پشتون محكوم به شكست است
. به دسترس پير شامي بگذارند )چه بهتر كه به سكه هاي طاليي و نقره يي(هنگفت و گزافي را به ارز افغاني و هندي 

آن هم از طريق گمرك انگليس در هند نمي توانست با خود  –، چنين وجهي را آلماناجنت  -روشن است پير شامي
به دسترس ربا خوران هندي مورد نياز براي خريد قبايل را از طريق از اين رو، در برلين تصميم گرفتند كه پول . ببرد

  . گيالني بگذارند
  

نواب به گمان غالب، با  622.بزرگتريم و دارا ترين فئودال وزيرستان را برگزيد -هينيتگ براي اين كار، نواب تنك
 گيالني سعد دسترس پيربسيار گزاف و گرفتن تضمين هاي بسيار محكم موافقت نمود مبالغ الزم را به  يدرصد

   . بگذارد
  

در دره شك تو دفع مي نيروهاي فقير ايپي حمالت سپاهيان سركوبگر انگليسي را هنگامي كه ، 1938در اوايل 
آمدن او براي وزيري ها و مسعودها كه . درسيخود بودند، پير شامي به وزيرستان جنوبي توانمندي در اوج كردند، و 

قبايل وزيرستان . وفيه قادريه را پيشواي روحاني خود مي پنداشتند، رويداد بزرگي گرديدبه گونه سنتي پير طريقه ص
. اميدوار بودندبا ميانجيگري او مسالمت آميز اختالفات متعدد ميان خود  رفعبر  را به فال نيك گرفته، آمدن گيالني 

  . ها و مسعودها گرديد با نفوذ ترين شخصيت در ميان وزيري ،چندي، پير شامي پس از در اين پيوند
  

بسياري ديگر از قبايل پشتون آماده بودند به  .زمان براي پديدار شدن پير شامي بسيار مناسب برگزيده شده بود
افزون براين، در افغانستان دومين سال پيهم بود كه قيام قبايل سليمان . رهبري فقير ايپي به خيزش وزيري ها بپيوندند

   623.ادامه داشت ،صد هزار نفر مي رسيدخيل كه شمار آنان به سه 
  

                                                 
  82. ، ص1940مسكو، . افغانستان. آ يشفسكياستان . ٦٢٢

// 21/6/1938 يخيتار ،يخلق در امور خارج يايساريمعاون كم -اكفيدر كابل به استومون يشورو ريسف -لفييخايگزارش م.  ٦٢٣
 .184، برگ 4، پوشه 185، كارتن 20 ژهيده وپرون. 1938، سال 071فوند  ه،يروس ونيفدراس يخارج استيس يگانيبا
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ماليات از سوي كابل بر كاالهايي كه اين قبايل از هند مي آوردند،  وضعها  يعلت عمده تهاجم مسلحانه سليمان خيل
حكومت افغانستان به رهبري صدر اعظم هاشم خان به ساختن  ، سر از ميانه هاي سال هاي دهه سي سده بيستم. بود

  . هند و افغانستان آغاز كرد گمرك هايي در مرز
  

به ساختن آغاز  ،صدر اعظم –حكومت افغانستان به رهبري هاشم خان  ،سر از ميانه سال هاي دهه سي سده بيستم
. عوارض گمركي موجب ناخشنودي شديد در ميان قبايل پشتون گرديد .كرد گمرك هايي در مرز هند و افغانستان

قبايل سليمان خيل كه در ميان قبايل مرزي . بازرگاني امرار حيات مي نمودندچون بسياري از آن ها تنها از مدرك 
ناديده بخشي از اين قبايل، با . ثروتمند ترين قبايل بودند، بيش از ديگران از وضع عوارض زيانمند شده بودندپشتون 
افغانستان تالش ورزيد  آنگاه حكومت. فيصله نمودند به فقير ايپي كمك نمايند ،ممانعت حكومت افغانستان گرفتن

در  )استحكامات نظامي(» تهانه ها«ها را خلع سالح نمايد و با آهنگ بس پر شتابي آغاز به ساختن  يخيل همه سليمان
  .  زيري ها همدست شوندومرز با وزيرستان نمود تا به آنان امكان ندهد با 

  
آن ها . بر سپاهيان دولتي افغانستان نمودندآغاز به جنگ در برا 1937جون  22مگر، سليمان خيلي ها به تاريخ 

  . توانستند يك هنگ از سپاهيان را در هم بكوبند و همه جنگ افزارها و ساز و برگ آن ها را به چنگ بياورند
  

حكومت افغانستان كه از قيام سليمان خيلي ها و تهديد قيام سراسري قبايل پشتون افغانستان جنوبي و قبايل نوار 
در برابر شورشيان پانزده هزار سپاهي بسيار آماده را به شمول ريتانيايي هراسان شده و ترسيده بود، هند ب »آزاد«

قبايل سليمان خيل كه آن عده از هاشم خان به منظور جلوگيري از پيوستن . نيروهايي از گارد شاهي گسيل نمود
   .فغاني پرداختبي درنگ به آنان پنجصد هزار ا ،به شورشيان ،هنوز هوادار دولت بودند

  
مگر، هر چه بود، . توانست قيام كنندگان را در افغانستان تجريد نمايد ،به ياري چنين تدبيرهاييحكومت افغانستان، 

با آن كه سپاهيان دولتي هم از ديدگاه . كابل به اجراي عمليات بزرگ  سركوبگرانه در برابر سليمان خيل نپرداخت
چون در آن برهه . خويشتنداري هاشم خان مدلل بود. ر شورشيان برتري داشتندشمار و هم از ديدگاه ساز و برگ ب

بر ارتش افغانستان مي توانست آژيري گردد به تهاجم سراسري قبايل ها سليمان خيلي  ،بگذار ناچيز -هر پيروزي
  .مرزي در برابر كابل بينجامد

  
اين كار از . ي شدند، به وزيرستان گريختندآن طوايف شورشي سليمان خيل كه از سوي ارتش افغانستان تعقيب م

   .اين هم بيشتر اوضاع را در مرز هند و افغانستان پر تنش و پيچيده تر ساخت
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مي توانست منجر به قيام ضد بريتانيايي همه پشتون هاي نوار  ،هرگاه آن ها به قيام وزيري ها مي پيوستنداين كار، 
پشتون هاي آمده از افغانستان را خلع سالح  ،از اين گونه تحول اوضاعانگليسي ها با هراس . قبايل گردد» آزاد«

بدون مقاومت بخشي از تفنگ هاي خود را تسليم  ي هاسليمان خيل. ساخته، و سران آن ها را گروگان گرفتند
  . از گرداندبه آنان تضمين نمود كه سال آينده اسلحه گرفته شده از نزد آنان را بهند بريتانيايي ن حكومت وچ. نمودند

  
ها كه از بخش بزرگ تفنگ هاي خود محروم شده بودند، نتوانستند به قيام در وزيرستان بپيوندند، مگر  يسليمان خيل

روي اين منظور، آن  .از سر گيري مبارزه مسلحانه در برابر حكومت افغانستان به راه انداختند رايرا ب يتدارك فعال
به  1938هيات هاي خود را براي آن كه در باره قيام باهمي در برابر كابل در نزد بزرگترين قبايل مرزي پشتون ها 

   . ، گسيل داشتندتفاهم برسند
  

اين گونه، وزيري . بسياري از قبايل آماده بودند، از سليمان خيلي ها حمايت بنمايند و در برابر ظاهرشاه به پا برخيزند
خيلي ها را  غانستان ناخشنود بودند، بي درنگ پيشنهاد سليمانها و مسعودها كه از مشي هوادار انگليس حكومت اف

مومندها، شينواري ها، منگل ها، و قبيله جدران با آن كه هم متردد بودند، با اين هم آماده بودند به قيام  .پذيرفتند
  624.بپيوندند

تبليغاتي در برابر حكومت حكومت بريتانيا نمي توانست جلو پويايي هاي سليمان خيلي ها مبني بر پيشبرد كارزار  
چون بر آن سنجش داشت كه هاشم خان براي جلوگيري از شورش . افغانستان را بگيرد و شايد هم نمي خواست 

بايل پشتون ناگزير خواهد گرديد در برابر انگليسي ها كوتاه بيايد و با آن ها سازشنامه نوي را در باره قضد دولتي 
افزون بر اين، حكومت بريتانيا از رخنه و راهيابي روز افزون ايتاليا و . ن عقد نمايدهمكاري در برابر قبايل مرزي پشتو

در افغانستان ناخشنود بود و مي كوشيد بر هاشم خان فشار وارد بياورد براي آن كه او را ئاردار سازند تا  آلمان
   625.همكاري كابل را با كشورهاي محور محدود سازد

  
كابل را در : مت بريتانيا در هند تصميم گرفت از شيوه آزموده شده يي بهره بگيرددر يك سخن، در اين مورد حكو

 1938در آغاز تابستان  ،به همين دليل .گل آلود  ماهي بگيردرويارويي با شورشيان تنها بگذارد و بكوشد از آب 
ي ها دچار لغزش شدند، چون اين بار انگليس ،مگر. آن ها را برگردانيدند سالح هايانگليسي ها به سليمان خيلي ها 

                                                 
 ديشد ي، ناخشنود1938به كابل به سال  ييايتاليا ييهوا يها نيسيها در جنوب افغانستان و آمدن تكن يآلمان يابيراه ژهيبه و.  ٦٢٤

، كارتن 20 ژهيپرونده و ،1938، سال 071فوند  ه،يروس ونيفدراس يخارج استيس يگانيبا.// بود ختهيدر هند را برانگ ايتانيحكومت بر
 260، برگ4، پوشه 185
 .//1945در اكتبر  سياستخبارات انگل ياو از سو يهنگام بازپرس يشام ريپ يها يگواه هيشده بر پا نيبر گرفته از گزارش تدو .  ٦٢٥
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حكومت بريتانيا با رفتارهاي خود ناخواسته به پير شامي در انجام وظيفه گرفته از هينتيك و سازماندهي كارزار 
  .  بزرگ در مرزهاي هند و افغانستان كمك نمودند

  
يام سراسري قبايل مرزي در قيام مسلحانه نوبتي سليمان خيلي ها در برابر حكومت افغانستان چيزي نمانده  بود كه به ق

هنگامي كه پير شامي به وزيرستان رسيد، بي درنگ هيات سران سليمان خيل  نزد او آمدند . برابر ظاهرشاه مبدل شود
  626.شيوه هاي مستبدانه حكومت داري دولت افغانستان شكايت كردندخودكامگي ها و و از 

  
ها  در  يروشن گرديد كه سليمان خيل آلماناجنت  –ني گيال راياعضاي اين هيات ب ديدار با به گمان غالب، از

از اين رو، بي درنگ به . حكومت هاشم خان به پا مي خيزند و دست به آشوب مي زنند روزهاي نزديك در برابر
جرگه قبايل پشتون را در نزديكي هاي كاني گوراما فرا خواند كه در آن پشتون ها را به تهاجم  1938جون  15تاريخ 
 سعدسيد  پير627.و روي كار آوردن دو باره امان اهللا خان فرا خواند» غاصب«ي كابل براي سرنگوني ظاهرشاه به سو

در سكه هاي (براي خريد پشتون ها مبلغ هنگفت و گزافي را  ،دببند دلبي آن كه تنها به سخنان آراسته خود گيالني 
  .ز نواب تنك به دست آورده بود، پرداختتن مي رسيد، وآن را ا 5/1كه وزن كل آن به ) نقره يي افغاني

  
گيالني مبني بر سرنگون ساختن ظاهرشاه و نشاندن امان  -مسعودها و وزيري ها با گرمجوشي به فراخوان پير شامي

از اين رو، آن ها به سرعت لشكر پنج هزار نفري يي آرايش دادند كه فرماندهي آن به . اهللا خان بر تخت، گرويدند
چنين بر مي آمد  . حركت دادندگيالني بود و اين لشكر را به سوي مرزهاي افغانستان و هند  سعد –دست پير شامي 

ي ها مبني بر برانگيختن قيام مسلحانه قبايل مرزي پشتون در هر دو سوي مرزهاي هند و افغانستان آلمانكه برنامه 
  . نزديك به بار نشستن است

  
شايد، رهبر . ايپي دور انديش و خويشتندار از پير شامي پشتيباني نكرد چون فقير. ، چنين چيزي رخ ندادبا اين هم

وزيري ها پي برده بود كه پشت سر  پير گيالني كدام قدرت مخاصم با انگليس ايستاده است كه مي خواهد روي 
فقير ايپي خود هر چند هم .  مقاصد خود از مبارزه رهايي بخش پشتون ها در برابر بريتانياي كبير بهره برداري نمايد

ه نبود و نمي خواست جان پشتون از ايتاليايي ها سالح دريافت داشته بود، مگر او هيچگاهي پياده بازي شطرنج بيگان
  .ها را در راه منافع ديگران قرباني نمايد

  

                                                 
٦٢٦ . Mitchell N. Sir Georg Cunningham. Edinburg, 1968. P. 67. 
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رسيد،  رزمنده مي 25000قبيله سليمان خيل نيز تصميم گرفت مستقالنه عمل نمايد و لشكرهاي آنان كه شمار شان به 
اين بود كه لشكركشي باهمي قبايل . موقف همانندي را قبايل مومند و شينواري پيش گرفتند.  نيز به گيالني نپيوستند

  . مرزي به سوي كابل صورت نگرفت
  

در نتيجه قيام هاي پراگنده قبايل مومند، شينواري و سليمان خيل و سپس هم وزيري در جنوب  1938در ماه جون 
شمار لشكريان اين قبايل از شمار سپاهيان . اي حكومت كابل وضع بس تهديد كننده يي پديد آمده بودبر ،افغانستان

هاشم خان كه از قيام فرا رس سليمان خيلي ها آگاهي داشت، شصت . ارتش افغانستان در جنوب كشور كمتر نبود
   628.ه بودهزار سپاهي را در گستره مرزي هند و افغانستان متمركز ساخت

  
اقدامات ناهماهنگ قيام كنندگان و برتري ارتش افغانستان از ديدگاه ساز و برگ به كابل امكان داد جلو تهاجم  تنها

مگر، اوضاع براي خاندان حاكم يحيي خان بس . نخست قبايل شورشي مرزي پشتون را به اعماق كشور بگيرد
 1938جون  21-20خنه نمايند، بل نيز به تاريخ هاي لشكرهاي سليمان خيل نه تنها توانستند به افغانستان ر. بحراني بود

  .  سپاهيان دولتي به كمك نيروي هوايي توانستند اين يورش را دفع نمايند. كوشيدند با يورش شهر غزني را بگيرند
  

شينواري ها در اين روزها به شهر جالل . همچنان روستاهاي سليمان خيلي ها آماج بمباران هاي هوايي قرار گرفتند
باد نزديك شده بودند و حكومت افغانستان ناگزير گرديد بي درنگ نيروهاي بزرگي را  براي پدافند از اين شهر  ا

  . گسيل دارد
  

هرگاه در اين هنگام وزيري ها، مسعودها و مومندها از سليمان خيلي ها پشتيباني مي كردند، جنگ هاي جنوب 
به گونه يي كه فرجام آن را به دشوار مي شد در آن برهه . فتندافغانستان سيماي به ويژه پر آزنگي به خود مي گر

از اين رو، حكومت افغانستان هر آن چه را كه در توان داشت به كار بست براي آن كه لشكرهاي . پيش بيني كرد
  . وزيري، مسعود و مومند در نبردها در جنوب كشور درگير نشوند

  
اهللا نواز جلوگيري از شركت آن ها در قيام ضد دولتي، بي درنگ  و يد دالسا كردن سران وزيريمهاشم خان به ا

. سفير افغانستان در برلين را كه در ميان قبايل وزيرستان از اتوريته بااليي برخوردار بود، به كابل فرا خواند -خان
ي را ي »لوفت هانزا«ي هواپيما» نقص فني«به بهانه ي ها براي سنگ اندازي بر سر راه بازگشت سريع اهللا نوار خان آلمان

   .  كه قرار بود اهللا نواز خان با آن پرواز نمايد، هفت روز آزگار در بغداد نگه داشتند
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به هر رو، سرشناس ترين و رسوخمندترين شخصيت هاي افغاني كه مبالغ هنگفت پول به دسترس شان گذاشته شده 
براي مثال، به خواهش ظاهرشاه،  .ن ، گسيل گرديدندبود، به گستره بود و باش وزيري ها و ديگر قبايل مرزي پشتو

  . وزير داخله، نزد مومندها شتافتند -حضرت شوربازار و محمد گل خان مومند
  

از اين رو، براي . مگر، حكومت افغانستان اطمينان كاملي به اين كه گفتگوها با قبايل موفقانه به پايان برسد، نداشت
و لشكرهاي پير شامي روي دست بي درنگي را در برابر وزيري ها  ازد تدبيرهايآن كه بريتانيايي ها را ناگزير س

كابل به حكومت هند بريتانيايي هشدار داد كه هرگاه : تهديد آميزي يازيدبگيرد، دست به اتخاذ تدبيرهاي بس 
د زد و قيام ضد انگليسي نسازند، افغانستان روابط ديپلماتيك خود را با بريتانياي كبير برهم خواه» آرام«وزيري ها را 

  !قبايل پشتون هند بر خواهد انگيخت» آزاد«را در نوار 
  

تهديد افغانستان، انگليسي ها را ناگزير ساخت تدبيرهايي در برابر پير شامي كه لشكرهاي  پنج هزار نفري او مقارن با 
،  آشكارا )گيالني سعدپير سيد ( آلماناجنت . جون به مرزهاي هند و افغانستان رسيده بودند، روي دست بگيرد 24

دو، سه  اهمي بايستي راز اين رو، دسته هاي او . شتاب نمي ورزيد با يگان هاي ارتش افغانستان درگير نبرد گردد
بايد منتظر بود تا سليمان خيلي ها و شينواري ها : سنجش پير شامي درست بود. نديدنوردمي در روز  نهدر ه را روز

درست در اين  . سپاهيان افغاني وارد بياورند، تلفاتي ببينند و به نيروهاي كمكي نيازمند شوندنخستين ضربات را بر 
  . فرماندهي قيام را به دست خود بگيرد دانوهنگام او با دسته هاي خود پا به كار زار گذاشته و مي ت

  
با سپاهيان خود لشكرهاي پنج  مگر انگليسي ها كه در بر هم خوردن روابط ديپلماتيك خود با كابل ذينفع نبودند،

هواپيماهاي بريتانيايي براي ترساندن وزيري ها  1938جون  24به تاريخ . هزار نفري پير شامي را به محاصره كشاندند
انگليسي ها هرزه بمباران پشتون . نان كشته شدندآپرداختند كه در نتيجه سه تن از و مسعودها به تيرباران مواضع آنان 

  . ن مي ترسيدندوستره قبايل پشتوضاع در گچون از خراب شدن ا. ها را نداشتند
  

قرار داشت كه برونرفت از  يبا آن كه او در وضع(گيالني  سعدسخاورزي بزرگي را در قبال پير  ،هم به همين دليل
به پير مقدس  آن،افزون بر .هزار پوند استرلينگ رشوه را پيشنهاد كردند 25به او دادن  -، تبارز دادند)آن ممكن نبود

ط موافقت كرد و به تاريخ يپير شامي با اين شرا .تا او را با هواپيماي ويژه انگليسي به بغداد برسانند تضمين سپرده شد
اين بود كه پشتون ها كه از گريز  629.اجنت سياسي انگليسي ها در وزيرستان تسليم نمود -جون خود را به برنس 30

     .رزار را ترك و به سوي خانه هاي خود شتافتنداو روحيه خود را باخته بودند، كا
  

                                                 
٦٢٩ .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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عمل كرد پير گيالني  -آلمانبايسته است نشاندهي كرد كه حكومت انگليس در هند به تعهدات خود در برابر اجنت 
  :قرار زير بودند آلمانآوندهاي انگليسي ها براي نوازشدهي اجنت  .از چندي به دمشق رفت سو او پ
سرويس هاي ويژه بريتانيا . را كشف نمايد گود به موقع تماس هاي او با هنتيبانسته استخبارات انگليس نتو -1

در اين رابطه، در . فاشيستي در دست نداشتند آلماندر آن لحظه شواهدي در باره همكاري پير شامي با 
كارمند  -اوالف كرو: حكومت انگليس در هند، ديدگاه واحدي در قبال رخدادهاي وزيرستان نبود

ايستاده  آلمان» مقدس«دپايه در اداره استعماري هند بريتانيايي، دادگرانه مي پنداشت كه پشت سر پير بلن
او ايتاليا را در تحريكات در مرزهاي . گورنر استان مرزي شمال باختري با وي همنوا نبود -كانينگهام. است

ني را به وزيرستان فرستاده چه كسي گيال ن اين كهبراي روشن ساخت630.هند و افغانستان متهم مي ساخت
 .كنند رديابيبود، بر انگليسي ها بود تا همه روابط او را در سوريه 

گيري تدبيرهاي سخت ابزاري در برابر پير كه براي پشتون هاي خاوري آدم مقدسي  انگليسي ها از پيش -2
ون اين كار تنفر چ. و افزون بر آن، پيشواي طريقه قادريه در سوريه بود، مي ترسيدند 631،شمرده مي شد

بيشتر قبايل وزيرستان را در برابر آن ها بر مي انگيخت و از اين هم بيشتر اوضاع را در مرزهاي هند و 
 . افغانستان پر تنش مي ساخت

عرب ها به رهبري  -وضع بس خطرناكي براي بريتانياي كبير پديد آمده بود 1938در فلسطين در سال  -3
رخ  1939چيزي كه در (ماده بودند در هر لحظه دست به قيام بزنند مفتي بيت المقدس آ -حسين گيالني

حكومت انگليس نمي خواست پير شامي را بازداشت و با اين كار مناسبات خود را با  ،در اين اوضاع). داد
 .حسين گيالني تيره بسازد –عموي او

  
ويت بخشيد كه پشت رخدادها در تقدر كابل اين سوء ظن را  ،خوش و بش حكومت هند بريتانيايي  با پير شامي

قبايل پشتون مي  آشوبي اين پير روحاني را مقصر اصلي دافغانستان زمان مدي در. مرزها انگليس ها ايستاده اند
داد از سوي نائب السطنه هند بريتانيايي پذيرايي شد، رهبري غبه بدر آستانه پرواز  پير شامي هنگامي كه. ندشمرد

   632.ي ها سازماندهي نموده اندايدي نداشت كه قيام قبايل مرزي پشتون را بريتانيهيچ تردي ديگر افغانستان

                                                 
بر آن شده بودند تا به هر  گمانيبودند، ب دهيپشتون گرد ليقبا انيدر م ريپ يباال اريها كه متوجه نفوذ بس يسيها، انگل نيجدا از ا.  ٦٣٠

متخاصم از جمله  يكشورها يابزار يريسو از هرگونه بهره گ كيبتوانند از  ندهيخود بكشانند تا در آ يكه شده او را به سو ييبها
در گستره  ازيانش در صورت ناز وجود او و خاند ندهيخود بتوانند در آ گريد يو از سو ندينما يريشگيپشتون پ لياو بر قبا وذآلمان از نف

  .نديرا نما يحد اكثر بهره بردار ليقبا
رخدادهاي سده گذشته به ويژه رخدادهاي دهه هشتاد سده بيستم در كشور نشان دادند كه دور انديشي انگليسي ها تا چه اندازه 

  .   گ-.حدانش انجام دادندخردورزانه و مدلل بوده است و اين خاندان چه خدمات ارزنده يي براي منافع انگليس و مت
روشن است، در كابل، گردانندگان غرق گمانه زني در اين باره بودند كه انگيزه انگليسي ها از اين كار چيست و با راه اندازي اين .  631

  .گ-!هنگامه چه اهدافي را دنبال مي كنند
  .259، برگ 4، پوشه 185، كارتن 20 ژهي، پرونده و1938، سال 071فوند  ه،يروس ونيفدراس يخارج استيس يگانيبا .. ٦٣٢
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در باره دست سفير شوروي  -وزير خارجه افغانستان به ميخاييلف -علي محمد خان 1938به تاريخ دهم جوالي 

ريكات انگليسي ها حتكومت افغانستان از ح«داشتن انگليس در پويايي هاي پير شامي اطالع داد و نيز در باره آن كه 
در قبايل بسيار ناخشنود است و يادداشتي را به انگليسي ها فرستاده است كه در آن اعالم نموده است كه هرگاه آن 

قبايل را در برابر انگليسي » آزاد«، آماده اند قيام نوار ها دست از تحريك قبايل در برابر حكومت افغانستان بر ندارند
  633.»ها بر انگيزند

  
سپاهيان افغاني در مرزهاي وزيرستان مستقر هستند و «: علي محمد خان به ميخاييلف اعالم داشت ،ايان گفتگوهادر پ

  .»در صورت لزوم آماده هستند به آن سوي مرزها بروند
  

معروف ترين روزنامه كشور مقاله يي را به چاپ رساند كه در آن در باره مصمم بودن  -»اصالح«روز ديگر، 
. قبايل پشتون هند سخن در ميان آمده بود» زادآ«ايي كوهنشينان نوار يسازماندهي قيام ضد بريتان برستان كومت افغانح
فزون بر اين، هاشم خان پرداخت يارانه هاي گزاف براي قبايل وزيرستان را از سر گرفت و از ميانجيگري ميان ا

ي ها وعده سپرده بود تا مساعي خود را در زمينه با آن قبال به انگليس. انگليسي ها و فقير ايپي خود داري ورزيد
  . ي هاي شورشي به خرچ دهدروزي» رامسازي«

  
را به  پشتون هاي خاوري تا جلو پيوستنهنگامي كه كابل مي كوشيد بر انگليس فشار وارد بياورد  1938تابستان 
ميان سپاهيان دولتي و قبايل شورشي پشتون هاي افغانستان جنوبي بگيرد، در مرزهاي هند و افغانستان نبردها  شورش

هاي خود  حسليمان خيلي ها و متحدان آن ها به رغم شكست هاي اوليه در انديشه برزمين گذاشتن سال. ادامه داشت
  . براي پيكار تعيين كننده آماده مي شدند ،بردهاي بزرگنآن ها با پرهيز از درگير شدن در . نبودند

  
در روزهاي  ،بر پايه اطالعاتي كه ما در دست داريم«: وي به مسكو گزارش دادسفير شور 1938جون  30به تاريخ 

آينده نبردهاي سهمگيني ميان شورشيان و سپاهيان دولتي  پيش رو است كه مي تواند سرنوشت قيام را تعيين 
  634»....نمايد

ان موفق شدند با خريد سران كومت افغانستحچون مقارن با ماه سپتامبر انگليسي ها و . مگر، اين نبردها رخ ندادند
نان را از سليمان خيلي ها جدا و دور نمايند و گستره ، آقبايل پشتون متحد سليمان خيلي ها و دادن امتيازات گوناگون

                                                 
  .235همان جا، برگ .  ٦٣٣

  
٦٣٤.  Adamec L. W. Afghanistan s Foreign Affairs to the Mid- Twentieth Centry. Tucson 
(Arisona). 1974. P. 230 
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ل مصالحه كردند و جنگنده باز اين رو، برخي از طوايف سليمان خيل با كا. آشوبزده را با سپاهيان محاصره كنند
جايي كه بار ديگر سر از نو آغاز به تدارك از سرگيري مبارزه  -وچندكگرديدند به هند ب ترين خاندان ها ناگزير

  . مسلحانه در برابر حكومت افغانستان پرداختند
  

خطر آن مي چون  .نمي توانستند اجازه بدهندرا در مرزهاي هند و افغانستان  1938تكرار رخدادهاي سال  ها يانگليس
يا  آلمانرهبري اجنتي از  زير چترآن هم  .مي توانند همدست شوند در هر رويلي ها وزيري ها و سليمان خكه  رفت
در اين صورت فقير ايپي مي توانست با نيروهاي تازه نفس رسيده از افغانستان  اقدامات رزمي را در برابر . ايتاليا

لشكرهاي قبايل پشتون از  1938ست ر ماه اگدهنگامي كه   از اين رو، .غاز نمايدآايي در وزيرستان يسپاهيان بريتان
  . ودندانگليسي ها با بمباران هاي هوايي آنان را وادار به بازگشت نم .افغانستان جنوبي به وزيرستان رخنه كردند

  
د موثرانه با قبايل مرزي پشتون مبارزه نبدون همكاري با كابل نمي تواننيك مي دانستند كه ي ها يبريتانياهر چه بود، 

سكرتر امور خارجي حكومت هند بريتانيايي  -افمتك : ازيدندي ياين رو، دست به تدبيرهاي فوق العاده ي از .نمايند
حكومت هند  ،هرگاه در نظر گرفت كه پس از گرفتن استقالل افغانستان. با ماموريت ويژه يي به كابل گسيل گرديد

، )قرار داد صلح به امضاء رسيد ،فغان و انگليسهنگامي كه پس از جنگ سوم ا( 1921بريتانيايي تنها يك بار به سال 
مي توان تصور كرد كه در لندن و گسيل داشته بود،  براي انجام گفتگوها به پايتخت افغانستان راهيات بلند پايه يي 

  . سمله چه اهميتي به رخدادها در وزيرستان قايل بودند
  
ارد كابل گرديد و چندين روز با ظاهر خان و هاشم ف واهيات انگليسي به رياست متك  1938اكتبر  ششمه تاريخ ب

در هنگام اين . گفتگوهايي محرمانه يي پيرامون مسايل مرزي انجام داد و ديگر نمايندگان دولت افغانستان خان
.  كوشيد افغان ها را متقاعد سازد كه ماجراجوي پير شامي هيچ ربطي به انگلستان ندارد ديپلومات بريتانياييگفتگوها 

  . در كابل كسي به گفته هاي او باور نمي كرد ر،مگ
  

مگر، به خاطر اين كار . ، حكومت افغانستان موافقت كرد تا ميان انگليسي ها و فقير ايپي ميانجيگري كندبه هر رو
تقاضا مي نمود كه بريتانياي كبير تضمين استواري بدهد تا از قبايل مرزي پشتون در برابر حكومت افغانستان بهره 

مقاصد «حكومت افغانستان از لندن مي خواست وعده بگيرد كه بريتانياي كبير  ،در پهلوي آن. داري ابزاري ننمايدبر
انگليسي ها چنين تضميني داده نمي  635.»هند بريتانيايي ندارد» آزاد«تجاوز كارانه يي در قبال پشتون هاي نوار 

  .اين بود كه گفتگوها به بن بست رسيدند. توانستند
  

                                                 
، تاريخي »حكومت افغانستاندر باره سياست خارجي «كارپف، . گزارش آتشه نظامي سفارت شوروي در افغانستان ي: بر گرفته از .٦٣٥
  .17، برگ 8، پوشه 200، پرونده 24، كارتن 071،1942بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // ، 14/08/1940
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به ضرورت عقد او هاشم خان را . نين وضع بحراني، متكاف زرنگي بزرگ ديپلماتيك را از خود تبارز  داددر چ
محرمانه در باره پيشگيري يك سياست باهمي در زمينه حفظ ثبات در گستره ) جنتلمني(» جوانمردانه«يك موافقتنامه 

  :پيشنهاد كرداو به حكومت افغانستان شرايط زير را . قبايل پشتون متقاعد ساخت
 .را در برابر كابل استعمال نكند] گزارنده-)پشتون هند بريتانيايي[(بريتانياي كبير متعهد مي شود  قبايل  -1

 .با قبايل پشتون هند بريتانيايي خود داري ورزد» ابراز هر گونه همدردي«افغانستان به نوبه خود مي بايست از  -2
 . رهايي براي تحكيم مرزهاي افغانستان و هند بدهدانگلستان به حكومت افغانستان پول و جنگ افزا -3

  
يحيي خيل، از قبايل مرزنشين  -خاندان حاكم افغانستان. ديپلمات بريتانيايي همه چيز را درست ارزيابي كرده بود

د از اين رو، هنگامي كه انگليسي ها به افغان ها پيشنهاد نمودند مرزهاي خو. پشتون كمتر از انگليسي ها  نمي ترسيد
بريتانياي كبير تعهد سپرد، ده هزار ميل تفنگ يازده تير، يك . را تحكيم نمايند، هاشم خان به اين امر موافقت نمود

ر سفارت بريتانيا به اراستش پسان ها انگليسي ها بنا به ابتك636.هزار قبضه  تيربار و پنج ميليون گلوله به افغانستان بدهد
زيرا نيروي هوايي موثر ترين جنگ افزار در برابر . نگي به افغانستان دادندجاي تيربارها بيست فروند هواپيماي ج

  . قبايل كوچي بود
هزار پوند  170براي نگهداري و  بازآرايي سپاهيان مرزي افغانستان، انگليسي ها ساالنه سوبسايدي يي به ميزان  

صدر اعظم را  –موفق شد هاشم خان فامتك ظاهرا افزون بر پيشكشي چنين ياري هاي سخاورزانه،.  تخصيص دادند
هند پنج ميليون روپيه واريز ) امپراتوري( نيز بخرد كه ساالنه پنهاني به حساب جاري شخصي وي در بانك امپريال

  637.مي نمود
  
ما تنها به بهاي عقب نشيني هاي يك جانبه ا. را فراهم كرد ن و انگليسمناسبات  افغا زمينه بهبود» سازشنامه متكاف«

كومت افغانستان در آينده بارها به اين سازشنامه با ارائه كمك به ح افغان ها مي گردد، آنچه مربوط به. سي هايلانگ
شالوده همكاري ميان افغانستان و بريتانياي كبير   1938با اين هم، همانا همو سازشنامه . ي پشتون پشت پا زدزقبايل مر

  . شتندگذا قبايل  پشتون در سال هاي جنگ جهاني دوم» آزاد«وار ت هاي فاشيستي در ننرا در برابر پويايي هاي اج
  

سفير   -در يكي از ديدارها با ميخاييلففرستاده بريتانيا در كابل  -فريزر تيتلر 1941، حتا در ماه جوالي با اين هم
اجازه  دادند به نوار  گي را مرتكب گرديدند كه به پير شاميرانگليسي ها اشتباه بز...«: شوروي با اندوه يادآور گرديد

                                                 
اوضاع سياسي « -دستيار  ارشد دفتر خاور ميانه كميسارياي خلق در امور خارجي  شوروي زير نام -گزارش يرشف: بر گرفته از . ٦٣٦

، 8، پوشه 200، پرونده ويژه 24كارتن  1942، 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // »1942آغاز سال  افغانستان در
  .17برگ
، تاريخي »در باره سياست خارجي حكومت افغانستان«آتشه نظامي سفارت شوروي در افغانستان ،  -گزارش كارپف: بر گرفته از.  ٦٣٧

  .17، برگ 8، پوشه 200، پرونده 24، كارتن 071،1942رجي فدراسيون روسيه، فوند بايگاني سياست خا// ، 14/08/1940
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در افغانستان پرداخت كه در پيوند با آن مناسبات افغان و » انقالب«پير شامي به سازماندهي . بيايد» آزاد«قبايل 
   638.»رنج فراواني برديم تا اين مناسبات بار ديگر بهبود يافت. انگليس  به شدت تيره گرديد

  
شامي كه براي انگليسي ها اين همه درد سر آفريده بود، پير سرگذشت بعدي بايسته است سخني چند در باره 

استخبارات انگليس پس از رسيدن پير به دمشق، او را زير ترصد گرفت كه بسيار به زودي امكان داد روشن : بگوييم
انگليسي ها تماس او را در مصر با هينتيگ  1939بهار : براي چه كسي كار مي كند؟ » مقدس«گردانيد كه اين مرد 

مگر . برهم بزند آلمانكومت بريتانيا از هاشم خان تقاضا نمود كه كابل روابط خود را با حاز اين رو، . بيت نمودندتث
 ي هاانگليس .چون همكاري با رايش سوم بسيار به سود افغانستان بود. رد كرد تهاشم خان اين تقاضا را به شد

  . دنتقاضاي خود را پس بگيرند براي چندي ناگزير گرديد
  
در  639.انگليس و افغانستان به پير شامي افزايش چشمگيري يافت هاي كومتحسبي چدل ،با آغاز جنگ جهاني دوم 

. در زمينه بازداشت روحاني مقدس به دست بياوردرا توانست موافقت حكومت فرانسه  هاشم خان 1939ماه سپتامبر 
پير همراه با  1939سپتامبر  12د، به تاريخ هر چه بو 640.روشني آن گذاشت ريسي ها را دلچيزي كه بي درنگ انگ

چنين بر مي آيد كه فرانسوي . مگر در زندان ديري نپاييد .همسرش از سوي فرانسوي ها در سوريه بازداشت گرديد
 1939سپتامبر  22به تاريخ . شوند» گالويز«ها درست مانند انگليسي ها خطر نكردند با خاندان رسوخمند گيالني 

ه قنسول خود در دمشق رهنمود داد تا به خاطر حفظ ثبات در افغانستان و نوار آزاد قبايل مرزي حكومت انگليس ب
ي ها و ايتاليايي ها و يا اجنت هاي او آلمانمزاحم از سر گيري تماس هاي پير شامي با «شمال باختري هند بريتانيايي، 

   641.»در گستره مرز شمال باختري هند گردند
  

در ) آلمانسازمان استخبارات نيروهاي مسلح (» ابوير«امه پير شامي، نخستين عمليات موفقانه اين گونه، برپايي هنگ
دشوار مي به توانست چنان دستاوردهايي داشته باشد كه  آلمانآن  »بركت«كه به  قبايل هند بريتانيايي بود» آزاد«نوار 

                                                 
روشن است كه هم انگليسي ها و هم هاشم خان دادگرانه هراس داشتند كه آلماني ها حتما  بار ديگر از نفوذ پير سعدي گيالني .  ٦٣٨

ضد حكومت افغانستان در گستره قبايل مرزي بهره بر قبايل پشتون دو سوي خط ديورند براي برپايي خيزش هاي ضد انگليسي و 
   .  گ-.از اين رو، ناگزير بودند دست به اقدامات پيشگيرانه بيازند. برداري خواهند نمود

  
 ونيفدراس يخارج استيس يگانيبا// 4/7/1941 يخيتار تلريت زريبا فر يشورو ريسف -لفييخايم يگزارش گفتگوها: برگرفته از.  ٦٣٩
  .164برگ . 5پوشه . 196كارتن . 23 ژهيپرونده و. 1941سال /071فوند  ه،يروس
  L/P@ j.12-121. P. 11//8/9/1939 يخيتار س،يبه وزارت خارجه انگل تلريدر كابل ت ايتانيبرگرفته از تلگرام فرستاده بر . ٦٤٠

٦٤١. L/P@ j.12-121. P. 17. 
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تنها بر محبوبيت امان اهللا خان در ميان قبايل هنگامه استخباراتي پير در وزيرستان نه  .توانست بر آن سنجش نمايد
  :پشتون مهر تاييد زد، بل نيز زيان چشمگيري به بريتانياي كبير رسانيد

مي توانست هراس نداشته باشد كه قيام  آلمان ،از اين رو. يره ساختتمناسبات ميان افغانستان و انگليس را  -1
 .در وزيرستان با ميانجيگري كابل پايان بيابد

: رگي را به دوش بگيردزبراي بهبود بخشيدن مناسبات با افغانستان ناگزير گرديد هزينه هاي مالي ب لندن  -2
دادن رشوه به هاشم خان به ميزان پنج ميليون روپيه در سال و دادن يارانه ساليانه به دولت افغانستان به ميزان 

 ...هزار پوند استرالينگ در سال و 170

نگي مدرن بفروشد كه روشن است از تئاتر جروند هواپيماي فافغانستان بيست بريتانيا ناگزير گرديد به  -3
 . جنگي اروپا بيرون مي شدند

سود چشمگيري به همراه آورد و بار ديگر به اثبات رساند كه رهبري فاشيستي  آلمانماجراي پير شام براي  -4
 .در انگليسي ها بر انگيزچه آسان مي تواند قبايل مرزي پشتون را چه در برابر كابل و چه در براب

  
دانندگان رنزد برخي از گ ،در وزيرستان در آستانه جنگ جهاني دوم آلماننخستين موفقيت هاي استخبارت 

فاشيستي اين انديشه و اميدواري را آفريدند كه به ياري امانيست ها و شبكه اجنتوري خود در گستره  آلمان
تهاجم  درهم كوبيدن برايانگليس . انگيزند ايي پشتون ها را بريانقبايل پشتون مي توانند قيام سراسري ضد بريت

. مسلحانه قبايل مرزي به نيروهاي بزرگي نياز داشت كه ديگر نمي توانست آنان را به شمال افريقا گسيل دارد
براي مسلحانه قبايل پشتون  پيكاربرداري از  هاين بود كه كشورهاي محور بر پشتيباني از امان اهللا خان و بهر

   .تكيه نمودند تضعيف بريتانياي كبير
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  بخش بيست و هشتم
  »تبت«و » امان اهللا«عمليات 

  
رهبري . فاشيستي با در دادان جنگ جهاني دوم، با همه شيوه ها مي كوشيد بر بريتانياي كبير پيروز گردد آلمان

چناني كه . مه امپراتوري عظيم بريتانيا، هند استفاشيستي مي دانست كه عمده ترين مستعمره انگليس و شالوده ه
 .»هند هسته امپراتوري بريتانيا است كه چونان اكسيوم بودبراي هيتلر، «ي مي نويسد آلمانتاريخدان بزرگ  -هيلگروبر

تا استيالي ، هر چند هم642.»مي گردانده عقب نشيني ب وادار ي هند، انگليس رااستيال«از اين رو، اميدوار بود كه 
  .هنوز راه دور و درازي در پيش بود» بريتانيا شهرياري مرواريد ديهيم«

  
خيزش سراسري قبايل  در پي سازماندهيبريتانيا از منابع بزرگ انساني و مادي هند،  محروم ساختنبراي  آلمان

گ جهاني يكم را به دست آورده در اين منطقه در دوره جن سرشارتا اين دم تجربه  آلمان. بودپشتون هند بريتانيايي 
ند بود نتوانسته در آن برهه آلماندر برلين از همان زمان اين انديشه پا گرفته بود كه استخبارات و ديپلماسي . داشت

  .قبايل پشتون هند براي تضعيف بريتانياي كبير كار بگيرند» آزاد«وار ناز همه زمينه هاي مساعد در افغانستان در 
  

منابع مالي هنگفت و داشتن روابط با تخصيص ساخت كه  تپير شامي ثاب يو ماجرا گهينتي -نمونه هيات نيدر ماير
مي توان خيزش مسلحانه قبايل پشتون را بر انگيخت و با اين كار، ارتش بريتانيا را در هند به زانو  ،پايدار با افغانستان

  . در آورد
  

ازي بامل ذهني نيز ع كدر قبال افغانستان ي آلمانهاي  طرحافزون بر علل عيني، نقش چشمگيري را در پيوستگي 
ل جنگ جهاني دوم در رتبه سرهنگي به عنوان افسر ماموريت يو آن اين كه اسكار فن نيدر ماير مقارن با اوانمود 

گماشته شد و دادگرانه يكي از  آلمان حنيروهاي مسلرييس كل ستاد  –كيتيل. جنرال فيلد مارشال وهاي ويژه ستاد 
  .شد ين در مسايل خاور ميانه شمرده مرگاببهترين خ

  
ي در كابل، نيز به مدارج باالي دولتي رسيده بود كه در آلمان 1916-1915رهبر ديگر هيات سال هاي  -هنيتيگ. و

ه، ايران و يكرسي مدير دفتر خاور ميانه در وزارت خارجه كار مي كرد و همه مسايل مربوط به كشورهاي عربي، ترك
   . ي مي كردافغانستان را رهبر

  

                                                 
٦٤٢. Hillgruber A. Staatsmanner und Diplomaten bei Hitler. Bd. II. Frankfurt, ١٩٧٠.S. ٤٠.   
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 .روشن است فرصت انديشيدن در باره افغانستان و هند را نداشتند، پس از روي كار آمدن، فاشيست ها ،در اوايل
ظاهر شاه و  انگليسِ ادارِوبا سنجش موقف ه. در برلين به مشي رخنه فعال در افغانستان باز گرديدند 1935مگر، در 

، در برلين و رم بر امان اهللا خان تكيه كردند و تا پايان )را در دست داشتكه همه  اهرم هاي اداره كشور (هاشم خان 
 ،خدان امريكايييتار –ميلر. به گفته چ» وفاداري«علت اصلي اين . ماندند» وفادار«جنگ جهاني به اين انديشه 
مرزهاي هند و افغانستان   قيام ضد بريتانيايي قبايل پشتون در امتداد بر انگيختن«كه بود آرزومندي هيتلر مبني بر اين 

    643.»را براي سركوب آن درگير خواهد نمودهمه ارتش هند  خان، به كمك امان اهللا
  

د، پس از تسليم وسفير ايتاليا در كابل كه يكي از هوشمند ترين و آگاهترين ديپلمات هاي اروپايي ب –پترو كواروني
با ارزيابي اوضاع  1941دسامبر  21شوروي به تاريخ ) آفر شارژ د(كار دار  -شدن ايتاليا در گفتگو با ساميلفسكي

مگر، . اداران امان اهللا به ويژه در ميان قبايل بسيار اندودر افغانستان ه«: سياسي در افغانستان در سال هاي جنگ گفت
و .] گ-نيروي مهمي است[اين جريان معين با آن كه تشكل يافته هم نيست . دنآن ها كدام حزب سازمان يافته ندار

ستبداد هاشم اآن ها از . افزود را افغانستان نوينبه آن مي توان بخش مترقي سرداران و روشنفكران مشروطه خواه 
امان اهللا خان نماد و مظهر يك شاه مترقي است كه در راه آزادي رزميد و با جنگ  ايشان خان ناخشنود هستند و براي

جان مطلب در آن است كه در . ن بر سر شخص امان اهللا نيستدر اين جا سخ. با انگليس آن را به دست آورد
   644.»افغانستان شخصيت بزرگ ديگري كه مظهر چنين تمايالتي باشد، نيست

  
سر از آغاز جنگ جهاني دوم، در برلين از اين هم  پوياتر به تدوين و پياده سازي برنامه ها در زمينه بي ثبات سازي 

تاريخدان  -هادينر. روي اين منظور، به سخن دقيق م. آغاز نمودند اوضاع در مرزهاي شمال باختري هند
 جان تازه بخشيدن بههينتيگ و نيدر ماير و گروبا، با تب و تاب روي  -خبرگان عمده در مسايل افغانستان«،بريتانيايي

  645.»طرح هاي ديرين كار مي كردند
  

در يكي از سفرهايش، هينتيگ را به قطار ويژه با  نآلماوزير خارجه  -هنوز وارسا گرفته نشده بود كه فن ريبنتروپ
به عنوان سفير در  ،در محلشورش قبايل مرزي پشتون براي سازماندهي تا  كردخود به همراه گرفت و به او پيشنهاد 

ي و استخبارات زير آلمانكه در افغانستان همه سازمان هاي  طاين شر همگر ب. هينتيگ موافقت نمود. كابل كار نمايد
تاب شريبنتروپ . شرايط او پذيرفته شدند. زمان حضور در كابل را نيز بايد او خود تعيين نمايد. رمان او كار كنندف

چندي در شمال افريقا جنگ آغاز  زانست كه پس ادچون مي . داشت تا اقدامات خرابكارانه را در هند آغاز نمايد
  .زدابس در هند در گير انگليسي رنيروهاي ا تا بر رايش سوم بود ،يوندپدر اين . مي گردد

                                                 
٦٤٣. Miller C. Khyber: British Indians North- West Frontier. N.Y. , ١٩٧٧.P. ٣٦٤.  

  .13، برگ 4، پوشه 206، كارتن 26، پرونده ويژه 1943، سال 071بايگاني سياست خارجي روسيه، فوند . 644
٦٤٥ .Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stuttgart, ١٩٨٠. P. ١٦٠.  
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پياده ساختن حكومت شوروي را براي  بتواننداميدوار بودند  ،پس از بستن پيمان عدم تعرض با شوروي آلمانرهبران 

  . به سوي خود بكشانند ،خود در افغانستان برنامه هاي
  

ير شده بود، در يكي از مان ضد اطالعات شوروي دستگزسوي سا زفريتس گروبا كه پس از شكست رايش سوم ا
پس از آغاز جنگ، ريبنتروپ كارشناسان و آگاهان رنگارنگ مسايل خاور ميانه و نزديك « :ازپرسي ها گواهي دادب

از . ان سازماندهي اقدامات ويرانگرانه را در كشورهاي خاور زمين بررسي نمودكرا نزد خود فرا خواند و با آنان ام
همه حاضران ابراز عقيده كردند كه به  .گرديد ايي بررسييدر هند بريتان خرابكارانهكان سازماندهي اقدامات مجمله ا

با روسيه شوروي و يا با توافق آن  همراهچنين اقداماتي مي توانند تنها  ،و هند آلماندليل نبود روابط مستقيم ميان 
    646.»كشور روي دست گرفته شوند

  
كه مبدل ساختن افغانستان به تخته خيز (ريبنتروپ » لشكر كشي به هند«در باره موقفش در قبال طرح  1946گروبا در 

من و هينتيگ اعالم « :، مفصل تر ابراز نظر كرد)براي اقدامات رزمي در برابر امپراتوري بريتانيا بخش متشكله آن بود
  647.»ست، تنها به ياري روسيه عملي اآلمانكرديم كه بازآوري امان اهللا خان بر تخت پادشاهي از سوي 

  
ستره قبايل پشتون در سال هاي ني بر بر انگيختن شورش ضد بريتانيايي در گمب آلماناين گونه، همه پالن هاي 

  .با سنجش ياري شوروي در سرنگوني خاندان حاكم يحيي خيل بنا يافته بود 1940 -1939
  

در يادداشت  1939نوامبر  3تاريخ را ارائه داد كه به » طرح اقدامات در برابر هند«ديگران،  پيشاپيشنيدر ماير 
همراه با شوروي از راه قفقاز بر بايد پيشنهاد نمود، » سياست و پيشبرد جنگ در خاور نزديك«گزارشي خود 

براي درگير ساختن و سرگرم ساختن سپاهيان انگليس  او به گونه سنتي پيشنهاد كرد 648.امپراتوري بريتانيا يورش برد
جنرال آلفرد تاييد شد و  آلماناو از سوي ستاد كل  طرح. ايل پشتون را بر انگيختقب خيزش باسته است تا ،در هند

 1940جنوري 6به تاريخ  در گزارش خود -فرمانده بخش عملياتي ستاد سر فرماندهي نيروهاي مسلح -يورل
اد جون به مقصد ايپشت لقباي انيشورش ساختن لحمسنشاندهي نمود كه در افغانستان بايسته است همه مساعي را متوجه 

  649.يل نيروهاي انگليسي از هند به بريتانيا جلوگيري كردسو با اين كار از گ گردانيد تهديد هند
  

                                                 
  .84برگ . 48558 -بايگاني مركزي خدمات فدرال امنيت، فدراسيون روسيه، آر. 646

  239همان جا، برگ .  647
٦٤٨.Glasneck J., Kircheisen I. Turkei und Afghanistan- Brennpunkte der Orientpolitik im Zweiten 
Weltkrig. Berlin, ١٩٦٨.S. ٢١١.   

   .همان جا.  ٦٤٩
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اين وظيفه، تالش ورزيدند اقدامات خود را در افغانستان انجام سرويس هاي ويژه و وزارت خارجه رايش سوم براي 
 سازمان .پيشنهاد نمودند» آزاد«نوار قبايل  اجنتوري را در هاي پويايي طرحدو  كه هماهنگ گردانند

طرحي را تدوين نمود كه بر پايه آن براي پويايي هاي ويرانگرانه در ميان قبايل كوهنشين نه تنها از  )SS(.650اس.اس
 –طراح آن -، به پنداشت ارنست شيفر»تبت«پياده سازي عمليات . خاك افغانستان، بل نيز تبت كار گرفته شود

روي اين . »، مي بايستي حاكميت بريتانيا بر تبت و هيماليا را بر هم بزند)فرمانده تهاجم اصلي(» م فوررهاوپت اشتور«
پل ها، (و انجام اقدامات ويرانگرانه در برابر تاسيسات مهم استراتيژيك » قبايل رهزن«منظور، سازماندهي قيام بزرگ 

در نظر گرفته شده بود كه عمليات تبت . برنامه ريزي شدو يگان هاي ارتش بريتانيا ...) راه آهن، خطوط تلگراف و
  :در سه مرحله پياده گردد

سه اجنت با مقدار هنگفت پول به تبت  1939قبال عملي گرديده بود و مقارن با پاييز مرحله نخست آن،  -1
  .گسيل گرديده بود

 به تبت افغانستان راهاز  نفري مسلح با تيربارها و تفنگ هاي خودكار 30-10دسته ييدر آينده در نظر بود  -2
از اين رو، در نظر بود سه ميليون مارك براي انجام . مگر سالح اصلي آنان بايد پول مي بود. گسيل گردد

 . دواقدامات ضد بريتانيايي به دسترس آنان گذاشته ش

افسر و  200را متشكل بر  يي »علمي«با همكاري شوروي هيات  1941در مرحله بعدي به سال شيفر اميدوار بود  -3
شوروي اجازه خواهد داد داشت  او باور. يژه سازماندهي نمايدوپس از ديدن آمادگي هاي . اس. درجه دار اس

با راه » علمي«هيات . ساخته شود. اس.كه در يكي از جمهوري هاي آسياي ميانه پايگاهي براي سپاهيان اس
هند بريتانيايي با كارواني متشكل از  » ار آزادومالي نمي بايستي براي قبايل تبت و نواحي ش ،افتادن از اين پايگاه

  651.پارتي بزرگ جنگ افزار به شمول خمپاره انداز ببرند »بادپا«هزار جانور باركش و سه 

  
اصلي عمليات  پردازنده -هينتيگ. طرح بازآوري امان اهللا خان بر تخت پادشاهي را پيش كرد آلمانوزارت خارجه 

بود كه همكاري با شوروي امكان مي دهد نه تنها عمليات خرابكارانه در برابر هند بريتانيايي را اميداوار  ،»امان اهللا«
هدف اصلي عمليات . و شوروي را نيز به تعويق انداخت آلمانپهن ساخت، بل نيز  شايد بتوان رويارويي نظامي ميان 

درگير ساختن و سرگرم   ،وناگون در برابر هندبه دست آوردن پايگاه براي عمليات گ«چناني كه گفته شد، » امان اهللا«
  . بود »ساختن نيروهاي مسلح انگليس و پشتيباني از جنبش شورشي در وزيرستان

  

                                                 
مخفف . اس. اس -سازمان ترسناك حزب كارگري ناسيونال سوسياليست آلمان هيلتري در سال هاي جنگ جهاني دوم -.اس.اس.  ٦٥٠

 -1934بين سال هاي به عنوان گارد دوست داشتني هيتلر به ميان آمد و در  1925است كه در سال ) گروه محافظت(» شوتس اشتافن«
به رهبري اين سازمان » رايشس فورر«هيتلر، هاينريش هيلمر را با عنوان  1932از ششم جنوري . زير فرمان مستقيم هيتلر بود 1945

  .گ-.گذاشت تا از آن ارتش ويژه يي ايجاد نمايد
٦٥١.Glasneck J., Kircheisen I. Turkei und Afghanistan- Brennpunkte der Orientpolitik im Zweiten 
Weltkrig. Berlin, ١٩٦٨.S. ٢١٥. 
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 ،به تركستان شورويكوچيده از رزمجويان قبايل غلزايي  بايسته بود ،يگ، براي سرنگوني ظاهرشاهبه پنداشت هينت
و  ساختهي مسلح آلمانبا سالح هاي  و آنان رادهي صديق خان چرخي را تشكيل داد به فرمانيي نفري  دسته دو هزار

  .شهر مزار شريف را گرفت
  

هينتيگ همچنان مي پنداشت كه امانيست ها موفق خواهند شد براي سازماندهي لشكركشي باهمي به سوي كابل، 
با خيزش نيرومند قبايل 652.انگيزندرا بر ...) در گام نخست افريدي ها، مومندها و شينواري ها(قيام قبايل مرزي پشتون 

  .سرنگوني ظاهرشاه ناگزير بود ،پشتون
  

» ورماخت«ك لشكر كوهي يكرده بود تا در عمليات امان اهللا  يبراي تضمين كامل موفقيت، هينتيگ برنامه ريز
پشتيباني  ، از خاك تركستان شورويرا نيز وارد كارزار كرد كه از تهاجم دسته صديق خان به كابل )آلمانارتش (

  653.بازتاب يابدبه مرزهاي افغانستان  سپاهيان  دنرسانو  پايگاه هاكمك شوروي مي بايستي در ساختن  .دينما

  
» تبت«نسبت به عمليات اين پالن  1940هنوز در بهار . پالن هينتيگ را به كمك شوروي ممكن بود عملي ساخت

» ابوير«و ) »زوندر اشتافل«(» .اس .اس«ر سيماي داور ميان از اين رو، ريبنتروپ كه د. شانس بزرگي به پيروزي داشت
كه در تبت مواضع . اس. مگر اس. برآمد نموده بود، از پالن بازآري امان اهللا حمايت كرد) سازمان اطالعات نظامي(

  . محكمي در اختيار داشت، به پافشاري بر واريانت خود ادامه مي داد
  

با توجه به اين كه تحقق آن ها بدون همكاري .  دنربات را به گونه موازي پيش بدر اين پيوند، فيصله شد هر دو عملي
از ريبنتروپ رهنمود  1939ماه سپتامبر  13به تاريخ در مسكو،  آلمانسفير  -شوروي ناممكن بود، شولنبورگ

ين بر مي آيد كه چن. دريافت داشت به گونه احتياط آميزي موقف شوروي را در رابطه با بازآوري امان اهللا دريابد
وزير خارجه شوروي  –هم در بررسي اين مساله با مولوتف مخالف اين ماجراجويي بود و از همين روبورگ نشول

   .به خرج نمي دادشتاب 
  

به تاريخ . آغاز نموده است »امان اهللا«به پياده سازي پالن  آلمانشكار گرديد كه آبه گونه نهايي  1939در ماه اكتبر 
  بررسي رهنمود داد تا ديدگاه حكومت شوروي را در زمينهبه سفير خود در مسكو نتروپ بار ديگر اكتبر ريب 17

در همين روز، هينتيگ صديق خان را به دفتر كار خود دعوت . روشن بسازد» اهللا امان«امكانات عملي نمودن عمليات 
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 ٢٩٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

ون سازي خاندان حاكم نادريه و باز گردانيدن ام در افغانستان براي سرنگيو به او پيشنهاد كرد ابتكار آماده سازي  ق
   654»...رديشاه پيشين امان اهللا خان را بر تخت به دوش خود بگ

  
رزدنت  -به گونه يي كه كوبولف. آمد در برلين صديق خان چرخي به سفارت شوروي ،اكتبر 17به تاريخ 

براي  نماينده امان اهللا مي خواهد ،دادبه مسكو گزارش  ،مستشار سفارت در برلين -كميسارياي خلق در امور خارجي
سره زير نفوذ انگليس مي پندارد و مي خواهد كاو حكومت افغانستان را دربست و ي« نچو .رفتن به مسكو ويزا بگيرد
صديق خان در پايان گفتگو در باره  655.»ام در افغانستان به ياري شوروي  گفتگو نمايدظدر مسكو در باره تغيير ن

روز را به سر خواهد برد  چهار -سهي كه او يجا -سخن گفتوقوع خود به ايتاليا نزد امان اهللا خان  مسافرت قريب ال
  . خود را دريافت نمايد درخواستپاسخ  ،و خواهش نمود تا  بازگشت او از رم به برلين

  
ز آن جا به او به امان اهللا خان بي آن كه منتظر آمدن صديق خان گردد، با پسر خود هدايت اهللا به سويس رفت و ا

را براي روي  آلماندن كمك در روند گفتگوي تيلفوني دو سياستمدار افغاني مساله به دست آور. برلين زنگ زد
  656.ن دو باره امان اهللا در افغانستان بررسي كردندكار آمد

  
بولتسانوي ايتاليا صورت ديدار تعيين كننده  امان اهللا خان با صديق خان در يكي از مهمانخانه هاي شهر  ،در همان ماه

امان اهللا خان به تاشكنت برود و پس از شد كه پس از به دست آوردن توافق مسكو،  قراردر اين ديدار . گرفت
نستان مردم را به قيام سراسري فرا مي خواند و پشت سر سپاهيان به سوي مزار شريف به عنوان پادشاه افغا گرفتن

  657.»گرددكابل رهسپار 
  

داده  ي هاآلمانشاندهي كرد كه امان اهللا به چرخي باور داشت و آزادي عمل كاملي به او در گفتگوها با بايسته است ن
  . تدقيق يافتند »امان اهللا«به ياري تكاپوهاي صديق خان بسياري از جزييات پالن . بود

  
ن مبني بر ارايه كمك ق خايديشه هاي هينتيگ و صدنتنها پس از توافق كرملين مي شد به پياده سازي اروشن است 

 1939نوامبر  2شولنبورگ كماكان به ديدار با مولوتف شتاب نمي ورزيد و تنها به تاريخ مگر، . به امان اهللا پرداخت
شولنبورگ براي ديدار با مولوتف بهانه پيش پا افتاده . مولوتف ديدار كرددر آستانه بازگشت به برلين شب هنگام با 

تنها ! ريبنتروپ در درختزارهاي كارپاتبراي  كومت شوروي براي سازماندهي شكارحزه دريافت اجا: يي را برگزيد

                                                 
  .92، برگ 8234بايگاني  خدمات فدرال امنيت كارتن .  654
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 ٢٩٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

به  امروز«بازگشت به برلين كه در آستانه  گفتبه مولوتف رو در پايان گفت و شنودها ناگهان به گونه  غير منتظره 
  658.»؟است هكه نظر مولوتف در باره نادر شاه چبپرسد  اين انديشه افتاده است

  
شايد چنين . »چنين بر مي آيد كه امان اهللا خان آغاز به روي دست گرفتن تدبيرهايي مي نمايد«: و بي درنگ افزود... 

ررسي موضوع شكار در درختزارهاي كارپات براي ريبنتروپ به بررسي شخصيت هاي دو پادشاه باز  پرش ناگهاني
چنين بر مي آيد كه امان اهللا «  بسنده كرد كه ريپليكا  پيشين افغانستان مولوتف را بس شگفتي زده ساخته بود و به اين

  .»صحنه بيرون شده باشد زا
  

  .و گفت و شنود آن ها در همين جا پايان يافت... 
  

گفتگوها با مولوتف را در باره عمليات   ،با به دست آوردن دستور مشخص ،تنها پس از بازگشت از برلينشولنبورگ 
به  آلماننوامبر با او ديدار نموده و اعالم داشت كه حكومت  13به تاريخ . فترسر گدر دست اجرا در افغانستان از 

از حكومت از همين رو،  659.»رومندي وارد بياورديبر انگليس فشار ن«مقصد پايان بخشيدن سريع جنگ مي خواهد 
 گسيل دارد شار بر انگليسبه افغانستان امان اهللا خان و ادم هاي او را براي وارد آوردن ف«خواهش مي نمايد شوروي 

و انجام نمايش نظامي سپاهيان شوروي در مرز با افغانستان و قفقاز بدون اين كه كدامين مقاصد تجاوزكارانه داشته 
كومت شوروي حهر گاه چنين كاري ممكن نباشد، آن گاه بهتر خواهد بود هرگاه . ، بسيار ايده آل خواهد بودباشد

  660.»ردازدبه پخش آوازه ها در زمينه بپ
  

نوامبر شولبنورگ را نزد خود  هفدهمبه تاريخ او . را بررسي نمايد آلمانمولوتف وعده سپرد خواهش حكومت 
دعوت كرد و به آگاهي او رساند كه در رابطه با پخش آوازه ها در باره تقويت نيروهاي ارتش سرخ در قفقاز و 

  661.»حكومت شوروي مخالف نيست« ،مرزهاي افغانستان و شوروي
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 ٢٩٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 باز آري امان اهللا برنامهبا مشاهده عدم آرزومندي مولوتف مبني بر اين كه او نخست گفتگو در باره شولبنورگ، 
به افغانستان  امان اهللا و آدم هاي او انات عبوركام«را آغاز نمايد، خود از مولوتف در باره » تبت«وآزمايش نظامي در 

  .پرسيد »ه تبتبه رفتن شيفر بهمكاري شوروي و نيز در باره 
  

تبارز چيزي  دت شوروي به امان اهللا و شيفر در چه عمسا«روشن بسازد  آلماناز سفير آن گاه مولوتف تالش ورزيد 
از   كرد كه بسنده آن بهو از اين رو تنها نمي دانست را  »عمليات ها«مگر شولنبورگ خود همه جزييات اين » نمايد؟

  .»ه است، ابراز رضايت نمايدايل را رد ننمودمولوتف امكانات بررسي اين مساين كه 
  

. پ به نام براي گفتگو با مولوتف كارشناسي را در مسايل اروپاي خاوري 1939دسامبر  دوازدهمبه تاريخ ريبنتروپ 
بس  همگر يك مهر ،شتاطالعات اندكي دا» امان اهللا«و »  تبت«در باره عمليات هر چند هم  كه گماشت كليست 

  662.اس و هم ابوير بود .هم طرف پذيرش اس سازشگر بود كه
  

كليست بركشيده ريبنتروپ بود و در گام نخست در گفتگوها در مسكو منافع وزارت خارجه و ابوير را نمايندگي 
را » رايشس فورر«نمي توانست آرزومندي هاي  ،به عنوان افسر اس اس زير دست هيملر بود چون مگر .مي كرد

   .ناديده بگيرد
  

رش شوروي يد پذربراي گفتگوها در مسكو مو آلماننامزدي نماينده  ،يي كه اين كار شگفتي بر انگيز نيستبه گونه 
د كه محرم ترين اطالعات را به دسترس آن مي وازمان اطالعات شوروي بسچون كليست جاسوس  .نيز بود

  663.گذاشت
  

در برلين . به مسكو بفرستند ،را مي دانست »امان اهللا«د صديق خان را كه همه جزييات عمليات ني ها خطر نكردآلمان
چون شايد امكان بازي دو گانه را هم از . هراس داشتند ها اهللا خان با شوروي از گفتگوهاي رو در روي فرستاده امان

  . سوي شوروي و هم از سوي صديق خان كه شخصا با استالين آشنايي داشت، منتفي نمي دانستند
  

واكنش مولوتف . را به آگاهي او رساند ولنبرگ با مولوتف ديدار كرد و آمدن كليستش 1939دسامبر  17به تاريخ 
با مولوتف آزگار چند روز  در مسكو در ميانه هاي دسامبركليست مگر، هر چه بود، . در زمينه بسيار سرد بود
  . گفتگوها را پيش مي برد
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 ٢٩٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

از روي  ،مگر .از دسترسي تاريخپژوهان مانده است تا اين دم هم دور ؛ليست از مسكواسناد روسي مربوط به بازديد ك
موافقت  آلمانروس ها در پرنسيپ با اقدامات «كه تا كنون فاش گرديده است، روشن است كه يي ي آلماناسناد 

  664.»مگر از تصويب نهايي آن خود داري مي ورزيدند. نموده بودند
  

كه در آن او در  1940جنوري  9ا در نشست تاريخي بازديد خود از مسكو ر دستاوردبا همين سخنان  همانا كليست
  . گزارش داد، نتيجه گيري كردگفتگوهاي انجام شده  برآيندباره 

  
كه در اين نشست حضور داشت، از اين گونه پاسخ سر در گم جانب شوروي  »ابوير«رييس  -درياساالر و كانارايس

شانسي براي پيروزي  »اهللا ناما«وس ها پالن ر پويايبدون همكاري «مي پنداشت كه  چون. ودببس ناخشنود 
در اين هنگام، آلفرد  ،مگر .از اين رو، در برلين تصميم گرفتند گفتگوها با مسكو را ادامه دهند 665.»نداشت

كه هراس داشت كه تالش هاي امان اهللا مبني بر بازگردانيدن تاج و  رييس دفتر سياسي حزب حاكم -روزنبورگ
افغانستان انجاميده، ظاهر شاه را ناگزير خواهد گردانيد در پي بستن پيمان با انگليس تخت، به جنگ داخلي در 

براي هيتلر به روز رفتن كليست به مسكو، يادداشت گزارشي يي  او. كرد برآمد –»امان اهللا«برآيد، مخالف پالن 
در » خنه چندين ساله در افغانستاندستاوردهاي ر«رفتن  بر بادكه در آن بر خطر » دعمليات در هن«تدوين كرد زير نام 

  .نشاندهي كرد صورتي كه امان اهللا تالش نمايد قدرت حاكم در كابل را سرنگون نمايد،
  
  
عمليات  دفتر سياست خارجي حرب نازي يك يادداشت ديگر هم تدوين نمود كه در آن 1939دسامبر  18به تاريخ  
اين يادداشت نشاندهي شده بود كه حكومت افغانستان ارتش در . گرفته بود تندي نكوهشاد ببه  را »امان اهللا«

افغانستان چونان پايگاهي براي «نيرومندي دارد و مي تواند به آساني قيام قبايل پشتون را در هم بكوبد و آن گاه 
   666.»بر هند بريتانيايي از دست خواهد رفت آلمانضربه 

  
د ساخت از قبايل مرزي در مبارزه آنان در برابر بريتانيا حكومت افغانستان را متقاع«روزنبرگ ممكن مي پنداشت 

هيتلر با ديدگاه روزن برگ موافقت نمود و پالن   667.»حمايت نموده و به آنان كمك هاي غير رسمي منظمي بنمايد
  . باز آوري امان اهللا را رد نمود
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 ٢٩٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

د به مسووليت خود گفتگوها در تصميم گرفتن آلمانو وزارت خارجه ) سازمان استخبارات نظامي( »ابوير« ،مگر
اين بار او نتوانست با مولوتف . كليست براي بار دوم به شوروي رفت 1940و در ماه فبروري  ادامه دهند مسكو را

  668 .ه بودي او با نمايندگان سازمان هاي اطالعاتي شوروي ديدار كردآلمانمگر بر پايه داده هاي منابع  .ديدار نمايد
  

ر نخست خود پيشنهاد كرده بود كه هيات تبت را افسران وزارت كشور شوروي همراهي هنوز در ديدا كليست
  . را نپذيرفت» ن اهللااام«پالن مگر .جانب شوروي موافقت نمود در عمليات تبت شركت نمايد 669.نمايند

  
امه هاي ته در باره برناطالعات بايسسازمان هاي اطالعاتي شوروي از گفتگوها با كليست براي به دست آوردن 

ي ها تنها براي آلمانبا  »تبت«عمليات همكاري در  .در قبال افغانستان و هند بهره برداري مي نمودند فاشيستي آلمان
 هم حتا هرگاه شوروي .اين عمليات شانس بزرگي به پيروزي نداشت. برگزيده شده بودو اغفال آن ها » چشمبندي«

  . از آن پشتيباني مي كرد
  

ي ها در پياده ساختن برنامه آلماند به ندر نظر ندارها ان داد كه شوروي شكليست از مسكو ن شكست دومين بازديد
شولنبورگ با مولوتف ديدار كرد كه به  1940ماه مارچ  5از اين رو، به تاريخ . دنهاي شان در افغانستان كمك نماي

ه مسكو آمده بود، و به نظر خود او خيالي با آن كليست ب پيوندمربوط به تبت و افغانستان كه در  طرح هاي«: او گفت
از همين رو، مساله مربوط به افغانستان ديگر اصال مطرح نمي  .و فن ريبنتروپ نبود] هيتلر[مي آيد، مورد تاييد رهبر 

  670.»باشد
  

ور انديشه راه اندازي كودتاي دولتي در كابل به منظ ،چناني كه رويدادهاي بعدي نشان دادند ،مگر در برلين و رم
را براي چندي تا فراهم شدن  »امان اهللا«پالن تنها  .در نمي كردنده از سر برا سرنگوني رژيم هوادار انگليس ظاهر شاه 

 . كنار گذاشته بودند ساعدزمينه مناسب و فرا رسيدن فرصت م

 
ن كه مناسبات اد نمايد براي آختدبيرهايي ات بر آن واداشت تامولوتف را  از مسكو، ديد فرستاده ريبنتروپزبا

» امان اهللا«ات يل شوروي به علمصت داشتن بالفسد مبني بر افغانستان و شوروي از درز نمودن محتمل اطالعات
  . زيانمند نشوند
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از نام  ريافت داشت تادرهنمود مولوتف را  ،سفير شوروي در كابل –ميخاييلف 1940بروري ف نهمبه تاريخ  
در  صلحخواهان حفظ و تحكيم اتحاد شوروي « فغانستان برساند كهبه اطالع وزير خارجه ا حكومت شوروي
رخدادهاي آتيه نشان دادند كه هوشمندي و دور انديشي مولوتف  .رهنمود مولوتف انجام شد 671.»افغانستان مي باشد

   .به چه پيمانه مدلل بود
  

او را زير نظر داشت و موفق شده بود  امان هللا و پيرامونيان -همه تكاپوهاي شاه پيشيبن ،سازمان اطالعات سياسي هند
بررسي  اين موضوع اطالعاتي را در باره گفتگوهاي صديق خان و امان اهللا خان به دست بياورد كه در  روند آن

را در افغانستان برپا و ظاهر شاه را سرنگون  ييامتالش نمايند ق 1940و شوروي بهار  آلمانگرديده بود به كمك 
در نظر گرفته شده بود كه در صورتي كه مسكو تضمين نمايد ] .گ-و صديق خان اهللا خانامان از سوي . [سازند

به شوروي به عنوان پاداش را » تركستان افغاني«نواحي شمال باختري هند بريتانيايي را به افغانستان برگرداند، 
  672.ببخشند

  
بود در باره مراسالت ميان مولوتف و  بارات سياسي هند همچنان داده هاي استخباراتي به دست آوردهخسازمان است
در پي به  آلمانبه گونه نهايي متقاعد گردانيد كه لندن را  ،صديق خان به مسكورفتن اطالعات در باره  673.ريبنتروپ

 ت آوردن اجازه عبور سپاهيان خود و رساندن جنگ افزار از راه خاك شوروي به مقصد برگرداندن امان اهللاسد
به دست آورده  گمراه گننده و فريبنده ييانگليس در پيشاور اطالعات  تدفتر سازمان اطالعا ،در همين هنگام. است

از  به آسياي ميانه شوروي آمده است كه از اروپا يآلمانبود مبني بر اين كه صديق خان به همراهي بيست تن افسر 
  674.مرزهاي دو كشور در پهنه آمو بازديد نموده اند

  
باراتي بي درنگ به دسترس حكومت افغانستان گذاشته شده بود كه بي خاييد ناشده استاين اطالعات نادرست و ت

در كابل به سفير  1940ماه مارچ  21به تاريخ . درنگ در پي روي دست گرفتن تدبيرهاي متقابل برآمده بود
مارچ  23و به تاريخ  سپرده شددر باره پويايي هاي خصمانه صديق خان در برابر خاندان نادريه ميخاييلف يادداشتي 

دست داشتن شوروي را در پويايي هاي صديق «با مولوتف ديدار  و مساله  ،سفير افغانستان در مسكو -احمد خان
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دلچسپي ندارد و با او  محكومت شوروي به صديق خان كدا«مولوتف اعالم نمود كه  ،در پاسخ. باال نمود را» خان
   675.»هيچگونه روابطي ندارد

  
خواستار  ،در كابل آلمانسفير  -هانس پيلگراز اين هم تند تر و قاطعانه تر از در زمينه ن حكومت هاشم خا

را در پالن روي كار آوردن دو باره  آلمانناگزير گرديد زمان درازي دست داشتن  پيلگر. توضيحات گرديده بود
هر چه بود در گزارش . روي بيفگنداو مي كوشيد همه گناه را به گردن شو ،در اين حال. تكذيب نمايد ن اهللا خاناام

ه به افغان ها اعالم داشت در كابل آلمانسفير  -پيلگر«: اين گونه نشاندهي شده بود 1940سفارت شوروي در سال 
آن چه مربوط مي گردد به كمك . ي ها هيچ چيزي در باره تالش هاي امان اهللا خان نمي دانندآلمانكه  است

  676.»داندمنتفي نمي  را چنين چيزياو  در زمينه، شوروي
  

ي ها مي آلمان 1941به بازي دو گانه رهبري شوروي سوء ظن پيدا نموده بودند و تا اوايل  ،هر چه بود ،ندر برلي
كليست از سفارت  1940ماه مي  31به تاريخ . را به دست بياورند» تبت«كوشيدند از مسكو اجازه انجام عمليات 

چون به زودي . دهندب» رفت و برگشت چندين باره«د به او ويزاي مولتي پل شوروي در برلين بازديد و خواهش نمو
مورد ي كه بسيار كم در  -براي او ويزا نداده بودند ،با داوري از روي اسناد فاش شده 677.»مي خواهد به مسكو برود

   .اتفاق افتاده بود آلمانپراتيك مناسبات آن برهه شوروي و 
  

 پس از شكست فرانسهاو . را به انجام برساند »تبت«اميد وار بود ماموريت  ،چه بودهر  ،كليست ،به رغم دشواري ها
اعالم  ،مستشار كوبولف -در ضيافتي در سفارت شوروي به رزدنت استخبارات شوروي ،.]گ-آلماندر جنگ با [

تسليم نمودن پيروزي بر جزاير انگليس هرگز به معناي فروپاشي امپراتوري بريتانيا نيست و منجر به «: داشت
بايسته است لرزه ها و تكانه هايي در   ،)گرفتن مستعمرات انگليس(براي اين كار . نمي گردد آلمانمستعمرات آن به 

ي به تبت به ياري شوروي آلمان» علمي«چنين نقشي را به گونه مثال گسيل يك هيات . خود مستعمرات رخ بدهد
آينده  ، كارچون اين كار. راي اين تدبير بهره مند نگرديده استهنوز از توافق شوروي ب آلمان. دنبال مي نمايد

  678.»نزديك است
  

حكومت افغانستان مي ترسيد كه . بودند آلمانو ترس شاهد گسترش مناسبات شوروي و  يندهادر كابل با نگراني فز
انگليس نيز دلهره  اين ترس در دل .خواهند كوشيد امان اهللا خان را بار ديگر روي كار بياورند آلمانشوروي و 
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اطالعاتي را در زمينه پويا شدن امانيست ها در اروپا داده هاي  از همين رو، افگنده و آن را سراسيمه ساخته بود كه
  . به دسترس هاشم خان گذاشته بود

  
ا نگراني از اين رو، در هند ب. بارات بريتانيا موفق گرديده بود انديشه و جزييات پالن امان اهللا را كشف نمايدخاست

ي به گوش يدر همه بازارهاي خاور ميانه آوازه ها. چشم به راه و گوش به آواز تحول رخدادها در افغانستان بودند
و باشندگان به اين آوازه ها بيشتر از گزارش هاي رسمي و روزنامه ها  امان اهللازود رس مي رسيد دال بر بازگشت 

  . باور داشتند ،كجا با هم گرفتهيهمه را 
  
از به اين پيمانه  ،كومات بريتانياي كبير و افغانستان هرگاه از واكنش كرملين به پيشنهاد ريبنتروپ آگاهي مي يافتندح

بر پايه اسناد بايگاني . نمي بودندو پريشان وم در زمينه سرنگوني خاندان يحيي خيل نگران سكمك شوروي به رايش 
به  ندبارات شوروي به كارمندان خود دستور داده بودخان استارجي و رهبري سازمخ روها، كميسارياي خلق در ام

  . و از انجام هر گونه ديدار با آن ها خود داري ورزند دنهمه تماس ها با امانيست ها پايان ببخش
  

برلين به سفارت شوروي  سكرتر پيشين ميسيون افغاني در -حكيم 1939اكتبر  20از همين رو، هنگامي كه به تاريخ 
كومت حبا يك  »س افغانستانيهوا دار انگل«به گفته او  كومتحتعويض ادگي خود را براي مشاركت در مآ«آمد و 

حاضر «سفير در پاسخ به اين پيشنهاد به تندي اعالم داشت كه  –اشكوارتسيف 679،»اعالم كرد ،مورد پذيرش شوروي
وبولف دستور رهبري سازمان  ك 1939دسامبر  28و به تاريخ » پيشنهادهايي بپردازد همچونيست به بررسي 

  .استخبارات شوروي را مبني بر برهم زدن همه تماس ها با صديق خان به دست آورد
  

بايسته است نشاندهي كرد كه  ،اقدامات باهمي در افغانستان بابدر  آلمانگفتگوهاي شوروي و از با نتيجه گيري 
حاضر به گفتگو پيرامون آن  ،ر قبال افغانستان و هندهاي رهبري فاشيستي د برنامهمسكو تنها به مقصد روشن ساختن 

 پياده ساختني ها در زمينه به دست آوردن كمك شوروي در آلمانهمه تالش هاي  هر چه بود، .گرديده بود
   . ه بودست رو به رو گرديدكبا ش ،و هند بريتانياييدر افغانستان » ابوير«عمليات
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  بيست و نهم بخش 
  سياي ميانهآدر  1941-1940 ل هايسا بحران اعتماد

فاشيستي  آلماندر آسياي ميانه مي توان گفت كه  1941-1939با تجزيه و تحليل مناسبات بين المللي در سال هاي 
افغاني خود حتا پس از پرهيز شوروي از مشاركت در اين » نافرجام«توانسته بود از پروژه هر چند هم  ،هر چه بود

  .نمايد بهره برداري ،ماجراجويي
  
 در راستاي پياده ساختنتالش هاي رايش سوم  افزايش و شوروي انگليس و افغانستان در ميانو بي باوري متقابل ِج

  . ه بودبستر همواري را براي دسايس كشورهاي محور در آسياي ميانه پهن ساخت ،»امان اهللا«عمليات 
  

 موجب ترسيدن بسياري از ،وايل جنگ جهاني دومدر ا آلمانبايسته است نشاندهي كرد كه نزديك شدن شوروي و 
سرنوشت . مستثني نبود.] گ-در اين گيرو دار[افغانستان . كشورها به ويژه كشورهاي همسايه شوروي گرديده بود

آگاهانه و  آلمانديپلماسي  .كشورهاي حوزه بالتيك و فنلند موجب نگراني جدي رهبري افغانستان گرديده بود
  . بهره برداري مي نموداز اين جو  ماهرانه

  
گزارش  در باره تهاجم زود رس شوروي بر افغانستان و هند» هيماليا« -استيشن راديويي ايتاليايي 1940در اوايل سال 

هيان شوروي و نيروي اكه اطالعات اغراق آميز در باره تمركز سپ ندعمد چنين نمودبه ي ها آلمانبه گمان غالب . داد
  . همه جهانيان نه از برلين به دست بياورند ،مرز افغانستان را براي موثق بودن بيشتر آن هوايي آن در نزديكي هاي

  
. دامن مي زدند اين آوازه ها را به پيمانه چشمگيري تمركز يگان هاي نيروي هوايي شوروي در نزديكي هاي كوشكا

نيروي هوايي خود را در  ،ايي فرانسهشوروي ناگزير بود براي دفاع از صنايع نفتي باكو از ضربه احتمالي نيروي هو
و گروزني  )در گرجستان(بمباران باكو، باتومي  طرحفرماندهي انگليس و فرانسه  1940بهار . منطقه تقويت بخشد

فروند هواپيما را وارد كار زار  100-90، در نظر بود طرحبراي انجام اين . را نهايي ساخته بودند) پايتخت چچنستان(
به رهبري خود گزارش داد كه مقارن با اوايل ماه  ،فرمانده سپاهيان فرانسه در سوريه –ويگن .جنرال م. بسازند

  680.آمادگي براي بمباران شوروي پايان خواهد يافت 1940جوالي
  

بر نواحي جنوبي » آويزان«لقوه ااطالعاتي در باره تهديد با هاي آگاهي يابي از گزارش هاي سازماناستالين با 
تصميم  ع در باره ايجاد گروهبندي ضربتي نيروي هوايي ارتش سرخ در مرز با ايران و افغانستانبه موق ،شوروي
در تركستان رزمايشي انجام شد كه در روند آن تئاتر اقدامات رزمي  1940اگست  -در ماه هاي جوالي .گرفت
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شتيباني گروهبندي چهارم حوزه براي پ. به نمايش گذاشته شد) بريتانيايي ها(» يانبجنو«و ) شوروي ها(» شماليان«
فروند جنگنده  15فروند جنگنده شكاري  و  63، » ب. اس«فروند هواپيماي بمب افگن  120نظامي آسياي ميانه 

    681.اكتشافي در پايگاه هاي هوايي مستقر گرديده بودند
  

وي هوايي بريتانيا و اين گروهبندي هوايي به پيمانه چشمگيري از نير ،و كيفي ياز ديدگاه همه نشانه هاي كم
از سرعت هواپيماهاي فرسوده شكاري . ب. براي مثال، سرعت هواپيماهاي اس. افغانستان سر هم برتري داشت

در ارتفاعات بااليي پرواز مي » جنوبيان«بمب افگن هاي شوروي نسبت به هواپيماهاي . باالتر بودبولدوگ  –بريستول
. هند را بمباران نمايدوي هوايي ارتش سرخ بي چون چرا مي توانست نير ،از ديدگاه تيوريكاين گونه، . كردند

  . بريتانياي كبير آغاز به بمباران اهدافي در خاك شوروي مي نمود هرگاهمگر، تنها 
  

 پس زدنچون پس از چندي ناگزير گرديده بود با همه توان براي  .انگليس نمي توانست دست به چنين كاري بزند
كار فرماندهي بريتانيا به جايي رسيده بود كه حتا مجال  1940در نتيجه، تابستان . برخيزد فاشيستي آلمانتهاجم 

در پيوند با اين، يگان هاي ارتش سرخ در تركستان پس از . انديشيدن به بمباران مناطق نفت خيز شوروي را نداشت
  . ادامه يافت 1941جون  22ميانه تا  در آسياي» بحران ناباوري« ،به رغم اين. چندي به جبهه باختري گسيل گرديدند

  
 ،گويا براي يورش بر افغانستان و هند -پخش آوازه هاي گرم در باره تمركز گروهبندي بزرگ سپاهيان شوروي

 .در امتداد مرزهاي هند و افغانستان متمركز گرداندهزار سپاهي را  600فرماندهي بريتانيا در هند را وادار گردانيد تا 
حتا آغاز به  ،از ترس اين كه مبادا نيروي هوايي شوروي پيشاور را بمباران نمايد حكومت بريتانيا 1940در اواخر
  682.ه بودبخشي از باشندگان و بخشي از نهادهاي دولتي از اين شهر نمود برونبري

  
طرح بايسته است يادآوري كرد كه هم ستاد كل شوروي و هم ستاد كل بريتانيا در سال هاي دهه سي سده بيستم 

در نظر  ،سناريوي شوروي اقدامات رزمي ممكنه. اقدامات رزمي را در گستره افغانستان روي دست داشتند هاي
در برابر نيروهاي حوزه نظامي آسياي ميانه داشت كه نيروهاي مسلح افغانستان و ايران همراه با سپاهيان هند بريتانيايي 

با پشتيباني نيروي هوايي در  مي توانستند يگان هاي انگليسيبنا به تصور فرماندهي شوروي، . عمل خواهند نمود
در اين حال، در ستاد حوزه نظامي . جريان دو هفته در نزديكي مرزهاي جمهوري هاي آسياي ميانه متمركز گردند

                                                 
، پرونده 25895بايگاني دولتي نظامي روسيه، تاريخي // 7/7/1940گزارش ستاد نيروي هوايي گروهبندي چهارم ارتش تاريخي .  ٦٨١
  . 26-25، برگ هاي 808، كارتن 1ويژه 
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 ٣٠٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

يك نزد  ،.)]گ-در پايگاه هوايي دهداي[( مزار شريف احيهتنها در نانگليس مي تواند آسياي ميانه مي پنداشتند كه 
  683. سپاهيان افغاني متمركز بسازدبه چهل فروند هواپيماي جنگي را براي پشتيباني از 

  
هزار تفنگدار  پنجاهبه ويژه نيروهاي جنگجويان قبايل پشتون كه شمار آن ها تا  ،در طرح هاي فرماندهي ارتش سرخ 

شمار رزمندگان مي توانست  ،ريتانياييهند ب» آزاد«با احتساب لشكرهاي قبايل نوار . ، در نظر گرفته مي شدمي رسيد
از اين رو، بنا به ارزيابي . باال نبود  ،مگر دسپلين و توانايي رزمي اين دسته هاي غير منظم. هزار نفر باال بروددو صد تا 

  684.هزار تفنگدار مي توانستند در نبرد ها در آسياي ميانه به ميدان بيايند بيستهاي شوروي ها تنها نزديكي به 
  
يگان هاي حوزه نظامي  ،در اين حال. مي نمودتش سرخ مي بايستي تهاجم نيروهاي متحده انگليس و افغان را دفع ار

ارتش «چون . دنضد حمله را پيشتر از جنوب هرات و مزار شريف انجام ده ندآسياي ميانه قطعا منع گرديده بود
در اين محور برتري هوايي و زرهي  ،اي شوروييست هژبه باور استراتي ،ايي در افغانستانيبريتان» فرضي پوششي

  . داشتند
  

 ،انگليسي اقدامات رزمي در افغانستان در برابر ارتش سرخ متجاوز به خاك اين كشور ، طرح1939مقارن با سال 
اين گونه، پالن تدوين شده در نيمه . گرفت شتر جنبه پدافنديهر چه بيشتر و بي گرديد ودگرديسي بزرگي را متحمل 

 از سويضد حمله نيرومندي  ،هاي امپراتوري بريتانيا سال هاي دهه بيست سده بيستم از سوي ستاد كل نيروي دوم
در اين حال، در نظر بود كابل را گرفته و پيرامون . هندي در  برابر سپاهيان شوروي را در نظر داشت -ارتش انگليسي

ريتانيا اميدوار بود كه حكومت افغانستان كمك نيرومندي فرماندهي ب. آن سپاهيان و نيروي هوايي را مستقر گردانيد
  . به يگان هاي انگليسي در دفع تهاجم دشمن از شمال خواهند كرد

  
افزون . واقعبينانه ارزيابي مي كردند رهبري نيروهاي مسلح بريتانيا در هند امكانات خود و نيروي احتمالي حريف را

چون اين كار  .مي دانستند خطر وارد ساختن سپاهيان خارجي در افغانستان را ،در هندانگليسي  بلندپايهبراين، افسران 
در . بل نيز در نوار شمال باختري هند بريتانيايي مي گرديد ،نه تنها در اين كشور »جهاد«به گونه ناگزير منجر به آغاز 

بسنده مي  دابآقندهار و جالل  مي بايستي تنها به تصرف 1931سپاهيان انگليسي و هندي مطابق پالن پيوند با اين، 
  . نمودند
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تدافعي صرف بود و پدافند كتل هاي كهستاني در امتداد مرزهاي هند و افغانستان را در بر مي  1938پالن موقت «
انگليسي ها مي پنداشتند كه قبايل پشتون فرصت مساعد را از دست نخواهند داد و قيام   ،در هر دو مورد. گرفت

در اين حال جانب نيز و حكومت افغانستان  ي راست رود سند برپا خواهند نمودتداد كرانه هامسلحانه را در ام
   685.شوروي را خواهد گرفت

  
ي خواستند به كه هر دو جانب نم بر آن اند گواههاي ستادهاي شوروي و بريتانيا  طرح كالبد شكافيهر چه بود، 
تالش مي ورزيدند گستره  يهند -خ و سپاهيان انگليسيفرماندهي ارتش سر. بروندي افغانستان پيش نواحي مركز

. رزمي را به حد اقل آن برسانند برخوردهايو اين گونه  نگهدارند كشور را ميان خود در مناطق مركزي اين يحايل
وادار مي  حلقات رهبري را در لندن و مسكو ،شكل گرفته امپراتوري ماآبانه و كليشه يي جرحمگر ديدگاه هاي مت

حتا هرگاه چنين چيزي جامه  .ر يك حريف ديرين خود را متهم به تمايالت تجاوزكارانه گسترده نمايندتا ه ساختند
در اوضاعي كه هنگامي كه دو امپراتوري آمادگي مي گرفتند  1940اين گونه، در سال .  واقعيت هم به بر نمي نمود

انستان مي توانست چشم به راه بد ترين روزگار حكومت افغ ،حد اقل به تبادل ضربات هوايي بر يك ديگر بپردازند
  . باشد

هراس داشتند كه بر پايه كدامين  1939و شوروي در  آلمانپس از عقد پيمان  ،ظاهر خان -هاشم خان و شاه جوان
از اين رو، در . پيدا نمايد) پولند(كشور شان مي تواند سرنوشتي مانند سرنوشت لهستان  ،سازش ميان هيتلر و استالين

انگليس را به دست بياورد كه هرگاه ارتش شوروي از مرزهاي  و تضمين هاشم خان توانست موافقت 1940اوايل 
  . دنهزار نفر وارد افغانستان جنوبي گرد صدهندي به شمار  –سپاهيان انگليسي ،بگذرد براي يورش بر هند افغانستان

  
نشست سياستمداران برجسته افغاني را  ،افغانستان براي بررسي وارد ساختن يگان هاي انگليسي به خاكظاهر شاه 

و از خواستن كمك  نمايند كمك تسليحاتي يتقاضا تنها تصميم گرفتند از بريتانياي كبير مگر، آن ها. برگزار نمود
تهديد عيني از جانب شوروي ديده نمي كدام  كنون چون«. كنندنظامي در سيماي گسيل سپاهيان صرف نظر 

آوازه ها در باره لشكركشي ارتش سرخ بر  ،بر پايه گزارش هاي استخبارات شوروي در كابل با اين هم،686.»شود
هر چه بود، ظاهر خان را وادار گردانيد به شمال كشور برود و سپس طي دو هفته هر شب  1940هند در ماه اپريل 

  687.را بررسي نمايد» دفاع از شمالطرح «
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 ،شوروي براي افغانستان موجود نيستي از سوي بني بر اين كه تهديدحكومت افغانستان به گفته هاي شوروي ها م

در كابل سر درگمي و سراسيمگي راستيني را پديد  ،آلماناز  1940بازديد مولوتف در ماه نوامبر . باور نمي كرد
لوتف بازديد موحكومت افغانستان با نگراني بس بزرگي به «: سفير شوروي به مسكو گزارش داد –ميخاييلف. آورد

با حضور مولوتف جهان را ميان خود تقسيم مي  آلمانشوروي و  ،در برلين ،به پنداشت افغان ها. مي نگرداز برلين 
  688.»ارتش سرخ بي درنگ از راه افغانستان بر هند خواهند تاخت ،نمايند و پس از بازگشت مولوتف به مسكو

  
توانمندي سپاهيان دولتي داشتند و نيك مي دانستند كه ياراي رهبري افغانستان ارزيابي خرد ورزانه و روشنبيانه يي از 

در كابل فيصله شد در صورت تجاوز  ،در پيوند با اين. رويارويي در برابر يورش محتمل ارتش سرخ به هند را ندارند
ه غاز مي بايست لشكركشي به سوي هند از راآجنگ چريكي افغان ها در . نمايند »جهاد«در كشور اعالم  ،شوروي

  .و سپس آن را فلج  گرداندافغانستان را كند ساخته 
  

را روي دست گرفته بود براي آن كه  يحكومت افغانستان تدبيرهاي ،نظامي) آتشه(رايزن  -بر پايه گزارش كارپف
مه يدر ن. سازماندهي نمايد ،يي را در صورت برخورد نظامي با شورويسياي ميانه آدسته هاي پراگنده مهاجران 

از افغانستان شمالي بازديد كرد و گفتگوهايي با رهبران ) داخله(وزير كشور  –محمد گل خان مومند 1940نخست 
. شد و زمين هايي براي اسكان در ناحيه بغالن داده شدبالغ هنگفتي پيشكش به آن ها م. باسماچيان گريزي انجام داد

 ،برخي از دسته هاي باسماچي را در خلم ،خاندان يحيي خيلترس از يورش شوروي به افغانستان و سخاوتمندي 
   689.باد و كندز جان دو باره يي بخشيدندآخان  ،مزارشريف

  
ن ها براي آن كه بتوانند زمان مديدي جلو تهاجم ممكنه ارتش سرخ ها بسيار بد مسلح بودند و شمار آ مگر اين دسته

تحده ارتش افغانستان و قبايل پشتون مي توانستند به تنها نيروهاي م. ، بسيار كم بودرا به اعماق خاك افغانستان بگيرند
  .ضربات جدي وارد بياورند و پيشروي آن را به سوي هند فلج بسازند ،ممكنه گرانتجاوز

  
افغان ها را به تجربه تلخ خود نيك دريافته بود و از همين رو، در » جنگ مقدس«حكومت بريتانيا در هند كارايي 

هديدات و افغانستان از تقبايل را براي دفاع از مرزهاي شمال باختري هند بريتانيايي سمله تصميم گرفتند نيروهاي 
   690.جلب نمايند ،فرضي از شمال
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 ٣٠٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
مرزهاي هند و از لشكرهاي پشتون ها مي بايستي نيروهاي ذخيره نيرومند ارتش افغانستان مي گرديدند و دفاع 

سر به  1940اپريل  24به تاريخ  استان مرزي شمال باختريوالي  -كانينگهام. د. به دوش مي گرفتندافغانستان را 
پشتون ها مي توانند دروازه ها را به روي «نوشت كه  سكرتر دولتي در امور خارجي هند بريتانيايي -كارواوالف 

   691.»سپاهيان شوروي ببندند
  

. ه همكاري با خود بكشانندپشتون را بقبايل  ،انگليسي ها توانستند با گشاده دستي و داد و دهش رشوه هاي بزرگ
آشكارا اعالم داشت كه در صورت  ،پاچا گل كه از سوي انگليسي ها خريده شده بود -براي نمونه، رهبر مومندها

  692.»قبيله او با همه نيرو و توان از افغانستان حمايت مي كند ،تجاوز روسيه در برابر افغانستان
  

اهميت ويژه  .ذاشتندگبه نمايش گذرگاه خيبر ريد افريدي هاي هنگام خانگليسي ها دست و دلبازي ويژه يي را 
راهبردي گذرگاه خيبر انگليس ها را وادار گردانيد تالش نمايند به هر بهايي كه شده افغان ها را به سوي خود 

بريتانياي استان مرزي شمال باختري هدفمندانه بي آن كه از بذل و بخشش حكومت  1940سراسر سال . بكشانند
هاي زرين و نقره يين صرفه نمايد، با سران افريدي سرگرم گفتگو ها بودند كه سر انجام توافق نمودند در ازاي  سكه

  693.لشكرهاي خود را در خدمت فرماندهي انگليس بگذارند ،ميليون كلدار 5/1دريافت مبلغ سرگيج كننده 
  

 اوضاع در مرزهاي شمال باختري هند سفارت شوروي در لندن گزارشي را به مسكو در باره 1941در ماه مارچ 
در اواخر ماه مارچ، سران هفت قبيله افريدي به استاندار «: آمده بود  در باره افريدي ها در اين گزارش. گسيل داشت

و ابراز آمادگي كردند تا يك صد هزار رزمنده افريدي را در صورت ي نامه رسمي يي فرستادند  استان شمال باختر
اين كه سران قبايل به چه پيمانه به پيمان  694.كي از كشورهاي خاور زمين به ميدان جنگ بياورندحمله شوروي بر ي

مگر، حكومت بريتانيا هر چه بود مي توانست اميدوار باشد كه حد اقل . خود صادق بودند، دشوار است چيزي گفت
  . از قبايل مرزي در برابر آن ها دست به قيام نخواهند زدبخشي 
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 ٣٠٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

بار ديگر به ياري كابل بتواند با قبايل مرزي پشتون تا  حكومت استعماري هند كوشيد ،گ جهاني دومدر آغاز جن
چون در . تا با پتان ها آشتي نمايد كمك مي نمود اي كبيريبه بريتانبا شور و شيدايي هاشم خان . نمايد» آشتي«

ن ها و ارتش بريتانيا مي توانست همزمان رويارويي مسلحانه ميان پتا ،صورت درگرفتن جنگ گسترده در خاور ميانه
  . متحد آن كشور در برابر شوروي محروم بسازد» تنها«افغانستان را از دو 

  
افغاني يي ايجاد  –كميسيون انگليسي ،به مقصد هماهنگي اقدامات باهمي در گستره قبايل پشتون، 1940در اپريل 

سفير شوروي در كابل به  –در گزارش ميخاييلف. ودايي واقع بيگرديد كه ستاد آن در شهر چمن هند بريتان
مهم مربوط با قبايل ساكن اين كميسيون براي بررسي مسايل به ويژه «كميسارياي خلق در امور خارجي آمده بود كه 

  695.»در دو سوي مرز هند و افغانستان ايجاد گرديده است
  

از شهر جالل آباد بازديد كرد  ميان قبايل مرزيبراي تحكيم موقف يحيي خيل در  شهبانو حميرا 1940در ماه مارچ 
  696.كه به همسران سران رسوخمند قبايل مبالغ هنگفتي را بخشيد

  
با ) قوماندان قواي مركز(و فرمانده پادگان كابل پسر عم و شوهر همشيره ظاهر شاه  -سردار داوود خان 1940بهار 

داوود براي رهايي چهار مرزبان كه از سوي  ،ي رسميبر پايه گزارش ها. مومندها گفتگوهايي هاي را انجام داد
مگر، روشن بود كه براي حل چنين . جنگجويان اين قبيله ربوده شده بودند، به گستره بود و باش مومندها رفته بود

حكومت  ،و افغانستان يك پديده عادي بود كه هر چند گاهي اتفاق مي افتادرويدادي كه براي گستره مرزي هند 
به گمان غالب، داوود خان پنهاني با مومندها مسايل بس مهمي را به  .ن فرمانده اردوي شاهي را نمي فرستادافغانستا

  .ارزيابي گرفته بود كه مربوط بودند به دسته هاي جنگي قبيله يي
  

ايندگان خويشتنداري از سوي نمنرمش و همواره مستلزم نهايت احتياط و » افغاني«مناسبات ميان كابل و قبايل پشتون 
پشتون : هند بريتانيايي از اين هم پيچيده تر بود» آزاد«روابط ميان خاندان يحيي خيل و قبايل پشتون نوار  .بوددولت 

از اين رو، بدون تشريك مساعي حكومت . انگليسي شمرده مي شدندهاي خاوري به گونه فرموليته شهروندان 
در ماه . بگيرد در صورت تجاوز شوروي كمك » ييبريتانيا«رزي بريتانيا حكومت افغانستان نمي توانست از قبايل م

سر از . براي جلب نيروهاي پتان ها براي دفاع از افغانستان ابراز موافقت نمودندانگليسي ها به هاشم خان  1940اپريل 
  .از پشتون هاي باشنده دو سوي مرزهاي هند و افغانستان آغاز گرديد» ارتش قبيله يي«ايجاد  ،اين دم
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 ٣٠٩ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
وزير حربيه كه در ميان قبايل مرزي از محبوبيت بزرگي برخوردار  -سپهساالر شاه محمود خان 1940در ماه اپريل 

سفير شوروي  -در يكي از گزارش هاي ميخاييلف. بود، بازديد دامنه داري را از استان هاي جنوبي كشور آغاز نمود
ه محمود خان آن بود تا نمايندگان وزيري ها را دالسا مقصد شا«به كميسارياي خلق در امور خارجي آمده بود كه 

رداري از اوضاع مساعد پديد آمده براي گسترش جنگ در برابر انگليسي بنمايد تا از تالش هاي خود مبني بر بهره 
  697»...ها پرهيز نمايند

  
به دسترس شاه محمود ) نيبرابر با هشت ميليون افغا(سران قبايل مرزي دو ميليون روپيه بريتانياي كبير براي خريد 

افغاني توانست سران قبايل پشتون را در هر دو سوي خط ميليون 6/1شاه محمود خان با پخش  698.خان گذاشته بود
 او .به حكومت افغانستان كمك نمايند ،گرفتن جنگ ميان افغانستان و شورويدر صورت در  ديورند متقاعد سازد تا

هزار جنگجو پنجاه  ،در صورت بروز خطركه سران قبايل جنوبي وعده دادند . ميليون ديگر را به جيب خود زد 4/6
سوگند بخورند شاه محمود خان سران اين واليت شورشي را وادار ساخت به قرآن 699.را به دسترس كابل بگذارند

  .كه به حكومت افغانستان وفادار بمانند
  
ايندگان وزيري ها از شاه محمود خان خواستند تا افزون بر نم. با اين همه، او نتوانست با وزيري ها زبان مشترك بيابد 

مگر هنگامي كه وزير حربيه كوشيد تا وزيري ها را دالسا نمايد تا به خيزش هاي خود . پول به آنان جنگ افزار بدهد
به ن ها به گونه يي كه در گزارش سفارت شوروي به مسكو آمده است، آغاز آ ،دندر برابر انگليسي ها پايان بخش
  700.»در برابر حكومت افغانستان اعالم جهاد خواهند نمود«تهديد وزير حربيه نمودند كه 

  
به اقدامات  شاه محمود خان به دشواري توانست موافقت آن ها را به دست بياورد كه دست كم تا فرارسيدن زمستان

  . ادامه گفتگوها به كابل گسيل دارند رزمي در برابر سپاهيان بريتانيايي پايان بخشند و نيز نمايندگان خود را براي
  

. خان و وزيري ها بس ناراضي بودندناچيز گفتگوهاي شاه محمود  يظاهر شاه و هاشم خان از اين چنين دستاوردها
افزون بر اين، هنگامي كه . به هر رو، حكومت افغانستان نتوانست قبايل وزيرستان را با بريتانياي كبير آشتي بدهد

ناخشنودي پتان ها از سياست هوادارانه انگليس كمك نمايد، به انگليسي ها كابل تالش مي ورزد روشن گرديد كه 
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 ٣١٠ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

از اين هم بيشتر افزايش يافت كه مي توانست به خيزش هاي تازه يي  قبايل هند بريتانيايي» آزاد«در نوار  هاشم خان
   . قبايل مرزي در برابر كابل بينجامد

  
كاربرد نيروهاي تشكل   1940نائب السلطنه هند را وادار گردانيد در ماه جون  -نليستهولرد ليسست پيماني پشتون ها  

به پتان ها او مي ترسيد كه . لشكرهاي قبايل استان مرزي شمال باختري را در افغانستان منع نمايدرزمجويان  ازيافته 
 . ن اهللا خان را بر تخت خواهند آورداما ،يم هوادار انگليس را در كابل سرنگون نمودهژر ،جاي كمك به ظاهر شاه

از اين رو، به دسته هاي رزمي آنان اجازه داده شد تنها در صورتي كه هرگاه سپاهيان شوروي از مرزهاي شمال 
   701.مي توانند پا به ميدان كارزار بگذارند ،بگذرندباختري هند بريتانيايي 

  
چون هاشم خان بر آن پافشاري داشت كه پتان ها . شندمگر، از اين فيصله ناگزير گرديدند پس از چندي چشم بپو

  . هر چه است بايد مشاركت پويايي در امر دفاع از افغانستان در صورت تجاوز شوروي داشته باشند
  

سفير را كه در ميان قبايل وزيرستان از محبوبيت  -اهللا نواز خان ،براي بهبود بخشيدن مناسبات ميان كابل و وزيري ها
كومت افغانستان و پتان ها مناسبات ميان ح ،به ياري ميانجيگري اودرست . فراخواندند از برلين د، عاجلبرخوردار بو

   702.يافتبهبود 
  

هند » زادآ«به خوست آمد و با نمايندگان قبايل نوار  1940ماه جوالي 12پس از اين، شاه محمود خان به تاريخ 
موافقت نمودند در صورت درگرفتن جنگ ميان شوروي و  اين بار آن ها. بريتانيايي به گفت و شنود پرداخت

مساله مشاركت لشكرهاي پشتون هاي  ،به گونه نهايي. بگذارند به دسترس كابل هزار مرد جنگي هفتاد ،افغانستان
پنجاه و شش تن از هنگامي كه  1940خاوري در دفاع از افغانستان در برابر تهاجم ممكنه ارتش سرخ در ماه اگست 

كابل به دعوت هاشم خان بزرگداشت از جشن استقالل شركت در براي هند بريتانيايي » آزاد«ايل نوار سران قب
هم حتا فقير ايپي . در ميان آن ها سرشناس ترين رهبران جنبش شورشي در برابر بريتانيا نيز بودند. حل گرديد ،آمدند

  703.گفتگو با هاشم خان آمده بود ايبر
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 ٣١١ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

را در زمينه آتش بس » آزاد«سران نوار توانست موافقت » خيره كننده«ا و بخشش هاي هاشم خان به ياري پيشكش ه
به نوبه خود وعده سپردند اقدامات سركوبگرانه پويا را در انگليسي ها . پنج ماهه با سپاهيان انگليسي به دست بياورد

  704.برابر كوهنشينان شورشي پيش ببرند
  

چون به هر رو زمستان فرا مي : ر گام نخست به سود پتان ها و كابل بود بايسته است نشاندهي كرد كه اين تفاهم د
 .كاهش مي يافتخود به خود ي به خاطر خرابي هوا شبيخون هاي پتان ها بر تاسيسات نيروي هوايي انگليسرسيد و 

كوهي نوار كنون ديگر روستاهاي . مي توانست بمباران روستاهاي پشتون ها را ادامه د هد انگليس در اين هنگام
كه هم يگان هاي بريتانيايي و هم  بودسود حكومت افغانستان در آن . در امنيت نسبي بسر برند مي توانستند» زادآ«

  . به ياري آن بشتابند» حادثه«مي توانستند در هنگام » آزاد«دسته هاي جنگجويان قبايل
  

قرباني هاي مالي چشمگير از سوي حكومت  دادنو  صرف وقت زيادكمك به پتان ها براي خاندان نادريه نيازمند 
هزار پنجاه ي به هاشم خان وعده دادند ايهند بريتاني »آزاد«سران قبايل نوار  1940در ماه اگست . افغانستان بود

هزار مرد جنگي به ميدان مي  هفتاداين در حالي بود كه پيشتر وعده داده بودند . جنگجو به دسترس وي بگذارند
  . در بستگي از امكانات مالي و تاميناتي افغانستان ويرايش گرديده بوداين رقم  ،غالببه گمان . آورند

  
ي عادي ماهوار بيست سران پتان ها توانستند موافقت هاشم خان را به دست بياورند تا در زمان صلح براي هر جنگجو

افغاني  پنجاهجنگ براي هر يك و در زمان  آن براي هر يك آراد و سوخت بدهد افغاني پرداخت نمايد و افزون بر
و براي بازماندگان هر كشته افغاني   500همچنان براي هر افغان زخمي بايد . تنخواه و مقادير الزم مهمات داده شود

به ويژه توافق شده بود كه لشكرهاي قبايل مرزي از افسران افغاني فرمان ببرند و يا با . افغاني داده شود  1000پشتون 
    705.سي تعامل و هماهنگي داشته باشندافسران انگلي

  
راي يك دوره دور و دراز و سپس هم آن ها را زير با انگليسي ها بروشن است آشتي دادن نيروهاي قبايل پشتون 

براي . ر توان چنين سياستمدار شياد و زرنگ شرقي چون هاشم خان هم نبودحتا د! كنترل انگليسي ها در آوردن
به مبارزه نسبت به كابل در زمينه پايان دادن  شبه رغم حسن نيت و تمايل و مهرباني ر ايپياو نتوانست با فقي ،مثال

هنگام كه فقير ايپي همراه با ديگر سران پتان ها در  1940در ماه اگست . وزيري ها در برابر انگليس به تفاهم برسد
و وعده هاي نيم بندي در زمينه پايان حكومت افغانستان خوش و بش هاي نموده  اناگزير بود ب بيگمان ،كابل بود

  . بخشيدن به پيكار مسلحانه و شبيخون هاي وزيري ها بر دژها و كاروان هاي نظامي بريتانيايي داده باشد
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 ٣١٢ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
را يا از قدرت بر مي » هار«در گستره قبايل پشتون نيك مي دانستند كه خاندان يحيي خيل سران آشتي ناپذير و 

با [هر چه بود، او توانست  706:در پيوند با اين، فقير ايپي شيادي را شيادي پاسخ گفت. برندند و يا از ميان مي زاندا
   .  و بي درنگ مبارزه خود را در برابر انگليسي ها با رديگر از سر بگيرد» بگريزد«از كابل ] دادن وعده هاي فريبنده

  
. فقير را به جانب خود بكشانند ،حانيت مسلمانروآن گاه هاشم خان و انگليسي ها كوشيدند با ميانجيگري نمايندگان 

گريخته از تركستان در سال هاي هياتي را متشكل از مالهاي  1941اين بود كه حكومت افغانستان در ماه جنوري 
براي چندي از مبارزه در برابر تا مي ساختند » نرم«آن ها مي بايستي فقير را . گسيل داشتنزد فقير ايپي جنگ داخلي 

فقير ايپي در كوهات  707.چون افغانستان و هند گويا در معرض تهاجم شوروي قرار داشتند .ها دست بكشد انگليسي
همچنان تالش هاي انگليسي ها . مگر سفر آن ها دستاوردي به همراه نداشت. با فرستادگان هاشم خان ديدار نمود

  708. شكست رو به رو شد با» جماعت العلما«مبني بر خريد فقير ايپي با ميانجيگري رهبران حزب 
  

اجنت هاي بريتانيايي را با سپردن وعده به آن كه در ازاي مبلغ گزاف به شورش  ،رهبر محيل وزيري هاي شورشي
به شبيخون در برابر سپاهيان انگليسي ادامه  ،چه، او با چنگ آوردن پول. در وزيرستان پايان خواهد بخشيد، فريب داد

  . داد
  

باور سران قبايل پشتون به واقعي بودن تهديد شوروي براي افغانستان به پيمانه چشمگيري  1941مقارن با تابستان 
هيچ گونه اقدام تجاوزكارانه يي در برابر اين كشور  .هرگاه بيخي آن را در زمينه از دست نداده بودند. كاهش يافت

ن ها را وادار ساخت سر به گريبان از سوي ارتش سرخ انجام نگرفت و مشي هوادار انگليس هاشم خان بسياري از خا
بگذريم از اين كه بسياري از سران پشتون كه گويا براي . خود فرو ببرند و خود را فريب خورده احساس نمايند

  . گروگان حكومت كابل گرديدند ،نظامي به كابل فرا خوانده شده بودند لمساي بررسي
  

هاشم خان به جاي تقويت پادگان  1941به سال . گ گرديددر جنوب افغانستان بار ديگر پر تنش و پر آژناوضاع 
هاشم خان مي خواست از  709.آغاز به گسيل سپاهيان دولتي به گستره قبايل پشتون نمود ،هاي افغانستان شمالي

                                                 
  .گ-»نشايد كوفت آهن جز به آهن«به مصداق .  706 
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چون نيك مي دانست كه خاندان يحيي . خيزش سراسري قبايل پشتون در مرزهاي هند و افغانستان جلوگيري نمايد
از اين رو، كابل تالش داشت به هر بهايي كه . بنام هستند به نامردي مانه در ميان پشتون هاي خاوريخيل به چه پي

صلح را در مرز با هند بريتانيايي تامين  ،شده مگر تا جاي امكان بدون كار برد نيروي مسلح به ياري پول هاي انگليس
حكومت افغانستان شتابان با  ،ه آشوب برداشتندقبايل مومند سر ب 1941براي مثال هنگامي كه در اپريل . نمايد

  710.پايان بخشيدن به شورش به دست آورد ايموافقت پشتون هاي اين قبيله را بر ،دستاويز خريد و تطميع
  

هند بريتانيايي به » زادآ«در پايتخت افغانستان با نمايندگان مومندها و ديگر قبايل نوار  1941بهار سال هاشم خان 
 1941اپريل  28به تاريخ سفير تركيه كه در روشني همه رخدادها در كابل بود،  –حسن دال. پرداخت انجام گفتگوها

تقريبا همه روزه نمايندگان «سفير شوروي به آگاهي او رسانيد كه هاشم خان  –در يكي از گفتگوها با ميخاييلف 
. ] گ–با انگليسي ها ... [آشتي دادن آن ها  به آنان هدايايي مي دهد و موفقانه در پي وقبايل گوناگون را مي پذيرد 

  711.»است
  

در اوايل ماه مي . ن ها به گفتگو مي پرداختآحتا مادر ظاهرشاه هم با هيات هاي پشتون ها ديدارهايي داشت و با 
نگ مصرانه مي خواستند با انگليسي ها ج«شينواري ها كه و  اين بانو با بيش از بيست تن از نمايندگان مومندها 1941
يدار دهاشم خان كه نيز در 712. آغاز نمايند، ديدار نمود ،به افغانستان» زادآ«خاطر پيوستن دو باره نوار قبايل را به 

انگليس هنوز هم . سر باز زد ي شاناز پذيرش خواست ها ،نانش كش نمودن هدايايي به آبه رغم پي ،حضور داشت
اورز و گشاده دست و هاشم خان مي خواست با آن كشور بسيار نيرومند بود و نسبت به متحدان خاوري خود سخ

  . مناسبات خوبي داشته باشد
  

در برابر ارتش سرخ كه گويا در تدارك تهاجم به افغانستان بود، در سال » جهاد«در يك سخن، آماده گيري براي 
تند به همكاري كابل صلح انگليسي ها به بهاي مساعي سنگيني توانس: وارونه و باژگونه مبدل گرديد» هادج«به  1941

آماده گيري افغانستان و بريتانياي كبير براي دفع تهاجم موهوم . نسبي را در مرزهاي شمال باختري هند حفظ نمايند
  . ش حكومت هاشم خان به انگليس گرديدشوروي به نزديك تر شدن بيش از پي
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سياي ميانه در آپوياي آن كشور در ده با تكاپوي توانست سود به بارها بيشتري از بحران پديد آم آلمانبه رغم اين، 
.] گ-به جاي نبرد در جبهات ديگر[گروهبندي بزرگي از سپاهيان بريتانيايي هر چه بود : بردب 1941-1940سال هاي 

  . در هند ماندند ،براي دفع تجاوز افسانه يي شوروي و حفظ آرامش در گستره قبايل پشتون
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  خش سيمب
  سال هاي پر دلهره

  
هنگامي كه در اروپا جنگ جهاني دوم آغاز گرديد، در گستره قبايل پشتون سه ماه آزگار آرامش نسبي فرمانفرما 

پر شور كانون هاي اصلي آشوب در وزيرستان سركوب گرديده بود مگر فقير ايپي آمادگي مي گرفت مبارزه . بود
رزمجو در گورويخت پنهان گرديده بود و بيش  300او با دسته يي متشكل از . گيرددر برابر بريتانياي كبير را از سر ب

  713. از پيش به تبليغات ضد بريتانيايي در ميان كوهنشينان مي پرداخت
  

مگر آن هم بي فروغ شده رو به . مقاومت مسعودها در وزيرستان جنوبي به گونه نهايي در هم كوبيده نشده بود
مگر خيزش هاي مسلحانه   .در مرز شورش بودند كماكان افريدي ها و مومندها. اشتفروخفتن و خاموش شدن د

راستش، شمار برخوردهاي كوچك مسلحانه با كوهنشينان بي . گسترده در مرزهاي هند و افغانستان رخ نمي داد
 اينبا ... بود» مرزهاي خونين «اين كار نبردهاي روزمره  ،مگر .درنگ پس از آغاز جنگ جهاني دوم افزايش يافت

نبردها هرچه بيشتر و بيشتر حكومت بريتانيا را كه آگاهانه و بيدارانه مترصد همه آن چيزهايي بودند كه مي هم، اين 
  . ، نگران مي ساختندپشتون پيچيده تر سازند» آزاد«توانستند به كدامين شكل اوضاع را در نوار قبايل 

  
 1939در اواخر ماه اگست  -انگليسي ها به حقيقيت پيوستند  چندي نگذشته بود كه ترسناك ترين كابوس هاي

با متكاف كه پس از امضاي موافقتنامه . اوضاع در گستره قبايل پشتون بار ديگر سر از نو به شدت پيچيده شدند
پشتون هاي خاوري دادگرانه آن را  چونان خيانت نو حكومت هوادار انگليس هاشم خان ارزيابي مي نمودند، در 

 ،با بهره گيري از اين وضعهواداران امان اهللا خان . بار ديگر اوضاع انفجار آميزي پديد آمد» خط ديورند«داد امت
و آنان را به آن فرا خواندند تا ظاهر شاه را سرنگون به راه انداختند  در ميان قبايل مرزيكارزار تبليغاتي پويايي را 

  . دساخته و به مبارزه در برابر انگليس ادامه دهن
  

اگست  23و شوروي به تاريخ  آلمانتكاپوهاي امانيست ها در گستره قبايل پشتون با امضاي پيمان عدم تعرض ميان 
 كه در سمله درست مي انگاشتند. ترسانده بودمصادف گرديد كه حكومت هند بريتانيايي را پيش از حد  1939

دادها در مرزهاي هند و افغانستان هنگام جنگ جنگ جهاني در آستانه فرا رسيدن است و با به خاطر آوردن رخ
پويايي هاي بر آن شدند تا شتابان با كابل در باره روي دست گرفتن تدبيرهاي باهمي در زمينه برهم زدن  ،جهاني اول

  .به تفاهم برسند ضد بريتانيايي در ميان قبايل پشتون
  

                                                 
٧١٣. Warren A. Waziristan, the Faqir of Ipi and the Indian Army. The North- West Frontier 
Revolt of ١٩٣٧ -١٩٣٦. Oxford, ٢٠٠٠.P. ٢٤١.    
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فرمانده  -و مارشال دو ال فورتي ند بريتانياييرييس ديپارتمنت استخبارات ه -ائوارت ،1939اگست  26به تاريخ 
نقش اصلي در گفتگو با صدر اعظم . به كابل آمدندبراي انجام گفتگوها با هاشم خان  ،نيروي هوايي انگليس در هند

  . صرف او را همراهي مي كرد ،افغانستان به ائوارت داده شده بود و دو ال فورتي به رغم داشتن رتبه مارشالي
  

در برابر هاشم خان مساله در باره همكاري به مقصد جلوگيري خبارات هند بريتانيايي يكراست و بي پرده رييس است
: هاشم خان گفت ،در پاسخ به اين پيشنهاد. ي در گستره قبايل پشتون را مطرح كردآلماناز رخنه اجنت هاي 

مگر الزم است هر آنچه را كه ممكن است . خردمندانه نخواهد بود بپنداريم كه در ميان قبايل عناصر مخاصم نباشند«
    714.»انجام داد تا جلو تاثير اين وضعيت را بر مناسبات ميان دو دولت مي گيريم

  
مگر هر دو جانب در باره همكاري در عرصه استخبارات به توافق  .هاشم خان وعده هاي مشخص تري در زمينه نداد

اطالعات در باره پويايي هاي خصومت آميز در مقابل  ،تعامل متقابلانگليس در كابل بر پايه  سفير قرار شد. رسيدند
  . بگذاردشخصا به دسترس به هاشم خان  را حكومات افغانستان و انگليس را در گستره قبايل پشتون

  
از  شبكه فوق العاده محرمي رادر كابل  1939انگليسي ها در ماه اگست  ،پس از اين گفتگوهابه گمان غالب، 

قلي خان كه بسياري از نمايندگان حزب . ايجاد نمودند روحانيون مسلمان استان مرزي شمال باختري نمايندگان
ه بود، به عنوان رييس آن جلب نمودبه همكاري با انگليس ها در شمال هند را » جماعت العلما«بسيار با نفوذ اسالمي 

   .گماشته شد
  

به شمول دستور در باره ايجاد اين ساختار نو شفاهي داده هند  استخبارت بريتانيا درهمه دساتير  ،براي حفظ محرميت
مگر با اين هم، يك رشته اسناد گزارش هاي مصارفاتي و مالي در باره هزينه هاي انگليسي ها براي خريد و . مي شد

نها در پيشاور براي مثال، ت .ا كنون بر جا مانده اندتتطميع و مغز شويي اجنت ها در ميان مالهاي گستره قبايل پشتون 
بل نيز تبليغات  ،مال را خريده بودند كه نه تنها وظيفه مخبري داشتند 59سازمان هاي اطالعاتي بريتانيا در آن برهه 

  715.و شوروي پيش مي بردند آلمانپويايي را در ميان باشندگان در برابر 
  

رهبر حزب  پا در ميانيبا او . ت بياوردبه دس »زادآ«قلي خان توانست موفقيت هاي چشمگيري در نوار قبايل به ويژه 
بسياري از مالهاي بسيار با نفوذ و ارجمند در ميان پشتون هاي خاوري را در زمين هاي مومندها و  ،»جماعت العلما«

براي مثال يكي از علماي برجسته مومند را كه انگليس ها در ازاي پرداخت سوبسايدي ساالنه . وزيرستان تطميع نمود
با  1935گل فرزند حاجي صاحب تورانزايي بود كه در دوره شورش سال  -پاچا، روپيه خريده بودند هزار پنجاه
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ملك پنج گل در ازاي مهرباني خود به انگليسي  –رهبر ديگر مومندها . پويايي در برابر انگليسي ها مبارزه مي نمود
انگليسي ها توانستند با تطميع پاچاگل و  716.آورد به دست مي) هزار افغاني 250برابر با ( هزار كلدار  پنجاهها ساالنه 

در وزيرستان اجنت هاي قلي خان . پنج گل اوضاع را در نواحي شمالي استان مرزي شمال باختري با ثبات بسازند
  717.ه بودفضل الدين را خريدند كه بارها قبل بر اين قيام مسعودها را در برابر انگليسي ها رهبري كرد -مالي با نفوذ

  
مواضع حكومت بريتانيا را به  ،خريد بانفوذ ترين بخش روحانيون مسلمان استان مرزي شمال باختريچه بود، هر 

  . پشتون تحكيم بخشيد» زادآ«پيمانه چشمگيري در نوار قبايل 
  

دادن  ،مهرباني باشندگان بومي نواحي شمال باختري هند بريتانيايي جلبسنتي ديگر انگليسي ها براي  دستاويز
. د .پخش مي گرديد بيكرانيعمال پول براي اين مقاصد به مقادير  ،پس از آغاز جنگ. ايدي به قبايل بودسوبس

را درنورديد و گفتگوهايي با مالكان قبيله يي شخصا سراسر استان استاندار استان مرزي شمال باختري  -كانينگهام
مهرباني خود را  ،ر ازاي مبالغ گزاف سرگيچ كنندهدقبايل  :نتيجه اين ديدارها در يك چيز خالصه مي شد. انجام داد

هنگامي كه مبلغ كل سوبسايدي هايي كه به قبايل  ،پس از پايان جنگ جهاني دوم. به بريتانياي كبير تضمين نمودند
يك ميليون و پنجاه هزار پوند (ميليون روپيه  35روشن گرديد كه براي اين منظور  ؛سنجيده شد ،داده شده بود

برابري را  35انگليس براي خريد قبايل در سال هاي جنگ يك افزايش  هزينهاين گونه، . هزينه شده بود) استرلينگ
  . برابر كل مبلغ ماليات به دست آمده از استان مرزي شمال باختري بود ونشان مي داد كه د

  
شتون به گونه اين مبلغ شامل پرداخت حقوق حصه داران هم مي گرديد كه شمار آن ها در گستره قبايل پ

همچنان قبايلي را كه نمي خواستند آشكارا از انگليسي ها با اين شيوه،  حكومت بريتانيا .چشمگيري افزايش يافته بود
ن بسيار آمانند هميشه بخش بيشتر حصه داران از وزيرستان بودند كه اوضاع در  .، مي خريدپول دريافت نمايند

  718.و به ده هزار نفر مي رسيد ه داران وزيري دو بار بيشتر شده صشمار ح 1939در اواخر . انفجار آميز بود
  

كه  دنپياده نماي قبايل پشتون» زادآ«هنوز موفق نگرديده بودند همه تدبيرها را براي تامين صلح در نوار  يي هابريتانيا
ني امانيست ها كشف در كابل سازمان زير زمي 1939در ماه سپتامبر  .در گذرگاه خيبر قيام افريدي ها آغاز گرديد

غالم  ،معاون وزير دربار -رهبر امانيست ها. گرديد كه توطئه يي را به مقصد سرنگوني ظاهر شاه تدارك مي ديد

                                                 
  .206-98، برگ هاي 4، پوشه 196، كارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند   . ٧١٦
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٧١٨ . Barton W. Indias North- West Frintier. L. ١٩٣٩. P.٢٦٩.  
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خيانت به قبايل «موافقتنامه حكومت افغانستان با متكاف را  ،كواروني. حيدر خان بود كه به گفته سفير ايتاليا پ
  719.انگاشتمي » پشتون

  
حيدر خان رهبري توطئه ضد دولتي را به دوش گرفت كه از سوي  ،معامله هاشم خان با انگليس پس از اين ،همو

حيدرخان نزد  .گريختند» زادآ«بسياري از امانيست ها از ترس بازداشت به نوار . پليس مخفي افغانستان كشف گرديد
. ، پنهان شدر به شورش برداشتندگاهي يابي از سازشنامه ميان هاشم خان و متكاف بي درنگ سآافريدي ها كه با 

 ندسپاهيان افغاني و انگليس يك ماه آزگار ناگزير گرديد ،براي جلوگيري از گسترش شورش و سپس سركوب آن
  720.دهندانجام خيبر گذرگاه عملياتي را در ناحيه 

  
اطالعات در باره غاز جنگ جهاني دوم همه آچون سر از  .در باره اين نبردها تا اين دم تقريبا چيزي روشن نيست

با اين همه، در رسانه هاي بريتانيايي هر چه بود اطالعاتي . اوضاع در گستره قبايل پشتون مهر محرميت خورده بودند
هايي به  يورشاين جنگجويان آماده مي شدند . به سه هزار نفر مي رسنددرز كردند در باره آن كه نيروهاي شورشي 

كه عمده ترين و مستحكم ترين گذرگاه كوهي از افغانستان به هند زمان نفس فاكت  721.افغانستان انجام دهند
محاصره شده بود و انگليس ها نتوانسته بودند با نيروي هوايي خود به سرعت آشوب افريدي ها را سركوب مديدي 

  . تگوياي چيزهايي بسياري اس ،نمايند
  

ل عمليات سركوبگرانه يي را در برابر عاج ندناگزير گرديد ،در پي سركوب شورش افريدي هاانگليسي ها 
سپاهيان بريتانيايي به محاصره از سوي  ها زمين هاي آن 1939در ماه دسامبر . مسعودهاي طايفه شبي خيل انجام دهند

   722.در آمد كه پس از آن بمباران دهكده هاي مسعود ها آغاز گرديد
  

از اين رو، ستاد كل نيروهاي انگليس . بسيج نمايد جنگ در اروپا از بريتانيا مي خواست تا همه نيروهاي خود را
براي اين كه امكان بيابد سپاهيان خود را به . شتاب داشت اوضاع را در مرزهاي هند و افغانستان با ثبات بگرداند

 1939تاريخنويس انگليسي بسيار دقيق اوضاعي را كه فرماندهي بريتانيا در اواخر  -هاونر. م .شمال افريقا گسيل بدارد

                                                 
سفير ايتاليا در كابل، تاريخ  -شوروي دركابل با كواروني) آفر شارژ د(كار دار  -صورت مجلس گفتگوي سئچف . ٧١٩

  .69، برگ 2، پوشه 189، كارتن 21، پرونده ويژه 1939، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .// 29/10/1939
، 1939، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // ، 15/10/1939اور، تاريخي از پيش» رويتر«گزارش خبرگزاري .  720

  .36، برگ 17، پوشه 190، كارتن 21پرونده ويژه 
  Akten zur deutschen auswartigen Politik 1918ß 1945. Siere D. Bd. 8. Bonn, 1969. S. 434: و نيز...

، 8، پرونده ويژه 1941، سال 90بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // كابلفشرده نشرات سفارت شوروي در .  721
  .68-67، برگ 1، پوشه 49كارتن

  ..8، برگ 25، پوشه 141، كارتن 14، پرونده ويژه 1940، سال .ب 56بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  . 722
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حضور پيوسته نظامي در مرز شمال باختري هند بريتانيايي و نيازهاي دفاع « :ه استآن گير افتاده بودند پرداز نمود در
حكومت انگليس را ناگزير  ،تهديد شورش قبايل مرزي723»...همه منابع انساني و مادي هند را مي بلعيدند ،خارجي

بل نيز پيهم به آن جا نيروهاي  ،را در شمال باختري هند بگماردگردانيد نه تنها گروهبندي بزرگي از سپاهيان خود 
  . تقويتي گسيل بدارد

  
  :سپاهيان بريتانيايي در سه گروه در امتداد مرزهاي هند و افغانستان استقرار يافته بودند ،در اوايل جنگ

تقويت شده ) ايلو(تيپ  11پادگان هاي دژهاي مرزباني كه در چهارچوب اين سپاهيان  -»سپاهيان پوششي« -1
 .توپخانه متمركز گرديده بود) غند(و پنج هنگ 

اين ها عبارت . چهار تيپ ديگر با سه هنگ توپخانه موضع گرفته بودند» سپاهيان پوششي«در پشت جبهه  -2
 .بودند از نيروهاي ذخيره عملياتي فرماندهي بريتانيايي

ايجاد گرديده بود كه در تركيب آن » يذخيره اصل«، در صورت قيام سراسري قبايل پشتون در شمال هند  -3
 .سه لشكر ديگر، سه تيپ سواره و سه هنگ توپخانه قرار داشت

  
از همين رو، فرماندهي . بريتانيايي در هند در برابر قبايل پشتون گماشته شده بودنداين گونه، نيمي از كل سپاهيان 

ا كه بيم آن مي رفت كه به شورش سراسري قبايل بريتانيا به هر بهايي كه شده بود، تصميم گرفت قيام مسعودها ر
  . در هم بكوبند ،مرزي مبدل گردد

  
پيش از آغاز . سپاهيان بريتانيايي آغاز به تهاجم گسترده يي به وزيرستان جنوبي نمودند 1939در اوايل دسامبر 

 مگر كنون ديگر. كردنداجرا نمي  عمليات نظامي» زادآ«ها معموال هيچ گاهي زمستان ها در نوار  يانگليس ،جنگ
  . با ناديده گرفتن هواي خراب در وزيرستان جنوبي بجنگند سپاهيان بريتانيايي ناگزير بودند

  
آن ها با پرهيز از درگير شدن در نبردهاي بزرگ . وردندآمسعودها به تاكتيك معمولي جنگ چريكي رزمايشي رو 

همزمان با آن، مسعودها بار ديگر . به وارد مي آوردندبه راه هاي مواصالتي و تاسيسات پشت جبهه انگليس ها ضر
گان هاي انگليسي كه تالش مي ورزيدند حلقه ي 724.رازماك را محاصره كردند كه يك ماه ازگار در محاصره بود

براي مثال به تاريخ . در دام هاي گسترانيده شده از سوي پشتون ها افتاده و تلفات سنگيني دادند ،محاصره را بشكنانند
اجنت  -درين. كاروان نظامي از رازماك در نزديكي تنگي چين به دام افتاده و هشتاد كشته داد 1939دسامبر  7

اين حادثه، بدترين رويداد «: سياسي انگليس در وزيرستان جنوبي پس از پايان جنگ در باره اين هنگامه چنين نوشت
با آن كه به رازماك نيروهاي تقويتي گسيل . ماه رسيد كاروان به تنگي چين تنها پس از يك... در سال هاي اخير بود

                                                 
٧٢٣ . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, ١٩٨١.P. ١٩٨١. P. ١٢٥. 
٧٢٤ . Mitchell N. Sir Georg Cunningham. Edinburg, ١٩٦٨. P. ٧٦. 
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حكومت انگلستان نيروهاي تقويتي نو را هنگامي به «به ويژه درين را آن فاكت رنج مي داد كه 725.»گرديده بود
  . »وزيرستان فرستاده بود كه خود نياز داشت سپاهيان را به جبهات ديگر در آن سوي درياها بفرستد

  
پشتون نشين در نزديكي  يراي درهم شكستاندن مقاومت مسعودها به بمباران سراسري روستاهابفرماندهي انگليس 

كانون هاي اصلي مقاومت  1940مقارن با فبروري . جايي كه مركز اصلي شورش بود -ها رازماك دست يازيد
دمنشانه روستاهاي دبمباران هاي  ،افزون بر اين. مگر شورش هنوز هم ادامه داشت .ده شدنديمسعودها در هم كوب

  . چنان تنفري را در ميان ديگر قبايل وزيرستان بر انگيختند كه براي انگليسي ها اوضاع از آن هم بدتر گرديد ،مسعود
  

در  ،با توجه به اين كه عمليات هاي سركوبگرانه گسترده در برابر قبايل دستاوردهاي دلبخواه به همراه نياوردند
در نوار  چگونه سياستي را يي به راه افتادند در پيرامون اين كه بريتانيايي كبيرمحافل سياسي انگليس كنكاش ها

برخي از سياستمداران هند بريتانيايي در هند پيشنهاد نمودند براي چندي از . قبايل پشتون بايد در پيش گيرد» زادآ«
ان خود را براي مبارزه در برابر چون انگليس بايد همه نيرو و تو .دست برداشت در برابر پتان ها» سياست تهاجمي«

  . فاشيستي متمركز بسازد آلمان
  
روشن تر از هر جايي آوندهاي مخالف اشغال نظامي سرزمين  ،يكي از رجال استعماري هند بريتانيايي –برتون. او

امتداد وردن گستره قبايل در آهوادار مشي خلع سالح كامل و زير اداره در  ،شماري« :هاي پشتوني را بازتاب داد
در روند چندين سال كارزار هاي بايد . ميليون پوند استرلينگ هزينه بر مي دارد 30-20اين كار . اند» خط ديورند«

بخش بزرگ ارتش هند در اين عمليات . نظامي را به راه انداخت كه منجر به زيان هاي انساني بزرگي خواهد گرديد
  726.»ها درگير خواهند گرديد

  
. بزرگي خواهد بود» درد سر«به سخن برتون در اوضاع جنگ جهاني » مشي تهاجمي«يش گيري پدر پيوند با اين، 

و در آتشي كه  آشي را كه خود مي پزند، خود هم بخورند«اين سياستمدار انگليسي پيشنهاد نمود بگذار پشتون ها 
نان در آرا با بمباران روستاهاي  او پيشنهاد كرد بايد پاسخ هر شبيخون كوهنشينان. »خود بر مي افروزند، خود بسوزند

  727.داد» زادآ«نوار 
  

 ،بر خالف عمليات هاي سركوبگرانه در قبال قبايل مرزي ،براي نخستين بارفرماندهي نيروي هوايي بريتانيا در هند، 
هر چون  .ن گرديد كه به همه اقدامات رزمي در مرزهاي هند و افغانستان پايان داده شودآبرآمد نمود كه خواستار 

ستاد نيروي هوايي . بينجامد اقدام مسلحانه در وزيرستان مي تواند به قيام همه پشتون هاي استان مرزي شمال باختري

                                                 
٧٢٥  .NO نNQه.  

٧٢٦ .  Barton W. Indias North- West Frintier. L. ١٩٣٩. P. ٢٥٧-٢٥٦. 
  . ١٩٩. هNQن NO ص.  ٧٢٧
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هنگامي كه كار عمليات  -به عنوان مثال ياد آوري نمود 1936ساختن موقف خود از رخدادهاي سال  با مدلل
   728.وزيري ها و مومندها كشيد كوچكي در برابر فقير ايپي به كارزار گسترده يي در برابر

  
. را از اين هم تند تر به تازيانه نكوهش بستند )نئو فارورد پاليسي(» سياست تهاجمي تازه« ،سياستمداران مسلمان هند

مساله اقدامات رزمي  سپاهيان انگليسي در برابر قبايل  ،عضو مجلس مركزي قانونگذاري -موالنا ظفر علي ،براي مثال
پاسخ آنان به سلب حقوق  ،شبيخون هاي قبايل«: او اعالم داشت. پيش كردبررسي اين ارگان با نفوذ براي پشتون را 

هرگاه يك دهم آن مبالغي كه براي مقاصد نظامي در سرحد به . زادي استآدر داشتن  شانطبيعي و تاريخي 
د، جهان مدت ها پيش سيماي هزينه مي ش آموزشگاه هادرمانگاه ها و  ها، براي ساختن بيمارستان ،مصرف مي رسد

   729.»ديگري به خود مي گرفت
  

يك «موالنا ظفر علي به خاطر دستيابي به صلح در استان مرزي شمال باختري به انگليسي ها پيشنهاد نمود  آيندهدر 
 و به فقير ر سوبسايدي هاي بايسته داده شودباشنده ايجاد شود و به اين كشو) سه ميليون(كشور حايلي با سي لك 
به گونه يي . »بيرون ببرد» زادآ«و سپاهيان خود را از نوار » انگليس با اسالم دشمني ندارد« ايپي تضمين داده شود كه 

به رغم . كردند يپتان ها را پيش م آرام سازي خود سناريوي ،فعاالن جنبش رهايي بخش ملي هند ،كه مي بينيم
ن ها نيز در بر آهمه  ،ي اوضاع در مرزهاي هند و افغانستانتفاوت ريشه يي آن از طرح هاي انگليسي با ثبات ساز

  . دارنده  برونبري ارتش بريتانيا از نواحي كهستاني مرزي با افغانستان بودند
  

» ميانگين«از اين رو، در لندن تصميم . ممكن نبود به كنكاش پرداخت »مشي تهاجمي«با آوندهاي برتون و مخالفان 
اين گونه، .گستره قبايل پشتون را محدود ساخته و به خلع سالح پشتون ها پايان داد عمليات نظامي در -ي گرفتند

اوضاع در  ،فرماندهي بريتانيا به گونه غير مستقيم اعتراف نمود كه در صورت تداوم عمليات رزمي در وزيرستان
بريتانيايي كبير را  ،رزيترس از خيزش سراسري قبايل م. ن مي تواند از كنترل بيرون شودآگستره قبايل پشتون هر 

  . وادار ساخت براي چندي دست به عقب نشيني بزند
  

  
  
  

                                                 
٧٢٨ . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, ١٩٨١.P. ١٩٨١. P. ١٢٨ 

، 14، پرونده ويژه 1940، سال .90بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // فشرده نشرات سفارت شوروي در كابل.  ٧٢٩
  .47-46، برگ هاي 141، پوشه 141كارتن 



 ٣٢٢ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  بخش سي و يكم
  ناخوانده در كابل مهمان

نه  ،و اخبار در باره اوضاع انفجار آميز در گستره قبايل پشتون 730آوازه ها در باره تهاجم محتمل ارتش سرخ به هند
از شمال كودكي افسانه يي را شنيده بودند كه دشمن نيرومند انگليسي ها بسياري از هندي ها از . همه را ترسانيده بود

                                                 
به گمان غالب، شايد اين آوازه ها ريشه در اطالعاتي داشته بود كه انگليسي ها به آگاهي هاشم خان رسانده و يا به عمد در كابل .  730

آگاهي  1940روشن است سازمان هاي اطالعاتي انگليس بي چون و چرا از جريان گفتگوهاي مولوتف و هيتلر در . پخش نموده بودند
. به هر رو، چنانچه در ص. تند يا دست كم مي توانستند گمانه هايي بزنند كه چه مسايلي در اين گفتگوها به بررسي گرفته شده باشدداش
محتواي «، 1946در سال » تايم«به گزارش :  تاريخ نگار ايراني مي خوانيم -، نوشته خسرو معتضد»تنش بزرگ« 495-493. ص

شواي آلمان در ميان كارتن هاي حجيم اسناد سري رايش سوم به دست امريكايي ها افتاد و آن را به مذاكرات وزير خارجه شوروي و پي
  . در مجالت معروف امريكا انتشار دادند) 1946(واشنگتن انتقال دادند و در اولين سال هاي آغاز جنگ سرد 

  
اگر روسيه حاضر شود به دول محور رسما ملحق «: يدار گفتهيتلر در اين د. پيشواي آلمان ديدار كرد -مولوتف با هيتلر 1940در نوامبر

گرديده، متفق آلمان، ايتاليا و جاپان شود، مي تواند سرزمين هاي خود را از طرف جنوب توسعه دهد و حتا كشورهاي ايران، عربستان و 
  . »ساير كشورهاي مجاور را تصرف كند

مي دهد كه به هيچ وجه  نظري به مستعمرات انگلستان در آسيا نداشته باشد و آيا آلمان به شوروي تضمين «: مولوتف از هيتلر پرسيد
  »انديشه تصرف آن ها را ندارد؟

آلمان به هيچ وجه به مستعمرات انگلستان در آسيا نظري ندارد و به كشورهاي جنوبي «: هيتلر گفته مولوتف را تكرار كرد و گفت
كه روسيه بتواند سرحدات خود را در قسمت جنوب به طرف ايران و عربستان و  آلمان بسيار موافق است. شوروي نيز كار ندارد
  . »هندوستان توسعه دهد

طبق اين قرار . نمايندگان شوروي آلمان نازي، ايتاليا و جاپان پيش نويس قرار داد محرمانه يي را به امضا رساندند  1940نوامبر  12در 
مولوتف با پيش نويش اين موافقت نامه به مسكو . ن و تركيه منطقه نفوذ شوروي شناخته شدداد منطقه خاور ميانه به ويژه عراق و ايرا

مولوتف پيشنهادهاي جديد . سفير كبير آلمان در مسكو به وزارت خارجه احضار شد –نوامبر كنت شولنبورگ 17در . مراجعت كرد
  :اين تقاضاها از اين قرار بود. م كردشوروي را كه بسيار سنگين تر از رئوس پيش نويس بود به شولنبورگ تسلي

آلمان بايد فنلند را جزو منطقه نفوذ شوروي بشناسد، اجازه دهد پيمان روسيه و بلغارستان امضاء شود؛ اجازه دهد ارتش سرخ پايگاه «
ل كند و در صورت هاي مهم نظامي در بلغارستان تاسيس كند؛ روسيه آزاد باشد بغازهاي داردانل و بسفر را با نيروي نظامي اشغا

دولت آلمان بايد اجازه دهد روسيه خاك . مخالفت تركيه، آلمان و ايتاليا مساعي خود را براي تحميل اين خواست به تركيه به كار برند
نوامبر همان سال  26در . »خود را از جنوب به سمت ايران و مستعمرات آسيايي انگلستان توسعه دهد و منابع نفت آن را تصاحب كند

  .ولوتف بار ديگر كنت شولنبورگ را به حضور پذيرفتم
  

هر چند نامي از افغانستان در اين اسناد به چشم نمي خورد، كه شايد به دليل هراس روس ها از درز كردن اطالعات در زمينه بوده 
كه ) آينده خود در برابر آلمان را متحد( چه، روس ها با بي باوري يي كه به آلماني ها داشتند، نمي خواستند از پيش انگليسي ها (باشد

چونان داالني به سوي هند، حساسيت بسيار داشتند، رم بدهند، و در برابر خود بر  -در قبال مساله هند و در كنار آن مساله افغانستان
راه افغانستان در برابر  ، با آن هم روشن است كه روسيه با دريافت چراغ سبز از هيتلر، ديگر مانعي در لشكركشي به سوي هند از)انگيزند
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در پهلوي اين، ناسيوناليست هاي داراي تمايالت راديكال و . از راه مي رسد و هند را از سلطه انگليس آزاد مي سازد
  . اسحله بردارند ،كمونيست هاي هندي آماده بودند براي دستيابي به استقالل ميهن شان

  
پيدا شدند كه آماده بودند خطر كنند و با دشمنان انگليس  »پرشوراني«ك سخن، در ميان هندي ها بار ديگر در ي

براي بسياري از ماجراجويان در آسياي ميانه چنين اتحادي با شوروي و سپس با رايش  1940به سال . همكاري نمايند
  . سوم و متحدان آن محتمل ترين مي نمود

  
در ميان رهبران برجسته هندي كه آماده ييس پيشين كنگره ملي هند، برازنده ترين مهره ر –سوبهاس چندرا بوس

او با گرفتن تصميم مبني بر رفتن از هند، براي  .ودببودند با قدرت هاي مخاصم با بريتانياي كبير پيمان ببندند، 
گون مسيرهاي خود به شوروي واريانت هاي گونا ،كمك هاي خارجي در مبارزه در برابر بريتانياي كبير يجستجو

ترين راه آن بود كه در يكي از كشتي هايي كه از كلكته رهسپار جاپان يا چين بودند، پنهان  ساده. بررسي نمود را
كه كمونيست هاي پنجاب از آن براي ارتباط با كمينترن بهره مي گرفتند، به سوي » ز افغانستانيدهل«شود و يا از راه 

  . شوروي راهي شود
  
دريايي  بندرگاه هايچون استخبارات انگليسي كنترل جدي يي بر همه . وه نخستين خطرناك ترين شيوه بودشي

و پس از آن گروه كمونيستي » گادر«حزب . دراه افغانستان را برگزيبوس . چ. در پيوند با اين، س. اعمال نموده بود
درست بوس به همين حزب . تان به شوروي داشتندكانال هاي به ويژه مطمئني از طريق خاك افغانس ،پنجاب» يتكير«

نماينده حزب  -رام سينگ داتدر بمبي از  1940در ماه اپريل بريتانيا، او، سازمان اطالعات  به گواهي. رو آورد
به ارتش سرخ فرمان كه از استالين خواهش نمايد « تاتا به او كمك نمايد پنهاني به مسكو برود خواهش كرد كيرتي 

  731.»سوي هند مارش نمايد به تا دهد
  

                                                                                                                                                             
آن . خود نمي ديد و در انتظار آن بود تا آلمان و انگليس در مرداب جنگ فرسايشي چنان فرو بروند كه ديگري رمقي براي شان نماند

  .  گاه اشغال ايران و افغانستان و حتا لشكركشي بر هند ديگر براي شوروي دشوار نمي بود
ي كرد و همپيماني ميان شوروي و كشورهاي محور كماكان پا بر جا مي ماند، با توجه به ضعيف هرگاه آلمان بر شوروي حمله نم    

از اين رو، آوازه هاي سر كوي و برزن و . شدن روز افزون آلمان و به ويژه انگليس، احتمال لشكركشي شوروي به هند بيشتر مي شد
      .گ–. بازار و چوك كابل، چندان بي پايه و مايه هم نبوده است

آن عده از  1942، مقارن با سال .P.١٢/٢١٨ /@L/P  24 -بر پايه اسناد فاش شده سازمان استخبارات سياسي هند بريتانيايي.  731
كه در گسيل بوس به افغانستان دست داشتند، بازداشت شده و به حكومت انگليس گواهي دادند كه چگونه » كيرتي«اعضاي حزب 

 . بگريزد رهبر هندي توانسته بود از هند
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. حتا براي رفقاي خود گزارش ندادآن را اين كار براي رام سينگ به آن پيمانه خيال پردازانه و آرماني نمود كه او 
هنگامي كه رهبري  1940صرف در ماه جون  ،بوس در بمبي »زنداژ«براي نخستين بار رام به رفقاي خود در باره 

  . ، سخن گفتهيات هاي خود و بوس را به مسكو بررسي نمودمسايل عملي گسيل » كيرتي«حزب 
  
، مسير  گسيل كمونيست هاي هندي از راه افغانستان را با رايزن نظامي 1930كه به سال (، رام كيشان را »كيرتي«

در اوايل ماه جوالي  732.فرستاد ،براي برپايي تماس ها با سفارت شوروي در كابل، )شوروي هماهنگ ساخته بود
در سفارت شوروي .  مگر نتوانست وظيفه خود را مدت زيادي انجام دهد. كابل رسيدبه  »زمان خان«او با نام  1940

رهبران  ،مگر. چون ميان اين گروه وكمينترن مناسبات تيره شده بود .داشتند ظن سوء» كيرتي«به عضو ارتباطي 
سفير شوروي  رهنمود گرفت  -دادند و ميخاييلفانترناسيونال سوم به آمدن اين هيات هندي به مسكو دلچسپي نشان 

  733.نمايدهمكاري فرستاده هندي و مواد او به شوروي به گسيل 
  

ان را به مسكو مي شدبير پيشين كميته پنجاب حزب كمونيست هند كه آگاهي نداشت كه رام كي –آچار سينگ
عباس خان كه براي  -مجرب» گادريست«رسانيدن او از طريق مرز را . فرستند، نيز آرزومند رفتن به شوروي بود

و از پيشاور  او راننده بود ،در گذشته. سازماندهي نمود ،را در افغانستان تامين مي نمود يي پل ارتباطي» كيرتي«حزب 
  . آن چونان خانه تيمي كار مي گرفتند ازبه كابل كاال مي برد و سپس صاحب دكاني شد كه كمونيست هاي هندي 

  
بر پايه يادآوري هاي آچار . ن كاميابانه هم رام كيشان و هم آچار سينگ را به افغانستان رساندندگماشتگان عباس خا

سينگ او را از پيشاور با يك كاميون آوردند و سپس در نزديكي يكي از پاسگاه هاي مرزي انگليس در خيبر پياده 
  .ي پشتون سپردند)راهنما( »همراه بر«نمودند و به 

  
به خاك (پاي پياده به داكي  ،دو همراه بر ديگر از قبايل بوميدست به دست شدن با » يكيرت«فرستاده حزب 

 ،پر خطر خود به كابل» راهپيمايي«نماينده كمينرن با شرح اين بخش از  -كزلف. آچار سينگ به اي. رسيد) افغانستان
تفنگداراني اند كه . و قاچاقبر اندپتان ها  عمدتا رهزن، تاراجگر «: كوهنشينان گذرگاه خيبر را چنين پرداز نمود

خانه هاي پتان ها . انگليسي ها تا كنون نتوانسته اند آن ها را خلع سالح نمايند. آشكارا مسلح گشت و گذار مي كنند
  . بر فراز كوهساران به سان دژهاي كوچك با برج هاي ديده باني رزمي ساخته شده است

                                                 
، 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // ، 19/8/1940سفير شوروي، تاريخي  -نامه رام كيشان به ميخاييلف.  ٧٣٢

  . 5آ، برگ  57، پوشه 16پرونده ويژه 
سكرتريت  013ه، فوند بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسي// ، 26/7/1940يادداشت دفتر كادر و پرسنل كمينترن، تاريخي .  733

، مواد و مدارك فرستاده شده از 19، برگ 20، پوشه 2، كارتن 2، پرونده ويژه 1940معاون وزارت خارجه شوروي، سال   -لوزوفسكي
  .  57، پوشه 16، پرونده ويژه 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند // سوي رام كيشان به كمينترن
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هر چند هم بيگانگاني را در خانه هاي همسايه هاي شان ديده  .ي دهنددر باره يك ديگر به انگليسي ها گزارش نم

چون همه . در ميان آنان همبستگي مخصوص به خود قبيله يي هست. براي رفتن به آن ور مرز آمده باشندباشند كه 
مي شدم و يا  هرگاه من تنها بدون آشنايي با باشندگان بومي مي آمدم، يا كشته .شان از همين راه ها زندگي مي كنند

   734.»دار و ندارم به يغما مي رفت
  

او خود  ،به دليل ندانستن زبان پشتو. در كابل ديدار نمود 1940در روزهاي پاياني اگست آچار سينگ با رام كيشان 
كاغذ  نستابه هر رو، هر چه بود، رام تو. كردمي زده و برادر رام كيشان معرفي ) كر و اللي(را به كري و گنگي 

مگر آن ها بايد خود بدون همكاري ميسيون . برساند به سفارت شوروي در كابل را» كيرتي«ربوط به حزب هاي م
  . ديپلماتيك در افغانستان تا مرز افغانستان و شوروي مي رفتند

  
اين مقارن با . رسندبسپتامبر توانستند به نزديكي مرز شوروي  13دو كمونيست هندي با تغيير پاسپورت و راه به تاريخ 

. از اين رو، هنگام شنا از رود آمو غرق شد. بيماري قلبي او شدت گرفته بود: رام كيشان سخت بيمار شده بود ،زمان
آب رساند كه رفيق او ار بآچار سينگ توانست با دشواري تا كرانه شوروي شنا كند و به اطالع مرزبانان شوروي 

  . ب به بستر مياني رود برده بودآجسد او را روند تند . اشتد ساعتي نتيجه يي به همراه ندجستجوي چن. برده است
  

. رن با آگاهي يابي از رسيدن آچار سينگ به ايتدبير كميته اجرايي كمين –مانوئلسكي. د 1940سپتامبر  18به تاريخ 
تاريخ به او . به تاجيكستان برود بي درنگبخش خاوري شعبه كادر و پرسنل  كمينترن رهنمود داد كارمند  –كزلف

     735.سپتامبر پس از گفتگو با كمونيست هندي به مسكو بازگشت 27
  

آمده و او را با خود به .) گ-خجند كنوني(پس از يك هفته كزلف دنبال آچار سينگ براي بردن او به استالين آباد 
كميته اجرايي در مسايل هند در بخش خاوري ) دستيار(به عنوان رفرنت » كيرتي«پس از چندي فرستاده . مسكو برد

  . كمينترن كار مي كرد
  

براي عينينت تاريخي بايسته است نشاندهي است كه آمدن آچار سينگ به شوروي در گام نخست ناشي از لزوم 
. چ. مساله آمدن س. و كمينترن و تسريع اتحاد آن با حزب كمونيست هند بود» كيرتي«تنظيم مناسبات ميان حزب 

                                                 
  .57، برگ9، پوشه 213، پرونده ويژه 495لتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند بايگاني دو . ٧٣٤
  . 30، برگ 9، پوشه 213، پرونده ويژه 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند  . ٧٣٥
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كيرتي در نظر داشتند  انمگر رهبر. قرار داشتاي هندي در جايگاه دوم براي كمونيست ه ،بوس به شوروي
  . همكاري سودمند از ديدگاه سياسي را با رييس پيشين كنگره ملي هند ادامه دهند

  
به آگاهي را  در پيوند با اين؛ آچار سينگ به تفصيل آرزومندي بوس مبني بر گريز از هند براي ديار با استالين

مي تواند به پيچيدگي «كزلف به كمونيست هندي اعالم نمود كه آمدن بوس به شوروي  ،در پاسخ .كمينترن رسانيد
سياستمدار » بازديد«در يك سخن، در كرملن جدا مخالف 736.»هاي بين المللي ناخواسته براي شوروي بينجامد

  .برجسته هندي از شوروي بودند
  

حكومت . بس نگران كننده و پريشان كننده بود 1941- 1940اوضاع در مرزهاي جنوبي شوروي در سال هاي 
ي ها مبني بر يورش ارتش سرخ به هند، از اين كار هراس آلمانبريتانيا با زير تاثير رفتن به اطالعات گمراه كننده 

يي لندن مي توانست همكاري شوروي با بوس را چونان چالش خصمانه و تخريش كننده  ،در چنين اوضاعي .داشت
او با پنهان . تصميم گرفت از هند بگريزد ، بوسدر چنين اوضاع نا به سامان و نامساعد ،با اين همه .ارزيابي نمايد

در اين شهر او نزد عباس خان رفت كه او را به پناهگاهي . به پيشاور آمد 1941جنوري  19شدن از كلكته به تاريخ 
اين كار از شيوه سنتي كار گرفته شد كه به ياري آن راي ب. برد و عبور او از مرز هند و افغانستان را سازماندهي كرد

  . همين گونه رام كيشان و آچار سينگ از مرز گذشته بودند
  

بهارت رام تلوار  –كاميون حامل او را يكي از همكاران عباس خان  ،يم شديد نگهباني مرزهاي هند و افغانستانژدر ر
ان و آشنايان دان كوهنشينان خيبر و چترال خويشاونهمراهي مي كرد كه در مي) كه يك جاسوس دو جانبه بود(

 .پشتون پياده شدند» آزاد«در نيم راه در نوار قبايل ) بوس(رام و همراه او  ،براي گريز از بازرسي اسناد. بسياري داشت
دخمه  بوس و رام از راه ،به كمك آنان. افريدي انتظار آنان را مي كشيدند) راهنمايان(» همراه بران«در جايي كه 

به بوس و همراه وي . هاي كوهستاني و درنورديدن كوره راه ها به مرز رسيدند و در روز سوم به راه كابل برآمدند
  . به كابل رسيدند 1941تاريخ يكم فبروري 

  
در باره حضور وي  ،)كه بوس در كابل در خانه وي مي زيست( 737در يادداشت ها و خاطرات رام تلوار و اوتام چند

مگر، آرشيوهاي روسي و بريتانيايي به پيمانه چشمگيرتري خاطرات آن دو را كامل . به تفصيل آمده استدر كابل 
  . تر مي سازند

                                                 
٧٣٦ . L/P@/ ١٢/٢١٨.P.٣٠. 

هنگامي كه بوس «كتابي كه اوتام چند در باره بوس زير نام ، از »در افغانستان در پنج قرن اخير«فرهنگ، در قسمت دوم جلد اول .  737
از نوشته اوتام چند بر مي آيد كه بوس  پنجاه روز آزگار . نگاشته بود، نقل قول هايي نموده است 1946، چاپ دهلي نو، »ضياءالدين بود

  .   گ-.در كابل با نام مستعار ضياء الدين بسر مي برده است
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سفارت و خود داري از ل و مراجعه به سفارت شوروي با پاسخ تند و قاطعانه منفي ببهارت رام تلوار با رسيدن به كا 

چون به . شوروي قانونمندانه و مدلل بودسفير  –ن رفتار ميخاييلفچني. هر گونه تماس با وي و بوس رو به رو گرديد
گمان غالب او را كميسارياي خلق در امور خارجي از برپايي  هرگونه تماس با رييس پيشين كنگره ملي هند به كلي 

  . منع كرده بود
  

هنگامي كه او  -يد مي زندصحنه دراماتيكي كه تلوار در خاطرات خود از آن ياد آور مي شود، بر اين امر مهر تاي
  .بگرداند ،وي ايستاده بود خود رونوميدانه كوشيده بود سفير شوروي را متقاعد به ديدار با بوس كه در نزديكي 

لف پيش از ميخايي. بخش ملي هند چيست ميخاييلف نيك مي دانست كه بوس كيست و نقش او در جنبش رهايي
دانشگاه رنجبران «رگاهي دست اندر كار آموزش دانشجويان هندي در دي ،تقرر خود به سمت سفير شوروي در كابل

روشن است 738.بولتن هاي محرم اطالعاتي تدوين مي كرد ،اران رهبري كمينترنزكمينترن بود و براي كارگ »خاور
چون با رسانه هاي هندي خوب آشنا بود و عكس . ميخاييلف مي توانست رييس پيشين گنگره ملي هند را بشناسد

  . بوس را در روزنامه ها ديده بود هاي
  

در  آلمانناگزير گرديد براي گرفتن كمك به نمايندگي ديپلماتيك  ،بوس كه از كمك شوروي نوميد شده بود
به خواهش رهبر ) بر پايه اظهارات وي در گفتگو با ميخاييلف(در كابل آلمانسفير  -پيلگر. كابل مراجعه نمايد

ات حرفه يي كه از پله هاي نردبان مدارج ماين ديپل. برخورد بس بي احتياطي نمود نآلماهندي مبني بر گسيل وي به 
با مشي رهبري نازي در قبال كشورهاي خاور زمين ديد بس  ،دولتي در زميان جمهوري وايمر كاميابانه باال رفته بود

را » شرافتمندانه«و » يد باشكوهتبع«گماشتن او به كرسي سفارت در افغانستان معناي  ،در عمل .خرده گيرانه يي داشت
  .داشت 

تنها دستورهاي برلين  ،با پرهيز از تبارز هرگونه ابتكار ،در پيوند با اين، پيلگر طي سراسر مدت حضور خود در كابل
  . را به تاخير افگند آلمانگسيل بوس به ،اين نكته در پهلوي يك رشته علل ديگر.  را انجام مي داد

  
گام هاي استوار براي سازماندهي گسيل رهبر هندي به برلين را سفارت هاي  ،اني هاي روسيهبه گواهي اسناد بايگ 

پيلگر به سفاررت شوروي  ،در روزهاي نخست اين ماه. برداشتند 1941و ايتاليا در كابل تنها در ماه فبروي  آلمان
ي خويش به مسكو اطالع آلماني ميخاييلف در باره خواهش همتا. آمد و از ميخاييلف خواست براي بوس ويزا بدهد

نمايندگي . وردآبا خواهش همانندي به كميسارياي خلق در امور خارجي رو در مسكو نيز  آلمانسفارت . داد
  . ديپلماتيك ايتاليا و جاپان در كابل نيز از سفارت شوروي خواستار پيگيري كار رجل سياسي هندي شدند

                                                 
بايگاني دولتي // ، 1941مدير شعبه كادر كمينترن تدوين شده از سوي گوليايف، اكتبر  -ديميتروف يادداشت گزارشي براي.  ٧٣٨
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 ٣٢٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
سفير . داد براي آن كه دريافت ويزا را براي رهبر هندي تسريع نمايد پيلگر هر آنچه را كه ممكن بود، انجام مي

ويزاي است بايسته به اطالع ميخاييلف رساند كه بوس افغانستان را با پاسپورت ايتاليايي ترك خواهد گفت و  آلمان
رار سفارت شوروي قمورد پذيرش  آلماندرست همين پيشنهاد سفير . دخولي همو در هيمن پاسپورت زده شود

ميان كابل و تاشكنت كه پيلگر همچنين از سفير شوروي خواست تا سياستمدار هندي را با هواپيماي شوروي . گرفت
او اعالم نمود كه كارشناسان ايتاليايي كه در فرودگاه كابل كار مي .به آن كشور بفرستد ،پروازهاي منظمي دارد

  . لف اين پيشنهاد را نپذيرفتيمگر ميخاي. دنمايند، مي توانند پنهاني بوس را سوار هواپيما نماين
  
به سفارت شوروي آمد و پاسپورت اورالندو  آلمانمسوول دفتر سفارت  –شميت. اي 1941مارچ  15به تاريخ  

پاسپورت اصلي . زده شده بود آلمانويزاي  ،در اين پاسپورت. كارشناس رادار ايتاليايي را با خود آورد -ماتسوتي
مستشار سفارت  -كزلف. عكس بوس چسپانيده شده بود ،مگر در آن به جاي عكس اورالندو. بود) اوريجينال(

  .ورودي شوروي را در آن صادر كرد  064033شماره ) ويزاي(شوروي بي چون و چرا رواديد 
   
ثبت تاريخ  ،چنين بر مي آيد كه شميت مي دانست كه گسيل رجل برجسته جنبش رهايي بخش ملي هند به برلين 

.  او نسبتا بسيار از وضعيت ناپايدار و لرزان انگليس و سرنوشت آينده بوس سخن مي گفت ،در اين پيوند. ودمي ش
با رسيدن  ،اين وضع نا به هنجار. وضع هند اكنون براي انگليسي ها بس پر تنش است«: شميت به كزلف گفت

ي ها از آلمان. وخيم خواهد گرديد ، به شدتآلمان، به چند بوس كه شخصيت بس پر نفوذي در هند استسوبهاس 
تبليغات در برابر انگليسي ها در هند بهره خواهند گرفت و در سر انجام همه چيز آن گونه  راه اندازيبوس براي 

خاك خود خواهند  زانجام خواهد شد كه هندي ها در برابر شكنجه گران خود به پا خواهند خاست و آنان را ا
    739.»راند

  
شميت به اطالع رسانيد كه برنامه است كه براي پخش تبليغات راديويي ضد بريتانيايي از خاك  ،در پايان گفتگو

  . جاپان بهره گرفته شود
  
اطالع داد  ،به دكان اوتام چند آمده] .گ-به بهانه خريد[كواروني  -همسر سفير ايتاليا ،يك روز پيش از رفتن بوس 

. كه پشت فرمان آن ف خود رويي ها بوس را از كابل با آلمانچ ماه مار 18شب هنگام . كه ويزا گرفته شده است
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 ٣٢٩ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 1941مارچ  22به تاريخ  740.، بردندنشسته بود) مسوول قاچاق اسلحه به افغانستان(ي آلمانجاسوس مجرب  -ونگر
  . شوروي گذاشتبوس از راه ترمز پا به خاك 

  
د كه به گونه يي كه بر مي آيد بسيار كم گمان براي استخبارات بريتانيا مكاشفه بزرگي بو ،اين گونه تحول اوضاع

رهبري انتلجنت . ي ترانزيت از طريق خاك آن كشور بدهد) ويزا(مي برد كه حكومت شوروي به بوس رواديد 
سرويس در باره حضور بوس در كابل به گونه نهايي پس از رمز گشايي تلگرام سفارت ايتاليا در كابل در اواخر ماه 

  . شده بود يقنمتبيخي  1940فبروري 
  

او هم چنين . اسناد استخبارات انگليس را يافت كه مويد اين فاكت هستند 2005پروفيسور اوهالپين ايرلندي به سال 
استخبارات بريتانيا در تركيه » كميته عمليات هاي ويژه«كه گواه بر آن بودند كه  يي را روشن ساخت يومواد آرشي

اين  741.، زمينه از ميان بردن بوس را تدارك ببيندطريق اين كشور به برلين برود از بكوشداو  هرگاهفرمان داده بود 
دامي كه انگليسي ها بر سر راه او گسترانيده  گيرموفقانه از  ،بوس با ترك افغانستان از راه خاك شوروي ،گونه

  . بودند، گريخت
  

گريز بوس به » معماي« به ه تاريخدانان رابايسته نشاندهي است كه اسناد كشف شده از سوي اوهالپين بار ديگر توج
پرسشي مطرح گرديد مبني بر اين كه چرا انتلجنس سرويس با در دست داشتن . افغانستان جلب نمود راهاز  آلمان

بوس را مي توانست  ،براي مثال برود؟ آلمانگذاشت رهبر هندي به  ،شبكه هاي پر شاخ و برگ در كشورهاي خاور
 .د در آن جا در ميان باسماچي ها از ميان ببردوال افغانستان با بهره گيري از شبكه جاسوسي خبسيار به آساني در شم

براي .] گ-از روزي كه بوس كابل را ترك گفت تا روزي كه از مرز ترمز گذشت[انگليسي ها پانزده روز ازگار 
  . اين كه تدبيرهاي بايسته را براي كشتن او روي دست بگيرند، در دسترس داشتند

  
د محرميت عمليات برنامه ريزي شده را نبكوش امكانتا جاي  ندمي خواست 742رهبران بريتانياي كبير ،به گمان غالب

كه بي آن هم بس آشتفه [اين كار بي چون و چرا اوضاع را در مرز هاي هند و افغانستان  ،چه. در پرده داشته باشند
مي توانست بدون  ،وشني اوضاع در هند بريتانيايي مي بودهر سياستمداري كه در ر. مي ساختبي ثبات تر ] .گ-بود

انفجار نيرومندي از انزجار و تنفر  ،دشواري پيش گويي نمايد كه با رسيدن پيك كشته شدن رييس پيشين كنگره هند
  743.در برابر انگليس در هند بريتانيايي بر انگيخته مي شد
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 ٣٣٠ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
اين كار بار ديگر گواهي مي دهد در . نه زني هاي بسياري كردمي توان گما ،آلماندر باره گريز كاميابانه بوس به 

كنون فاكت ترديد ناپزير تنها آن است كه . يژه انگليس مي توانند اسرار خود را نگه دارندوباره آن كه سرويس هاي 
در  ،دم در كابلتا آخرين بهارت رام تلوار  .بوس مي توانست در اوضاع نسبتا اسرار آميزي كاميابانه از افغانستان برود

را مبني بر رساندن » كيرتي«كنار او بود كه همه آنچه را كه در توان داشت، انجام داد براي آن كه دستور حزب 
اميدوار بود كه با رسيدن به  دم چنين بر مي آيد كه تا آخرين ،كمونيست هندي -تلوار. بوس به شوروي انجام بدهد

مگر كسي در مسكو حاضر نگرديد با بوس گفتگو نمايد و . تحقق ببخشد خود را برنامهاو مي تواند  همسفرمسكو، 
  . جز اين كه رهسپار رايش سوم گردداو راه ديگري نداشت 

  
كشورهاي  برنامه هاياو بي درنگ به مهر كليدي همه . در برلين و رم به پيشواز بوس چونان هديه آسماني شتافتند

  744.فاشيستي در مساله هند مبدل گرديد
  

» آزاد«نوار قبايل  ودر افغانستان  ،آلمانپالن همكاري خود با  1941در اوايل اپريل ،خود پيش دستي نمودهبوس 
مي  كابل مي بايستي مركز اصلي ارتباط ميان اروپا و هند  ،مطابق اين پالن. مطرح ساخترا پشتون هند بريتانيايي 

در  .گرددي گسترده يي در برابر سپاهيان انگليسي پهن اقدامات رزم در برنامه بود ،در گستره قبايل پشتون. ديگرد
ي نزد وي گسيل آلمانپيوند، بوس پيشنهاد نمود مربيان  ندر اي. اين حال، به فقير ايپي نقش اساسي داده مي شد

  745.گردند و در جنب وي مركز تبليغاتي مجهز با ايستگاه راديويي و مطبعه ايجاد گردد
  

د و يك نپيشنهاد نمود در كابل كودتاي دولتي به راه بينداز ،آلمانست پالن خود به پيو ،يچهارم مبه تاريخ  ،بوس
 آلمانپالن بوس بيخي با پالن رهبري فاشيستي 746.دنرا به رهبري امان اهللا خان روي كار بياور آلمانحكومت هوادار 

 ،خبارات ايتاليا در افغانستان و هندو است» ابوير«از همين رو، بي درنگ براي تدوين عمليات . و ايتاليا همخواني داشت
  . شامل ساخته شد

  
  
  

                                                 
خطرناك ترين ساعت تاريخ «. و. رايكف، آ: براي به دست آوردن آگاهي بيشتر در باره بود و باش بوس در آلمان، نگاه شود به.  ٧٤٤
     .1999سك، ، ليِپت»هند

٧٤٥ . Akten zur deutschen auswärtigen Politik ١٩٤٥ -١٩١٨. Sierie D. Bd. Xii . ١. Bonn, ١٩٦٩. S. 
٤١٦-٤١٥. 
٧٤٦ . Schnabel R. Tiger und Schankel . Wien, ١٩٦٨. S. ٦٥.    
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  خش سي و دومب
  كشورهاي محور انجاسوس» آماج« -هند بريتانيايي

  
كوشيدند شورش پنج ميليون پشتون خاوري باشنده هند  ،ستي با در دادن جنگ جهاني دوميكشورهاي اردوگاه فاش

بر انگيزند تا نگذارند بريتانيا  آن كشورتش انگليس در بريتانيايي را براي درگير ساختن و مصروف ساختن ار
  . سپاهيانش را از هند به درياي مديترانه گسيل نمايد

  
و ايتاليا اين  آلماننزد رهبري فاشيستي  ،خيزش هاي پيوسته و پيهم قبايل پشتون در مرزهاي هند و افغانستان

د پشتون ها را در هر دو سوي نگستره افغانستان مي توانآرزومندي را بر انگيختند كه اجنتوري آن ها با تكاپو از 
  .بكشاننديزش سراسري در برابر بريتانياي كبير خبه » ندورخط دي«

  
ترين هوادار كاربرد مبارزه ضد بريتانيايي قبايل مرزي پويا سفير ايتاليا در كابل؛ -پترو كواروني ،از همان آغاز جنگ

.  نمود در گستره قبايل پشتون شبكه خبر چيني ايتاليايي تنيدنآغاز به  1936در او هنوز . بود پشتون در برابر انگليس
 در نزديكي كابل ايستگاهي رفتن به با ،شخصا در جمع آوري اطالعات در باره قبايل پشتون باريسفير ايتاليا حتا 
   747.اشتراك ورزيد

  
او سه . ، نيز كمتر از سفير نبودبل آورده شده بوداز هند به كا كهمستشار سفارت ايتاليا در كابل  -اينريك انتسيلوتي

روابط با گستره قبايل برپا نمايد و او توانسته بود به كمك امانيست ها كانال هاي مطمين . سال در هند كار كرده بود
كواروني  جمع شده بود، موادي كه طي چهار سال .اطالعات  گسترده يي را در باره اوضاع در آن جمع آوري نمايد

  . بر انگيختا در شمال باختري هند ا متقاعد گردانيد كه مي توان شورش بزرگ قبايل پشتون رر
  

در اين  اي كبيريما نمي توانيم بر بريتان«: اعالم نموده بود 1939در ماه جون  ،آغاز جنگ جهاني دوم پيش ازهنوز او، 
ما همه ... درگير ساخته و زيانمند بسازيم آن كشور را در اين جا به گونه جديتوانيم  مگر مي. پيروز گرديم جا

   748.»در دست داريم ،براي اين كاررا كانات ما
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 يشتاب نم آلمانسفير  -مگر پيلگر. اين گونه، ايتاليا به آغاز اقدامات ضد بريتانيايي در گستره قبايل پشتون آماده بود
بي آن كه كدامين ابتكار شخصي را  .برلين بود او چشم به راه دستورهاي مشخص از. ديورزبد در اين راستا اقدام نما

  . روي دست گيرد
  

ايل بسازد، در برابر هند بريتانيايي ممت يكواروني براي آن كه رهبري رايش سوم را به اقدامات خرابكارانه باهم
 -ج ريپكينريق جورطاطالعات بايسته را از نست توا 1939در ماه جوالي او . ناگزير گرديد جدا از پيلگر عمل نمايد

پيشنهاد  ي هاآلمانكواروني با پافشاري و پيگيرانه به . به برلين گسيل دارد در كابل آلمانرييس نمايندگي بازرگاني 
امان اهللا خان و قبايل پشتون به مقصد بي ثبات سازي در مرزهاي  ، ازبراي منافع مشترك كشورهاي محور مي نمود

    749.بهره گيري نمايند شمال باختري هند
  

به كومت ايتاليا ، حچون نيك مي دانست كه پس از تاييد برلين .ه بودكواروني تقريبا ريپكين را با خود همنوا ساخت
ام افريدي هاي خيبر براي كواروني ثابت يق. خواهد گرفت ه پياده سازي پالن ماجراجويانه اوتصميم بگمان غالب 

با آن كه از همان آغاز قيام . قبايل پشتون نمي توانند بكنندساخت كه ايتاليايي ها به تنهايي هيچ كاري در گستره 
سكرتر سفارت ايتاليا در كابل توانسته بودند با شورشيان تماس برپا  –نتسيلوتي و ماريو اونكاروا ،مسلحانه افريدي ها

توانسته بودند هيچ نود ايتاليايي ها هر چه ب ،حال بگذريم از اسلحه ،به دليل نبود منابع مالي الزمهر چند هم، . نمايند
  750.كمكي به پشتون هاي خيبر بنمايند

  
آغاز به هماهنگ  بگردانند و همسانواضع خود را در زمينه م آلمانيك سال آزگار در كار بود براي آن كه ايتاليا و 

  . نمايند هند بريتانيايي« زادآ«سازي تنگاتنگ اقدامات خود در افغانستان و نوار قبايل 
  

و هرگاه تا  دندونمپهن ي را ينتوري گستره با پويايي شبكه اج آلماناطالعات  وزارت دفاع و سازمان ،1940به سال 
به » تودتا«كنون ديگر موسسه ساختماني  ،ي ها در كابل صرفا كارشناسان بر امور چيره بودندآلماناين زمان در ميان 

ود در كشور جكارشناس مو 113كارشناس از  35يك سال  رونددر . مبدل گرديده بود آلماننمايندگي استخبارات 
حكومت افغانستان  ،در همين پيوند. داشتندييني تازه آمده كارايي فني بسيار پا» كارشناسان«. تعويض گرديدند

ان دنبال مي چه اهداف سياسي يي را در افغانست آلمانناگزير گرديد به آن ها هشدار بدهد كه نيك مي داند كه 

                                                 
٧٤٩ . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, ١٩٨١.P.٢٢٨. 
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» تودتا«از كارمزد كارشناسان موسسه  ،يفيت و چوني خراب تاسيسات در دست ساختمانت كمگر در صور. نمايد
  751.كاسته خواهد شد

  
اپوهاي آنان كبه جاسوسان كادري و ت) رهبر(سپاهيان فيورر «ي مي بايستي مانند آلمانهمه اعضاي ديگر كولوني 

  .ندودنممي مساعدت 
  

در باره افغانستان هند و شوروي  جمع آوري داده هاي اطالعاتي ديگر به آلمانوزارت دفاع و سازمان اطالعات 
تنها  در . مسلح ساختن همه جاسوسان فاشيستي در افغانستان آغاز گرديد 1940سر از ماه جون . سنده نمي كردندب

 ميل 30مبني بر گسيل  دجون خواهشي بازتاب يافته بو 12تاريخي  ،در كابل آلمانيكي از درخواست هاي سفارت 
دو قبضه تيربار   ،شصت قبضه تفنگچه ،عدد نارنجك دستي 400 ،مسلسل با يك هزار گلوله خشاب ها براي هر يك

  752.كوله پشتي و دو دستگاه موشك انداز كوچك و يك دستگاه راديويي
  

ر آورده شده بود، گواه بدر گذشته شمار فراوان جنگ افزارهاي ممنوع الدخول در پهلوي تفنگ هاي كارابين كه 
جنگ افزارها از راه خاك شوروي با پست و . در كابل تيري در تركش خود دارد آلمانآن بودند كه هيات سياسي 

در » راين متال«نماينده شركت  -اسكار مورلوك ،براي نمونه، در ماه اپريل. بارهاي ديپلماتيك آورده مي شد
پدافند كيلوگرام آن توپ هاي  470، اين دو تن از. آورد با خود تن دوصندوق جنگ افزار به وزن سي  ،افغانستان

  753.افغانستان بود شملي متري براي ارت 20هوايي خود كار 
  

بخشي از جنگ افزارها كه مي . تن ديگر چه جنگ افزارهايي بودند، مي توان تنها گمان زد 5/1اين كه بيش از 
به  آلمانصنعتي از افته بود، هرماه با تجهيزات هند بريتانيايي تخصيص ي »آزاد«بايستي براي رساندن به نوار قبايل 

شمرده مي شد،  آلمانكه عمال نماينده وزارت دفاع » شينكر«به ويژه شركت باربري . افغانستان گسيل گرديده بود
  .فعاالنه به آوردن جنگ افزارها اشتغال داشت

  
ي زير كنترل آلمان» كارشناسان«ش بزرگ در افغانستان وزارت فوايد عامه بود كه بخ آلمانتكيه گاه اصلي اجنتوري 

مشاور ارشد اين وزارت به شمار مي  در افغانستان،» تودتا«رييس موسسه ساختماني  -وينگر. ف. آن كار مي كردند
در اعمار و  آلمانكه  ي رااو در پالن امور ساختماني افغانستان در گام نخست تاسيسات مهم استراتيژيك. رفت
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(Arisona). 1974. P. 242. 
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 غزني، پل ها و راه ها در نواحي هم مرز با هند و فرودگاه -راه كابل: از جمله ، وارد كرداحداث آن دلچسپي داشت
  .را ها
  

ي ها تالش دارند شبكه يي از راه هاي مدرن براي تهاجم آينده به آلمانحكومت افغانستان نيك آگاهي داشت كه 
در نواحي بود و باش قبايل پشتون ذينفع چون خود در تحكيم مواضع خود  .مگر مانع اين كار نمي شدند .بكشند هند

سپاهيان  ،برنامه ريزي نموده بودند، در صورت تهاجم شوروي به افغانستان 1941انگليسي ها كه تا ماه جون . بودند
راستش، . ، نيز در امر كشيدن راه ها در جنوب افغانستان سنگ اندازي نمي كردند754خود را وارد افغانستان سازند

                                                 
در پيوند با وارد شدن سپاهيان انگليسي و شوروي به افغانستان در اين سال ها، آوازه هاي بسياري هست كه موضوع را در هاله يي .  754

  :ن شدن موضوع، بايسته انگاشتيم چند نوشته جالب را در زمينه كه بيشتر به واقعيت نزديك اند، بياوريمبراي روش. از ابهام مي پيچند
دو و نيم ماه پس از سقوط  1940در تابستان «: در زمينه مي نگارد» تنش بزرگ«كتاب   506-502.ص.خسرو معتضد در ص -1

نيا در هندوستان و خاور ميانه به وزير خارجه انگليس اطالع فرمانده كل نيروهاي بريتا –فرانسه و اشغال سوريه، جنرال ويول
اگر مصر و فلسطين سقوط كند، طولي نخواهد كشيد كه نوبت سودان و عراق نيز خواهد رسيد كه از آن جا نيروي «داد كه 

ورت راه دماغه كيپ آلماني به آساني مي تواند هندوستان و جنوب افريقا را مورد حمله زميني يا هوايي قرار دهد و در آن ص
 ».بسته خواهد شد و معلوم نيست بر هندوستان با نداشتن توپ هاي ضد هوايي چه خواهد گذشت

ولي ترس از حمله روسيه به افغانستان . مسلم بود كه تمام نيروي موجود بايد براي مقابله با دشمن يعني ايتاليا، در خاور ميانه گرد مي آمد
افسران ستاد توصيه مي كردند كه نيرويي . افغانستان هنوز مورد توجه ستاد ارتش هندوستان بود. نقشه بود تا اندازه يي مانع انجام اين

ولي قدر مسلم اين . معلوم نبود كه خطر روسيه واقعي است يا خير. براي حفاظت از چاه هاي نفت ايران و انگليس به بصره فرستاده شود
  .ز آن ها ايران را متصرف شودبود كه روس ها مي ترسيدند آلمان زودتر ا

رفتار كنيم و  1907در سال ) گري(اينك اين سوال مطرح است كه اگر اين خطر حقيقت داشته باشد، بهتر آن نيست كه ما نيز مانند « 
حتا مي  به شرط آن كه منافع ما در جنوب محفوظ بماند و. روسيه را آزاد گذاريم كه هر چه كه مي خواهد در شمال ايران انجام دهد

  »...هر چند ما هميشه مخالف آن بوده ايم. توان همين معامله را در باره افغانستان انجام داد
  

وزارت هندوستان، در آن زمان رويارويي نظامي با شوروي را بر سر حفظ ايران و افغانستان غير عملي مي دانست و عقيده داشت كه 
  .ران را ندارد و بهترين كار، اشغال مناطق جنوب ايران و سراسر افغانستان داستانگلستان آمادگي دفاع نظامي از چاه هاي نفت اي

شناسايي منافع انگليس در ايران از طرف روسيه ارزشي ندارد و همين كه شمال ايران و افغانستان را تحت نظارت درآورد، ديگر «
 1940سال  -اسناد پليتيكال سنتر....( ر آن ها را اشغال كندكشورها را نيز به همان سرنوشت دچار خواهد كرد مگر آن كه انگلستان زودت

نامه اينديا آفيس به  -.در بايگاني مركز اسناد دربار سابق ثبت شده و نگهداري مي شد 2690و رديف  7476كه تحت شماره و رديف 
  .).1940جنوري  23وزير خارجه انگلستان تاريخي 

اگر براي دور كردن تهديد روسيه « : ارشناس اينديا آفيس به دولت انگلستان هشدار دادك -باگالي 30/7/1940يك ماه بعد، در تاريخ 
  .»زيرا امكان موفقيت كم است... از خاور ميانه احتياج به فداكاري باشد، نبايد از فدا كردن ايران و افغانستان خود داري كرد
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زيرا اگر روس ها اياالت شمالي . با پيشنهاد باگالي موافقت دارد«: وزارت خارجه انگليس در باره نامه اداره هندوستان چنين نظر داد
ممكن است زماني برسد كه مجبور شويم با روسيه در مورد ايران . ايران را متصرف شوند، لطمه يي به منافع بريتانيا وارد نخواهد شد

  .  »وارد معامله شويم
حريف قدرتمند انگلستان در اين منطقه به گروه متخاصم با بريتانياي  –روسيهبه هم خوردن تعادل و توازن قوا در خاور ميانه، پيوستن 

 كبير، ورد قدرت هاي ميليتاريستي آلمان و ايتاليا به ناحيه واقع بين مصر و هندوستان، انگليس ها را به كلي گيچ و وحشتزده كرده بود و
  .ظير تقسيم ايران و افغانستان بين انگلستان و روسيه بر مي انگيختآنان را به بروز واكنش هاي متفاوت و ارائه پيشنهادهاي كالسيك ن

  
كارشناسان شرقي انگليس تمايزات عمده دولت شوروي را با رژيم تزاري فراموش كرده بودند و حاضر به قبول اين دكترين نبودند كه 

است و سياست  1940ال جهان در سال رژيم شوروي مسلح به حربه مسلك رئاليسم سلطه گر كمونيسم با توجه به اوضاع و احو
جهانگشايي سنتي تزارها را در قالب و نماد شيوه بي سابقه پيش بيني نشده يي با استفاده از احساسات ضد استعماري و ضد امپرياليستي 

ديم مي كرد و به ويژه كه امپراتوري بريتانيا از روي درماندگي چنين پيشنهادي به كرملين تق. ملل منطقه به خدمت خواهد گرفت
  . آلمان در شرايط اضطراري قرار نداشت -كرملين، با تمسك به قرار داد عدم تعرض شوروي

  
سياستمداران انگليسي كه وارث خلف گري و كرزون بودند، تنها با فراموش كردن زمان و توجه به شرايط سال هاي قبل از جنگ 

  . طقه را مي كوفتندجهاني اول، چنين كوركورانه چوب حراج كشورهاي مستقل من
  

  :وزارت خارجه انگليس در پاسخ نامه اداره هندوستان اعالم نظر كرد
دولت روسيه كه در آغاز خود را متحد آلمان وانمود مي كرد، سعي بر اين داشت كه پس از آن كه آلمان و انگلستان هر دو ضعيف ...«

گ و از پا درآمدن فرانسه مانع از آن است كه در صورت تهديد شوروي در ورود ايتاليا به جن. شدند، هر چه مي تواند از هر دو بستاند
بايد منتظر هر نوع اقدام . به درستي مشخص نيست نقشه شوروي در آينده در باره ايران و افغانستان چه خواهد بود. ايران نيرو پياده كنيم

به جنگ خواهد كرد كه تصور كند دولت ديگري قصد  ترديدي نيست كه دولت روسيه هنگامي عليه ايران اقدام. غير منتظره بود
زيرا فرصتي بهتر از اين . يا به منظور توسعه خاك خود، دست به تصرف ايران يا افغانستان يا هر دو خواهد زد. تصرف اين كشور را دارد

م، دولت روسيه عليه منافع ما در ظاهرا بعيد به نظر مي رسدتا زماني كه ما و آلمان در صدد تضعيف يك ديگر هستي. كسب نخواهد كرد
مطمئن شوند كه ديگر كاري از ما ساخته نيست و ايتاليا يا آلمان ) روس ها(مگر هنگامي كه آن ها . هر يك از كشورها اقدامي بكند

  »...ممكن است كشورهاي بيشتري از خاور ميانه را تصرف كنند
  
ا اگر حمله روسيه به شنال ايران بي نظر باشد، تصرف افغانستان فقط به منظور زير. در مورد افغانستان موضوع مشكل تر از ايران است« 

  . ايجاد زحمت و تحقير دولت انگلستان است
اگر نتوانستيم ارتش شوروي را از شمال افغانستان بيرون برانيم، بايد به مردم . از طرف ديگر، نمي توان با افغانستان مانند ايران رفتار كرد

اينك اين مساله . يم كه تصرف روسيه را به رسميت نمي شناسيم و هر وقت فرصت مناسب بود، موضوع را حل مي كينمآن جا تفهيم كن
تماس . بايد منتظر بود. به نظر مي رسد كه اقدام به هر كاري فعال اشتباه است. مطرح است كه چه وقت بايد با روسيه وارد معامله شد

دادن هر گونه امتياز در مورد ايران و افغانستان سبب نخواهد شد كه روسيه در باره آلمان نظر  .گرفتن فعال بر ضعف ما توجيه مي شود
  ».خواهند گفت اگر موقع ما در خاور ميانه محكم بود؛ احتياج به معامله با آن ها نداشتيم.  مساعد تري نسبت به ما داشته باشد
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رهاي پيشگيرانه يي هم روي دست گرفته و صدور آهن ساختماني به افغانستان را كه براي ساختن پل انگليس ها تدبي
  . ممنوع اعالم نموده بودند ،ها به آن نياز بود

  
ي ها موفق شده بودند پل راه آهن آلمانچون  .مگر اين تدبيرها تا اندازه يي با تاخير روي دست گرفته شده بود

  755.قندهار بسازند -ند در راه هراتبزرگي را روي رود هيرم
  

راه هاي افغانستان به سوي مرزهاي هند، بازسازي شده و  ،يآلماندر نتيجه اقدامات مهندسان به هر رو، هر چه بود، 
بتني مبدل ساخته بودند كه براي افغانستان ي ها به يك شوسه آلمانچمن را  -راه قندهار. كلي بهبود يافته بودند

   756.از نداشتن راه هاي مدرن رنج مي برد، پديده بسيار نادري بودچونان كشوري كه 

                                                                                                                                                             
ي كردن ايران و افغانستان خواهان كنار آمدن تدريجي به موضع روس ها بودند؛ در حالي كه هاليفاكس و  گروه بالي به قيمت حتا قربان

اينان هنوز زهر تحقير و . گروه تندروهاي وزارت خانه هاي جنگ و مستعمرات و دريا داري بريتانياي كبير پيشنهادهاي متضادي داشتند
  » .دوستي هيتلر را فشرده بود، از خاطر نبرده بودندبه انگليس ها پشت كرده و دست  1939بي اعتنايي استالين را كه در جون 

                  
در زمينه چنين » ميوند«، جلد يكم، ترجمه آريانفر، بنگاه انتشارات »توفان در افغانستان«كتاب  28. الكساندر لياخفسكي در ص -2

 : مي نگارد

ن چرچيل به حكومت شوروي پيشنهاد كرد به اين دو كشور نيرو وينستو. نفوذ آلمان در افغانستان و ايران افزايش يافت 1941پاييز «
در پاسخنامه استالين و مولوتف خاطر نشان . مگر رهبري شوروي با در نظر داشت پيامدهاي چنين اقدامي طرح او را رد كرد. بفرستد

پديد آيي اوضاع خيلي بحراني در نظر ايران و شوروي گسسيل سپاهيان شوروي را به ايران در صورت  1921گرديده بود  قرار داد سال 
از اين رو، سپاهيان انگليسي و روسي . مگر در اوضاع كنوني ائتالف ضد فاشيستي بايست در اين كشور هماهنگ عمل كند. گرفته است

مي گردد، اتحاد آن چه مربوط به افغانستان ). عملي گرديد 1941سپتامبر  -چيزي كه در ماه هاي اگست(بايد همزمان وارد ايران گردند 
شوروي با كار گرفتن از خويشتنداري و هماهنگي با هم پيمانان، استراتيژي خود را در قبال اين كشور اعالم كرد و يادداشتي را در اكتبر 

 -تانافغانس 30-20بايد جداّ بيطرفي اختيار نمايد و عهدنامه هاي سال هاي «به نشر سپرد كه در آن از كابل تقاضا شده بود كه  1941
  .»شوروي را رعايت نمايد

خاطر ) 1941نوامبر (در نامه مولوتف به سفير شوروي در كابل. اين يادداشت از سوي لندن، واشنگتن و تهران مورد تاييد قرار گرفت
ميانه است  جنگيدن در افغانستان با باسماچي ها و سربازان گارد سفيد به معناي بر افروختن آتش جنگ در آسياي«نشان گرديده بود كه 

اين كار پرستيژ ما را در خاور زمين خدشه دار ساخته و پشت جبهه ارتش سرخ را بي ثبات مي . كه به سود آلمان خواهد انجاميد
از اين رو، بيطرف . افزون بر آن، رهبران جمهوري هاي آسياي ميانه و قزاقستان در برابر چنين اقدامي مخالفت نشان خواهند داد. گرداند

ن افغانستان و همكاري با عراق و عربستان سعودي در پهلوي تحكيم مناسبات با يمن، مهم ترين هدف سياست ما را در منطقه نگهداشت
  .»مي سازد

بايگاني // ، 8/8/1941تاريخي » فاشيست ها در افغانستان«: دبير دوم سفارت شوروي در كابل -گزارش تهيه شده از سوي واويلف.  755
  .  54، برگ 9، پوشه 197، كارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071ن روسيه، فوند سياست خارجي فدراسيو

،  071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // ، 1940اكتبر   31-28گزارش سفر ميخاييلف به قندهار  به تاريخ هاي .  756
  . 292، برگ 4، پوشه 192، كارتن 22، پرونده ويژه 1940سال 
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حكومت هاشم خان پايگاه هاي نيروي هوايي . بزرگي شبكه يي از فرودگاه ها را ايجاد نمود كوششموسسه تودتا با 

 .داشته باشد، گسترش بخشيد ارا براي اين كه در گام نخست امكان سركوب سريع خيزش قبايل شورشي پشتون ر
  . افغانستان داشتند يي ها به نوبه خود چشمداشت خود را روي فرودگاه هاآلمان

  
موسسه تودتا چند فرودگاه را بازسازي نموده و چند فرودگاه تازه هم ساخت كه بزرگترين آن  1941مقارن با پاييز 

تند كه دايره پوشش آن ها اين فرودگاه ها ايستگاه هاي راديويي نيرومندي داش. ها فرودگاه هاي كابل و هرات بود
  . حتا نواحي شمالي هند را نيز فرا مي گرفت

  
فعال داشت كه در پهلوي آن چهار انگر ديگر نيز در دست ساختمان و آماده بهره ) هنگر(فرودگاه كابل هشت انگر 

سنگ تهداب ها فرودگاه جديدي ساخته مي شد و  يآلمانافزون براين، در كنار آن ها به همكاري . برداري بودند
هنگر ديگر كه هر يك گنجايش جا دادن دو فروند هواپيما و نيز مخزن هاي متحرك سوخت را  14) زير بناي(

بخش چشمگير كارهاي ساختماني در  ،فاشيستي بر شوروي آلمانمقارن با يورش  757.گذاشته شده بود ،داشت
  . فرودگاه نو كابل پايان نيافته بود

  
اين شهر از سده ها بدين سو دروازه هند به . تند تنها در فرودگاه هرات به زمين بنشينندهواپيماهاي سنگين مي توانس

براي آن كه كليد اين شهر را به دست بگيرند، به  ي هاآلمان .به آن اهميت درجه اول مي داد آلمانشمار مي رفت و 
  . ساخت فرودگاه با باند بتني را به پايان رساندند 1941سال 

  
يك وقفه بس رنج آور و  آلمانبراي  ،ابانه مبدل ساختن افغانستان به تخته خيز براي تهاجم به هنددر روند كامي

    758.كابل نمود –هرات –وينگر آغاز به پافشاري بر كشيدن راه خوبي ميان مشهد 1941در سال  .پيش آمده زاردهندآ
چون ساختن اين راه زمينه . اسخ رد دادپ آلماناين جا بود كه حكومت افغانستان براي نخستين بار به پيشنهاد 

بار ديگر ثابت ساخت كه فعاليت هر » رويداد«اين . مساعدي را براي تهاجم خارجي به افغانستان فراهم مي نمود
  . ند پياده شطرنج بيگانگان باشندهقدرت خارجي در اين كشور زير نظارات بيدارانه افغان ها قرار دارد كه نمي خوا

  

                                                 
بايگاني // ، 30/8/1940رييس اداره استخبارات تاريخي  -رايزن نظامي سفارت شوروي، به جنرال گوليكف -ارپفگزارش ك.  757

  .   628، برگ 951، كارتن 1، پرونده ويژه 25895نظامي دولتي افغانستان، فوند 
بايگاني // ، 8/8/1941تاريخي » نفاشيست ها در افغانستا«: دبير دوم سفارت شوروي در كابل -گزارش تهيه شده از سوي واويلف. ٧٥٨

  .١١٣، برگ9، پوشه 197، كارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند 



 ٣٣٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

ي به آلمانبراي حركت سريع سپاهيان  ،ي در افغانستانآلمانل هاي ساخته شده به دست كارشناسان همه راه ها و پ
ساختن . بودند و فرودگاه ها براي فرودآوري نيروهاي كماندويي ،به سوي هند منتهيكوهستاني  سوي گذرگاه هاي

ده بود در گستره قبايل پشتون ي برنامه ريزي نموآلمانه بر آن بود كه فرماندهي افرودگاه بزرگ در هرات گو
  . عمليات ديسانت را به ساني كه در ناروي انجام داده بودند، تكرار نمايند

  
با برنامه ريزي . نقطه عطفي در پويايي هاي ديپلماسي فاشيستي و استخبارات در افغانستان بود 1941ماه فبروري 

. به هند يورش ببرد 1941در نظر داشت پاييز  آلمانرهبري  ،در برابر شوروي) اصاعقه آس(» جنگ آذرخش آسا«
و سازمان ) آلمانسازمان اطالعات نظامي (» ابوير«به هند،  )آلماننيروهاي مسلح ( »ويرماخت«مقارن با آغاز تهاجم 

   .برانگيزند اطالعات ايتاليا مي بايستي قيام بزرگ ضد بريتانيايي قبايل پشتون را 
  

هند » زادآ«نست پيروزمندانه در نوار قبايل فاشيستي نمي توا آلمانكومت ح ،بدون مساعدت حكومت افغانستان
كه در ماه  وزير اقتصاد افغانستان - .]گ-زابلي[ عبدالمجيدبا از اين رو، در برلين گفتگوها . بريتانيايي عمل نمايد

  .آغاز گرديدآمده بود،  آلمانبه  درمانبراي  1941فبروري 
  

به سپردن  آلمانبل گفتگو به مقصد به دست آوردن توافق  درمان،  هدف اصلي اش نه با آن كه او سخت بيمار بود،
هاي  پويايياو همچنان مي بايستي . بود.] گ-در صورت پيروزي در جنگ[همه گستره قبايل پشتون به افغانستان 

ن به او در زمينه يك افزون بر اين، هاشم خا. ديپلمات هاي افغانستان را در اروپا و امريكا هماهنگ مي گردانيد
. كشدبيرون ب آلمانسرمايه هاي خاندان شاهي افغانستان را  از  ،به هر بهايي كه شده: رهنمود داده بود وظيفه ويژه
  759.شخصيت بس با نفوذتري در دولت افغانستان ساخته بود ،زابلي را نسبت به وزير خارجه ،همه اين ها

  
مگر كنون ديگر هنگامي كه . سي ادعاهاي ارضي افغانستان سر باز مي زدندي ها از بررآلمانتا رسيدن او به برلين، 

ي ها تصميم آلمانكشورهاي محور در پي بر افروختن آتش آشوب در مرزهاي شمال باختري هند افتاده بودند، 
به . شدبا.] گ–و هند[مرز آينده افغانستان  -گرفتند اين خواهش را برآورده سازند و موافقت نمايند تا رود سند

   760. موافقت نمود زمينهريبنتروپ به همه تقاضاهاي زابلي در اين  1941مارچ  12تاريخ 
  

كوشيد پشتيباني كابل را در پيشبرد اقدامات ويرانگرانه كشورهاي محور در نوار قبايل پشتون هند  آلماندر برابر آن، 
به زابلي پيشنهاد نمود كه افغانستان كه در  -رجهدبير دولتي وزارت خا -ارنست وايتسزكر. بريتانيايي به دست بياورد

                                                 
٧٥٩ . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, ١٩٨١. P. ٣٢٤.  
٧٦٠.  Akten zur deutschen auswärtigen Politik ١٩٤٥ -١٩١٨. Sierie D. Bd. Xii . ١. Bonn, ١٩٦٩. S. 
٢٣٣. 
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هند بريتانيايي اجازه » را به نوار قبايل آزاد آلمانبردن آزاد جنگ افزارهاي ساخت  ،ظاهر بي طرف مانده است
  . بدهد

  
 ي هاآلمانحكومت افغانستان همچنان مي بايستي به رساندن يك ايستگاه فرستنده امواج كوتاه مساعدت نمايد و به 

امور «زابلي از بررسي اين مسايل خود داري ورزيد و اعالم نمود كه . اجازه بدهد پنهاني از راديو كابل استفاده نمايند
  761.»در غيرآن، ممكن است سالح ها به دست كسان ديگري بيفتد. قبايل مستلزم تجربه بزرگي است

  
رستان در ديدار موسوليني و ريبنتروپ بررسي و ايتاليا در وزي آلمانمساله همكاري  ،1941ماه مي  13به تاريخ 

نموده است و مي كوشد به  پاايتاليا با فقير ايپي تماس بر«موسوليني بي پرده به ريبنتروپ اعالم داشت كه . گرديد
حتا هرگاه اين اقدامات بسيار پويا هم  .ياري مبالغ هنگفت پول از پويايي هاي او به سود كشورهاي محور سود جويد

   762. »، آن ها به هر رو براي انگليسي ها دشواري هاي بزرگ نا دلبخواه را به بار خواهند آوردنباشند
  

براي انجام عمليات « يك ميليون مارك آلمانميليون ليره و  ششديدار، ايتاليا براي حمايت از فقير ايپي  اين پس از
همه اين پول ها براي اجراي عمليات  .دندتخصيص دا »هاي ويژه در افغانستان و گستره مرزهاي هند و افغانستان

به وزيرستان نزد فقير ايپي براي  » ابوير«دو اجنت  تخصيص يافته بودند كه در بر دارنده گسيل» آتش افروز«نامنهاد 
  . آماده سازي قيام قبايل پشتون بودند

  
كه از سوي  يانگليس» شده به غنيمت گرفته«همه سالح هاي  1941روي همين منظور در ماه مارچ ، به گمان غالب

براي يك كشور مشخص ذخيره شده «زيرا . ويرماخت در اروپا گرفته شده بود، در گدام ويژه يي انبار گرديده بود
  763.»بود

رييس ستاد  -ويلهلم كيتل هنگامي كه مساله صدور اسلحه به نيروهاي ضد بريتانيا در عراق و فلسطين مطرح گرديد،
پولندي و فرانسوي را گسيل  »به غنيمت گرفته شده«داد به خاور نزديك سالح هاي دستور  فرماندهي ويرماخت

ها و توپ هاي ) هاوان(نارنجك اندازها  ،سالح هاي ضد تانك ،مگر تفنگ ها و تيربارهاي بزرگ كاليبر. ايندنم
  .صحرايي انگليسي همه چونان ذخاير مصوون ماندند

  
هاي خرابكارانه خود را در برابر هند بريتانيايي پوياتر تكاپوايتاليا  و سازمان اطالعات» ابوير« 1941در اوايل 
همراه با  1941بروري آن ها توانستند در ماه ف. اقدام مي نمودند كاميابانه ترو  پرشور ترايتاليايي ها ه ژبه وي. گردانيدند

                                                 
   .808. همان جا، ص.  ٧٦١

٧٦٢. Kirk G. The Middle East in the War. L., ١٩٥٤. P. ١٤٣.  
٧٦٣. Akten zur deutschen auswärtigen Politik ١٩٤٥ -١٩١٨. Sierie D. Bd. Xii . ١. Bonn, ١٩٧٠. S. 
١١٦. Schnabel R. Tiger und Schakal. Wien; ١٩٦٨. S. ٩١.  
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يايي ديگر از گورويخت بازديد كردند و دو ايتال 1941در ماه مارچ  .هزار افغاني برسانند 300ه فقير ايپي ي ها بآلمان
  764.دادند هزار روپيه هندي و دو تيربار دستي با شمار فراوان مرمي سيصدبه فقير ايپي 

  
آشيري و همكار او، به وزيرستان از خاك ايران  -به ساني كه پسان ها انگليسي ها تثبيت نمودند، جاسوس ايتاليايي

  765.ها با رهبر وزيري هاي شورشي بار ديگر بازگشتندرخنه نموده بودند و پس از انجام گفتگو
  

ممكن است كه در همان هنگام آن ها شرايطي را روشن ساختند كه در صورت آن فقير حاضر مي گرديد با 
پول براي پيشواي . فقير ايپي به پول و جنگ افزار نياز داشت ،پيش از هر چيزي. مايدكشورهاي محور همكاري ن

  . بدون آن مبارزه در برابر انگليسي ها را از سر گيردچون او نمي توانست . رت بودبس طرف ضروها وزيري 
  

خود » آدم«سفير شوروي رساند كه چندي پيش  –به اطالع ميخاييلف 1941جون  4سفير تركيه به تاريخ  –حسن دال
در امر متحد ساختن قبايل فقير ايپي در مغاره خود نشسته است و «: را به وزيرستان فرستاده بود كه او روشن ساخت

او به اين دليل ساده نمي تواند كار قبايل را سامان بخشد كه او . پويايي بزرگي از خود نشان نمي دهد ،پيرامون خود
   766.»براي اين كار پول ندارد

  
تدارك  ي ها پول گزافي به دست آورد و آغاز بهآلمانفقير به ياري ايتاليايي ها و : به زودي اوضاع دگرگون گرديد

فقير اردوگاه خود را در گورويخت براي جا دادن دسته  1941در ماه مارچ . قيام تازه يي در برابر انگليسي ها نمود
فرا  سپس نامه يي به مسعودها فرستاد كه آنان را به قيام نو در برابر انگليسي ها. هاي نو كوهنشينان آماده ساخت

  . نبرد چريكي را در ناحيه شهر بنو از سر گرفتند ،نفر 250اد نزديك به دسته هاي او به تعد ،همزمان با آن. خواند
  

دسته  دوپايگاه هاي آن ها پاسگاه شبه نظاميان قبيله يي را خلع سالح نموده،  1941ماه مارچ  27-24به تاريخ هاي 
  767.ندبريتانيايي را آتش زدند و به سوي دسته پليس مرزباني انگليس آتشباري نمود )گزمه(گشتزني 

  

                                                 
معاون سكرتر دولتي وزارت خارجه آلمان  -، به نام ارنست ورمان»رسانيدن اسلحه براي دولت عراق، «يادداشت گزارشي گروبا .  764

  . 179 ، برگ 48558 -پرونده آر. بايگاني مركزي خدمات فدرال امنيت // 27/3/1941تاريخي 
٧٦٥ . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, ١٩٨١. P. ٣٣١ ,٢٢٨.  

بايگاني سياست خارجي فدراسيون // آتشه نظامي بريتانيا در كابل -سفير شوروي در كابل با  النكاستر -صورت مجلس ميخاييلف.  766
  . 50، برگ 163، پوشه 16، كارتن 4، پرونده ويژه 1942، سال 06روسيه، فوند 

  . 93، برگ 5، پوشه 196، كارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .  ٧٦٧
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كشورهاي محور توانستند باورمند شوند كه سوبسايدي هاي آن ها براي فقير ايپي طي مدت بسيار در يك سخن، 
و ايتاليا فعاليت هاي ضد بريتانيايي خود  آلماندر اين پيوند، سرويس هاي ويژه  .نده اآوردسود شايان توجهي كوتاه 

  .را در افغانستان از اين هم بيشتر پويا ساختند
  
را كه مي به افغانستان را وادار گردايند گسيل جاسوسان مجرب » ابوير« ،در برابر شوروي شده برنامه ريزينگ ج

ساختار  1941در ماه مي . سرعت ببخشدرهبري مي كردند،  بايستي كار شبكه جاسوسي را در گستره قبايل پشتون
به گونه نهايي ، قل از يك ديگر كار مي كردندجايي كه پنج گروه اطالعاتي مست –در افغانستان آلماناستخبارات 
  768.تشكل يافت

  
عمده ترين آن ها متشكل بود بر كارمندان  .بودند انجام اقدامات ويرانگرانه در گستره قبايل پشتون متوجههمه آن ها  

ام با ن(رايزن بازرگاني  -كارل راسموس -آلمانرهبري آن را رزدنت استخبارات سياسي خارجي . آلمان سفارت
سال آزگار در  17پيش از اين، او . ، به دوش داشتماه مي به كابل آمده بود 29كه به تاريخ ) اجنتوري كارل ماي

ن است كار چندان جدي يي را در اين كنامم ،بدون رخنه در گستره قبايل«هند كار كرده بود و نيك مي دانست كه 
  769.»جا به سود رايش سوم انجام داد

  
راسموس مبلغ گزافي را به ارز انگليسي با  ،در نواحي مرزي هند آلمانويرانگرانه اجنتوري  براي تمويل اقدامات

  770.»هزار سكه هاي زرين 200و ) بانكنوت ها(هزار پوند استرلينگ به شكل اسكناس  400: خود آورد
  :در بافتار گروه او شامل بودند

در كرسي رايزن  1941مي كه در ماه » يرابو«كارمند  -كورير سفارت  -مسوول مراسالت –ديتريش ويتسيل -1
مگر حكومت افغانستان با تقرر او در اين سمت موافقت نكرد و از همين رو، او  .نظامي در كابل گماشته شد

بود و آموزش هاي » براندنبورگ«افسر هنگ ) با نام اجنتوري پتان(ديتريش ويتسيل . مسوول مراسالت ماند
ده بود و به ويژه چيزي كه شايان توجه است، سازماندهي شورش ها در ميان انجام اقدامات خرابكارانه را دي

زباني را كه الزم بود . مگر پشتو نمي دانست. او بسيار خوب زبان پارسي را مي دانست. باشندگان عادي
   771.دانست» براي كار با قبايل نوار آزاد

                                                 
  .95-94، برگ هاي 1آ، پوشه  4، كارتن 8، پرونده ويژه 1941، سال 90بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  . ٧٦٨

٧٦٩ . Adamec L. W. Afghanistan s Foreign Affairs to the Mid- Twentieth Centry. Tucson 
(Arisona). 1974. P.٢٦٠ 
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ا دستگاه راديوي الزم و ذخيره بزرگ مخابره چي سفارت كه همراه با راسموس و ويتسيل ب -خوويلهلم د -2
 .  كردمي پايدار و مطمئني را با برلين تامين  ارتباطاو مي بايستي  .به كابل آمده بود پرزه جات راديويي

به افغانستان آمد كه افزون بر  1941سفارت نيز در ماه مي ) شفر(متصدي رمز  -آدولف تسوگينبيولر -3
ي از آلمانار احياي متون اسناد به دست آمده از سوي اجنت هاي دست اندر ك ،مسووليت هاي مستقيم خود

  772.بود به كمك مواد شيميايي ويژه ،ميسيون هاي خارجي در كابل

 .»ابوير«كارمند  –ايرين گاليين سكرتر سفير  -4

جورج فيشر داشت كه  - آلماني در كابل پزشك سفارت آلمانجاي ويژه يي را در اين گروه در كالوني  -5
وان جنگ جهاني يكم براي سازمان هاي اطالعاتي او هنوز از آ. نستان به سر مي برددر افغا چندين سال

 773.كار مي كرد كه پس از پايان جنگ خاطرات خود را چاپ كرده بود آلمان

  
چون در شهر آوازه هايي پخش شده . ي ها در هراس نگه داشته بودآلماناو با داروخانه خود همگان را از  ،در كابل

  . دشمن باشد، از ميان مي برد آلمانكه او به كمك داروهاي سمي كساني را كه با بود 
  

يكي از رهبران  ،رييس آن. در كابل عمل مي كرد» دفتر فني شركت زيمنس«زير پوشش  ،گروه اطالعاتي ديگر
اصلي اش را به ايريش توماس بود كه صرفا به كارهاي اطالعاتي مي پرداخت و كار  -در افغانستان آلماناجنتوري 

عمال توماس فعاليت همه  774.ولفگانگ والتين و اتو پرايس انجام مي دادند –جاي او دو كارمند ديگر شركت
  . ، كنترل مي كردداده بودند آزادانه در سرتاسر كشور گشت و گذار كندكه به آنان اجازه ي را آلمانكارشناسان 

  
با آمدن يك جاسوس مجرب ديگر به نام وان مايدرن » يمنسدفتر فني شركت ز«تشكيل كارمندان  1941بهار سال 

 ،ي به مصر آمده بودآلمانهنگامي كه همراه با ميسيون  1939او در سال  .تكميل گرديد ،پيلگر بود -كه داماد سفير
  775.زير ساحه ديد استخبارات انگليسي افتاده بود

  
از نظر زماني با آمدن مايدرن ) گيالني سعد(مي دلچسپ است كه سفر هينتيگ در مصر براي گرفتن تماس با پير شا

  . از اين رو، مي توان گمان زد كه همو مايدرن با پير شامي در ارتباط بوده است. ه بودبه اين كشور مصادف گرديد

                                                 
٧٧٢. Hauner M. Op. cit. P. ٢٣٤ -٢٣٣, Kurowski F. Deutsche Kommandotrupps ١٩٤٥-١٩٣٩. Die 
"Brandenburger" im Weltweiten Einsatz. Bd. II. Stutgart, ٢٠٠٠. S. ١٣٣.    

، 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // اوراق عبوري همراه با آلماني ها و ايتاليايي هاي اخراج شده از افغانستان.   773
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  . 57، برگ 9، پوشه 197كارتن 
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مستشار ارشد نظامي  -گروهي بود كه آن را والتر شينك ،گروه ديگري كه اهميت نه كمتري را داشت» ابوير«براي 

ي كه در آلمانكساني چون سيمون ابرهارد، مورلوك و همه تكنيسين هاي . افغانستان رهبري مي كرد در ارتش
را براي بورد » كورس هاي عالي افسري«شينك شخصا . ارتش افغانستان كار مي كردند، زير فرمان او بودند

  . فرماندهي ارتش افغانستان رهبري مي كرد
  

و تدبيرهاي انگليسي ها در طالعات گسترده يي در باره نيروهاي مسلح افغانستان ا ،به ياري كار اين گروه استخباراتي
  . مي رسيدبه برلين زمينه تحكيم مرزهاي شمال باختري هند 

  
به افغانستان آمده  1940اجنت سازمان امنيت ويژه كه در اواخر  -كورت بريكمن از سوييك گروه اطالعاتي ديگر 

  . آمده بود» دندانساز«او در افغانستان زير نام رسما  .، ايجاد گرديده بودبود
  

 ،اين اجنت وظيفه. بودنيز و او پزشك شخصي هاشم خان . بوددرمانگاه دندانسازي او يگانه درمانگاه در كابل 
 - وظيفه اصلي بريكمن). به ساني كه حتا وگنر نمي دانست كه او براي چه به كابل آمده است( نهايت محرم بود

  . ها با فقير ايپي و برپايي شورش قبايل پشتون بودبرپايي تماس 
  

چون او با توجه به اين كه از شيادي ها، نيرنگ بازي ها، . پويايي هاي اين فاشيست دو آتشه با شكست رو به رو شد
كساني كرد كه هر  خرجبه سرعت همه پول هاي خود را به باد هوا داد و  ،مكارگي هاي پشتون ها آگاهي نداشت

  776.از فقير ايپي به كابل مي آمدند! دسته دسته گويا به نمايندگي  ،هيچند گا
  

، بود» ابوير«رزدنت  1936كه از سال  777را به گمان غالب كسي به نام يعقوب خان آلماناجنتوري  ،گروه پنجم
  . پيش برده مي شد ، تحت رهبري او، كار در ميان امانيست ها و قبايل پشتون. رهبري مي كرد

  
از ايتاليايي ها كه اجنتوري گسترده يي در ميان باشندگان نوار مرزي كامال در وابستگي » ابوير« ،قبايل در گستره

ميليون  شش چون رم. نياز شديدي به پول داشتند و از كمبود آن رنج مي بردندايتاليايي ها  ،مگر .قرار داشت ،داشتند
كواروني به اين پول ها به شدت براي . معطل قرار داده بودفقير ايپي تخصيص داده بود،  بارا كه براي كار يي ليره 

يكي از اعضاي  -نام اجنتوري بهارت رام تلوار(تمويل شبكه استخباراتي گسترده يي كه گويا از سوي رحمت خان 
  .ايجاد گرديده بود، نياز داشت )كه پسان ها با ابوير همكاري مي كرد» كيرتي«حزب 

                                                 
٧٧٦. Hauner M. Op. Cit. P. ٢٣٢-٢٣١ ,٣١٢.   
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ل بسر مي برد، تلوار را براي برپايي ارتباط با سازمان استخبارات ايتاليا معرفي نموده بوس هنگامي كه هنوز در كاب 

بود كه به او رهنمود داده بود، به نوبه خود تروريست پيشين بنگالي به نام مستعار بخشي بابا را به آن ها معرفي نمايد 
ايند فنون انجام عمليات دهشت افگني را آموزش ايتاليايي ها موافقت نم ،جواني را كه به كابل مي آيند يتا هندي ها

  . بهارت رام تلوار مو به مو همه هدايات بوس را انجام داد778.دهند
  

با نام (خان گل  :هاي همراه با او به كابل هندي هايي به نام. از هند به كابل آمد 1941اپريل  19به تاريخ بهارت رام 
. آمده بودند) با نام مستعار محمد خان( سودي هميندر سينگ -» تيكير«و يكي از رهبران حزب  )زمان مستعار شير

در هند پسان ها خان گل مي بايستي اعمال خرابكارانه را نزد ايتاليايي فرا مي گرفت و آموزش مي ديد براي آن كه 
 .گ سودي مي خواست از طريق افغانستان به شوروي برودهميندرسين. آموزشگاه زير زميني خرابكاران را راه بيندازد

گزارش  به رهبري كمينترن در باره اوضاع در هند او مي خواست. چون يكي از اجنت هاي كمينترن در پنجاب بود
  . و دستورهاي مشخصي از مسكو به دست بياورد بدهد

  
چه سر درگمي يي را در جنبش بين » مولوتف -پيمان ريبنتروپ«بار ديگر نشان داد كه  ،آنچه براي سودي پيش آمد

عمال بخشي از اجنتوري فاشيستي » كيرتي«گروه  1941جون  22پيش از تاريخ . المللي كمونيستي به بار آورده بود
با ) كه نام مستعار او در كمينترن شيروان بن بود( سودي -به هر رو، فدايي هندي و كمونيست. در افغانستان و هند بود

    . ماس داشتكواروني ت
  

سودي و گانگولي  ،در هنگام اين ديدار. سودي و كواروني در پغمان با هم ديدار نمودند 1941ماه مي  25به تاريخ 
به دست آوردند كه چگونه دينامت هاي با سيم هاي بيكفرد براي  ساعت از دونگارو دستور العملي را در جريان يك

شيماي ممكنه انهدام پل اتُك  ،به عنوان نمونه 779.»دنا به كار برده مي شوانفجار دادن پل هاي راه آهن و ساختمان ه
  . روي رود سند توضيح داده شد

  
پس از اين درس، گانگولي به هند رفت تا آموزشگاه زير زميني يي را براي آموزش عمليات هاي خرابكارانه ايجاد 

به او  را» كار در ميان قبايل مرزي «وني مي خواست كوار. مگر سودي به پافشاري ايتاليايي ها به كابل ماند .نمايد
  . .، سر باز زدمگر او از اين پيشنهاد با دستاويز قرار دادن ندانستن زبان پشتو .بسپارد

  

                                                 
  بر پايه اعترافات هميندرا سينگ سودي بازداشت شده » توطئه بوس« يادداشت گزارشي استخبارات سياسي هند در باره .  778
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به كمك  1941ي در گستره قبايل پشتون ماند كه بهار آلمانيگانه مخبر ايتاليايي و سپس هم بهارت رام،  ،در نتيجه
پايگاه اصلي سازمان زير زميني . شبكه يي از نقاط اتكايي را ميان كابل و پيشاور ايجاد نمود ناسيوناليست هاي هندي

اعضاي اين سازمان حتا گمان هم  ،به گمان غالب780.دهكده كوداخيل در گستره قبايل بود -ايجاد شده از سوي او
  .نمي بردند كه پياده هايي هستند در يك بازي بزرگ اطالعاتي

  
بل براي او اين امكان . قبايل براي بهارت رام فاش نگردانيد» اجنتوري ايتاليايي را در نوار آزاد ،كار كواروني احتياط
  . كادرهاي نوي را براي استخبارات ايتاليا جلب نمايد تا را فراهم ساخت

  
كارانه ايتاليايي هاي خراب پوياييدر آن برهه نتوانست  خود استخبارات بريتانيا به رغم تجربه غني و امكانات گسترده

نقش بزرگي را در ناكامي استخبارات انگليس بي اعتمادي فقير ايپي . ها را در گستره قبايل پشتون زير كنترل بگيرد
و پنجساله خود را نگهدارد  رنج هايكواروني توانست دستاوردهاي  1941اين گونه، مقارن با سال . بازي مي نمود

  . به كاميابي هاي بزرگ دست يابد ،رهاي محور در كابل وانمود گرديدبه گونه يي كه براي ميسيون هاي كشو
  

به جمع آوري اطالعات در استحكامات بريتانيايي در مرزهاي هند و سازمان اطالعات جاپان نيز  1940در اواخر
ال بود فعدر هند  اين كشورقونسلگري  ،چون جاپان هنوز وارد جنگ در برابر انگليس نشده بود. افغانستان پيوست

از اين رو، . موثق بود ، گسترده واطالعات جمع آوري شده از سوي آنان. كه در آن مخبران مجربي كار مي كردند
  . خود راسموس از رهبري ابوير خواست تا با سازمان اطالعات جاپان به تفاهم برسد ،به گمان غالب

  
توانست  آلمانورده ساخت و سفارت آرا برهند  برلين در زمينه تبادل داده هاي اطالعاتي در بارهخواهش ، توكيو

بس ارزشمندي را در باره نيروهاي ارتش بريتانيا و استحكامات انگليسي ها در شمال هند به دست  بايستهاطالعات 
از كابل به كويته  ،جاپان در كابل) شارژ د آفر(كاردار  -ايواساكي ،ي هاآلمانبه خواهش  ،به گمان غالب .اوردبي

استحكامات . ن ها در گذرگاه بوالن بودآارزيابي نيروهاي بريتانيايي و چگونگي استحكامات  ،د اصلي اومقص. رفت
از . نيرومندي كه براي دفاع از اين گذرگاه ساخته شده بود، بر ديپلمات جاپاني تاثير ژرف و شگرفي بر جا نهادند

ارجي اعالم داشت كه دژها و سنگرهاي بريتانيايي در اين رو، او با بازگشت به كابل، بي پرده به همه ديپلمات هاي خ
   . شكست ناپذير و نادسترس اند ،گذرگاه بوالن

  

                                                 
٧٨٠. Talwar B. R. The Talwars of  Patan Land. New Dehli, ١٩٧٦. P. ١٤١ ,١٣١-١٣٠.      
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ناحيه  نهمه اي«: مستشار سفارت شوروي رساند كه  -به آگاهي كزلف 1941جون  16به هر رو، ايواساكي به تاريخ 
بلوچستان مي گردد، هر سپاه مهاجمي كه  چه مربوط نآمگر، . را مي توان براي سپاهيان مخاصم رخنه ناپذير شمرد

    781.»بخواهد به آن سرزمين بتازد، نسبتا به آساني مي تواند به آن سرازير شود
  

. فصل استحكامات انگليس را در بلوچستان به دست آورده بودمروشن است راسموس از ايواساكي شرح بسيار 
امكان داد اطالعات نسبتا دقيقي را در  »ابوير«به  هماهنگي فعاليت هاي سرويس هاي استخباراتي كشورهاي محور

  . باره اوضاع در مرزهاي هند و افغانستان به دست بياورد
  

آماده سازي  براي» آش افروز«را زير رمز عمليات  »ابوير«در برلين تصميم گرفته شد اجنت هاي  1941در ماه مي 
پس از  آلمانكه فرماندهي هنگامي  -)»ببر«علميات( 1941شورش ضد بريتانيايي قبايل پشتون مقارن با سپتامبر 

  . گسيل دارندنزد فقير ايپي پيروزي بر شوروي، تهاجم به سوي هند را برنامه ريزي كرده بود، 
  

به برلين فرا  از كابل ،توماس -از پي او ،ونگر و در اوايل ماه مي 1941هنوز در ماه مارچ  ،براي تدوين اين عمليات
 آلمانشوروي را نگران ساخته بود، چون اين كار گواه بر آماده گيري سفارت  ،رفتن آن ها.  ه بودندخوانده شد

  . براي پياده سازي كدامين اقدامات بزرگ و گسترده در افغانستان بود
  
مسوول گرد آوري اطالعات در باره (شوروي در كابل، كارمند استخبارات شورويدبير دوم سفارت  -واويلف. م

 نانِسفر توماس به برلين را مي توان از ديدگاه من چو«: به مسكو گزارش داد  ، در اين باره)پشتونگستره قبايل 
بار  بي ترديد بايد. ارزيابي كرد فراخواني براي گزارشدهي شخصي و به دست آوردن دستورالعمل هاي مشخص

 به ايرانيا ند، به اين جا و چونان كسي كه اوضاع در افغانستان را خوب مي دا -بازگشت او چشم به راه ديگر
    782.»باشيم

  
مگر، پيش از آن ها دو اجنت ديگر . در ماه جون به كابل بازگشتند هم در افغانستان به راستي آلمانرهبران اجنتوري 

   .آمدندبه كابل  ،فرد براندتداكتر مانفرد اوبردورفر و  ،پروفيسور طب -» براندنبورگ«از هنگ  آلماناستخبارات 
  

                                                 
  . 41-40، برگ هاي 5، پوشه 196، كارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .  781
، پرونده ويژه 1941، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // » فاشيست ها در افغانستان« يادداشت گزارشي .   782
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گسيل آدم هاي خود  سرعت بخشيدن بهبراي ي ها آلمان. آن ها وظيفه داشتند به وزيرستان نزد فقير ايپي بروند ،همو
 ،بدون در نظر داشت مقررات به آن دو از برلين بي درنگ به گونه استثنايي تااز زابلي ياري خواستند  ،به افغانستان

  . عاجل ويزاهاي ورودي بدهند
  

از اين رو، . نمي توانست اجنت هاي خود را به گستره قبايل گسيل دارد» ابوير«اليايي ها بدون كمك ايتروشن است، 
ي با بهارت رام تلوار را آلمانديدار جاسوس  زمينه اين بود كه كواروني. راسموس خواستار كمك كواروني گرديد

  783.قير ايپي بررسي گرديدي از راه بنو نزد فآلمانگسيل جاسوسان  ، طرحدر اين ديدار. در پغمان فراهم كرد
  

معرفي كرد كه به گفته  »ابوير«يك جاسوس ديگر خود به نام شير افضل خان را به  ،كواروني افزون بر بهارت رام
با توجه به اين كه به هيچ كسي اعتماد نداشت،  ،)كواروني(او 784.كارمند سازمان اطاعات افغانستان بود ،بهارت رام

جون  12فرستاد كه به تاريخ  براي گفتگو با فقير ايپي مستشار سفارت ايتاليا را نيز -وتيانتسيل ،پنهاني از چشم همگان
حكومت افغانستان بي درنگ آغاز به جستجوي او نمود و اعالم كرد . با پوشيدن جامه پشتون ها از كابل برآمد 1941

  . هزار افغاني بخششي خواهد پرداخت 150براي كسي كه او را بيابد، 
  

در روند . جايي كه ستاد فرماندهي فقير ايپي قرار داشت -انتسيلوتي توانست كاميابانه به گورويخت برسد همه،با اين 
فقير موافقت كرد . به موافقه رسيدند در باره همكاري با كشورهاي محوردو طرف  ،گفتگوهاي او با رهبر وزيري ها

هرگاه در نوار قبايل . و ايتاليا كار كند آلمانمنافع  هزار پوند استرلينگ به سود 5/12در ازاي دريافت سوبسايدي 
  785.هزار پوند استرلينگ در ماه باال برود 75قيام سراسري در بگيرد، اين مبلغ مي توانست به » زادآ«

  
چون  .مگر اين سالح ها از هواپيماها انداخته نشود .افزون بر اين پول، فقير خواهش نمود عاجل به او سالح برسانند

او موافقت نمود اجنت . ايندار موجب خواهد شد انگليسي ها گورويخت و روستاهاي پيرامون آن را بمباران  ناين ك
  . مخابره چي ها را با دستگاه هاي مخابره -هاي فاشيستي را نزد خود بپذيرد

  
او با . نمايد  استخدامچنين بر مي آيد كه توانسته بود چند اجنت را در پيرامون فقير ايپي  ،به گمان غالب ،انتسيلوتي

به شمول تيربار سبك و مقداري هم برگ هاي  ها سالحاز پارتي كوچكي با خود براي فقير ايپي مبلغ بزرگي را 
  786.ا آورده بودتبليغي فاشيستي ر

                                                 
٧٨٣ .Talwar B. R. Op. cit. S. ٣٥٩.   
784 . Ibild. P. 140.  

  .   چون او در باره بسياري از مسايل سكوت نموده است. بايسته است با خاطرات بهارت رام بسيار با احتياط برخورد كرد
785 . Akten… Serie D. Bd. XIII. 1. Bonn, 1970. S. 116.   
786. Hauner M. Op. Cit. P. 229-230.    
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 را هنگامي ترجمان سفارت ايتاليا را  -محمد اسلم انگليسي ها توانسته بودند ،بازگشت انتسيلوتي به كابل پيشهنوز 

استخبارات انگليس از محمد . ازداشت نمايند، ببه روستاي آبايي خود در نزديكي كويته آمده بودباكي كه او با بي 
به  از وزيرستان اايتاليايي ها با فقير ايپي و در باره بازديد مستشار سفارت ايتاليهاي اسلم اطالعاتي را در باره تماس 

را به چنگ بياورند و گرفتار  )انتسيلوتي( وانستند جاسوس ايتاليايينت ،مگر انگليسي ها هر چه بود .چنگ آورد
  . نمايند

  
اما . اسلحه رسيد كه براي فقير ايپي در نظر گرفته شده بوديك پارتي افغانستان  به ،بر شوروي آلماندر آستانه تهاجم 

براي . ق خاك شوروي بگذراندخطر نكرد چنين محموله يي را با پست ديپلماتيك از طري آلماناين بار استخبارات 
با خودروها از راه تركيه و ايران زير پوشش مسابقه اتوموبيل عملياتي را ي ها آلمان ،رساندن جنگ افزارها به افغانستان

به رهبري رساندن اسلحه را وگنر .  زمايش فلكس واگن هاي مدل نو سازماندهي نمودندآراني گو اين كه براي 
كشور تركيه، آن هم اسلحه را از مرزهاي  –كاميابانه نزديك به يك تن كاالي قاچاق كه توانستدوش خود گرفت 

  . به مرحله نهايي رسيد» آتش افروز«عمليات  ،پس از بازگشت او 787.ايران و افغانستان بگذراند
  

نوار فاشيستي و متحدان آن مي كوشيدند با مساعي همگاني و باهمي در  آلمان ،در مرحله نخست جنگ جهاني دوم
ايتاليا به ياري پويايي هاي توانمندانه و . قبايل پشتون هند بريتانيايي اجنتوري گسترده خود را پهن نمايند »آزاد«

سازمان هاي عمده  دستاورد .احتياط آميز كواروني توانست موفقيت هاي تازه يي در اين كار به دست بياورد
  . ايپي در باره همكاري در برابر بريتانيا بودعقد سازشنامه با فقير  ،آلمانايتاليا و اطالعاتي 

  
روي را در در روند جنگ آذرخش آسايش شو 1941با توجه به آن كه هيتلر برنامه ريزي نموده بود مقارن با سپتامبر 

ا بر ضد هند تعمد 1941-1939در سال هاي  همه اجنتوري فاشيستي در افغانستان هم بكوبد و شكست بدهد،
   . ي كردندبريتانيايي عمل م
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  بخش سي و سوم
  »افروز آتش«عمليات  تسشك

  
 »ابوير«در برابر شوروي و نخستين پيروزي هاي بزرگ ويرماخت در جبهه خاوري، رهبري  آلمانپس از آغاز تجاوز 

 هنوز به تاريخ. تصميم گرفت به تدارك قيام ضد انگليسي قبايل پشتون بپردازد )آلمانسازمان استخبارات نظامي (
به سفارت ) ارانهكعمليات خراببخش ( 11رييس ابوير  -الهوزين ويوريمونتسرهنگ اروين فن  1941جون 24

   788. ردازدپب  »آتش افروز«در كابل دستوري را صادر نمود تا به پياده سازي عمليات  آلمان
  

به فقير ايپي نخستين پارتي نت هاي ابوير دستور داده شده بود اج -اين عمليات به اوبردورفر و براندت در چهارچوب
ي به ياري آلمانپس از رسيدن به وزيرستان جاسوسان . اسلحه و مبلغ بزرگ پول را به ارز هاي افغاني و هندي برسانند

در آستانه تهاجم  1941نمايند كه مطابق با آن در ماه سپتامبر » ببر«فقير مي بايستي آغاز به پياده نمودن عمليات 
قيام سراسري قبايل مرزي پشتون را در پشت جبهه ارتش بريتانيا بر . مي شد يهند برنامه ريزي بر آلمانسپاهيان 

  . انگيزند
  
شورش ضد بريتانيايي را  بايد در گام نخست: اين وظيفه را در برابر اجنت هاي خود قرار داد ويوريمونت -نيهوزال

   789.مومندها و افريدي ها برانگيخت ،در ميان وزيري ها
  

ي از انتسيلوتي در باره موافقت رهبر وزيري ها مبني بر اتشايد با به دست آوردن اطالع ،ر اواخر ماه جوند كواروني
مگر از سوي . ببرد را از كابل سوار بر خودرو خود با شماره ديپلماتيك آن ها كوشيد ،يآلمان هاي پذيرش جاسوس

  790.رددبه كابل برگ دو بارهشد  پليس افغانستان در گرديز متوقف گرديد و ناگزير 
  

هاي  كه در كجا و چه وقت آدم هاي فقير ايپي در انتظار اجنت مي دادتسيلوتي كه مي بايستي اطالع نتا بازگشت ا
با بي قراري انتظار  آلماناز اين رو، سفارت هاي ايتاليا و . معنا نداشت» آتش افروز«د، آغاز نمودن عمليات ناابوير 

  . شيدندكيخت مي بازگشت اجنت خود را از گورو
  

                                                 
٧٨٨. Mader J. Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Berlin, ١٩٧١. S. ٣٥٨-٣٥٧ .  
٧٨٩ . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, ١٩٨١. P. ٢٣٦.  
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ر ايپي قيام تازه يي يفق«: ور رسيددير انتظار براي كشورهاي مح از وزيرستان به كابل پيك 1941والي جدر اوايل ماه 
   791.»ستارا در برابر انگليسي ها آغاز نموده 

كه پس از آن انتسيلوتي نيز شركت ورزيده بود  ،زيرستانورش هاي وزيري ها بر دژهاي بريتانيايي در ودر يك از ي
 بابازگشت او به كابل، كواروني خطر كرد همسر خود را  سرعت بخشيدن به براي. بي درنگ به افغانستان برگشت

  792.توانست كاميابانه جاسوس ايتاليايي را به سفارت برساند كه فرستدبموتر سفارت ايتاليا به دنبال او 
  

آن ها روشن گرديده بود  زيرا به. ه بوديت برپشان و نگران ساختانگليسي ها را نها ،گفتگوهاي انتسيلوتي با فقير ايپي
 ندبا امان اهللا بسته ا سازشنامه يي را ،فاشيستي بر شوروي آلمانو سازمان اطالعات ايتاليا در آستانه يورش  »بويرا«كه 

 پشتون هاي خاوري يرام سراسيقدر زمينه برانگيختن شورهاي محور كد سپرده بود به هامان اهللا تع ،آنبا ابق طكه م
  . كمك نمايد

  
نمي تواند بدون كمك شوروي،  ،جاسوس هاي انگليسي در افغانستان مي دانستند كه بريتانياي كبير و ديپلمات ها

تا شورش قبايل مرزي پشتون، بر انگليسي ها بود گيري از براي جلو. اوضاع را در اين كشور زير كنترل بگيرد
را در جنوب  افغانستان نابود  يفاشيست »ستون پنجم«كومت افغانستان خنثي بسازد و را در ح آلمانگروهك هوادار 

در پي برپايي تماس  ،آلمانس در كابل هنوز پيش از آغاز جنگ ميان شوروي و ليسفارت انگاز همين رو، . گرداند
    .بودابل كسفارت شوروي در  با
  

 چهاردهم، به تاريخ )رزدنت سازمان اطالعات انگليس(رايزن نظامي سفارت انگليس در كابل -سرگرد النكاستر
 .دبير دوم سفارت شوروي ديدار نمود -با  واويلف) لوتي از كابليانتس» ناپديد شدن« دو روز پس از( 1941جوالي 

هنگام اين ديدار، ديپلمات انگليسي با آرزومندي مبني بر اين كه واويلف را وارد بحث مساله قبايل مرزي پشتون 
ديپلمات ما با هراس از . ، آغاز به بازگويي مسيرهاي كوچروي هاي تابستاني آن ها به افغانستان نمودبسازد

پرواكاسيون نوبتي ديگر انگليسي ها كه سازمان استخبارات بريتانيا در افغانستان به انجام آن بس ماهرانه و هنرمندانه 
  . سر باز زدكار مي كرد، از بررسي اوضاع در مرزهاي هند و افغانستان 

  
سخنان صادقانه ناگهاني رزدنت انگليسي كه با داشتن روابط بسيار خوب  در برابرانتظار واكنش ديگري از واويلف 

چنين بر مي آيد كه النكاستر با درك اين نكته، براي آن كه خود را تبرئه . خود با باسماچي ها بنام بود، دشوار بود

                                                 
  3و 2، برگ هاي »هند«، 2437بايگاني خدمات اطالعات خارجي، كارتن شماره // 7/2/1941گزارش فرد براندت، تاريخي .  791
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 793.»هيچگاهي در شمال افغانستان در نزديكي هاي مرزهاي شما نبوده ام«ه نموده باشد، ناگهان به واويلف گفت ك
  . افت و ديپلمات انگليسي رفتگفتگوها ناگهاني پايان يسپس 

  
تالش نورزيدند با ديپلمات هاي  ييبريتانياديپلمات هاي ديگر هيچ يك از  ،پس از ديدار النكاستر با واويلف

با گذشت هر روز هر چه بيشتر در لزوم اقدامات  1941ها در ماه جون  يشوروي تماس بگيرند با آن كه انگليس
  .فغانستان باورمندتر مي شدنداباهمي با شوروي در برابر اجنتوري فاشيستي در 

  
و سپردن وعده از سوي او در  چرچيلسخنراني معروف تاريخي ايراد  و ه شورويفاشيستي ب آلمان پس از حمله

بي آن كه منتظر رهنمود  سفير انگليس در كابل، -زر تيتلريا در جنگ با فاشيسم، فربه كشور مزمينه ياري رساني 
او كه از آماده گيري . برداشت براي نزديكي با سفارت شوروي در كابل پوياييد، بي درنگ گام هاي ناملندن ب

تان را از نزديكي هاي فاشيست ها نيك آگاهي داشت، هراس داشت كه انگليس به تنهايي نمي تواند حكومت افغانس
ي ها و ايتاليايي ها از آلمانبدون همكاري با شوروي، انگليسي ها نمي توانستند حتا به اخراج . باز دارد آلمان با

  . افغانستان اميدوار باشند
  

از نمايندگي ديپلماتيك  ،دبير يكم سفارت بريتانيا در كابل -فليتچر 1941جون  بيست و سومدر اين پيوند، به تاريخ 
ي ها از افغانستان آلماندر زمينه برون راندن «شوروي در كابل بازديد و به نمايندگي از فريزر تيلر پيشنهاد نمود 

    794.»نمايند همكاري
  

در آن جا پويايي هاي پر  ي هاآلمانكه سرگرم بازديد از شمال افغانستان  ،در اين هنگام ،سفير شوروي -ميخاييلف
بود كه بي درنگ در باره پيشنهاد انگليسي ها سرپرست سفارت  مستشار، -، كزلفگامدر اين هن .دبو رنگي داشتند،

جون با به دست آوردن دستور از كميسارياي خلق در امور خارجي  بيست و هشتمبه مسكو گزارش داد و به تاريخ 
ره سازماندهي اقدامات پيشنهاد او در با«از سفارت انگليس در كابل ديدار نمود و به اطالع فريزر تيتلر رساند كه 

   795».ي ها از افغانستان پذيرفته مي شودآلماناج رهمي ميسيون هاي انگليس و شوروي در زمينه اخاب
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5.  
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به سفارت براي ديدار با او به كابل بازگشت، سفير انگليس بي درنگ  ،به تاريخ يكم جوالي ميخاييلف هنگامي كه
طي ساليان دراز رويارويي و . در كابل از سفارت شوروي بوداين نخستين بازديد نماينده انگليس . ي آمدوروش

 گرفتهشكل از يك ديگر » آشتي ناپذير دشمن«دار تصور پاي ،مخاصمت ميان شوروي و بريتانياي كبير در اين كشور
  796.بانه و تشريفاتي داشتندآام تهر دو ديپلمات با يك ديگر برخورد بس ديپلما ،از اين رو، در اين ديدار. بود

  
صرف به تاريخ  ،در سال هاي پيش از جنگ ،ي ها در افغانستانآلماندر باره اقدامات ميان آن ها مبادله اطالعات 
سفير بريتانيا به آگاهي سفير شوروي اطالعاتي را   ،در اين روز. آغاز گرديد!) به ابتكار انگليسي ها(چهارم جوالي، 

اين گونه، با . ذشته نهايت محرم شمرده مي شد، رساندكه درگ) سعد گيالني(در باره ماجراجويي پير شامي 
ستون «فروريختاندن ديوارهاي ناباوري دو جانبه، ديپلمات هاي شوروي و انگليس آغاز به برپايي همكاري در برابر 

  . پنهان نمي كرد كه به چنين همسوي يي نهايت دلچسپي دارد ييجانب بريتانيا. فاشيستي در افغانستان نمودند» پنجم
  

 اوبر -ي هاآلماندر باره گسيل برنامه ريزي شده به گونه عاجل از كابل استخبارات انگليس  ،جواليچهارم  روزبه 
كه در  فرستادرا  27گزارش اطالعاتي شماره  ،به اقامتگاه نائب السلطنه هند در سمله ،به وزيرستان ؛دورفر و براندت

ه وزيري ها را زپس از مورد انتسيلوتي كه سفر او آغاز قيام تا 797»آتش افروز«آن در باره مقاصد و وظايف عمليات 
ان ه هر بهايي كه شده اجنت هاي سازمبتا انگليسي ها مي دانستند كه بر آنان است . ، آمده بودتسريع بخشيد

  . را به دام انداخته و گرفتار نمايند آلماناستخبارات نظامي 
ممكن بود انجام دهد براي آن كه قيام را در گستره قبايل پشتون در  مي كوشيد همه آنچه را كه آلمانبه نوبه خود 

  . مرزهاي هند و افغانستان آماده كند
  

كه امضاء كرد  در كابل آلمانرا در كرسي سفير جديد  هينتيگ . وتقرر  ريبنتروپ دستور ،1941جون  29به تاريخ 
رييس سازمان -درياساالر كاناريسيبنتروپ و ر. رهبري نمايد مي بايستي اجنتوري فاشيستي را در افغانستان

 هاي در زمينه تنيدن سازمان سرشاربا داشتن تجربه  هينتيگبر آن سنجش داشتند كه  آلماننظامي  استخبارات
مي تواند كاميابانه عمليات طراحي شده از  ،جاسوسي و پيشبرد اقدامات ويرانگرانه در افغانستان و كشورهاي عربي

  .به سر رساندرا در افغانستان و شمال هند  مانآلسوي استخبارات 
  

گواه برآن بود كه در  ،به كرسي سفارت در كابل )هينتيگ( آلمانميانه وزارت خارجه  رخاو فتررييس د گماشتن
كاناريس پيشنهاد  1941هنگامي كه تابستان . اندقبايل رويدادهاي بزرگي در شُرُف وقوع  »آزاد« افغانستان و نوار

                                                 
سفير انگليس در كابل، تاريخي  -سفير شوروي در افغانستان با  فريزر تيتلر -جلس ديدار ميخاييلفيادداشت صورت م . 796

  167، برگ 6،پوشه 196، كارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // 1/11/1941
٧٩٧. Hauner M. Op. cit. P. ٢٣٦ 
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براي انگليسي ها به گونه  ،دنندر تركيه را با اسكار فن نيدر ماير تعويض ك آلمانسفير  -رانتس فن پاپنكه فنمود 
دهليز مطمئني را براي اجنت هاي خود و  بزنندي ها مي خواهند بر آنان در هند ضربه آلمان: نهايي روشن گرديد كه 

   798.از راه تركيه، ايران و افغانستان تدارك ببينند
  

براي حكومت انگليس زير  )MI-2(از سوي استخبارات بريتانيا  1941ش محرم تدوين شده در ماه جوالي در گزار
ايتاليايي ها و  ،در سه ماه اخير«: آمده است» دسيسه هاي كشورهاي محور در افغانستان و بارون فن هينتيگ«نام 

كدام   سرگرم با پويايي -كرده انديي انه آغاز به بازي نمودن نقش تعيين كننده و قاطع به گمان غالب ي هاآلمان
اين جا و در مرز شمال  قيام پشتون ها در سازمانگري  بزرگ در افغانستان هستند كه هدف آن برپاييكارروايي و 
 به ياريم كه از رباشد بوس  -مي بايستي رهبر جناح چپ كنگره ملي هند واييركاراين  گرداننده. باختري است

    . آن را به راه خواهد انداخت ،خود در كابل عمال
  

با فقير ايپي و ديگر  ،تا به منظور برپايي شورش در مرز شمال باختري هند و پنجاب او دستور العمل هايي داده است
  799.»هايي برپا گردد تماس ،سران قبايل

  
چرخي و پير شامي در باره روابط هينتيگ با امان اهللا خان، صديق خان بود سپس در گزارش اطالعاتي آورده شده 

ي ها و ايتاليايي ها در زمينه برپايي قيام سراسري قبايل آلمانهمه تالش هاي «و نشاندهي شده بود كه  )سعد گيالني(
عمدتا به ياري موضعگيري حكومت افغانستان كه با كشورهاي محور در زمينه . مرزي پشتون ناكام بوده است
  . »همنوايي و همراهي نكرده است

   
نشاندهي كرده بود كه  ،با جمع بندي و آناليز اوضاع در مرزهاي هند و افغانستاندر گزارش خود MI-2  ن،در پايا

استخبارات . براي انگليسي ها متوجه مي سازدرا بزرگترين تهديد فقير ايپي  طالعاتي،بر پايه آخرين گزارش هاي ا«
او به گونه يي  هاي كه پويايي( آمدن هينتيگ به افغانستان گيري ازاز همه وسايل براي جلو تابريتانيا بايسته مي پندارد

در مرزهاي شمال باختري هند  1920و  1916رامي هاي سال هاي آعلت نا« ،كه در گزارش يادآوري گرديده است
  .»بهره گرفت ،)»و افغانستان گرديده بود

  
ر از هر چيزي سخنان يكي از افسران واكنش حكومت بريتانيا در هند به امكان آمدن هينتيگ به افغانستان را بهت

هرگاه اين هينتيگ، همان هينتيگ باشد، روزهاي تيره «: استخبارات انگليس در گستره قبايل پشتون بازتاب مي دهد
  800.»و تاري را در پيش رو خواهيم داشت

                                                 
   . 86. ، ص1972ي در خاور نزديك و ميانه، مسكو، ، جنگ پنهان.روميانتسف، ف.  798
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در ماه  ،ريخاوهاي در جبهه  )»ويرماخت«( آلمانهنگامي كه حكومت افغانستان زير تاثير پيروزي هاي ارتش 

در كابل داده بود، حكومت  آلمانپنهاني موافقت خود را با گماشته شدن هينتيگ به كرسي سفارت  1941جوالي 
به بريتانياي كبير تضمين بدهد كه اين تا انگليس بي درنگ به فريزر تيتلر رهنمود داد هاشم خان را وادار سازد 

  .اهد گرديدوابل نخدر ك آلماني هيچگاهي رييس ميسيون آلمانديپلمات 
  

در وزارت خارجه  »ريپرتوار«نخستين پرده نمايش خود را در اين « در كابل، سفير انگليس ،جوالي نهمبه تاريخ 
تيتلر، روز ديگر با علي 801.كرد» برآمد«كه در آن به شدت در برابر آمدن هينتيگ به كابل  »برگزار كرد افغانستان

 نعلي محمد خان  به او به نمايندگي از حكومت خود از برآورد. يدار كردوزير خارجه  افغانستان د –محمد خان 
   802».تقاضاي لندن  خود داري ورزيد

  
حال كه كار به جايي رسيده بود كه هاشم خان دست نشانده و زر خريد انگليسي ها آغاز به مهر ورزي با فاشيست ها 

  . بدترين روزهاي خود آماده شود »پيشواز«به برحكومت بريتانيا در هند بود تا  نموده بود،
  

ميانه به زودي شوروي و انگليس را وادار گردانيد تا اين مساله را  راجنتوري فاشيستي در كشور هاي خاوتكاپوهاي 
سفير  -استالين براي نخستين بار با ريچارد كريپس 1941جوالي هشتم به تاريخ . در باال ترين تراز بررسي نمايند

پيش از اين ديدار، او به تفصيل  همه گزارش هاي ديپلمات هاي شوروي را در افغانستان مطالعه . انگليس ديدار كرد
مرزهاي  ختنسامصوون با شوروي محض براي  ها كرد و نتيجه گيري نمود كه انگليس به تنگاتنگ ترين همكاري

شوروي در باره پويايي هاي استخبارات  مداركبه گمان غالب، استالين با  .آماده اند هند از تهديد فاشيست ها
  . شنا شده بودآ كشورهاي محور در ايران و افغانستان» ستون پنجم«

و ايتاليا مبني بر تحريك شورش پشتون ها در  آلماندر ميان اين مدارك، يك سندي بود در باره تالش هاي 
مك به بريتانياي كبير در كه با دادن وعده ك پي برداستالين بي درنگ . مرزهاي شمال باختري هند بريتانيايي

حكومت شوروي مي تواند عقد سازشنامه را ميان شوروي و  ،فاشيستي در خاور ميانه آلماننابودسازي اجنتوري 
  .دخشبسرعت ب آلماندر جنگ در برابر  انگليس در زمينه اقدامات باهمي

  

                                                                                                                                                             
  .متن انگليسي 243. ، ص1974، سال )اريزونا(آدمك، تاريخ روابط خارجي افغانستان در ميانه  سده بيستم ، تكسون، . 800

، پرونده ويژه 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // 28/7/1941فريزر تيتلر تاريخي يادداشت ديدار ميخاييلف با .  801
  . 193، برگ 5، پوشه 196، كارتن 23

٨٠٢. Hauner M. Op.cit. P. ٣١١. 
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ه از امضاي سازشنامه با شوروي سر در پيوند با اين، استالين، در ديار با كريپس، پس از سرزنش حكومت انگليس ك
ي ها را هم در ايران و هم در افغانستان كه مي توانست هم به انگليس و هم آلمان چشمگير تمركز  مساله«باز مي زد، 
       803.»زيان برساند، به رخ انگليسي ها كشيد ،به شوروي

  
از اين رو، از گزارش . زمينه از لندن نداردكريپس دانست كه او دستورهاي روشني در  ابهام آميزاز پاسخ  ،استالين

ي ها را از افغانستان آلمانبايسته است «سفير شوروي در كابل، آن بخش سخنان سفير انگليس در كابل را كه گفته بود
در باره روي دست گرفتن تدبيرها در «وعده سپرد از لندن  ، در پاسخفرستاده انگليس. ، ياد آور شد«اخراج كرد
  .»در افغانستان، بپرسد -گاه خطري پيش بيايدايران و هر

  
در برابر  همگام و كه رخدادهاي بعدي در افغانستان نشان دادند، پيشنهاد استالين در باره اقدامات باهمي سانيبه 

نيك مي دانست كه  ،وزير خارجه انگليس -اين را همچنان انتوني ايدن. اجنتوري فاشيستي بسيار به موقع و به جا بود
    .بايسته مي پنداشت را 804»براي حفظ منافع بريتانيا در كشورهاي خاور ميانهكاري با شوروي هم«

  
ي ها و ايتاليايي ها شتابان آماده مي شدند اوبر دورفر را آلمانكه  ه بودندديشيدنيندر لندن روي پيشنهاد استالين هنوز 

زمان و جايي را كه آدم هاي  ،به كواروني و راسموس ،انتسيلوتي با بازگشت از نزد فقير ايپي. به وزيرستان بفرستند
  . فقير ايپي در انتظار اجنت هاي ابوير خواهند بود، اطالع داد

  
نيز  ، )بودندSD(806(» .دي. اس«و 805»ابوير«كه به ترتيب ماموران ( در كابل، آلمانپزشكان سفارت  -فيشر و بريكمن

اين فاكت گواه بر هماهنگي و همكاري . اشتندد» آتش افروز«نيز مشاركت بس پويايي در تدارك عمليات 
 )مند ابويرركا( همو، فيشر 807.در گسيل اوبر دروفر و براندت به گستره قبايل داشت ».دي. اس«و » ابوير«تنگاتنگ 

مير صاحب سرهنگ  بردار  -.]گ-يعقوب خان اسكاوتمحمد مير [را  ورفر و برندتوبر داپيشنهاد نموده بود كه 

                                                 
  .72. ، ص1983مناسبات انگليس و شوروي در زمان جنگ جهاني دوم، جلد يكم، مسكو، . ٨٠٣

804. Lawlor S. Britain and Russian entry into the War. // Diplomacy and Intelligence during the 

Secind War. Cambidge, ١٩٨٥.P. ١٧٧.   
  .گ-سازمان استخبارات نظامي آلمان در دوره هيتلر.  805

  .گ-دستگاه امنيت كشوري آلمان –خدمات امنيتي  -به آلماني -») Sicherheit Dinst(زيشرهايت دينست «مخفف  . ٨٠٦
٨٠٧ . Glasneck J., Kircheisen I. Turkai und Afghanistan – Brennpunkte der Orietpolitik im 
Zweiten Weltkrig. Berlin, ١٩٦٨. S. 244. 
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رو به  شي ها سفارش نمود براي سفر پيآلمانبه  ،همراهي كند كه به نوبه خود ،)در كابل» بويرا«جاسوس ( 808-خان
  . هند بريتانيايي با خود به همراه بگيرند» آزاد«پشتون را از نوار نفر نه  ،وزيرستان

  
زي تامين ي و قبايل مرآلمان، به گمان غالب، كمك نمود ارتباط مطمئني ميان هيات .)دي. كارمند اس(بريكمن

و شايد در مسكو بود كه در باره  ه بودبه چنگ استخبارات شوروي افتاد سران قبايل،به هاي او از نامه  شماري. گردد
   809.نزد فقير ايپي آگاهي يافته بودند» ابوير«گسيل اجنت هاي 

  
ها با بي احتياطي  يآلمانچون . در هر صورت از همان آغاز محكوم به شكست بود» آتش افروز«هر چه بود، عمليات 

بودند كه برخي از آنان اجنت هاي استخبارت بريتانيا و  براي انجام آن پاي شمار بسيار آدم ها را به آن كشانده
  .افغانستان از كار برآمدند

  
شير افضل خان، كارمند پليس افغانستان از كار  -ي خود معرفي كرده بودندآلماناجنتي كه ايتاليايي ها به همتايان 

ابوير را به دست آورده و بي درنگ دست اندر كاران » آتش افروز«مد كه از طريق او اطالعات در باره عمليات برآ
   810.خود گرفته بود و ترصد نظارتآن را زير  

  

                                                 
محمد يعقوب  1939در سال «: جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ در باره اين شخص چنين مي نگارد 203-202. ص.غبار در ص . ٨٠٨

جرمني ها به هوس فعاليت ضد انگليسي . فر جرمني مستخدم افغانستان ارتباط سياسي و تحريك آميزي برقرار كردخان سكاوت با چند ن
قوه پيش بين دولت، اين ها را در لوگر . در سرحدات شرقي افغانستان، از كابل به مقصد پاكتيا در معيت راهنماي شان فرار كردند

پسان ها هم . او بعدها رها شد. ن سكاوت هم به همين نام مدتي در محبس كابل ماندمحصور و از بين جاروب كرد و محمد يعقوب خا
چنان كه برادرش . وظيفه جديدي را در پاكستان قبول و در راديو پاكستان ضد سياست افغانستان راجع به پشتونستان مشغول تبليغ گرديد

پاكستان را تبليغ كرده و اين جنگ سياسي مشتعل نگه داشته مي  يعني ضديت با. در كابل عين وظيفه را به شكل معكوس انجام مي داد
   .گ-.»شد

برادر محمد يعقوب . ينده وآوازخان زن در كشور بودآنخستين سر -شوهر بانو پروين؟ -مير محمد يعقوب خان: يادداشت گزارنده
ستان گريخت و در راديوي پاكستان در سال معروف به ماستر اسكاوت بود كه پسان ها به پاك» مير خان«مير صاحب خان، همان  -خان

از از از از «: هاي جنگ راديويي ميان دو كشور در زمان داوود خان به بدگويي از خاندان شاهي مي پرداخت و هر شب اين شعر را مي خواند
بود و باش بود و باش بود و باش بود و باش     محلمحلمحلمحل    - - - - با اشاره به ديره دون هندوستانبا اشاره به ديره دون هندوستانبا اشاره به ديره دون هندوستانبا اشاره به ديره دون هندوستان((((» » » » يارب چه كرده ايم كه جور دو دون كشيميارب چه كرده ايم كه جور دو دون كشيميارب چه كرده ايم كه جور دو دون كشيميارب چه كرده ايم كه جور دو دون كشيم    - - - - جور دهر دون ستم ديره دون كشيمجور دهر دون ستم ديره دون كشيمجور دهر دون ستم ديره دون كشيمجور دهر دون ستم ديره دون كشيم

به نام ) در دوره جنرال محمد ضياء الحق(و اوايل سال هاي دهه هشتاد  1970و سپس هم در اواخر دهه ) خاندان نادر خان در دوره تبعيدخاندان نادر خان در دوره تبعيدخاندان نادر خان در دوره تبعيدخاندان نادر خان در دوره تبعيد
را به سود رژيم نظاميگر پاكستان، اعراب و غرب و بر عليه رژيم حزب » كاكا جان و برخوردار«برنامه تبليغي پرشنونده » كاكا جان«

  .  اتيك خلق افغانستان و شوروي پيشين، پخش مي كرددمكر
٨٠٩ . Hauner. M. Op. cit. P.٣٣٠. 
٨١٠.  Talwar B. R. The Talwars of  Patan Land. New Dehli, ١٩٧٦. P. ١٤٠. 
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نمي خواست مناسبات با انگليس را خراب بسازد و به گونه مدلل هراس داشت كه در صورت قيام پتان ها هاشم خان 
به استخبارات خود و پليس كابل فرمان  از اين رو،. نستان نيز پشتون ها سر به شورش خواهند برداشتدر هند، در افغا

  . الفعل گرفتار نمايندداد تا اجنت هاي ابوير را با
  

به گونه يي كه پسان ها . استخبارات بريتانيا كمك بزرگي را در بازداشت اوبر دورفر و برندت به افغان ها ارزاني كرد
يا  همراه بر«به عنوان  )مير خان( همه آدم هايي كه مير صاحب خان، دسانر برلين مي كوشيد به اثبات بربرندت د

، )مير خان(خود مير صاحب خان. گذاشته بود، كامندان پليس كابل از كار برآمدندي ها آلمانبه دسترس » راهنما
ن شارا به دام گسترانيده شده بر سر راه » ابويري ها«بود تا  شده اجنت استخبارات بريتانيا برآمد كه به او وظيفه داده

  . بكشاند و بيندازد
  

كوشيد به  در افغانستان فاش شده است، آلمانراسموس، بي آن كه در سوداي آن باشد كه طرح هاي استخبارات 
به برلين پيام  1941جوالي  14به تاريخ  .جنگ افزار هاي مدرن را گسيل دارداز ياري ايتاليايي ها به فقير پارتي يي 

تفنگ هاي : رمزي گسيل گرديد به امضاي پيلگر كه در آن فهرست تسليحات مورد نياز وزيري ها آورده شده بود
در نظر بود اين جنگ افزارها  811...تيربارهاي پدافند هوايي و انگليسي، نارنجك هاي دستي، سالح هاي ضد زرهي

از رسيدن اجنت هاي ابوير نزد فقير در  سسالح ها بايد پ اين .برسانند» رودس«را با هواپيماهاي ايتاليايي 
   .  گورويخت،  به او رسانده مي شد

  
هرگاه چنين مي شد، بي ترديد در وزيرستان شورش بزرگ ضد بريتانيايي در مي گرفت، چون بخش بزرگ قبايل 

تاليايي ها اين پيشنهاد را با تكيه به مگر، اي. مي پيوستندبه فقير پشتون استان مرزي شمال باختري هند بريتانيايي 
براي راسموس و ويتسيل تنها 812.؛ رد كردندسالح ها نيندازنداز هواپيما اين كه به او  خواهش مصرانه فقير مبني بر

بكوشند به كمك همان ايتاليايي ها پارتي كوچك اسلحه را همراه با اوبر دورفر و برندت  -يك چيز مانده بود
   .بفرستند

  
فرمانده سپاه مركزي  -ي ها و ايتاليايي ها تالش داشتند با كمك سردار محمد داوود خانآلماناز اين، گذشته 

  .به وزيرستان رخنه نمايند )قوماندان قواي مركز(
  

سوار بر يك خود رو، به همراهي دوازده نفر وزيري، از  ،اوبر دورفر و برندت ،1941جوالي  19به تاريخ به هر رو، 
به جايي كه از پيش براي ديدار با وزيري ها  در گذشته در ماه جون كواروني كوشيده بود، برود، همان راهي كه

                                                 
٨١١. Akten zur deutschen auswärtigen Politik ١٩٤٥ -١٩١٨. Sierie D. Bd. Xii . ١. Bonn, ١٩٧٠. S. 
١١٦. Schnabel R. Tiger und Schakal. Wien; ١٩٦٨. S.١١٦. 
٨١٢. Hauner. M. Op. cit. P. ٢٣٠. 
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. درست در همين جا بود كه آن ها در دام گسترانيده شده از سوي مرزبانان افغانستان افتادند .تعيين شده بود، رسيدند
  .در لوگر» علم«لِ كوچك و باريك دام بسيار زيركانه و آگاهانه گزيده شده بود پ» شاندن«جا، براي 

  
اوبر  ،در اين هنگام. دادند) توقف(» ايست«روي پل رسيد، افغان ها » ابوير«هنگامي كه خود رو حامل اجنت هاي

سفرهاي استخباراتي پيشين خود در افغانستان گير افتاده بود، بي درنگ  دردورفر كه شايد بارها در چنين اوضاعي 
چون او وزيري هايي را كه . ريسكي كه او به آن دست يازيده بود، مدلل بود . ام بگريزدآتش گشود  وكوشيد از د

مگر، مرزبانان افغاني توانستند با نخستين شليك خود او را بكشند و . به پيشواز ش آمده بودند، به چشم مي ديد
  . همتاي او را زخمي بسازند

  
ونه، وزيري هايي كه به پيشواز آن ها آمده بودند، به يك را همراهي مي كردند و همين گ آن دووزيري هايي كه 

مي بردند، به » كادو«براي فقير ايپي  همه بارهايي را كه اوبر دورفر و برندت ،افغان ها .چشم برهم زدن، ناپديد شدند
هاي گلوله ها، سيصد هزار افغاني و بيش از ده هزار روپيه و نيز نقشه  باچندين قبضه تفنگچه : چنگ آوردند

   . ضبط گرديده است» لوگر حادثه«اين رخداد در تاريخ به نام  813.بزرگمقياس نواحي مرزي افغانستان و هند
اجنت هاي  يهاشم خان با آگاهي يابي از دستگير. در كابل، خبر ناكامي اجنت هاي فاشيستي مانند بمب انفجار كرد

  814.»كشته نشده استمثل اوبر دورفر افسوس كه انتسيلوتي : فرياد كشيد ،يآلمان
  

ر زير شكنجه اعتراف كرد كه براي استخبارات بريتانيا كار مي كرده هنگام بازپرسي د) مير خان(مير صاحب خان 
محتمل تر از هر  815.به دست انگليس ها بسپارد ،ي ها را بي درنگ پس از عبور از مرزآلمان ه تااست و در نظر داشت

ي ها و ايتاليايي ها ارتباط داشتند، چون پليس آلمانكساني را برده بود، كه با  چيزي، او شايد هنگام بازپرسي نام هاي
  816.در كابل چهل و هشت تن را بازداشت نمودبه بود كه بسياري از آنان وزيري بودند

  
كشيده شد و كار به جايي رسيد كه نام هاي شماري از افسران بورد رهبري ارتش  1941اگست  بهدامنه بازداشت ها 

تنها كسي كه در اين ماجرا از ميان آب خشك و تر ناشده برآمد، سردار . نستان در فهرست سياه ديده مي شدافغا
در روند اين بازداشت ها، پليس افغانستان مقادير بزرگ جنگ افزار را كه پنهاني به افغانستان آورده   .داوود خان بود

ونگر را زير نظارت قرار داد كه بايد در هر هفته دو بار  تاندر پيوند با اين، حكومت افغانس. شده بود، به چنگ آورد

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون //  1941جوالي   28و  21يادداشت صورت مجلس ديدار ميخاييلف با فريزر تيتلر تاريخي . 813

  .2.4 ،195، برگ هاي 5، پوشه 196، كارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071روسيه، فوند 
   .203، برگ 5، پوشه 196، كارتن 23، پرونده ويژه 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند . 814

٨١٥ . Hauner. M. Op. cit. P. ٣١٧.  
بايگاني سياست خارجي // 16/8/1941رايزن نظامي سفارت بريتانيا تاريخي  -يادداشت صورت مجلس ميخاييلف با النكاستر.  816

  . 295، برگ 5، پوشه 196، كارتن 23، پرونده ويژه 071ه، فوند فدراسيون روسي
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در همين رابطه هم، نظارت بر سفارت هاي كشورهاي محور شديدتر شد و نورم  817.در اداره پليس حاضر مي گرديد
  .بنزين براي موترهاي سفارت هاي شان كاهش داده شد

  
به به حكومت افغانستان يكپارچگي خود را  شدند تا بر آندر اين اوضاع، نمايندگي هاي كشورهاي محور در كابل، 

تنها نمايندگان سفارت  ه، در مراسم خاكسپاري اوبر دورفر ن1941جوالي  20به تاريخ اين بود كه . نمايش بگذارند
جاپاني ها موجب شگفتي زدگي و نمايشي به ويژه حضور . ، بل نيز سفارت هاي ايتاليا و جاپان آمده بودندآلمان
ي آلماناين كار گواه بر آن بود كه ميسيون جاپان در باره گسيل اجنت هاي . ي حكومت افغانستان گرديده بودپريشان

  . شايد هم در اين عمليات كدام سهمي گرفته بود يا و هنزد فقير ايپي آگاهي داشت
  

دند، نيز نمي توانست كشته شده بازتاب يافته بو »ابويري«رجزخواني هايي كه در سخنان گفته شده بر سر آرامگاه 
و همپيمانان  آلمانبراي جلوگيري از عميق تر شدن درگيري با حكومت افغانستان . افغان ها را نگران و پريشان نسازد

بنا به قوانين افغانستان باسد . در يكي از بيمارستان هاي كابل بستري ساخت) هر چند هم زير نظارت( آن، برندت را 
ي ها كه سپاهيان آن ها به باور آلمانمناسبات خود را با نمي خواست مگر، هاشم خان . دنداو را به دادگاه مي كشاني

  .بسياري از سياستمداران افغانستان به زودي شوروي را شكست  داده و به مرزهاي افغانستان مي رسيدند، خراب سازد
  

شان جازه دادند به بالين جاسوس زخمي به رغم همه اين ها، پيلگر رنج فراواني برد تا افغان ها به او و واسموس ا
 به راسموس گفت كهاز ترس  برندت،  چنين بر مي آيد كه. عالقه داشت» حادثه لوگر«راسموس به جزييات . بروند

بي درنگ به برلين  ،اين گفته ها .او و اوبردورفر را نه مرزبانان افغاني، بل كماندوهاي انگليسي به دام انداخته بودند
     818.و رهبري ابوير هم روشن است به آن باور نمودشد، گزارش داده 

  
چون همو آن . ي ها در شكست جاسوسان خود بيش از هر كسي كواروني و انتسيلوتي را گناهكار مي شمردندآلمان

در همكاري تنگاتنگ در اين گير و دار، استخبارات افغانستان، به گمان غالب، . ها مسوول ارتباط با فقير ايپي بودند
و به آتش آن هيمه مي  و ايتاليا زمينه چيني مي نمود آلمانانگليسي ها براي تيره شدن روابط ميان سفارت هاي  با

  .انداخت

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون // 20/9/1941معاون قنسول پولند تاريخي  -يادداشت صورت مجلس واويلف با تيلياتسكي.  ٨١٧

  .  96، برگ 6، پوشه 196، كارتن 23، پرونده ويژه 071روسيه، فوند 
٨١٨.Mader J. Op. cit. S. ٣٥٩.   
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با  به سر مي برد، »بازداشت«به برندت، هنگامي كه در  ،يكي از افسران پليس افغانستان -براي نمونه، عبدالقادر خان
پليس افغانستان به افسانه هاي بافته شده از سوي او . استفقير ايپي نرفته  انتسيليوتي هيچگاهي نزد«گفت كه نيشخند 

     819».ريشخند مي زند ،و رفتنش نزد فقير ايپي
  

از منابع «به او گفت كه  م خان خود با وينگر ديار نموده، به اين گفته ها باور كنند، هاشبيشتر ي ها آلمانبراي اين كه 
     820. »نزد فقير ايپي نرفته بود ،مستشار سفارت ايتاليا -انتسيلوتي روشن گرديده است كه مموثق براي

  
روايت نيرنگ بازي ايتاليايي ها كه در به دام افتادن ابويري ها در وادي لوگر، انگشت نكوهش و سرزنش به سوي 

را از شانه هاي  تيچون بار مسوول. براي راسموس و پيلگر بسيار خوشايند و پذيرا بودآن ها نشانه گرفته شده بود، 
به  براي آرامش بخشيدن به خود،از اين رو، . بر مي داشت» آتش افروز«آن ها به خاطر ناكامي و شكست عمليات 

   .نمودند باور ،»يبدهخود فري« هر چند هم باآوازه هاي پخش شده از سوي افغان ها 
  
ي پمنابع تخصيص يافته براي فقير اي بهرد راسموس و ويتسيل مصرانه مي كوشيدند كواروني را در دستب 1942سال  تا

آدم هاي ارتباطي آمده از گورويخت، فاكت ديدار انتسيلوتي و فقير ايپي  1942در ماه مي : مگر، بيهوده. متهم سازند
و ايتاليا را در كابل بهبود  آلماناين خبر ديگر نمي توانست مناسبات ميان سفارت هاي كه  !آوخ 821.را تاييد نمودند

  . ببخشد
  

سفير افغانستان در برلين رهنود داد به حكومت رايش سوم در پيوند با  -در اين ميان، هاشم خان به اهللا نواز خان
 آلماناهللا نواز خان به وزارت خارجه  1941جوالي  23اين بود كه به تاريخ . نمايد) پروتست(اعتراض » حادثه لوگر«

شما مي توانيد در افغانستان هر كاري را كه «: گوشزد نمودان ديدار آمد و از سوي هينتيگ پذيرفته شد كه او در پاي
ي آلمانبا اين كار، ديپلمات افغاني بار ديگر 822.»حكومت افغانستان همكاريمگر تنها با . خواسته باشيد، انجام دهيد

به  آلمانه رهبري راستش، رخدادهاي بعدي نشان دادند ك. ها را از ماجراجويي هاي تازه در افغانستان بر حذر داشت
  .واكنش نشان داده بود گفته هاگونه بايسته به اين 

  

                                                 
  . 3-2، برگ هاي »هند«2437كارتن شماره . بايگاني خدمات اطالعات خارجي// گزارش فرد براندت.  819
  همان جا.  820
  . 12-11، برگ هاي »هند«بايگاني خدمات اطالعات خارجي ، كارتن مربوط به .// 30/5/1942تلگرام ويتسيل به برلين، تاريخي .  821

822. Hauner M. Op. cit. P. 317.   
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. در افغانستان و گستره قبايل پشتون گرديد آلماننخستين ناكامي جدي استخبارات  ،»آتش افروز«شكست عمليات 
گليس بار ديگر استخبارات ان. نتوانست اجنت هاي خود را به وزيرستان بفرستد و به آن سرزمين سالح بفرستد »ابوير«

  .گسترده اطالعاتي خود را در افغانستان به نمايش گذاشت بزرگ و شبكه هاي توانمندي
  

بريتانياي در افغانستان همچنان بار ديگر به اثبات رساندند كه بايسته است  1941جوالي  -جونهاي رويدادهاي ماه 
سرنوشت چنين بود كه  ،ساس منطق تاريخيبر ا. شدتنگاتنگي داشته بابا شوروي در خاور ميانه همكاري كبير 

  . سيا نقش همپيمانان را بازي نمايندآدر  »بازي بزرگ«حريفان پيشين در 
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  بخش سي و چهارم
  نيتگيه )اعتماد نامه(اگريمان  رِدرد س

براي و بخواهد اقدام باهمي يي را تر از مسك پيگيرانه تا لندن را برآن واداشت ،رويدادها در مرزهاي هند و افغانستان
  . افغانستان پيش گيرند ي ها و ايتاليايي ها از آلمانبرون راندن 

  
 ،، از پذيرش هينتيگ به عنوان سفير در كابل سر باز نزدلندن 823»دو مارش«به رغم هاشم خان كه از اين انگليسي ها 

 در كشورهاي خاور زمين ويرانگرانه هاي وياييپديپلمات جاسوس با تجربه بزرگ  -هينتيگ. ندبود شدهنگران  بس
مي توانست حتا با منابع اندك و با شمار كم اجنت ها درد سرهاي بزرگي را براي انگليسي ها در گستره قبايل  بود و

  . پشتون بيافريند
  

 است و ايش يافتهبه شدت افز »لوگر حادثه«در برلين مي دانستند كه فشار بريتانيا بر هاشم خان پس از  ،به نوبه خود
پشتيباني نمايد،  .]گ-هينتيگ )استوار نامه(در زمينه نپذيرفتن اعتماد نامه [از تقاضاي بريتانيا هم هرگاه شوروي 

  . و استوار نامه وي را نخواهد فرستادنخواهد داشت يرش هينتيگ پذخود داري از از  چاره يي جزحكومت افغانستان 
  

ديپلمات هاي بريتانيا را در برابر عمل انجام  تابسيار شتاب داشت اي رفتن به كابل بر ،رايش سوم »سفير نو« -هينتيگ
كه از آن جا  آمدبه تهران  )اطالعات استخبارات شورويبر پايه ( 1941در تابستان او  ،ين روهماز . شده قرار بدهد

را » حادثه لوگر«هاي اندوهبار آمدن او مي توانست به پيمانه چشمگيري دستاورد. رفتن به كابل را بگيردآمادگي 
و  جبران نمايد، سياسي و هم در زمينه گسترش اقدامات خرابكارانه در برابر بريتانيا در هند عدبهم در ي ها آلمانبراي 

پر هنگامه  پيرامون شخصيت هينتيگ كشاكش ميان قدرت هاي بزرگ درگير، 1941تابستان با اين،  در پيوند .بزدايد
  . تديپلماتيك درگرف

  
كريپس بنا به رهنمود ايدن با مولوتف ديدار و به او يادداشتي را تقديم كرد كه در آن  1941جوالي  بيستمبه تاريخ 
و گاه  آگاهي دارد كه در باره آن سخن در ميان استحكومت همايوني بريتانيا كامال از آن خطري «: آمده بود

 به.] گ-تا كنون اقداماتي[. مايد كه تا كنون ناموفق بوده استدر زمينه زدايش آن بذل مساعي مي ن به تنهاييگاهي 
ي هايي كه در اين كشورها به سر آلمانمقصد متقاعد ساختن حكومت افغانستان و ايران مبني بر كاهش دادن شمار 

  ..]گ-ايم كه چندان موثر نبوده استه انجام داد[، مي برند

                                                 
اقدام واكنشي يا تهاجمي سياسي يي كه براي وارد آوردن فشار در سيماي  -)به زبان فرانسوي. (يك واژه خاص ديپلماتيك است.  ٨٢٣

، گسيل يادداشت ها، ديدارها و گفت و شنودها و خاطر نشان ساختن )اولتيماتوم(، دادن اتمام حجت )اعتراض(دادن پروتست
   .        گ-.طرف مذاكره انجام مي شود دو و يا هم چند ه دست آوردن امتيازات از طرف ياوگوشزدها، براي برآوردن اهداف مشخص و ب
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كه (حكومت همايوني با تقرر چندي پيش آقاي فن هينتيگ  ،مي شودمساله به افغانستان مربوط كه با توجه به اين 

رهبري مي كرد و در اين اواخر سرگرم در كابل  1916 -1914را در سال هاي جنگ جهاني اول  آلمانميسيون 
در  آلمانبه كرسي سفارت ) در مرزهاي شمال باختري هند بريتانيايي است) سعد گيالني(توطئه ها با پير شامي 

حكومت همايوني اين كار را نشانه آشكاري مي پندارد دال بر فرمانبري  .ويژه يي برخورد مي نمايد نگرانيبا  كابل،
  824.»آلمانافغان ها از 

  
بازنگري در تمايل  مبني بر ساختن آن  وادار براي بر كابل » فشار اقتصادي«دستاويز  ،ها يسپس در يادداشت انگليس

بريتانيا به شوروي پيشنهاد نمود همزمان بازرگاني با افغانستان را  .ارائه گرديد بودتيگ دادن استوار نامه به هين آن در
  . وضع نمايندگزنده خود داري نمايند و اين گونه تحريماتي  آن كشوربرهم بزنند و از صدور مواد نفتي به 

  
ه عنوان تدبيرهاي وادار كننده بمي توان  ،هرگاه كابل گوش شنوايي نداشته باشد«آمده بود كه در يادداشت كريپس 

مبني بر نكوهش حكومت را  كارزار گسترده راديويي، »حاصره كامل اقتصاديم«در پهلوي ، از اين هم سختگيرانه تر
  825 .»راه اندازي كرد هاشم خان

  
دو «ي راه انداز زمينه با ابراز آرزومندي در زمينه همكاري هاي تنگاتنگ ميان لندن و مسكو درحكومت بريتانيا، 

پيش ) شوروي -شكارا با بي اعتمادي به همپيان نو خودآ(پيوست اين سند،  ،باهمي ديپلماتيك در افغانستان »مارش
ي آلمانشمار بيش از حد زياد كولوني «مسوده يادداشت اعتراضيه سفارت شوروي در كابل در برابر حضور  سنوي

  826.ه بودرا ارائه نمود» در افغانستان
  

چنين بر . مي نمايد و پاسخ آن را خواهد داد بررسيكه حكومت شوروي مساله افغانستان را  شتاظهار دامولوتف 
مساله « -باهمي را »دو مارش«ها هدف اصلي  يمي آيد كه براي كاخ كرملين اين نكته خوشايند نبود كه انگليس

ي و ايتاليايي از آلمانندان براي اخراج شهرو بودندو تنها پس از آن موافقت نموده  بودندقرار داده  »هينتيگ
  . دنگام هايي بردار ،افغانستان

  

                                                 
از سوي كريپس  20/07/1941عنواني كميساراي خلق در امور خارجي شوروي كه  به تاريخ  يادداشت سفارت انگليس در مسكو.  824

  . 574. ، ص2000، مسكو، 24اسناد سياست خارجي شوروي، جلد // .به مولوتوف سپرده شد
  .575. همان جا، ص.  825
  .576. همان جا، ص.  826
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، در گستره قبايل پشتوندر سال هاي جنگ جهاني يكم هينتيگ : درك كرد شدانگليسي ها را مي  ،روشن است
از مگر براي شوروي مهم تر بود اجنتوري فاشيستي را در افغانستان شمالي . زيان رسانده بود بيش از اندازه براي آنان

پويايي چنداني از خود  »ي با پاسپورت ديپلماتيكآلمانجاسوس « 1916-1915جايي كه در سال هاي  -ميان ببرد
گرفته ر موافقت نمودن و برآورده ساختن خواهش حكومت بريتانيا فورا بتصميم مبني  ،از اين رو. نشان نداده بود

و يادآوري مي  خود گوشزد 1941جوالي  بيستماريخي كه كريپس بارها براي مولوتف در باره ياداشت ت با آن. نشد
مستلزم هماهنگي تنگاتنگ متحدان در همه عرصه ها به  ،فاشيستي و همپيمانان آن آلمانمبارزه باهمي در برابر . كرد

  . استخبارات بودعرصه شمول 
  

ن سرويس هاي ويژه شوروي ها بس ترسناك بود، آغاز همكاري ميا يالقوه فاشيستي به هند كه براي انگليساتهديد ب
مساله  ديدار و با استالين در مسكو سفير بريتانيا ،1941در روزهاي پاياني ماه جوالي . و بريتانيا را سرعت بخشيد

 در زمينهو موافقت اصولي او را بررسي كرد فاشيستي  آلمانهمكاري سازمان هاي اطالعاتي دو كشور را در برابر 
به  ،با كميسارياي خلق در امور كشوري همكاريسازشنامه  براي عقدبه مسكو تانيا آمدن نماينده استخبارات بري

  827.دست آورد
  

كه  اينمبني بر ورد آبه دست  ي از لندنرهنمود ،در مسكو خودمانند همتاي نيز  ،كابلسفير بريتانيا در  -فريزر تيتلر
 21بي درنگ به تاريخ  تيتلر،. هم بخوردبر  ،آمدن هينتيگ به كابل تادهد بهر آن چه را كه ممكن است انجام 

جوالي از سفارت شوروي بازديد و به آگاهي سفير ميخاييلف رسانيد كه هنگام بازداشت برندت و كشته شدن اوبر 
   828.افتاده بود] نيروهاي انتظامي افغاني[به چنگ  ،مرميو  از نزد آنان هفت دستگاه تيربار، شماري تفنگچه ،دورفر

  
در پي به دست آوردن  مبني بر اين كهرا  سفير انگليس در مسكو –حكومت خود به كريپس رهنموداو ، سپس

موافقت حكومت شوروي در زمينه وارد آوردن فشار باهمي بر هاشم خان به مقصد وادار ساختن او براي رد اگريمان 
براي بي  يتانيا در باره هينتيگ استخبارات بر ي كهمدارك و كوتاه پيرامون به آگاهي ميخاييلف رسانيد برآيد، هينتيگ

ه ژدر اين حال به ويفريزر تيتلر  .روشني انداختگرد آوري نموده بود، اعتبار ساختن او در نظر حكومت افغانستان 
   829.خاطر نشان ساخت روابط تنگاتنگ هينتيگ را با پير شامي و امانيست ها
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 ٣٦٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

ن نمي توانست كدامين گامي در پشتيباني از تقاضا كرمل كاخ ميخاييلف تا به دست آوردن رهنمود هايروشن است 
  اين بود كه . از اين رو، فريزر تيتلر ناگزير بود به تنهايي عمل كند. هاي انگليس ها در قبال حكومت افغانستان بردارد

. دگردي» بارياب« ] -كه در آن هنگام فرمانرواي راستين كشور بود[به حضور هاشم خان  1941جوالي  26به تاريخ 
داكتر [(مدير اداره سياسي وزارت خارجه  -معاون صدرات و نجيب خان -سردار نعيم خان همراه باهاشم خان او را 

براي فريزر  ها،حضور اين دو در گفتگو. پذيرفت .] گ-)مدير عمومي سياسي وزارت خارجه -نجيب اهللا تور وايانا
هند بريتانيايي به » آزاد«پيوستن قبايل پشتون نوار  خواستارچون . بود و پيام خوشي به همراه نداشتنتيتلر نويد بخش 

  .بوده و گرايش هاي ژرمانوفيلي داشتند آلمانافغانستان بودند و از همين رو هوا دار 
  

بريتانياستيزانه خود در باره پويايي هاي خصمانه متبوع به نمايندگي از حكومت  ،هادر آغاز گفتگو يديپلمات انگليس
از دادن استوار تا  كوشيد هاشم خان را متقاعد گرداند و سخن گفت »حادثه لوگر«افغانستان با اشاره به در ي ها آلمان
  . مگر بيهوده. دو ساعت آزگار كوشيد به مقصد خود دست يابدتيتلر . به هينتيگ خود داري ورزد) اعتماد نامه(نامه 

  
از هاشم خان دوستانه خواستم «رانه به ميخاييلف گفت كه دلگي ،ندوه و افسوسبا اتيتلر ،پس از اين ديدار ديگر،روز  

سپس با ارائه مداركي كه هينتيگ ... را پس بگيرد آلمان نوسفير  –تا اگريمان صادر شده از سوي افغان ها به هينتيگ
به پويايي ) در كابل(را نزد وي سخت بي آبرو مي ساخت، نشاندهي نمودم كه هينتيگ بي چون و چرا در اين جا 

مگر او قاطعانه رد كرد اگريمان صادر شده به او را . انگليس و افغانستان خواهد پرداخت ،هاي خصمانه ضد شوروي
چون يك كشور  .حكومت افغانستان نمي تواند با ديكته ديگر كشورها عمل كند«باز پس بگيرد و اعالم نمود كه 

ي را كشته و ديگري را زخمي نموده است و انآلم كپليس افغانستان ي«: و سپس اظهار داشت كه 830.»مستقل است
  831.»حكومت افغانستان نشان داده است كه به گونه جدي از موقف بي طرفي پيروي مي نمايد ،با اين كار

  
از آن گفتگوها ناگهان  سنمودم كه پ .]گ-افغانستان[ ناچار هاشم خان را تهديد به محاصره اقتصادي ،سر انجام

  . پايان يافت
  

يپلمات هاي شوروي در فير انگليس پشتيباني نكرده بود، دس »دو مارش«با آن كه سفارت شوروي از  هر چه بود،
به تاريخ ميخاييلف  .تماشاچي هاي بيطرفي در كشمكش در حال شكل گيري ميان افغانستان و انگليس نبودند ،كابل

به وزارت خارجه  ر افغانستانگزارش محرمانه يي در باره پويايي هاي اجنت هاي فاشيستي د 1941جوالي  28
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 ٣٦٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 كارپف »ويژه«دقيق تر بر مواد بايگاني  -اين سند بر پايه داده هاي استخبارات شوروي. به مولوتف فرستاد -شوروي
  . تدوين گرديده بود ،رايزن نظامي سفارت شوروي-
  

 - چون در پيوند با آن .فاشيستي بر شوروي شادمان است آلماندر گزارش آمده بود كه حكومت افغانستان از حمله 
افزون بر اين، در كابل باورمند . تهديد حمله شوروي بر افغانستان رفع گرديده است -به پنداشت رهبري افغانستان

به زودي شوروي را شكست خواهد داد كه پس از آن ديگر نخواهد توانست به سان كشور واحدي  آلمانهستند كه 
  .832ستان امكان خواهد داد بخش چشمگير آسياي ميانه را بگيرداين كار به افغان. موجوديت داشته باشد

  
كه ظاهر شاه و هاشم خان در نخستين روزهاي  بودبه آن پيمانه بزرگ  آلمانباورمندي خاندان شاهي در پيروزي 

  .جنگ دست به يك رشته اقدامات شوروي ستيزانه يازيدند كه در گزارش ميخاييلف در باره آن به تفصيل آمده بود
از پول خود دوازده هزار افغاني را براي برپايي مراسم دعا و  1941جون  22ظاهر شاه پس از  ،راي نمونهب

  .نذرانه داده بود آلمانشكرگزاري در نيايشگاه هاي كابل در پيوند با درگرفتن جنگ ميان شوروي و 
  

بسيار خوب شد كه شوروي «: بود ابراز ادشته 1941جون  25هاشم خان به تاريخ  ،بر پايه اطالعات سفارت شوروي
و بسيار  833شور واحد به چند پارچه فرو خواهد پاشيدكاز يك  ،شوروي در نتيجه جنگ. وارد جنگ گرديد آلمانبا 

آن ها آرزومند بازگشت به ميهن . در افغانستان شمار بسيار مهاجران شوروي بود و باش دارند. خواهد گرديد ناتوان
. بايد افغان ها براي جنگ آمادگي بگيرند« .]گ-:و افزود[... 834.»در اين زمينه كمك كردبايد به آنان . شان هستند

  835. »به خاطر كشتن كافران به بهشت مي روندمسلمانان بايد وسيعا در ميان مردم اين انديشه را پخش كرد كه 
  

آمادگي حكومت افغانستان براي نمونه هاي فراواني را آورده بود دال بر  طالعاتي،ميخاييلف با تكيه بر داده هاي ا
در باره پويايي هاي خرابكارانه اجنتوري فاشيستي در افغانستان و نيز بر جان دو باره يافتن  ،جنگ ممكنه با شوروي

به ويژه آن فاكت پريشان كننده آزار مي داد كه حكومت كاخ كرملين را . نشاندهي نمود »باسماچيان«جنبش 
 .اعالم داشته بودرا  »ادامه مشي دوستانه در قبال شوروي«ماه جون به سفير شوروي  30 و 23افغانستان به تاريخ هاي 
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 ٣٦٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 836.به تعويق مي افگندرا  »بي طرفي افغانستان در جنگ جهاني دوم« اعالم ،مگر به بهانه هاي گوناگون و رنگارنگ
  .ت در برابر شوروي بجنگددر يك سخن، نزد ديپلمات هاي شوروي اين تصور پا مي گرفت كه افغانستان آماده اس

  
شوروي در افغانستان به  سازمان هاي اطالعاتيتوجه اصلي ، 1941تابستان  »تار تيره و«روشن است در روزهاي 

 هاي پويايي هاي خرابكارانه سازمان با اين هم،. شده بود »ميخكوب«رخدادهاي روان در كابل و در افغانستان شمالي 
يكي از مهم ترين محورهاي كار نيز قبايل پشتون هند بريتانيايي » آزاد«ر كشورهاي محور در نوا اطالعاتي

رغم اوضاع به  ،رايزان نظامي سفارت شوروي -كارپف .وهمين بود كه . استخبارات شوروي در افغانستان مانده بود
از » گرحادثه لو« خطر كرد براي بازيابي چگونگي 1941ماه جوالي  30-29به تاريخ هاي  ،پيچيده در كابل

  838.نمايدبازديد  837قندهار
  

 1941د در ميانه هاي تابستان يرهبري شوروي را وادار گردان ،شان كننده در افغاستانو پري نگران كنندهاوضاع 
به گمان بسيار به ( 1941اگست  9به تاريخ . گسيل بداردبه كابل داراي تجربه كار در افغانستان را ماموران اطالعاتي 
جديد استخبارات خارجي شوروي  )رييس سرويس اطالعات( رزدنت -اهللا وردي يف. م ،)اليندستور مستقيم است

زير «كاميابانه  1936 -1934هاي تنيده بود و در سال در پامير كه در سال هاي جنگ داخلي شبكه جاسوسي يي را 
  839.، به كابل آمددر افغانستان كار كرده بود» پوشش ديپلماتيك

  
و نام » الماسف. م«با نام مستعار (دبير اول سفارت شوروي در كرسي  ،پورت ديپلماتيكپاس ، بااهللا وردي يف

ديپلمات هاي خارجي در كابل در دوره حضور و حكومت افغانستان را » الماسف«. به كابل آمد )»زمان«استخباراتي
مامور اطالعاتي ديگر  -كفبيزرو ،هنگام در همين. مي شناختند هم به همين نام خانوادگي  در افغانستان اشقبلي 

گماشته شد  ،شركت بازرگاني خارجي شوروي در افغانستان -»وستوك انتورگ« نماينده جديدشوروي، به سمت 
  . ل نمايداعمكنترل اكه به او وظيفه داده شده بود بر دسيسه هاي فاشيستي در ميان باسماچيان در افغانستان شمالي 

  
هاشم خان را متقاعد گردانيد كه شوروي  ،در كابل بريتانيايي پلمات هاي شوروي وميان ديو پيوسته ديدارهاي پيهم 

او به بيرون راندن جاسوس هاي كشورهاي [ باهمي يي به مقصد وادار ساختن »دو مارش«تدارك در پي و انگليس 
 31، به تاريخ از اين رو .اند آن كشوربرهم زدن پويايي هاي اجنتوري فاشيستي در و .] گ-محور از افغانستان

.  ديگر تكرار نشود» حادثه لوگر«خواهش نمود تا ماجراهايي از دست از او با پيلگر ديدار و مصرانه  1941جوالي 
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 ٣٦٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 جوييچنين ماجرا ،شبكه هاي گسترده جاسوسي انگليسفعاليت هاي در شرايط ناآشنايي با محل و مردم و «چون 
    840.»محكوم به شكست اند ،ها
  

. آمدن هينتيگ به كابل ناممكن مي باشد ،اعالم نمود كه در اوضاع پديد آمده آلمانه سفير هاشم خان ب ،سپس
كه  هنگاميبه پيلگر وعده نمود  ،هاشم خان براي اين كه پيامدهاي اين خود داري را در برلين نرمتر ساخته باشد

همدست و س برخواهد انگيخت و به مرزهاي افغانستان برسد، قبايل مرزي پشتون را در برابر انگلي »وريرماخت«
  841.خواهد گرديد آلمانهمپيمان 

  
: تكرار كرد ،ديپلماتيك امير حبيب اهللا خان را در دوره جنگ جهاني يكم يحكومت افغانستان عمال باز ،اين سان
در  1941در  را كه مجيد خان زابلي اين نكتههرگاه . ي ها همدست شده، در انتظار برنده جنگ ماندآلماننهاني با 

آنگاه پي  در سنجش بگيريم، خاندان شاهي را از راه سويس به امريكا انتقال دهد،هاي كوشيده بود سرمايه  آلمان
   .كه هاشم خان برگزيده بود، يگانه راه ممكنه بودرفندي مي بريم كه ت

  
در كابل  آلمانسفير  تقرر هينتيگ به عنوان اب تصميم خود مبني بر عدم موافقتافغان ها ، 1941به تاريخ يكم اگست

  842.ندرا به آگاهي فريزر تيتلر رسانيد
  

 تكاپوهايداشت، با در دست داشتن اطالعات در باره نآن كه هنوز از تصميم افغانستان آگاهي  احكومت شوروي ب
برآورده  ،باهمي در كابل »دو مارش«لندن را در باره  خواهشتصميم گرفت  ،فاشيستي در افغانستان هاي اجنتوري

در را كريپس را به حضور پذيرفت و موافقت اصولي كاخ كرملين  1941به تاريخ يكم ماه اگست مولوتف . ازدس
   843.به اطالع او رساند »مساله اگريمان هينتيگ«حمايت از بريتانيا در 

  
فرا به مسكو  او يكي از افسران سازمان اطالعات بريتانيا را«اعالم داشت كه  به مولوتف سفير انگليس ،در همين ديدار

 را پيشكش كرد او فهرستي از مسايلي ،سپس 844.»گست خواهد رسيدا چهارميا سوم كه به تاريخ هاي  است خوانده
انجام عمليات هاي ويرانگرانه در : كه نماينده سازمان اطالعات بريتانيا بايست با همتايان شوروي خود بررسي نمايد
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 ٣٦٩ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 اظهار كريپس  .سازمان هاي استخباراتي و تعيين جاهاي همكاريعات مبادله اطال ،»در سراسر گيتي« آلمانبرابر 
براي حفظ . »فاش بسازندبراي يك ديگر دو طرف بايد تعهد بسپارند تا ساختارهاي سازمان هاي خود را «: شتدا

ه محرميت، قرار شد كه در گفتگوهاي تيلفوني ميان سفارت بريتانيا و كمييسارياي خلق در امور خارجي، نمايند
  .معرفي نمايد» دوست شخصي سفير«استخبارات انگليس خود را 

  
را به مسكو سرعت بخشيده » دوست سفير«آمدن  ،با درك اين كه رويدادها در مرزهاي هند و افغانستانمولوتف 

كه از سوي ستي شيفا هاي نامه هاي بريكمن را در رابطه با پويايي هاي اجنتوري 1941اگست  5بودند، به تاريخ 
در . به دسترس كريپس گذاشت به دست آمده بود، قبايل هند بريتانيايي» آزاد«در نوار موران اطالعاتي شوروي ما

سفير بريتانيا به مولوتف اطالع داد كه حكومت افغانستان از دادن اگريمان به هينتيگ منصرف گرديده  ،اين ديدار
  . وروي و انگليس در كابل نيستباهمي ش »دو مارش«به نيازي  ديگر  آن،است و در پيوند با 

  
در برلين تصميم  ،در كابل آلمانن سفير ااز پذيرفتن هينتيگ به عنو و خود داري افغانستان» حادثه لوگر«پس از 

  . اجنتوري خود را در اين كشور نگهدارند» موعود روز«تا فرا رسيدن و گرفتند در افغانستان محتاط تر عمل كنند  
  

در حال «:فرستادي در كابل آلمانميسيون اين شرح به به  تلگرامي را 1941اگست  9به تاريخ  ريبنتروپاز اين رو، 
وارد مي آوردند و آن حكومت را بر انجام بر حكومت افغانستان فشار نيرومندي را انگليس و روسيه شوروي  ،حاضر

هر گونه انجام  از .. ..ندمز شما خواهشما ،در اين اوضاع. ندزاقدامات در برابر اتباع رايش در افغانستان بر مي انگي
ها نداده و با  اه بهانه يي به دست انگليسي ها و روس ،روي دادن كدامين حادثهبا تا  خود داري ورزيد» اقدامات«

    845.»مقاصد آنان مساعدت نكنيد
  

بريتانيا در گستره  تهديد جدي يي را براي موقف ،فاشيستي در افغانستان شبكه هاي جاسوسي پويايي هايبه هر رو، 
 جلوگيري از به مقصد  ،انگليسي ها شتابزده براي برپايي همكاري با شوروي ،از اين رو. آفريده بود قبايل پشتون

سازمان هاي جانب انگليسي در امر برپايي تماس هاي تنگاتنگ ميان . گام هايي برداشتند ،آمدن هينتيگ به كابل
ستون «چون در لندن ناممكن بودن زدودن . پيش دستي نمود خاورميانه در كشورهاي شوروي و انگليساطالعاتي 

نفس فاكت برپايي تماس هاي تنگاتنگ ميان . مي دانستند شوروي همياريفاشيستي را در افغانستان بدون » پنجم
صادر شده ن را وادار گردانيد تا اگريمان آ ه،حكومت افغانستان را ترساند ،ميسيون هاي شوروي و بريتانيا در كابل

از رهبري محروم  ،در هند و افغانستان آلماناجنتوري  ،در نتيجه. باز پس بگيرد را براي هينتيگ براي آمدن به كابل
   . گرديد كه برخوردار از تجربه بزرگ پيشبرد عمليات هاي خرابكارانه در كشورهاي خاور بود
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 ٣٧٠ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  بخش سي و پنجم
  ببر براي پرش آماده مي شود

        
در برلين از انديشه برانگيختن  ،در وادي لوگر هم )هيتلري آلمانسازمان اطالعات نظامي (» ويراب«پس از ناكامي 

 1941اگست  9تلگرام تاريخي .  شورش بزرگ ضد بريتانيايي در مرزهاي شمال باختري هند دست بردار نبودند
  . را ملغي قرار نمي داد» ببر«مگر عمليات  .ريبنتروپ امر به احتياط كاري مي داشت

        
به مسكو  )هيتلري آلماننيروهاي مسلح ( جايي كه ويرماخت –سياسي در جبهه خاوري -افزون برآن، اوضاع نظامي

اوضاع به گونه روز  ،»آزاد«نوار  در گستره  ،در پهلوي اين. نزديك مي شد، خوشبيني رايش سوم را بر مي انگيخت
مومندها، و افريدي ها  .ادامه مي داد بارزه در برابر انگليسي هامبه فقير ايپي در وزيرستان : افزوني انفجار آميز مي شد

ي ها امكان مي آلمانهمه اين ها به . نيرومندي داشتند» ستون پنجم«در افغانستان ي ها آلمانبودند و آماده قيام  هر آن
  . اميدوار باشند دادند به پيروزي پالن ماجراجويانه خويش

        
با  آلمانبه هماهنگي تنگاتنگ اداره سياست خارجي  ،يرانگرانه در برابر هند بريتانياييبراي انجام كاميابانه اقدامات و

در چهارچوب دفتر  آلماندر پيوند با اين، در وزارت خارجه . نياز بود سرويس هاي ويژه فزونشمار آن كشور
آن به دست آدم تروت  نام گرفت كه رهبري» رگروه هنداك«ارگان نو . اطالعات يك دفتر فرعي ديگر ايجاد گرديد

 آلمانهاي اجنتوري فاشيستي در افغانستان و هند در وزارت خارجه  پوياييهمه مسايل مربوط به 846.تسوزولتس بود
        847847847847.پيش مي برد ،دبير دولتي -ويلهلم كپلر–را معاون ريبنتروپ 

        
هندي ايجاد شده از سوي را مي بايستي سازمان زير زميني ناسيونالسيت هاي » ببر«در انجام عمليات  كليدي نقش

چون . مگر، عمال رهبر آن بهارت رام تلوار بود. رهبر اسمي آن گرديد -بوس. بهارت رام در هند بازي مي نمود
مخابره چي رمزياب سفارت ايتاليا بيرون  -اورالندو ماتسوتيبوس را از كابل با پاسپورت  ي ها وايتاليايي هاآلمان

در  آمده است و از بهارت رام بيشتر» سازمان ماتسوتي« نام ي زيرآلمانزمان در اسناد از اين رو، اين سا ،آورده بودند
نام برده مي » آدم ماتسوتي«و يا » دبير سازمان ماتسوتي«رحمت خان، چونان  -نام مستعار اصلي اجنتوري اش پهلوي

  . شود
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 ٣٧١ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

كه پيش از هر (شخصيت بهارت رام  در ارزيابياشتباه بزرگ سازمان هاي ويژه فاشيستي  ،در اين كلمه چيني ها
مورد اعتماد  نفرو » همراه بر« -در گام دوم چيزي يك كمونيست هندي بود و اجنت كمينترن و درست پس از آن

   .؛ نهان بود)بوس
        

بر شوروي  آلمانموقتي بود و ناگزير مي بايستي پس از حمله » بلوك پيشتاز«رهبر  -بوسبا » يكيرت«همكاري گروه 
به اشاره شوروي ها براي اين كه پيوسته كماكان در روشني  ،شايد دستوري[(ه كدام دليليمگر ب. يافت پايان مي

و ... پايان نيافت.] گ-)ي ها در افغانستان و هند باشندآلمان -و در نتيجه در كابل »كيرتي«نمايندگان تكاپوهاي 
درست همانند » ببر«عمليات ! ن پيدا ننمودندبه هيچ چيزي سوء ظ ،ديپلمات ها و جاسوسان كشورهاي محور در كابل

  . از همان آغاز محكوم به شكست بود ،هاي اجنتوري فاشيستي در گستره قبايل پشتون پوياييديگر 
        

در كابل : ناچار بايد بهاي گزافي پرداخت لغزش هايينشان دادند كه به خاطر چنين  1941ماه جون رخدادهاي 
هنوز نمي دانست كه رهبري  ،او با برداشتن اين گام. ي تماس برپا نمودسودي با سفارت شوروهميندر سينگ 

كمونيست هاي پنجابي نمي خواستند به سود دشمن ...بهارت رام تلوار هم داده استه چنين وظيفه يي را ب» كيرتي«
  . فاشيستي كار كنند آلمان -شوروي

        
و با جامه سنتي پشتون ها به سفارت شوروي ا: دست به خطر بزرگي زدسودي مجرب و محتاط  ،1941در ماه جون 

اين كار به معناي برداشتن  .رايزن نظامي ديدار نمايد كه با او به زبان روسي گفتگو كرد –آمد و توانست با مرادف
 - او نام مستعار خود در كمينترن را . در افغانستان و هند بود »ابوير« گام نخست در برهم خوردن و ناكامي پالن هاي

        848848848848....نشاني دكان اوتام چند را به او داد ،ن بن، به مرادف بازگفت و براي ارتباطات بعديشيروا
        

سفير شوروي و نمايندگان  -بعدي خود از سفارت شوروي، به گمان غالب با ميخاييلفهاي سودي، هنگام بازديد
هاي كشورهاي محور  با سفارت» كيرتي«كه به آنان در باره همكاري گروه  نموده بودگفتگو  استخبارات شوروي

رهبري : زده نتوانست نگما يستواكنش مسكو را به اين اطالعات ارزشمند دشوار ن. ه بوداطالع داد در كابل
 هاي استخبارات شوروي تصميم گرفت از اعضاي كيرتي و پيش از همه از بهارت رام تلوار براي نابودسازي شبكه

            ....بگيرد هجاسوسي فاشيستي در افغانستان و هند بهر
        

هر دو بازي . پرده شدس رزدنت تازه استخبارات خارجي شوروي -اهللا وردي يفبه  آزمودن بهارت رام و كار با وي
از نوار  1941جوالي  16هارت رام به تاريخ ب. در پيش رو داشتند كه بايد آغاز مي كردند» ابوير«خطرناكي را با 
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 ٣٧٢ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

كه براي همراه با سودي در خانه اوتام چند  ،خود به كابل نپيشياو درست همانند سفر . آمد لقبايل به كاب »آزاد«
در ازاي آن از سازمان اطالعات ايتاليا  وي يي را تجهيز نموده بود نخود اتاق ويژه و به گمان غالب پنها» مهمانان«

اين خانه ي ها نمي خواستند از آلمانچنين بر مي آيد كه به همين دليل     849849849849.به سر مي بردند ،جداگانه پول مي گرفت
از طريق  آلمانراسموس مي خواست تا آن ها روابط خود را با سفارت . تيمي براي ارتباط با هندي ها كار بگيرند

            .نمايند برپانماينده گشتاپو در كابل  –لوتتس گيل هامر
        

با سفارت  روي داده بود و در شهر بازداشت هاي بي رويه كساني كه» حادثه لوگر« ،هنگام سفر بهارت رام به كابل
هنگام ارتباط گرفتن با  ،ميسيون هاي كشورهاي محور ،به همين دليل. هاي خارجي ارتباط داشتند، آغاز شده بود

با دبير سفارت ايتاليا  –آدلف كيرشينينخست  به هر رو،. پنهان كاري ها را تقويت بخشيده بودند ،اجنتوري خود
كه دستورهاي بوس مبني بر  با او گفتگو كرد در پغماند كواروني خو ،ديدار نمود و تنها پس از چند روزبهارت رام 

            850850850850....سپرد برايشرا  »جنبش نيرومند ضد بريتانيايي«كار در گستره قبايل براي سازماندهي  گسترش
        

همه نيروي خود  ،ديگر اميدي به ايتاليايي ها نداشتند ،»آتش افروز«پس از شكست عمليات راسموس و ويتسيل كه 
پس . ايجاد نمايندرا  و كانال مستقل ارتباط با فقير ايپي ماليشهند  انداختند تا شبكه خودي اجنتوري را دررا به كار 

از گزارش بهارت رام در باره آن كه سازمان زير رهبري او با مومندهاي وادي خجوري به توافق رسيده اند و قبايل 
آغاز به آموزش دادن وزيري ها با الفباي كارهاي  در باره اقدامات باهمي در برابر انگليسي ها و عثمان خيل

ي ها برنامه ريزي نموده آلمان. ويرانگري نموده اند، آن دو تصميم گرفتند تا بهارت رام را براي خود استخدام نمايند
        851851851851....را پهن نمايند ويرانگرانه –پوياي اطالعاتي تكاپوهاي ،قبايل پشتون» آزاد«در نوار به ياري او بودند 

        
از همين رو، در . اجنت ارزشمندي چون بهارت رام و گردانيدن و ربودن او از نزد همپيمان كار ساده يي نبودجلب 

مگر به . ارتباط با فقير ايپي را گذاشت از سرگيري راسموس همراه با ايتاليايي ها در برابر بهارت رام وظيفه  ،آغاز
چون  .بهارت رام تلوار هم بي درنگ پذيرفت 852.كار نمايد انآلمزودي به او پيشنهاد نمود تا تنها براي استخبارات 

  . دستاوردهاي عملي بزرگي براي حزب كيريتي به همراه نداشته بود ،همكاري او با سازمان اطالعات ايتاليا
        

ي پاسخ آلمانمگر رزدنت . از راسموس براي سازمان خود تقاضاي اسلحه كرد ،در همان ديدار نخستبهارت رام 
از اين رو، تكيه اصلي را بايد به خريد . سلحه را مي توان تنها به مقادير كوچك از راه تركيه و ايران رسانيدداد كه ا
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 ٣٧٣ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

به بهارت راسموس وعده داد براي اين مقصد مبلغ بزرگي را به دالر و پوند . اسلحه در خود گستره قبايل پشتون نمود
        853853853853....بدهدرام 

        
حال  .تنها به پول نياز بود. پشتون كار دشواري نبود» آزاد«ان در نوار قبايل خريد تفنگ و حتا تيربار از نزد قاچاقبر

 –در ماه هاي جوالي . مگر سكه هاي طاليي بهتر از هر چيزي بودند. روپيه، افغاني، دالر: فرق نمي كرد كه چه پولي
يل پويايي هاي بهارت رام تمو ،سر از اين لحظه    854854854854....هزار دالر امريكايي داد 5.5راسموس به بهارت رام  1941اگست 

  .تلوار به پيمانه چشمگيري افزايش يافت
        

از اين رو، راسموس شتابزده به خرد كردن . فتندرها را بسيار با اكراه مي پذي) بانكنوت(اسكناس» زادآ«قبايل نوار 
ي ها آلمانديگر براي  شانكه هنوز نمي دانستند بهارت رام  ايتاليايي ها. پوندهاي كاغذي به پول افغاني و روپيه نمود

نيز در امر رساندن ارز طرف نياز براي عمليات هاي خرابكارانه در گستره قبايل پشتون به استخبارات  كار مي كند،
  . كمك نمودند آلمان

  
- پس از چندي[ 855.مي خريدنداز هر كوي و برزن كابل به بهاي گزافي اجنت هاي كواروني سكه هاي طاليي را 

 14ه تاريخ ب ناگزير گرديد حكومت افغانستاندر كابل چنان ابعاد وسيعي را به خود گرفت كه مبادالت ارزي .] گ
» افغانستان بانك«يادداشت متحد الماآلي به همه سفارت ها بفرستد و در آن خاطر نشان بسازد كه تنها  1941اگست 

همه سفارت ها گسيل گرديده بود،  با آن كه اين يادداشت به    856856856856....حق انجام مبادالت ارزي را دارند» بانك ملي«و 
        .و ايتاليا را نشانه گرفته بود آلمانسفارت هاي  ،يادداشتپيكان روشن است 

  
دست از مبادله پوندهاي كاغذي بر نمي داشت و به خريد سكه هاي طاليي ادامه مي  آلمانكه اجنتوري  بودهويدا 

 857.كه هاي طاليي مي خردسدر هرات راي فقير ايپي باستخبارات انگليسي تثبيت نمود كه كوتر  ،براي مثال. داد
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 ٣٧٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

منطقي است گمان بزنيم كه تنها اين اجنت ها  858.اوتام چند نيز براي راسموس دو هزار سكه خريداري نموده بود
  ...ي كار مي كردندآلماننبودند كه براي رزدنت 

        
با  ،د سپاهيان انگليسي و شوروي به ايرانستانه وروآزيرا در  .راسموس و آدم هاي او پول هنگفتي در اختيار داشتند

ه در كابل مبلغ هنگفتي را به ارزهاي خارجي رساند آلمانپنج كوريه ويژه از طريق خاك آن كشور به سفارت 
اين پول ها . چون خرد كردن آن در افغانستان خطرناك بود. بخشي از اين مبلغ را راسموس به هند فرستاد    859859859859....بودند

 در كابل آلمانبه سفارت  دور و درازينسبتا  پيمودن راهمي توانستند تنها پس از  ،قانه اوضاعموف سيرحتا در صورت 
كمبود مبالغ گزاف  ناشي از از دشواري هاي راسموس براي چندي در كار خود 1941از اين رو، تابستان . باز گردند

            .رنج مي برد ،روپيه و افغاني
  

پشتون » زادآ«براي آغاز عمليات هاي خرابكارانه در نوار قبايل  ان هر چه بوددر افغانست آلمانبا اين هم، استخبارات 
  . ن كه اين منابع براي مدت دراز بسنده نبودآبا  .به اندازه كافي ارز در اختيار داشت ،تانيايييهند بر

  
ه را در ميان قبايل موافقت نمود پويايي هاي خرابكاران ،چونان نماينده سازمان زير زميني بوس در هند -بهارت رام

راسموس موافقت نمود تنها . هزار روپيه تقاضا كرد نودمگر به خاطر اين كار ماهانه . مرزي پشتون به راه بيندازد
        860860860860....ماهانه هفتاد هزار روپيه به او بپردازد كه نيمي از آن را مي بايستي ايتاليايي ها مي پرداختند

        
برپايه سازشنامه يي كه ميان انتسيلوتي و فقير . كار از اين هم بدتر بود ،آن چه مربوط مي گرديد به تمويل فقير ايپي

هزار مارك  500برابر با ( هزار پوند استرلينگ 25به او ماهانه     كشورهاي محور متعهد گرديده بودند ،بسته شده بود
بلغ را براي راسموس به اين م 1941كوريرهاي ابوير در ماه اگست     861861861861.بپردازند) 1941سال  ي برابر با نرخ روزآلمان

راستش، هرگاه ارتباط با فقير را مي توانستند هم احيا نمايند، اين مبلغ تنها براي يك . پوند استرلينگ رسانده بودند
هزار روپيه  20راسموس در پيوند با تنگدستي، به بهارت رام تلوار در آستانه رفتن او از كابل تنها . ماه بسنده مي كرد

ن پول، او مي بايستي به گردآوري اطالعات در باره سپاهيان بريتانيايي در هند سازماندهي سبوتاژ در در ازاي اي. داد
        862862862862.موسسات صنعتي مي پرداخت

                                                 
  )1942نوامبر (» بازگويي هاي بهارت رام«يادداشت استخبارات سياسي هند، .  858

L/P@J-٢١٨-١٢. P. ٧٧. 
٨٥٩ . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, ١٩٨١.P .٣٣١. 

  .3/8/1941تلگرام راسموس به برلين، تاريخي . 860
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  3/8/1941تاريخي تلگرام راسموس به برلين .  862



 ٣٧٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

        
مگر در آن  .راسموس اين نكته را نيك مي دانست. دشوار بود ،تانجام چنين وظايفي با چنين منابع مالي كم نهاي

هنگامي كه شوروي و انگليس سپاهيان خود را به ايران  . يش از آن بپردازدلحظه به دليل كمبود وجوه نمي توانست ب
. رديدگقبايل پشتون هند بريتانيايي از اين هم بيشتر » زادآ«در افغانستان و نوار  آلمانوارد ساختند، پويايي استخبارات 

گرفتن به گسيل  گيز به آمادراسموس و ويتسيل از ترس اين كه افغانستان نيز به سرنوشت ايران دچار نگردد، آغا
 ،نخستين كساني كه مي بايست نزد فقير ايپي مي رفتند. در افغانستان به گستره قبايل نمودند آلماناعضاي كولوني 

  . ي كابلآلماناز اعضاي كولوني  يداوطلبانهم سپس و  بودند )همراه با دستگاه مخابره(دوخ -ويتسيل و مخابره چي
  

پر » پنهانگاه«پنج  ،ات خرابكارانه در برابر سپاهيان بريتانياييه چيز هاي الزمي براي انجام اقدامبا همتامين آن ها براي 
در برلين براي فرود آوردن نيروهاي ديسانت  ،همزمان با آن. ساخته شد در نواحي مرزي افغانستان از اسلحه و پول

با بوس هاربيت  -»ابوير«جنرال  1941اگست  در اواخر ماهدر همين پيوند، . به وزيرستان آماد گي گرفته مي شد
  863.بررسي كردرا امكانات پرتاب اسلحه و نيروهاي چترباز در نواحي شمال باختري هند  وديدار 

  
ميدانكي را براي فرود رسيد مبني بر اين كه  در كابل آلمانسفارت  ، رهنمودي از برلين به1941اگست  30به تاريخ 

روز ديگر راسموس به برلين گزارش داد كه ميدانك مورد نظر در . ره قبايل بيابنددر گست »كوندور«هواپيماهاي 
دقيقه عرض البلد شمالي  32-31درجه و  69دقيقه طول البلد شرقي  58درجه و  32وزيرستان در مربع كواردينات 

   .بازديد نموده بود» فرودگاه«از اين  هنگام سفر خود چنين بر مي آيد كه انتسيلوتي864.است
  

به  ي موفقآلماناعضاي كولوني  و به ويژه هرگاه ،ديسانت در وزيرستان و اكماالت از راه هوا پياده ساختنبراي 
برپا  آلمانو  »آزاد«بايسته بود ارتباط راديويي مطمئني ميان نوار قبايل  ،نددشمي در گستره قبايل پشتون  شدن پنهان
با دستور العمل راسموس  رسيد از برلين به كابلتلگرام رمزي يي  1941از اين رو، به تاريخ پنج سپتامبر . ديگردمي 

به كابل براي آماده سازي ارتباط ) بهارت رام تلوار(كه به او رهنمود داده شده بود از سفر آينده رحمت خان 
   865».شود گيري هبهرراديويي ميان برلين و سازمان ماتسوتي 

  
 بي سيماز سفارت دستگاه  )بهارت رام(به رحمت خان«: ه شده بودي دستور دادآلمانبه رزدنت ، براي اين كار

بهارت رام  866».بدهيد مواد و پرزه جات براي كار دومدارو مقادير الزم سيم  و جنراتور  ،)منقول(نيرومند پورتاتيف

                                                                                                                                                             
 //  Schnabel.R. Op.cic.S. ٩٥. 
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خود را براي قبايل پشتون مي يافت و يك نفر » آزاد«را به نوار  بي سيمتلوار خود مي بايستي شيوه رساندن دستگاه 
  . آموزش امور راديويي به اختيار دوخ مي گذاشت

  
قبايل  »زادآ«نوار : داده مي شود گونهتنها براي ارتباط به اين  دستگاه بي سيمدر همين تلگرام نشاندهي شده بود كه 

لين تماس برپا تنها در موارد بسيار ضروري اين فرستنده مي توانست مستقيما با بر .برلين -در كابل آلمانسفارت  –
يعني اشغال افغانستان از سوي نيروهاي شوروي و  ،رخ داده بود ايران آن چه كه دردر صورت تكرار 867.نمايد

با دريا ساالر كاناريس فيصله نموده بود، بايد  چناني كه ،در كابل آلمانبه جاي سفارت » سازمان ماتسوني« ؛انگليس
  868.سفارت جاپان در كابل تماس مي گرفت

  
آگاهي ي ها در قبال هند آلمانهرچه بيشتر ترس انگليسي ها را كه در باره پالن هاي  ،تر شدن ابوير در افغانستانپويا

  . بر مي انگيخت و موجبات ترس آن ها را فراهم مي آورد ،داشتند
  

سيار دشوار گرفتن جلو اين كار ب ،آغاز به گسيل اسلحه و دسته هاي خرابكاران به وزيرستان مي نمود آلمانهرگاه 
از سوي سپاهيان بريتانيايي  ،ستاد فرماندهي فقير ايپي قرار داشت جايي كه -گورويختچون ناحيه نزديك  .بود

هرگونه عمليات سركوبگرانه در برابر فقير ايپي مي توانست قيام سراسري قبايل وزيرستان را بر . كنترل نمي شد
ي مي آلمان »كوندور«ي هادر رابطه با اين، هر هواپيما. ناپسند بود از اين رو، چنين اقدامي براي انگليس بس. انگيزد
  . دنپياده نمايبه اين ناحيه بدون زحمت گروه هاي خرابكار را با اسلحه  ندتوانست

  
به  ، اين روندشوروي و بريتانياي كبير در افغانستان سازمان هاي اطالعاتي ه رغم لزوم آشكار همكاري ميانب

بايسته است . ميراث سهمگين دشمني هاي گذشته بر اين امر تاثير شگرفي داشت. مي رفت آهستگي و كندي پيش
وري كرد كه هر دو سازمان استخباراتي در كابل در اوايل مي كوشيدند تماس ها ميان خود را به پايين آ همچنين ياد

برپايي تماس  ،مايه نفاق بود مسكواجنت هاي كمينترن كه هميشه ميان لندن و  پوياييمگر ناگهان . مرز برسانند ينتر
  . سرعت بخشيدرا داخلي و استخبارات سياسي هند هاي كاري استوار را ميان كميسارياي خلق در امور 

  
دستور داده شد گسيل  )»شيروان بن«(سودي ، بهاز طريق سفارت شوروي در كابل» مركز«از  1941در ماه جون 
دستور مي بايستي  ،سودي -كمينترن) فرستاده ويژه(»ايميسار« 869.نمايد سازماندهيرا به هند ) الركين(آچار سينگ 

                                                 
   .101. همان جا ص. 867

868. Hauner M. Op. cit.P. ٣٢٩.  
بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، // پرونده سودي در كمينترن : براي به دست اوردن آگاهي بيشتر نگاه شود به  . ٨٦٩
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مي براي حزب كمونيست هند  ،بر شوروي آلمانتهاجم  زجنگ جهاني دوم پس اسرشت العملي را در باره تغيير 
 باچپي  در باره لزوم همكاري نيروهاي) كمينترن(ن رهنمودهاي كميته اجرايي انترناسيونال كمونيستي آرساند كه در 

  .بازتاب يافته بودبريتانيا حكومت 
  

و رفقاي او از  به سودي  ،كمينترن و كميسارياي خلق در امور كشورچنين بر مي آيد كه در مسكو درست همانند 
  .بي اعتبار ساخته بودند خود را ،آن ها با همكاري با استخبارات هاي كشورهاي محور چون .نداشتنداعتماد  »كيرتي«

او  1941در نتيجه، در اگست . پامير گسيل دارند راهبل از  ،نه از طريق كابلآچار سينگ را مي كوشيدند  از اين رو،
از اين رو، هنگام بازپرسي ماجراي  ،چون او رفته بود تا به انگليسي ها كمك نمايد. در گيلگيت بازداشت گرديد
نام كساني را گرفت كه در اين عمليات  يك ،نستان به شوروي افشا ساخت و يكارساندن بوس را از طريق افغ

به دام انداختن سودي و  در پيمگر استخبارات انگليس . را رها كردندآچار سينگ  ،پس از چندي 870.دست داشتند
   .برآمد بهارت رام

  
 كس )آچار سينگ( الركين به جاي .را آزمود« خط ارتباط از طريق كابل«كمينترن  ،آچار سينگهمزمان با گسيل 

اين گونه، شواهدي دال بر مطمئن  .نزد سودي آمدو  به نام تور جان موفقانه از مرز افغانستان و هند گذشت ديگري
  . در كابل به دست آمد» يكيرت«بودن نمايندگان 

  
را اعتماد نكردند بهارت رام و سودي كه جاسوس هاي مجرب بودند، نيك مي دانستند كه چرا گسيل آچار سينگ 

مستقيما علت شكست  ،در نخستين گزارش گروه كيرتي كه به مسكو گسيل گرديده بود ،از اين رو. به آنان بسپارند
اشتباه بزرگي رخ داده بود كه رفيق الركين «: در اين سند آمده بود. نوبتي كمينترن را در پامير خاطر نشان گرديدند

كه ما همه چيز را براي در حالي . رفتار شدگ ،او پس از گذشتن از مرز هند. را از راه كشمير فرستادند) آچار سينگ(
ما همين . تور جان آمد -رفيق ديگر. جايي كه آدم ما در انتظار او بود –ز راه كابل آماده ساختنه بوديم گسيل او ا

  871 .»بفرماييد -هرگاه مي توانيد رفقاي ديگر را بفرستيد. اكنون از او كار مي گيريم
  

ارتباط با هند را از طريق بار ديگر كمونيست هاي پنجابي پيشنهاد نمودند  ،با داوري از روي گزارش حزب كيرتي
مگر . به اين پيشنهاد پاسخ مثبت دادندبا آمادگي  در زمان ديگري شايد رهبري كمينترن. برپا نمايند» دهليز افغانستان«

 ،در پيوند با اين. گرديده بودوظيفه اصلي همه كمونيست ها فاشيستي  آلمانمبارزه در برابر ،  1941جون  22پس از 

                                                 
   5/12/1941گواهي هاي آچار سينگ چين، تاريخي يادداشت گزارشي استخبارات سياسي هند، تدوين شده بر پايه . ٨٧٠

 // L/P@J/١٢/٢١٨. P. ١٧/٣٢. 
اسي بايگاني  دولتي تاريخ اجتماعي و سي// » 1941دسامبر  1سپتامبر تا  1دوره از مربوط » كيرتي«زارش گروه كمونيستي گ«.  ٨٧١
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بل در اداره استخبارات خارجي  ،نه در كمينترن ؛در افغانستان كار گرفت» رفقاي هندي«آن كه چگونه از در باره 
  . بهارت را به سوي خود متمايل بسازد بايداهللا وردي يف  -اتخاذ گرديد كه رزدنت آنفيصله نهايي شوروي 

  
در يك خانه  جاسوس شوروي -اهللا وردي يفبه زودي ديدار او با و  مدآرام به كابل بهارت  1941سپتامبر در اوايل 

من سر سپرده انقالب هستم و رهايي : او به اهللا وردي يف اعالم داشت كه ،در اين ديدار. صورت گرفت تيمي
 ،مپيمانان آنهيتلري و ه آلمانو  زادي هند بسته به پيروزي شما استمن مي دانم كه آ. و دوست شوروي مكشور

. مي خواهم به شما در عمل كمك نمايم. دشوار است مي دانم كه بر شما اوضاع كنوني. دشمنان شما و ما هستند
حزب من به من رهنمود داده است با سفارت شوروي در كابل تماس بگيرم و همكاري خود و حزبم را به شما 

و در استان مرزي  »زادآ«به ويژه در گستره قبايل  -راني داريمو همكادر اين جا نفوذ و تاثير معين ما . پيشنهاد نمايم
   872.»...ا بهره مند گرديدشما مي توانيد از همه اين ها به خاطر پيروزي تان و رهايي م. شمال باختري هند

  
براي  ،كه او و رفقايش به كمينترننامه يي را  .]گ-رو نوشت[، شسخنانبه كرسي نشاندن بهتر براي  ،بهارت رام

 –به سود حزب خود آلمانآن ها تنها از استخبارات « كه ه آنببين المللي رهبري اين سازمان متقاعد ساختن 
و خود به آرمان هاي كمينترن وفا دار  داده بودندبه آن  و به تنها مواد ساختگي رابهره برداري ابزاري نموده  »كيرتي«

فاشيستي بر اتحاد  آلماناجرايي كمينترن در پيوند با حمله و سرسپرده اند و چشم به راه دستور العمل هاي كميته 
  873».به اهللا وردي يف سپرد ؛اند شوروي

  
 را گشود كه دريچهبراي استخبارات شوروي اين  ،در افغانستان و هند بريتانيايي آلمانرزدنت استخبارات  »ربودن«

و كمك جديي به متحد بريتانيايي ود بياورد زير كنترل خ پويايي هاي شبكه هاي جاسوسي فاشيستي را در اين ناحيه
  . خود نمايد

  
با نكته بايسته بود  ،ي در كابل همكاري داشتآلمانروشن است آدمي را كه در گذشته با سفارت هاي ايتاليا و 

 ،فيتين -رييس استخبارات خارجي ،از اين رو. زمودآ ،همكاري كردآغاز به پيش از آن كه با او  همه جانبه سنجي
كه اتو بيوگرافي بهارت رام را كه او به دسترس خواهش ديميتريف فرستاد با اين به كمينترن عنواني عالمي را است

بود و باش و اطالعاتي را در باره او از هندي هايي كه در شوروي بررسي نمايند  ،استخبارات شوروي گذاشته است
  . جمع آوري نماينددارند، 
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مگر  .كمينترن اطالعاتي را در رابطه با بوس خواست ازفيتين همچنان  ،ت رامافزون بر اطالعات در باره بهار
به رييس استخبارات  كمينترني ها نتوانستند هيچگونه اطالعات ارزشمندي را در باره رييس پيشين كنگره ملي هند

  . دنبده خارجي شوروي
  

به رغم . ، تاييد نمودندداده بوداهللا وردي يف  هبهارت رام در باره خود باطالعاتي را كه  ها، اين آزمون ها و بررسي
كمينترن به استخبارت خارجي سفارش ننمود از بهارت رام و آدم هاي او در  يرهبر ،زمون ها و بررسي هاآنتايج 

آماده دفتر كادر و پرسنل كميته اجرايي كمينترن عنواني ديميتريف يادداشت گزارشي يي را . كار خود بهره بگيرند
بسنده است تا از هرگونه رابطه با  آلمانبا استخبارات .... فاكت رابطه  تنها«: ن نشاندهي نموده بودآدر كه ساخت 

   874»...بگذريم ،استاوتام چند كه او به عنوان فرد ارتباطي طرف اعتماد توصيه نموده  و بهارت رام
  

اهللا ( زمان. و پيشنهاد بهارت را بپذيرد هر چه بود تصميم گرفت خطر كند، با توجه به سود كار ،فيتين با اين همه،
همان دكان اوتام چند  ،اصلي ديدار با او  ميعادگاهقرار شد كه . را داد» روم«به اجنت نو خود نام مستعار ) وردي يف

 –بهارت رام (قبايل پشتون را كه از سوي روم » زادآ«گذشته از اين، اهللا وردي يف گزارش در باره كار در نوار .باشد
استخبارات  ،سر از اين لحظه .ويرايش كرد وتدوين سر از نو ي آماده كرده بود، آلمانبراي استخبارات ) مترح

را به دسترس ) انفارميشن ديز(به گونه منظم اطالعات نادرست و تحريف كننده ) بهارت رام(شوروي از طريق روم 
  . مي گذاشت» ابوير«

  
باجور كه  -كه پايگاه اصلي سازمان اوبه او اطالع داد  واسموس ديدار كرد بهارت رام با ر 1941سپتامبر  17به تاريخ 

 گو اين كه موافقت نموده اند با سازمان اوپشتون هاي اين قبيله . ، شده استقبيله مومند در آن بود و باش دارد
ر زمينه همكاري در يز توانسته ايم دن ه است،يادآوري گرديدچناني كه در گزارش ، با افريدي ها. همكاري نمايند

كه از ارتش بريتانيا تن از هندي ها  300در همين گزارش اطالع داده مي شد كه . برابر انگليس به موافقت برسيم
ر ميان آن ها سه افسر اند كه آغاز به اقدامات خرابكارانه در د. پيوسته اندبه دسته هاي چريكي پشتون ها گريخته اند، 

از كار  راسموس شته بود،بهارت رام در خاطرات خود نوها به گونه يي كه پسان  .وده اندقبايل پشتون نم» زادآ«نوار 
   875.ن، بسيار خشنود بودسازمان او در گستره قبايل پشتو روايي هاي

  
در كدام بخش از هند و افغانستان برنامه ريزي مي نمايد  آلمانفرماندهي كه  دريابدهارت رام كوشيد بدر اين ديدار، 

ام بخش گستره قبايل پشتون بايد از اين رو، از راسموس پرسيد در كد .آغاز نمايد را ر هند بريتانياييتهاجم ب
راسموس گفت كه عمليات خرابكارانه را بايد در سرتاسر  ،در پاسخ به اين پرسش .دامات خرابكارانه را آغاز كرداق
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خود را در زمينه انجام اقدامات ويرانگرانه بهارت رام پالن  ،پس از دريافت چنين پاسخي. خاك هند انجام داد
 ،با رسيدن سپاهيان رسيدن به بلوچستان«بايسته است : كه پيشنهاد كرد كه در باره آن راسموس به برلين گزارش داد

  876».پويايي هاي ويرانگرانه را در اين ناحيه متمركز ساخت
  

در نظر  گزارشمده بود كه بزرگترين نارسايي در گزارش بهارت رام هيچ چيزي در باره اوضاع در وزيرستان نيا
ي نزد آلمانآن چه را كه الزم است براي پرتاب گروه خرابكاران ره داشتندكه از برلين دستور (يتسيل و راسموس و

به جاسوس هندي خود وظيفه سپردند براي ساختن فرودگاه و  ،از اين رو. پنداشته مي شد ؛)آماده كرد فقير ايپي
  . ن با فقير ايپي ارتباط برقرار نمايدپذيرش چتربازا

  
دريافت داشت كه در آن همه مسووليت انجام اين وظيفه به دوش از بوس بهارت رام پيام رمزي يي را در اين ميان، 

سرعت  بازگشت خود را به گستره قبايل پشتونتا در پيوند با اين، راسموس به او پيشنهاد كرد . ه مي شداو گذاشت
   .ببخشد

  
هزار افغاني با  550روپيه هندي و 500 ،پوند با پشتوانه طال 500براي رسانيدن به فقير دست بهارت رامس راسمو

  877.دادبه او اسلحه ويژه فشنگ انداز آژيري با سي موشك 
  
يك ، يك مهندس مخابره چي ،چتربازان حتما بايد يك پزشكل مي پنداشت كه در تركيب گروه ويتسي 

همه اعضاي گروه . يك تلگرافيست و يك عكاس شامل گردد ،و يك مربي امور نظامييك توپوگراف  ،مكانيسين
  878.ره پشتون ها باشندهبايد همچ

  
 بهارت در پيوند با اين، بوس به. با بوس هماهنگ ساخته شد ،به بهارت رام آلمانستور العمل استخبارات در برلين، د

قيام ضد بريتانيايي را در  ،بر پايه رهنمودهايشتا  رسانددم هاي او ببه سران قبايل پشتون و آ پيام او را« كهرهنمود داد 
   .»سازماندهي نمايند» آزاد«نوار قبايل 

  
كه د نقبايل را متقاعد گردان مي فرستاد تابه نواحي مرزي افغانستان و هند هيات هاي خود را بهارت رام مي بايستي 

تعهد در زمينه اكمال ساز و برگ نظامي بايد به سران قبايل هيات ها «. در برابر حكومت انگليس به پا برخيزند
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 هاي دفاع از آنان از تهاجم ،اقتصادي به قبايلهاي كمك  »هند آزاد«كه در برنامه  بدهند و به آنان اطمينانبسپارند 
به هيات «. »زادي قبايل هيچ كسي سوء قصدي نخواهد كردآاين كه بر مستقل بودن و و  شامل مي باشد ...و دشمنان

  879».شودداده   با قبايل جداگانه سازشنامه هاها بايستي صالحيت بستن 
  

. گزارش داده شود به او در برلينبي درنگ  ،در باره نتايج گفتگوها با قبايلدر اين پيام، بوس خواهش كرده بود كه 
تماس بر پا   افريدي ها و مسعودها ،با برخي از مالكان مومندها ه بود تابه بهارت رام دستور داد ،افزون بر اين وظيفه

  . نمايد
  

بدون پاسپورت هاي (ي آلمانهنوز اتباع  ،در اين هنگام. براي بار چهارم به كابل آمد 1941در اكتبر بهارت رام 
اين كار در كابل خانه هايي را به كرايه گرفته بودند كه بسياري از آنان  و ج نشده بودنداخراز افغانستان ا) ديپلماتيك

هر چند هم،  .دنديدار نماي آلمانه راسموس و ويتسيل اجازه مي داد با بهارت رام در بيرون از چهار ديوار سفارت ب
در يكي از  .برگزار مي گرديدآن كشور  در سفارت  ،آلماناستخبارات  يبا رزدنت ها ي بهارتمهمترين ديدارها

   880.پيلگر هم حضور يافته بودحتا  ارها ددياين 
  

 كه آماده سازي شورش مسلحانه قبايل مرزي پشتون گذاشتاجنت خود اين وظيفه را  رر ديگر در برابراسموس با
به مقصد آسان ساختن  ،قبايل گسترهدر اوضاع انفجار آميز در « آلمانكه گفت او به بهارت رام  .تسريع ببخشد
براي انجام  آلمانسفارت  881».ست، بسيار ذينفع اقفقاز را پشت سر بگذارد »ويرماخت«همين كه  -تهاجم به هند

راسموس دستور داد  .تخصيص دادبراي بهارت رام را  دو پايه بي سيم با باتري هاي مربوط ،وظيفه پيروزمندانه
پشتون هند  »زادآ«نوار قبايل  براينيرومند ترين فرستنده را در خانه اوتام چند نگهدارند و دستگاه بي سيم منقول را 

  882.رفتدر نظر گ بريتانيايي
  

بيش از  -در كابل و مبالغ جديد پول آلمانبه بهارت رام كودها و شفرهايي براي ارتباط با سفارت  ،همراه با آن
پنج هزار پوند و دو سكه طاليي را براي  ،از اين مبلغبهارت . سكه طاليي داده شد 500و  گهفت هزار پوند استرلين

آغاز به  ، خودبي آن كه كدام سوء ظني پيدا كنند يآلمانعاتي اين گونه سازمان هاي اطال 883.اهللا وردي يف داد
  !رزدنتوري شوروي در كابل نمودند هاي پوياييتمويل 
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بهارت به اهللا  ،ر اين صندوقد !»خريد« چيني يك صندوق ظروفاز دكان اوتام چند سفارت شوروي  ،روز ديگر

دآوري است كه پس از چندي دستگاه دومي هم به شايان يا( گسيل داشته بود وردي يف دستگاه بي سيم منقول را
مه كار استيشن ه«: مي نويسدتاريخ دان روسي  -چناني كه كوزنتس 1941سر از اكتبر  ).چنگ سفارت شوروي افتاد

  884.»مدآهاي راديويي برلين براي افغانستان و هند زير كنترل مطمئن استخبارات شوروي در 
  

روستاي كوداخيل مومند در باجور  بهاكتبر كابل را ترك گفت و موفقانه  يپايانيكي از روزهاي در بهارت رام 
در باره نتايج گفتگوهاي خود با نمايندگان » سازمان ماتسوتي«يكي از رهبران  -ملك ميران جانبه  و رسيد

ي مانآللك شامان بود كه م«به گونه يي كه بهارت رام در خاطرات خود مي نويسد  .گزارش داد آلماناستخبارات 
   885 .»ها كار سياسي و سازماني ما را در گستره قبايل باال ارزيابي نموده اند

  
 »زادآ«تصميم گرفت پويايي سازمان خود را در نواحي جنوبي نوار قبايل  ،با ميران جان مشوره در او ،در اين ديدار

از سوي سازمان  .مبذول گردد به كار در وزيرستان در نظر بود توجه ويژه يي در اين حال . گسترش بخشد پشتون
بهارت رام اعضاي  ،پس از چندي .ن جا گسيل گرددآبه شخصي به نام خوشحال خان ختكي ماتسوتي در نظر بود 

  .ارتباط برپا نمايند ا با خان نشين هاي دير و سواتمتقاعد گردانيد تسازمان زير زميني خود را 
  

الزم عمليات  موقعكه آمادگي مي گرفت در  د و گو اينعمل مي كر ،سازمان ماتسوتي موجود بود ،گونه اين
توانست به بهارت رام در همكاري با  ياز اين رو، راسموس نم. غاز نمايدآخرابكارانه را در استان شمال باختري هند 

خود را هم از دشمنان و هم از همپيمان انگليسي  نواجنت ارزشمند مي كوشيد كه در آن برهه ( استخبارات شوروي
  . سوء ظن پيدا نمايد ،)نگه دارد ودخ
  

با همه  .را بهتر ارزيابي نمايد شايد اطالعات بهارت رام به انتلجنت سرويس امكان مي داد اوضاع در افغانستان
شنيدن  ،در مرزهاي هند و افغانستان داشتند يستيدر باره پويايي هاي اجنتوري فاش انگليسي ها اطالعات كاملي كه

به مستشار سفارت انگليس در كابل  -هيلي ،براي مثال. براي استخبارت انگليس بس غير منظره بود »ببر«ات يعمل خبر
ي ها در افغانستان به آن پيمانه تجريد آلمانگاهي او رساند كه آكزلف به  -در گفتگو با مستشارتاريخ پنجم سپتامبر 
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هنگامي كه انگليسي ها در باره  ،مگر 886».ي شودديده نم شاننيازي به تقاضاي اخراج ديگر  ،شده اند كه به باور او
   .دانستند كه حريف را دست كم گرفته اند ،اطالع به دست آوردنددر وزيرستان  »ابوير«عمليات ديسانت 
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  بخش سي و ششم
  جاسوسي كشورهاي محور در افغانستانهاي ضربه درهم كوبنده بر شبكه 

        
آماده بودند از خيزش  ،بسياري از قبايل پشتون. بس انفجار آميز بود ،پشتون» آزاد«نوار قبايل  اوضاع در 1941پاييز 

نفرت پشتون ها از انگليسي ها به آن پيمانه بزرگ بود كه حتا خريد با نفوذ ترين سران . پشتيباني نمايند ،در وزيرستان
رييس مومندها از  -)پاچا گل(خريد پادشاه گل  براي مثال، به رغم. حفظ صلح را تضمين نمي نمود ،قبايل پشتون

ساختن استحكامات در زمين هاي  ،علت خيزش. اين قبيله دست به خيزش زد 1941سوي انگليسي ها در ماه اگست 
   .مومندها از سوي حكومات افغانستان و انگليس بود

  
را گسيل  يد سپاهياناكابل به جالل آببه گونه عاجل از  ،براي سركوب اين قيام مسلحانه مومندهاحكومت افغانستان 

به ياري انگليسي ها مقارن با ميانه هاي سپتامبر هاشم خان موفق گرديد  887.و بار ديگر به پادشاه گل بخششي داد
  . دارندنمگر هيچ كسي نمي توانست تضمين نمايد كه مومندها سر از نو سالح بر. با اين قبيله آشتي نمايد 1941

  
افريدي ها تالش هاي پيگيرانه يي به خرج مي دادند با سفارتخانه هاي . ضاع از اين بهتر نبوددر گذرگاه خيبر او

را نماينده اين قبيله  -پليس كابل عبدالرحمان خان ،ر ماه سپتامبرد. كشورهاي فاشيستي در كابل داخل تماس شوند
  888.نمود آمده بود، بازداشتبه افغانستان  آلمانبرپايي همكاري با سفارت  برايكه 

  
ي نزد آلماندر همان ماه اطالعي به دست آورد در باره آمدن دو جاسوس ) سازمان اطالعات و امنيت بريتانيا( 2-مي

حتا شنيدن اين [ ي ها نادرست برآمدند،آلمانفقير ايپي با  ديداربا آن كه داده هاي استخباراتي در باره . فقير ايپي
حكومت بريتانيا تصميم گرفت موافقت به هر رو، . خت ترسانده بودسرا حكومت بريتانيا در هند  .]گ-موضوع

و ايتاليا از افغانستان كه بخش بزرگ آن ها با سرويس هاي ويژه فاشيستي  آلماناخراج اتباع  زمينه كابل را در
  . همكاري مي نمودند، به دست بياورد
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 ٣٨٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

ه گونه قطعي مخالف گسيل سپاهيان خود به انگليسي ها ب. در مسكو، با خوشرويي از اين طرح پشتيباني نمودند
اتيك باهمي يي را در كابل انجام ماز اين رو، بريتانياي كبير و شوروي ناگزير بودند دو مارش ديپل. ندافغانستان بود

   . دهند
 - تازه بريتانيا سفير ،ي ها و ايتاليايي ها از افغانستانآلمانهاشم خان براي راندن  تبراي به دست آوردن موافق

مگر برازندگي . ديپلمات نبودهند بود،     او كه در گذشته استاندار يكي از استان هاي. فرانسيس او آيلي به كابل آمد
  . هاي رزمي او براي وارد آوردن فشار بر حكومت افغانستان بسيار كارا بود

  
شم بار داد و يك روز بعد با ها] براي پذيرفتن استوارنامه[ديپلمات تازه وارد را ظاهر شاه  1941سپتامبر  6به تاريخ 

فرانسيس اوآيلي از هاشم خان  ،در اين ديدار. فرمانرواي واقعي افغانستان براي نخستين بار ديدار نمود –خان 
گذشته از آن،  .مگر پاسخ منفي دريافت داشت. ي و ايتاليايي را از كشور بيرون براندآلمانخواست تا كولوني هاي 

در آينده نزديك به مرزهاي افغانستان برسد، افغان ها مي توانند با  »ويرماخت«ه هر گاه هاشم خان اعالم داشت ك
  889.ي ها متحد شوند و گذار آن ها را به سوي هند تسهيل نمايندآلمان

  
به دادن چنين پاسخ تند بر را يشه خويشتندار هاشم خان هم ،خويش» استاندار ماآبانه«شايد فرانسيس اوآيلي با رفتار 

اتباع رايش سوم : مگر اين اظهارات هاشم خان، هر چه بود بيانگر موقف نهايي جانب افغاني بود. خته باشدانگي
هاشم خان افاده داد كه كشور او در اين جنگ جانب كشور . !در كشور خواهند ماند) در آن هنگام(پيروزمند 

  . پيروزمند تر را خواهد گرفت
  

در اوضاع « سفير شوروي ديدار و به او اعالم داشت كه  -انگليس با ميخاييلف سفير پريشان 1941سپتامبر  9به تاريخ 
العات بايسته طا ها متوجه خواهد گردانيد و در همه زمينه) با شوروي(كنوني همه مساعي خود را در همكاري با ما 

را  آلمانما نبايد خطر . اشتي ها در افغانستان را به دسترس ما خواهد گذآلمانات باهمي در مبارزه با ممربوط به اقدا
     890.»...بگيريم و دست كم در اين كشور ناديده

  
نمي توانند در  آلمانها در مبارزه با خطر  يانگليس....«: تي شوروي خود اعالم داشتاسپس فرانسيس اوآيلي به هم

پاهيان به افغانستان و تعويض به گسيل سدست يعني  .انجام دهند »اقدامات در ايران«افغانستان دست به اقداماتي مانند 
 در گستره هند شمار بسيار قبايل خوب مسلح «چون  ؛»حكومت كنوني اين كشور به كدام حكومت ديگر بيازند
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 ٣٨٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

وارد  .هم دارند، بود و باش دارند 891پيوندهاي مذهبي پتان كه به گونه سنتي با افغان هاي باشنده در افغانستانافغاني 
درست مانند كنار زدن يا تغيير حكومت افغانستان از راه وارد آوردن فشار سياسي خارجي شدن سپاهيان در افغانستان 

  . مي تواند به شورش پتان ها در هند بينجامد
  

كنون از مرزهاي شمال  يچون بخش بخش بزرگي سپاهيان انگليس. چنين كاري براي انگليسي ها ناخوشايند است
  892»گرديده اندعراق گسيل  باختري هند به شمال افريقا و

  
با آن  .را تكرار نخواهند كرد» واريانت ايران«براي بار ديگر افاده نمود كه شوروي  به رهبرياين گونه، جانب بريتانيا 

  . كه شوروي آماده بود سپاهيان خود را وارد افغانستان شمالي نمايد
  

ير بودند از اهرم هاي فشار ديپلماتيك و هرگاه سناريوي نظامي حل مساله منتفي بود، بريتانياي كبير و شوروي ناگز
  .اقتصادي بر افغانستان بهره بگيرند

  
  :تحريمات و تعزيرات اقتصادي زير را در برابر افغانستان وضع نمودبريتانياي كبير 

 . اين تدبير اوضاع اقتصادي در كشور را به شدت خراب ساخت. صدور مواد نفتي كاهش يافت -1

 893.نمودند مسدود را ميليون افغاني سكه 50ي افغاني در هند به بهاي انگليسي ها سپرده هاي طالي  -2

هرگاه در گذشته همه خريدهاي اعضاي خاندان شاهي افغانستان در هند از سوي حكومت بريتانيا پرداخت  -3
 894.مي گرديد، حاال ديگر ظاهر شاه و وابستگان او از چنين مزايايي محروم گرديده بودند

 افغانستان از  كاميون خريداري شده از سوي حكومتعراده  670ارتش بريتانيا بنا به تقاضاي فرماندهي -4
 . توقيف گرديددر مرز با افغانستان امريكا 

  895.ي به مرزهاي هند كار گرفته شودآلماناز اين كاميون ها براي رساندن سپاهيان  شايد انگليسي ها هراس داشتند كه
  

                                                 
و و همريشگي،  ، همزبانيپهلوي همتباري زيرا پشتون هاي هر دو سوي مرز در. پيوندهاي خويشاوندي هم دارند د بگويدبهتر بو.  ٨٩١
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 ٣٨٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

ر يك ايستگاه راديويي را در هند براي پخش تبليغات در برابر حكومت بريتانياي كبي ،در پهلوي تعزيرات اقتصادي
  ؛سرازير شدن سپاهيان شوروي و انگليسي به خاك ايران شوك ديده و سخت ترسيده بوداز ي آن هم بافغانستان كه 

  . نكوهش مشي آن سازماندهي نمود و
  

ي ها و ايتاليايي ها از آلمانن به انديشه اخراج متمايل شد ههاشم خان كه نگران سرنوشت خاندان شاهي بود، آغاز ب
، بكشانندها براي اين كه هاشم خان را به اتخاذ فيصله سودمند برايشان  افزون بر اين، انگليسي. كشور نمود

همچنان بسياري ديگر از سياستمداران بلندپايه  و 896.ميليون روپيه باال بردند 25سخاورزانه سوبسادي ساالنه او را تا 
   897.انستان را خريدندافغ
  

ما به گونه منظم «: اكتبر بي آن كه از كسي نام ببرد، نزد ميخاييلف اعتراف كرد كه 11به تاريخ فرانسيس اوآيلي 
براي نيازهاي شخصي شان در هند را  ان حاكمهداياي گرانبهايي مي دهيم و تقريبا پول همه خريدهاي گزاف خاند

  898.»مي رسانيم پرداخت مي كنيم و رايگان به آن ها
  

ه خود مسوول پخش بخششي ها ببه نو -رايزن نظامي در كابل -رزدنت استخباررات انگليس -در كابل، النكاستر
در  ؛براي مثال. دننمي توانستند از تنفر افغان ها نسبت به انگليسي ها بكاه» هدايا«با اين همه، حتا گرانبهاترين . بود

آتشه مطبوعاتي سفارت انگليس در كابل  -هاشم خان به گونه نمايشي فليتچر ، حكومت1941ميانه هاي ماه سپتامبر 
با وظيفه كشف و خنثي سازي پويايي هاي شبكه  1940او در ماه اگست . را كه كارمند استخبارات بود، اخراج نمود

  .، به كابل آمده بودهاي اجنتوري فاشيستي در افغانستان
  

پيروزمندانه در برابر دسايس و توطئه هاي سفارت هاي كشورهاي  ،پولي هنگفت عداشتن مناب دستفليتچر با در 
ات حكومت ضمگر به رغم همه اعترا .هيچ زياني به منافع افغانستان نمي رساند و محور در كابل ايستادگي مي كرد
يسي ها را با در يك سخن، افغان ها مشت انگل 899.ي ها از كشور بيرون راندندآلمانانگليس او را براي خشنود ساختن 

  .مشت پاسخ گفتند
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چون . پيروز گردد» رواني«در اين جنگ  بدون كمك شوروي نمي توانست ،بريتانيا ،به گفته فرانسيس اوآيلي

مگر حكومت انگليس با تالش به تامين امنيت مرزهاي شمال  . در كابل بسيار نيرومند بود آلمانگروهبندي هواداران 
ي ها و ايتاليايي هاي باشنده كابل به آن آلمانوي رو آورد تا در زمينه برون راندن بار ديگر به شور ،باختري هند

  . كشور كمك نمايد
  

ديدار نمود كه در آن در  در لندن سفير شوروي -وزير خارجه انگليس با مايسكي -ايدن 1941سپتامبر  29به تاريخ 
و ايتاليايي هاي باشنده كابل كه پاسپورت هاي  ي هاآلمانباهمي در برابر كابل به مقصد اخراج  »دو مارش«باره 

  . ديپلماتيك ندارند، به توافق رسيدند
  

نمايندگان » درد سر«هنگام آن فرا رسيده است تا بر حكومت افغانستان به مقصد رهايي از «ايدن بر آن بود كه 
مي بايستي شوروي و بريتانيا  ،مبه باور او، به عنوان نخستين گا 900».فشار آورده شود  ،كشورهاي محور در اين كشور

و ايتاليا را كه داراي موقف ديپلماتيك نمي باشند، از كشور برون كند  و  آلماناز هاشم خان تقاضا نمايند همه اتباع 
  . سپس در برابر افغان ها مساله در باره بستن سفارت خانه هاي كشورهاي محور در كابل را مطرح نمايد

  
انه هاي انگليس و شوروي در كابل از حكومات خود رهنمو دريافت داشتند تا قاطعانه در اوايل اكتبر، سفارت خ

   901.ي ها و ايتاليايي ها را از افغانستان  نمايندآلمانتقاضاي خروج 
  

چناني كه انگليسي ها از آن هراس داشتند، كوشيد فرانسيس اوآيلي را از امكان شورش پتان ها در  هاشم خان هم
فرستاده انگليس با هاشم خان ديدار و به او اعالم داشت كه  1941اكتبر  9به تاريخ . ن و هند بترساندمرزهاي افغانستا

هاي مخاطره آميزي را براي شمال باختري هند پيش  برنامهي ها و ايتاليايي هايي حضور دارند، كه آلماندر افغانستان «
ي ها و ايتاليايي ها با امان اهللا و پير آلمان«دهي كرد كه مگر نشان. اوآيلي هيچ نمونه مشخصي را نياورد 902. »مي برند

  .  »در ارتباط اند) سعد گيالني(شامي 
  

مگر . ي و ايتاليايي سر باز زدآلمانخواهش انگليسي ها مبني بر اخراج اتباع از برآورده ساختن هاشم خان قاطعانه 
ديدار خود با هاشم خان بس  دستاوردي كه از اوآيل. اين مساله را براي بررسي پارلمان راجع سازدوعده سپرد 

ي و آلماناتباع مساله اخراج  فرافگنيسفير شوروي اعالم داشت كه  –ناخشنود بود، شام همان روز، به ميخاييلف
                                                 

، 071بايگاني سياست خارجي  فدراسيون روسيه، فوند //  9/10/1941تاريخي دداشت صورت مجلس ديدار ميخاييلف با اوآيلييا. ٩٠٠
 .24، برگ 9، پوشه 197، كارتن 23، پرونده ويژه 1941سال 
٩٠١ . NO نNQه  
٩٠٢ . NO نNQه  
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انگليسي ها را از خطر  هاشم خان است كه مي خواهدو زيركانه  »زبردستانه«مانور  ،ايتاليايي به پارلمان افغانستان
    903.»ل پشتون بترساندخيزش قباي

  
حكومت افغانستان در پي بازي با : رخ داد ،اين گونه، آن چه كه بريتانيايي ها بيش از هر چيزي از آن مي ترسيدند

با آن كه سازمان هاي اطالعاتي ، شوروي ،در اين اوضاع دشوار و پيچيده. برآمد »پشتون«) پر، كارت، قطعه(برگ 
چون چنين چيز اصال ( در افغانستان شمالي نديده بودند) آلماناستخبارات نظامي (» اوبوير«نشاني از پوياي هاي  آن

آن ها تنها دست اندر  -آن چه مربوط مي گردد به سرويس هاي ويژه ايتاليايي .به ياري همپيان خود شتافت، )نبود
  . ويرانگرانه در برابر هند بريتانيايي بودند كارروايي هايكار پيشبرد 

  
اين ها، در مسكو هوشمندانه و هوشيارانه اوضاع را ارزيابي مي نمودند و مي دانستند كه پس از شكست  به رغم همه

اوضاع را در  تا به جنبش باسماچي جان دوباره يي ببخشندخواهند كوشيد   ،كشورهاي محور ،»آذرخش آسا«جنگ 
فاشيستي در افغانستان و » ن پنجمستو«ف تضعي روشن است با. بسازند لرزانجمهوري هاي آسياي ميانه شوروي 

بر هم را  آلماندسته هاي باسماچي مسلح شده از سوي در هر آن مي توانستند پويايي هاي   ،شورويآسياي ميانه 
  ....بزنند

  
سفير شوروي با هاشم خان ديدار و به او پوياتر شدن تكاپوهاي  -ميخاييلف 1941اكتبر  11به همين خاطر، به تاريخ 

ونگر، شنك،  ءويرانگرانه و خرابكارانهكارروايي هاي و ايتاليايي ها را نشاندهي و اطالعاتي را مبني بر ي ها آلمان
  904.»داشتي به او ارائه آلمان» كارشناسان«فيشر و ديگر 

  
 ،ي و ايتالياييآلماننتوري بهكارانه و بزهكارانه شبكه هاي اجپويايي هاي ت«ميخاييلف به هاشم خان اعالم نمود كه 

  .»هشدار دهنده حكومت افغانستان رو به رو نگرديده استپيشگيرانه و و تدبيرهاي تاسفانه با واكنش بايسته م
  

به نمايندگي از حكومت  ،بي طرفي افغانستان و شوروي 1931آن گاه ميخاييلف با دستاويز قرار دادن مفاد قرار داد 
ست بگيرد براي آن كه در آينده نزديك همه اعضاي روي د را يتدبيرهاي« تا شوروي به هاشم خان پيشنهاد نمود

و  آلماني و ايتاليايي افغانستان را ترك گويند و حكومت افغانستان ترصد بايسته را بر سفارت هاي آلمانكولوني 
   .»....ايتاليا تضمين نمايد

                                                 
 ،071بايگاني سياست خارجي  فدراسيون روسيه، فوند //  9/10/1941دداشت صورت مجلس ديدار ميخاييلف با اوآيلي تاريخييا.  ٩٠٣
  171، برگ  6، پوشه 196، كارتن 23، پرونده ويژه 1941سال 
اسناد سياست خارجي شوروي، // 11/10/1941صدر اعظم افغانستان به تاريخ  -داشت صورت مجلس ميخاييلف با هاشم خانديا.  ٩٠٤
  .3٥٧-356. ص. ، ص2000، مسكو، 24جلد 
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كه ميخاييلف به مسكو چناني  ،راستش. ميخاييلف مانند همتاي انگليسي خود پاسخ منفي دريافت داشت ،با اين همه
مبارزه  سي مساله مطرح شده از سوي ما در زمينهبرردر با دانستن اين موضوع كه هاشم خان «،گزارش داده بود

از فرا .] گ-انگليسي ها[مانند  ما را  تادر پي آن نبرآمد  ،را ترسانيده نمي تواند ما ،مشخص با تهديد فاشيستي
  905. »بترساند .]گ-)ويه جرگهل([شوراي توده يي  دن و يرگزاريخوان

  
جايي كه قبايل  –روشن است اوضاع در مرزهاي افغانستان و شوروي را نمي شد با اوضاع در پيرامون خط ديورند

ميخاييلف به  از اين رو، هاشم خان. در برابر انگليس بنمايند، مقايسه كردپشتون مي توانستند هر آني آغاز به پيكار 
  .كومت شوروي را با وزيران خود بررسي خواهد نمودداشت كه اعالميه حظهار ا

  
 ،روز، هاشم خان 14اكتبر به ساعت  13به تاريخ : باهمي تاثير خود را بر جا گذاشت »مارشدو « ،هر چه بود

هاشم . به هم رسانيده بودند روزيران حربيه و خارجه نيز حضو ،در اين ديدار. فرانسيس اوآيلي را نزد خود فرا خواند
  906. »و ايتاليا را طي سه ماه از كشور بيرون نمايد آلمانخواهد كوشيد نمايندگان «ه اوآيلي اظهار داشت كه خان ب
گرديد در برابر او  هاشم خان هم ناگزير .»يك ماه انجام دهد دراوآيلي از هاشم خان خواست اين كار را مگر، 

  . خواهد نمود اذه را لويه جرگه اتخبا اين هم، نشاندهي كرد كه فيصله نهايي در زمين. كوتاه آيد
  

ها چه تنفري دارند، ترس داشتند كه مبادا لويه جرگه اخراج  آنانگليسي ها كه نيك مي دانستند كه افغان ها از 
اعالم جهاد  بگذريم از اين كه حتا مي تواند در برابر انگليس و شوروي. ي ها و ايتاليايي ها را تصويب ننمايدآلمان

  . هم بنمايد
  

مي بايستي سران قبايل  ،چون پيش از همه. كبير خطرناك بود يبه ويژه براي بريتانيا» جنگ مقدس«تهديد آغاز 
پيك جهاد را به سرتاسر گستره خاور و  به خانه هاي شان كه مي توانستند با بازگشت. [پشتون در كابل مي آمدند

يلي همه مساعي را آاواز همين رو، ] گ-و پخش نمايند قبايل هند با خود به همراه ببرند» آزاد«جنوب كشور و نوار 
هند بريتانيايي به كابل دعوت » زادآ«تضمين هاشم خان را به دست بياورد كه نمايندگان قبايل نوار  تابه خرچ داد 
  . هاشم خان اين خواهش اوآيلي را برآورده ساخت. نخواهند شد

  

                                                 
  .همان جا . ٩٠٥

  
بايگاني سياست خارجي  فدراسيون روسيه، فوند  //» خارجي حكومت افغانستان سياست « گزارش سفارت شوروي در افغانستان.  ٩٠٦
  .٤٠ ، برگ2، پوشه 199، كارتن 43، پرونده ويژه 1942، سال 071
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ستان تصميم به خود داري از ارائه كمك به قبايل مرزي گرفته اين عقب نشيني به معناي آن نبود كه حكومت افغان
   907.برگزار گرديددر جنوبي جرگه نمايندگان آن ها  1941در ميانه هاي اكتبر . بوده باشد

  
مگر مي توان باورمندانه گمانه زد كه سران . جرگه در پشت درهاي بسته در اوضاع بس محرمانه يي برگزار گرديد

بار ديگر موافقت نمودند تا در صورت بروز تهديد براي استقالل » ديورند«دو سوي خط قبايل پشتون در هر 
  . شتابندببه كمك آن  ،افغانستان

  
به آگاهي ) منهاي اعضاي ميسيون ديپلماتيك(ي ها آلمانهنگامي كه تصميم حكومت افغانستان مبني بر راندن همه 

ي را از كابل به گستره قبايل آلمانپنهاني همه مردان تنومند و تناور پيشنهاد كرد » ابوير«پيلگر و كواروني رسانده شد، 
   908.جايي كه در اواخر اگست خيزش مسلحانه مومندها در برابر حكومت افغانستان آغاز گرديده بود -گسيل دارند

  
از اين رو،  .يندنمانو ايتاليا پافشاري  آلماندر برلين باور نداشتند كه انگليس و شوروي بر بستن سفارت خانه هاي 

به گستره قبايل، صديق خان چرخي آدم هاي خود را براي برپايي » داوطلبان«دوخ و  ،براي گسيل مطمئن ويتسيل
  909.ي ها به دسترس آنان گذاشتآلمانارتباط با 

  
مانند  نزد مومندها بگريزند تا اين كه از كابل ي ها مي پنداشتند كه براي آن ها ايمن تر استآلمان ،به گمان غالب

تنها ويتسيل حاضر بود همراه با وي نزد  ،مگر به گفته بهارت رام. دورفر و براندت به وزيرستان نزد فقير ايپي اوبر
   910.»خوشبيني چنداني نشان نمي دادند» تدبير«در خصوص عملي شدن اين «مگر پيلگر و راسموس  .مومندها برود

  
ماجراجويي ديگر . آن دو را فريب نمي داد ،بد دل هاي شانرزيابي خردورزانه از اوضاع و شايد هم گواهي را

  . مي توانست فرجام اندوهبارتري از حادثه لوگر داشته باشد ،ها در افغانستان يآلمان
  

                                                 
بايگاني سياست خارجي  فدراسيون روسيه، فوند //  13/10/1941دداشت صورت مجلس ديدار ميخاييلف با اوآيلي تاريخياي.  ٩٠٧
  .130-129، برگ  هاي 6، پوشه 196، كارتن 23ه ويژه ، پروند1941، سال 071

  
بايگاني سياست خارجي  فدراسيون / / 1941/ 21/10مالينفسكي تاريخي  -يادداشت صورت مجلس واويلف با مهندس لهستاني.  908

  .267، برگ  6، پوشه 196، كارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071روسيه، فوند 
بايگاني سياست //  1/9/1941رايزن نظامي سفارت انگليس تاريخي -ر ميخاييلف با النكاستردداشت صورت مجلس ديدايا.  ٩٠٩

  .67، برگ  6، پوشه 196، كارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071خارجي  فدراسيون روسيه، فوند 
  //تلگرام  كيپلر به راسموس.  ٩١٠

Schnabel R. Tiger und Schakal. Wien, ١٩٦٨. S. ١٢٤.  
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و با اين كار امانيست ها را آشنا ساخت بهارت رام  اب ،آدم هايي را كه صديق خان به او معرفي نموده بود ،راسموس
پيام رمزي يي از كابل دريافت  رييس دفتر استخبارات خارجي شوروي، -فيتين 1941دهم اكتبر  به تاريخ. داد» لو«

مورد اعتماد  نِكه در آن فهرست كسا) رزدنت سازمان اطالعات شوروي در كابل -اهللا وردي يف(» زمان«داشت از 
مي » گريختانده«يل پشتون از كابل به گستره قبا آلمانصديق خان كه به ياري آنان مي بايستي اعضاي سفارت 

  . ، آمده بودشدند
  

ي بود كه به محض آگاهي يابي از اين كه نمايندگي آلماناين ديگر نهايت خوش شانسي و نيك بختي ديپلمات هاي 
با توجه به  ،در غير آن. [خود داري ورزيدند» گريختن«از  ،و ايتاليا در كابل بسته نخواهد شد آلمانهاي ديپلماتيك 

، به دام افتادن و گرفتاري و يافته بودازمان استخبارات خارجي شوروي از برنامه گريز آن ها آگاهي كامل اين كه س
  .] گ-.و روشن نيست چه سرنوشتي پيدا مي كردند دستگيري آنان ناگزير بود

  
 ،غرور افغان ها گرفتنشايد بتوانند با بازي  اين نويد را داد كه ي هاآلمان، به پيك بسته نشدن سفارت ها به برلين و رم

ديپورتاسيون ورهاي فاشيستي را اخراج ننمايد و دست كم تا اتباع كش را متقاعد بسازند حكومت افغانستان
ساختار تشكيالتي  در پي آن بودند تاي ها همچنان آلمان .آن ها را براي زمان نامعيني به تعويق بيفگند) ديپورتيشن(

گسترش  ،ورت هاي ديپلماتيك به ارزشمندترين جاسوسان زير زميني خودسفارت خود در كابل را با دادن پاسپ
اشم خان همه مگر، ه911.پاسپورت ديپلماتيك داده شده بود ،افسر مخفي گشتاپو -براي نمونه، به گيل هامر. بخشند

  . در كابل را نقش بر آب ساخت» نوپخت«تقاضاهاي پيلگر و كواروني مبني بر پاييدن ديپلمات هاي 
  

در . ي و ايتاليايي از كابل بيرون برده شدندآلمانهمه كارشناسان  ،1941اكتبر  31-30 هاي به تاريخود كه اين ب
تمويل اجنتوري خود در گستره  براي كه را شانهمه ارزهاي دست داشته  ،آستانه رفتن آن ها، راسموس و ويتسيل

تنها يك ميليون راسموس و ويتسيل ( هنگفت بالغاين م. از نزد آنان گرفتند ،نياز مند بودندسخت به آن ، قبايل پشتون
   912.تر ساختند» پر و پيمانه«به پيمانه چشمگيري فوندهاي راسموس را ، )افغاني پول نقد گرفته بودند

  

                                                 
سازمان استخبارات (» ابوير«و )  خدمات امنيت -زيشرهات دينتست(» .دي. اس« جدايي خواهي ناشناخته در خدمت «وتسكف، س .  911

  .241. ، ص2003آلمان، برگرفته از پرونده هاي محرم استخبارات، مسكو، » )نظامي
ير خارجه افغانستان به تاريخ وز -سفير شوروي در كابل با علي محمد خان -يادداشت صورت مجلس ديدار ميخاييلف . 912

  .372. ، ص2000، مسكو، 24اسناد سياست خارجي شوروي، جلد // 16/10/1941
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براي  ي ها همه تفنگچه ها و كامره هاي خود را به ويتسيل دادند كه او به نوبه خود آن ها راآلمانافزون بر اين، همه 
  913.سپرد ،به اجنت هاي خود در ميان افغان ها ينگهدار

  
براي آن كه دست كم بخشي از شبكه  »ابوير«چناني كه پسان ها جاسوسان شوروي و انگليسي تثبيت نمودند، 

اجنتوري خود را در كابل نگه داشته باشد، به گمان غالب، با سپردن وعده زنده نگه داشتن وابستگان برخي از 
به همكاري به سوي خود  را، آن ها )آلماندر (ند پارتاسيون از افغانستان نمي گرديدمول ديي كه مشآلمانيهودان 
   .كشانيد

  
به كابل  1942در سال  با فقير ايپي كه هر چند گاهي آلماندم هاي نگونبخت در آينده براي ارتباط سفارت اين آ از 

مي كوشيد آن زيان جبران ناپذيري را كه اخراج  نآلمااستخبارات  ،با اين تدبيرها 914.مي آمدند، كار گرفته مي شد
براي مثال، از پنج گروه  .وارد آورده بود، كمرنگ تر سازندبر اجنتوري فاشيستي  ،ي از افغانستانآلماناتباع 

ي در افغانستان تنها گروه راسموس باقي مانده بود كه آن هم زير كنترل استخبارات شوروي كار مي آلمانجاسوسي 
  .كرد

  
در كابل لويه جرگه برگزار گرديد كه در آن هاشم خان موفق گرديد نمايندگان را متقاعد  1941نوامبر  1تاريخ به 

باشند، » وزنين«براي اين كه آوندهاي هاشم خان بيشتر . و ايتاليا را از كشور تصويب نمايند آلمانسازد اخراج اتباع 
انگلستان همچنان به حكومت  915.اني به دسترس او گذاشتسفارت بريتانيا براي خريد نمايندگان ده ميليون افغ

هزار پوند  500ي ها افغانستان را به مقصد هند ترك گويند، آلماناين كه نخستين گروه  همينافغانستان وعده داد 
  916. استرلينگ بدهد

  
ني هاي ناگهاني غير مگر، حتا اين تدبيرها براي انگلستان تضميني نمي داد كه در هنگام برگزاري لويه جرگه، سخنرا

  . منتظره ضد بريتانيايي نمايندگان قبايل پشتون گل نكند
  

                                                 
سفير ايتاليا در كابل به تاريخ  -دار سفارت شوروي در كابل با كوارنيركا –يادداشت صورت مجلس ديدار ساميلفسكي.  ٩١٣

1/12/1943.  
بايگاني سرويس استخبارت خارجي شوروي، پرونده // مسكو،  »بوترسكي«دان برگرفته از پروتكل بازپرسي از پيلگر در زن.  914

  .   120، برگ 1، جلد »چپاولگران«
، 06بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند //  4/7/1942يادداشت صورت مجلس ديدار ميخاييلف با النكستر، تاريخي .  915

  .58برگ ، 164، پوشه 16، كارتن 4، پرونده ويژه 1942سال 
بايگاني سياست  //» 1942 -1941سياست خارجي حكومت افغانستان در سال هاي  «گزارش سفارت شوروي در افغانستان.  ٩١٦

  .٤٦ ، برگ2، پوشه 199، كارتن 24، پرونده ويژه 1942، سال 071خارجي  فدراسيون روسيه، فوند 
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وزير حربيه كه در ميان قبايل از  -سفارت انگليس در كابل، به ويژه از سخنراني ممكنه سپهساالر شاه محمد خان
 . نمايندگان جرگه هراس داشت ي ها از افغانستان موافق نبود، در برابرآلمانمحبوبيت بسيار برخوردار بود، و با اخراج 

و همداستان نيز در زمينه با شاه محمود خان همنوا ) قوماندان قواي مركز(فرمانده پادگان كابل -سردار داوود خان
ات تا در جرگه به نكوهش اقدام 917،سازدتوانست آنان را متقاعد به دشوار هاشم خان در آستانه گشايش جرگه   .بود

     918.ن ها را به جهاد فرا نخوانندحكومت نپرداخته، و پشتو
  

مستشار با  -به دست آمده در حكومت افغانستان آگاهي يافت، هيلي هنگامي كه سفارت انگليس در باره توافق
كنون ديگر باورمندي كابل به آن هست كه «: مستشار سفارت شوروي اطالع داد -به كزلف و شادماني خرسندي

چون، اين كار مي تواند به خيزش قبايل ... خواهند كرد در برابر هاشم خان بيستندخطر ن آلماناين مهره هاي هوا دار 
    919».بينجامد پشتون در برابر حكومت كنوني

  
به ويژه، . هر چه بود، نتوانستند جلو سخنراني هاي ضد انگليسي نمايندگان قبايل مرزي را در لويه جرگه بگيرند

نگليسي ها را سخت پريشان ساخته بود كه بي پرده در برابر همگان رييس قبيله جدران، ا –سخنراني زمرك خان 
اعالم داشت كه در صورت لزوم آماده است بيست هزار جنگجو را در برابر انگليسي ها به ميدان بكشاند كه همه را 

   920.را خواهد پرداخت شانخود مسلح ساخته و با پول خود در جريان يك سال هزينه 
  

اند و حكومت هند بريتانيايي نيك مي دانست كه » همديوار«با وزيرستان هم مرز و همسايه و  زمين هاي قبيله جدران
  . متوجه گرداند چه خطري را براي آن مي تواند همدست شدن نيروهاي زمرك خان و لشكرهاي فقير ايپي

  
شم خان را در زمينه لويه جرگه اقدامات ها ،به رغم سخنراني هاي انزجار آميز برخي از نمايندگانبا اين هم، 

پس از اين، آخرين اميدهاي كشورهاي محور مبني . ي و ايتاليايي از كشور به تصويب رسانيدآلمانديپورتاسيون اتباع 
پس از شكست ويرماخت در حومه مسكو، . بر حفظ شبكه اجنتوري خود در افغانستان با شكست رو به رو گرديد

                                                 
آوازه در ميان  مردم در آن هنگام ريش سپيد مزارشريف، ان نگييكي از فره -نيك محمد خان حايريبه گفته جناب آقاي الحاج .  ٩١٧
پخش شده بود مبني بر اين كه داوود خان بر سر اين موضوع با هاشم خان به پرخاش پرداخته و حتا سر او تفنگچه كشيده بود كه  هايي

   .گ-.با ميانجيگري ساير اعضاي خانواده شاهي جلو او گرفته شد
٩١٨. Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, ١٩٨١. P٣٢٨. 

بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // مستشار سفارت انگليس در كابل -يادداشت صورت مجلس كزلف با هيلي.  919
  .249، برگ 6، پوشه 196، كارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071
  .276، برگ 1، جلد »قبايل« بايگاني سرويس استخبارات خارجي، پرونده .  920
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چون منابع فني تخصيص داده . اي چترباز خود به وزيرستان چشم پوشيدندي ها از برنامه پياده سازي كماندوهآلمان
  . هزينه شد در گستره تركمنستان» ابوير«، براي پياده سازي جاسوسان »پرش ببر«شده براي عمليات 

  
ف بريتانياي كبير و شوروي با دستيابي به هد. فقير ايپي به نوبه خود براي چندي به شورش در وزيرستان پايان داد

در مرزهاي شمال باختري هند بريتانيايي توانستند  1941ي ها و ايتاليايي هاي باشنده كابل، در اواخر آلماناخراج 
ي را در ميان باسماچي ها آلمانصلح و آرامش را تامين نمايند و به پيمانه چشمگيري جلو تنيدن شبكه هاي جاسوسي 

   . بگيرند و آن را متوقف سازند
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  بخش سي و هفتم
   )آلمانارتش سازمان اطالعات (» ابوير« ناكامي 

  در برپايي پل هوايي ميان باكو و وزيرستان 
  

ي فرمان آلمانبه سازمان هاي اطالعات  ،فاشيستي با آماده گيري براي تهاجم تابستاني در جبهه خاوري آلمانرهبري 
در اين كشورها بار ديگر مي  آلمان» ستون پنجم«. افزايش بخشندن را داد پويايي هاي ويرانگرانه در هند و افغانستا

شورش  ،از سوي هيتلر )آلمانارتش (» ويرماخت«بايستي تالش به خرج مي داد در آستانه تهاجم برنامه ريزي شده 
 ،در كابل لمانآرزدنتوري  1941ز اين رو، در ماه سپتامبر ا. قبايل پشتون را در مرزهاي هند و افغانستان بر انگيزد

  .انيايي نمودپشتون هند بريت» آزاد«آماده سازي دسته هاي خرابكار در نوار قبايل  آغاز به
  

او با  1941دسامبر  9به تاريخ  ،روز بعد رسيدن به كابل ،چناني كه بهارت رام تلوار در خاطرات خود مي نويسد
نشان مي  دلچسپي بيشتر به گستره قبايل پشتون هندآن ها  نسبت به خود «. راسموس و ويتسيل ديدار و گفتگو نمود

      921 .دادند
  

به مقصد ... از تمايالت بريتانياستيزانه در ميان قبايل پشتون «ي ها مي كوشند آلمانبه بهارت رام روشن گرديد كه 
ها وادار شوند  انگليسي ،آن پديد آمدن برداري نمايند كه در صورت هبهر» آزاد«ايجاد چنان اوضاعي در نوار قبايل 

  922.»ارتش بزرگي را نگهدارند
  

را در » سازمان ماتسوتي«اقدامات  برنامهي با جاسوس خود آلمانماموران اطالعاتي  ،در اين ديدار ،به گمان غالب
به رهبري  ،ديداراين پس از ويتسيل بي درنگ . چون د. ي بر هند بررسي كرده باشندآلمانآستانه تهاجم سپاهيان 

عمومي انجام اقدامات ويرانگرانه در گستره قبايل پشتون را   طرحدر آن به تفصيل  وام رزمي يي را گسيل ابوير تلگر
  . ارائه داد

  
وظيفه اصلي گذاشته شده از سوي او در برابر  ،در افغانستان آلمانرزدنت سازمان اطالعات نظامي  ،در آغاز اين سند

 تكاپوهايمقصد «: نظامي آن ارائه داد با پردازبريتانيايي را اجنتوري فاشيستي در مرزهاي شمال باختري هند 

                                                 
٩٢١.Talwar B. R. The Talwars of Pathan Land. New Delhi, ١٩٧٦.P.١٥٠.   
٩٢٢ . Ibid. 
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عبارت است از فرپاشاني و از هم  ،در شمال باختري هند) ركن دوم سازمان اطالعات نظامي(  IIاجنتوري ابوير
  923.»يآلمانگسيختاندن شيرازه جبهه انگليسي ها در هنگام نزديك شدن سپاهيان 

  
. مي نمودندمي بايستي آوازه ها و دستورات تقلبي حكومت انگليس را پخش  يآلماناجنت هاي  ،براي اين كار

برگزيده و خطوط مواصالتي ) لوفت وافه( آلماناهداف را براي بمباران هواپيماهاي بمب افگن نيروي هوايي ارتش 
بر خطوط مواصالت را ويتسيل پيشنهاد نمود اقدامات خرابكارنه بزرگي . در پهلوي اين، د. انگليسي ها را بر هم بزنند

انجام  پشتون» آزاد«در شمال هند به كمك گروه هاي خوب آموزش ديده و خوب مجهز تشكيل يافته در نوار قبايل 
   .دهند

  
نمي توان  بر هند يآلمانكه هنگام تهاجم سپاهيان خود نشاندهي كرد ي به ويژه در پيك رمزي آلمانمامور اطالعاتي 

كه تنها در صورت عملي » ن آغاز اقدامات خرابكارنه همه جا گستر  سنجش كردبر قيام سراسري در هند بدو«
اجنتوري فاشيستي به  ،تا آن دم 924.»پيروزمندانه خواهد بود ،اقدامات رزمي سپاهيان انگليسي گسترهدر آن نمودن 
  .  بايد صرف به انجام خرابكاري هاي كوچك بسنده نمايد ،باور او

  
، مگر. خرابكاري هاي گسترده در مرزهاي شمال باختري هند در برلين تاييد گرديد ويتسيل در باره انجام طرح

ي هاي بزرگ در مرزهاي شمال باختري هند بريتانيايي را بي رانجام خرابكا مي خواست آلمانرهبري استخبارات 
  .آغاز نمايدبي آن كه منتظر تهاجم تابستاني وير ماخت بنشيند، درنگ 

  
تا به سفيران بريتانيا و  دريافت ياز حكومت بادولو دستور ،در كابل اسفير ايتالي -كواروني ،تالياپس از تسليم شدن اي 

در باره پويايي هاي سازمان هاي اطالعاتي كشورهاي محور در افغانستان و هند در سال هاي  ،شوروي در كابل
سفارت ) فرآشارژ د (فسكي كار دار هنگام ديدار با ساميل 1944و به تاريخ هشتم جنوري ا. روشني بيندازدجنگ 

چونان يكي از راه هاي ممكنه «مشهد را پيلگر  -راه زاهدان 1942به آگاهي او رساند كه در  ،شوروي در كابل
از اين رو، به سخن كوارني گروه  »...مواصالتي براي رساندان اسلحه به شوروي از بندر كراچي ارزيابي مي كرد

طريق زاهدان سازماندهي مي  زمشهد ا -سبوتاژ و دورسيون را در مسير راه كراچي مي بايستي«اطالعاتي راسموس 
  925.»نمودند

  

                                                 
  // 9/12/1941تلگرام ويتسيل به برلين تاريخي . 923

Schnabel R. Tiger und Schakel. Wien, ١٩٦٨.S. ١٦٠ 
٩٢٤. Ibid S.١٦١.  

   30، برگ 4، پوشه 206، كارتن 26، پرونده ويژه 1944، سال 071بايگاني سياست خارجي  فدراسيون روسيه، فوند . 925
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 -ا در مسير راه كراچيرمي بايستي سبوتاژ و ديورسيون «از اين رو، به سخن كواروني گروه اطالعاتي راسموس 
  926.»مشهد از طريق زاهدان سازماندهي مي نمودند

  
ي در چهار چوب آلماندر خاور ايران نزديك به يك صد تن خرابكار  1942روي همين منظور، در ماه جنوري 

ديسانت شدند كه پس از انجام وظيفه خود دستور داشتند به وزيرستان نزد فقير ايپي كه از مدت ها » بايادير«عمليات 
  927.، رخنه كنندبردپيش به ايتاليايي ها وعده سپرده بود برخي از تاسيسات مهم راه آهن را در بلوچستان از ميان ب

  
فقير زرنگ و نيرنگ باز با همه آن چه كه جاسوس ايتاليايي مي گفت حتا چيزهايي را كه اصال عملي نبود،  شايد

كافي نداشت و  پولروني امگر كو. ندّكموافقت مي كرد با تالش براي اين كه هر چه بيشتر تا جاي امكان از او پول ِبِ
ب نمي ورزيد سفارش هاي ايتاليايي ها را كه مصرانه از او مي خواستند تا تونل از همين خاطر، رهبر وزيري ها شتا
هرگاه فقير مي توانست اين تونل را انفجار دهد، رسانايي بارهاي . ، انجام دهد928راه آهن را در راس كوه نابود سازد

  . نظامي از كراچي به ايران ناممكن مي شد
  

به . رو بياورد آلمانبه  ،تمويل فقير ايپي براي گرفتن كمك جهت ستيتنگدبه خاطر حكومت ايتاليا ناگزير بود 
گسيل داشت كه در آن  به برلين هانس جورج مك ينزين تلگرامي را -در رم آلمانسفير  1942جنوري  نهمتاريخ 

  . بازتاب يافته بود مبني بر ارائه كمك مالي به فقير ايپي ها از ريبنتروپ خواهش ايتاليايي
  

مك ينزين اطالع  -وزارت خارجه ايتاليارا عاجل سه صد هزار افغاني به رهبر وزيري ها بودن پرداخت  لزوم مدلل
ضد بريتانيايي در ميان قبايل مرزي پشتون پيروزمندانه پيش برده مي شود و پتان ها آماده اند در  ليغاتتبداده بود كه 

دسته يي را متشكل بر دو هزار  آلمانبا حمايت مالي ايتاليا و  برابر انگليس قيام را آغاز نمايند و فقير ايپي موافق است
    929.به ميدان بياورد» در تاسيسات راه آهن در بلوچستان«پشتون براي اجراي اقدامات خرابكارانه 

  

                                                 
  همان جا.  ٩٢٦
  نيز ، و91. ص، 1972نبرد پنهاني در خاور نزديك و ميانه، مسكو، . ي. فروميانتسف، .  927

Hawner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second War. 
Stuttgart, 1981. P. 577.  

  // 14/04/1942تاريخي )  »پتان«(تلگرام پيلگر و ويتسيل .  ٩٢٨

Schnabel R. Tiger und Schakel. Wien, S.٢٢٣. 
929 .Schnabel R. Tiger und Schakel. Wien, S.١٨١-١٨٠ 
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گسيل سپاهيان هندي را به  شورش در مرزهاي شمال باختري هند مي تواند«ايتاليايي ها نشاندهي مي كردند كه   
از اين رو، حكومت ايتاليا از برلين خواهش نمود رساندن پول  930.»با دشواري رو به رو گرداند ماي ماالكجزيره ن

  . پس بر گرداند نيمي از اين مبالغ را ايتاليا وعده سپرد .از مجاري خود به كابل تسريع نمايد براي فقير ايپي را
  

 شد و مك ينزين از برلين تلگرام كوتاهي را كه به امضايي ها پذيرفته آلمانپيشنهاد ايتاليايي ها بي درنگ از سوي 
سفارت ما در كابل در . با مساله پشتيباني از فقير ايپي همراه با حكومت ايتاليا موافق هستيم« : 931به دست آورد ويرمن

سه كواروني ، به برلين با انجام دستورسفارت آلمان در افغانستان 932.»زمينه رهنمودهاي بايسته را به دست آورده است
   933.هزار افغاني داد كه او هم موفقانه به فقير ايپي فرستادصد 

  
اقدامات  كداميننتوانستند  ،فقير و خرابكاراني كه به بلوچستان گسيل گرديده بودند ،از كابل نوبه رغم رسيدن مبالغ 

  . خرابكارانه بزرگ  انجام بدهند
  

بازداشت نموده پيش از آن كه آنان بتوانند چيزي را انفجار بدهند، ي را هنوز آلماناستخبارات انگليس همه چتربازان 
فقير  ،شايد به خاطر تدبيرهاي فوق العاده امنيتي روي دست گرفته شده از سوي حكومت بريتانيا در بلوچستان. بود

  .ايپي نيز نمي توانست وظيفه نهاده شده پيش روي خود از سوي كشورهاي محور را به انجام برساند
  
به گزارش  .باال بردبيشتر  براي استخبارات آلمان را» سازمان ماتسوتي«ارزش همكاري با » باياديرا«ستش عمليات را

اين  نبراي تسريع بخشيد. آماده مي شدند ات ويرانگرانه در هندمبه اجراي اقدا موفقانه آن ها، راسموس و ويتسيل
روشن . خود را در كابل سازمان دهد انده ترين جاسوسارزن پنهانيتصميم گرفت آموزش  آلماناستخبارات  ،روند

  . بود) بهارت رام تلوار(است كه در گام نخست در اين فهرست نام رحمت خان 
  

جايي كه به  –مي زيست فيشر  آلمانبهارت رام در كابل در خانه پزشك سفارت  1942اپريل  -در ماه هاي جنوري
  . آموزش داد بكارانه راجام اقدامات خراناو امور راديويي و فنون ا

  
 رمزبه او و آشنا ساخت الفباي كار با دستگاه بي سيم  را با ، بهارت رام)بي سيم( كارشناس امور راديو و رادار -دوخ

آموزگار دوم بهارت  .ياد داد) هم به بهره گيري از اعداد و هم با كار برد حروف(رمزخواني و رمزيابي را  ،پردازي
                                                 
٩٣٠. Ibid. S. ١٨١.   

ارنست وايتسزيكر بود و مسوول همه مسايل مربوط به كشورهاي خاور  –ارجه آلمان معاون سكرتر دولتيويرمن در وزارت خ .٩٣١
  .24، برگ »هند«بايگاني خدمات استخبارات خارجي روسيه، پرونده // بود

932  . Schnabel R. Tiger und Schakel. Wien. S. ١٨٢. 
  . 43رگ ، ب»هند« بايگاني خدمات سياست خارجي روسيه، پرونده  .933
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كار برد چاشني  ،ساختن بمب و مواد منفجره »اسرار« به تفصيل براي زير دست خود  خودويتسيل بود كه  -رام
الزم و يك صندوق   هاي ي ها دينامتآلمانبهارت رام از  ،پس از چندي. »فاش ساخت« آن ها را) كپسول ديتوناتور(

  .به دست آورد ....انجام خرابكاري در تاسيسات راه آهن و براي را
  

به آماده سازي و انجام دوازده نوع سبوتاژ در تاسيسات گوناگون را  فن »ابوير«رزدنت  -يتسيلروي هم رفته، و
  .از نابودي سازي ايستگاه هاي راه آهن گرفته تا سوزاندن خودروها و كاميون ها -آموختبهارت رام 

  
از اين رو، به . نمايدش دانش به دست آورده را در سازمان خود پخويتسيل برنامه ريزي نموده بود كه بهارت رام 

كه در آن ها به تفصيل هر نوع اقدامات خرابكارانه و شيوه هاي  داد اجنت خود دوازده كتابواره به زبان انگليسي
  .توضيح و تشريح شده بود آماده سازي آن ها

  
   934.»اري شوندنگهد» سازمان«كه اين دفترچه ها نهايت محرم اند و بايد در مقر  افاده دادويتسيل به بهارت رام 

  
ويتسيل بسيار . سياسي را به بهارت رام هم راسموس و هم ويتسيل آموختند -هنر جمع آوري اطالعات نظامي

  935 .دلچسپي داشت جاهاي استقرار يگان هاي ارتش بريتانيا در مرزهاي هند و افغانستان را بداند
  

بي تجربه بودن اجنت هاي شان در گزارش تازه  همو اين اطالعات به خاطر ،ي ها مي پنداشتندآلمانبه گونه يي كه 
  . بهرات رام در دسترس نبود

  
» سازمان ماتسوني«توجه اصلي در آن به پويايي . داشتگسيل به برلين اين سند را ويتسيل  1942جنوري  23به تاريخ 
ده شد كه بهارت رام توانسته به رهبري ابوير گزارش دا. مبذول گرديده بود قبايل پشتون هند بريتانيايي» آزاد«در نوار 

  .برپا نمايد با مومندهاي باجور، قبايل عثمان خيل، قبيله بونير و سوات هايياست همكاري 
  

، )منظور از فقير ايپي است(» آتش افروز«با «) به گونه يي كه در گزارش بهارت رام نشاندهي گرديده بود(سازمان او 
خواهش سه سفارت خانه كشورهاي محور را در كابل در باره  ها وزيريتماس هايي برپا نموده بود و به رهبر  نيز

  936.رسانده بود» سازمان ماتسوتي« برپايي تماس هاي مستقيم با 
                                                 

  // ، )1942نوامبر (» بازگويي هاي بهارت رام«گزارش استخبارات سياسي هند، .  ٩٣٤
L/P@J/12/218/PP: 82-83. 
935 .Ibid.P.81. 
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د را به در شمال باختري هن آلماندستاوردهاي اجنتوري  ،ويتسيل در گزارش رمزي خود ،افزون بر اين اطالعات
 ،بيكفورد و كپسول هاي منفجره...... كيلوگرام دينامت با مقادير الزم 220در نواحي مرزي«: تفصيل باز شمرده بود

هواپيما، يك دستگاه بي سيم، و سه جنراتور مربوط به آن كه سازمان ماتسوتي آن را رسانيده  تسه هزار گيلن سوخ
  937».انبار شده و نگهداري مي گردد ،است

  
پشتون بهارت رام توانسته بود گو اين كه نه تنها فرستنده  »آزاد«به ويژه مهم بود كه در نوار قبايل » ابوير«براي 

اين امكان را  آلمان ستخباراتارتباط راديويي مطمئن براي ا. بل نيز سه كارشناس مخابره را ،يي را بفرستدورادي
ن گروه ، بل نيز به پيمانه چشمگيري رساندبه دست بياورد فراهم مي گردانيد كه نه تنها اطالعات بايسته را از هند

  .تسهيل مي كرد براي آن هاي خرابكار و تسليحات را به گستره قبايل پشتون
  

از پشتون هاي نوار قبايل » سازمان ماتسوتي«اسلحه و مهمات براي ويتسيل كه برنامه ريزي كرده بود، با مساعدت 
  . تشكيل دهد، بس الزمي بودند دسته هاي خرابكار را» آزاد«

  
همچنان مي خواست توليد مواد » ابوير«مقادير كافي مواد منفجره داشت، رزدنت ري براي خرابكابراي آن كه 
  938.»فصل در نواحي كوهي در امتداد مرزهاي هند و افغانستان برپا نمايدمنفجره را بال

  
 1942فبروري  27ويتسيل، اين گونه مي خواست پالن خود را به گونه يي عملي نمايد كه هنگامي كه به تاريخ 

تا به او اجازه دهند و رادار چي پيشنهاد نمود » ابوير«نمودند، بار ديگر به رهبري » اقدامات هندي«ها آغاز به  يآلمان
پشتون براي سازماندهي خيزش قبايل مرزي پشتون در برابر انگليسي ها » آزاد«دوخ به نوار قبايل  -آلمانسفارت 

   939.رخنه نمايد
  

از كابل، حكومت افغانستان شايد تدبيرهايي را براي تجريد ويتسيل و دوخ » دنناپديد ش«با در برلين مي دانستند كه 
هاشم خان هنوز بر انتسيلوتي سفر او را نزد فقير ايپي نبخشوده بود . در كابل روي دست بگيرد آلمانكامل سفارت 

با پيشنهاد رزدنت   ، پيلگراز اين رو .آشكارا از ديدار با كواروني سر باز زده بود اين كار،كه پس از آن، به خاطر 
در كابل تلگرام رمزي يي  آلمانفرماندهي ويرماخت به سفارت  1942ماه مارچ  3به تاريخ . مخالفت كرد »ابوير«

                                                 
  همان جا  .  937

  //23/01/1942ريخي تلگرام ويتسيل به برلين تا . ٩٣٨

Schnabel R. Tiger und Schakel. Wien, P.١٦٤. 
٩٣٩  .Glasneck, J., Kirchbeisen I.Turkei und Afghanistan-Brennpunkte der Orientpolitik im 
Weltkrieg. Berlin, ١٩٦٨. S. ٢٦٣.   
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به  آلماناوضاع پيرامون سفارت (به ويتسيل و راسموس بي آن كه بهانه يي به تشديد ناپديد شدن «فرستاد با اجازه 
  . او مخالف اين ماجراجويي بودمگر، . را مي بايستي پيلگر معين كند» شدنناپديد « زمان 940.»)دست بدهد

  
پشتون  » زادآ«هنگامي كه كار گريز او از كابل به نوار قبايل . د ادامه دادپالن خو پياده سازيپافشاري بر  هويتسيل ب

خواهش كرد به او و تسيوگين  »رابوي«از رهبري مارچ به برلين تلگرامي فرستاد كه در آن  11او به تاريخ   گير كرد،
براي فرود  يبه مقصد اين كه در جا ميدانك هاي .سفر كنند به مرزهاي هند و افغانستان بيولر و بهارت رام اجازه دهند

به گمان غالب، هنگام اين 941.معاينه كنندرا آوردن چتربازان و تعيين نقاط براي نصب سه دستگاه راديويي در آن جا  
  . خواست گريز برنامه ريزي شده خود را به هند بريتانيايي انجام دهد سفر، ويتسيل مي

  
مارچ  3در آن بر تحقق رهنمودهاي تاريخي  ودر اين رابطه، پيلگر ناگزير بود بار ديگر به برلين تلگرامي بفرستد 

 هر چه سريع تر  زهرگاه تقاضاي ويتسيل مبني بر آغا«: نوشتاو به ريبنتروپ . پافشاري كند بودن خود محق و 1941
همچنان بر  ،ضع سفارتناشي از و متوخادر برلين با مخالفت بر نخورد، ترس دارم كه  ،در نواحي مرزي هند قيام

از اين رو، بر ما است تا به موقع به آن ها در باره آغاز تدبيرها اطالع  .فگندبيسفارت خانه هاي ايتاليا و جاپان نيز تاثير 
  942».ن پرسش با تلگراف رهنمودهاي بايسته بدهيدخواهشمندم به اي .بدهيم

  
به ايتاليايي  پيلگر نيك مي دانست كه ويتسيل و راسموس هيچگاهي موافقت نمي نمايند تاريخ گريز خود را از كابل

پيلگر با پافشاري بر در . ، چون آن ها به كواروني در شكست اوبردورفر و براندت سوء ظن داشتندها اطالع دهند
از پالن هاي ودار سازد را  آلمانمي خواست رزدنت هاي سازمان اطالعات  ،اشتن ايتاليايي ها و جاپاني هاجريان گذ

  . خود امتناع ورزند
  

ويتسيل از طريق راديو در باره عدم موافقت خود در زمينه اطالع دهي جزييات  ،ماه مارچ 15به تاريخ  ،به راستي
نقش سفارت ايتاليا در رويدادهاي مربوط به «چون  .خبر داد به برلين يي هاايتاليابه  عمليات برنامه ريزي كرده خود

  943.»دورفر روشن نيست اوبر
  

                                                 
  .6، برگ »هند«استخبارات سياسي، پرونده بايگاني خدمات  // 14/04/1942تاريخي )  »پتان«(تلگرام پيلگر و ويتسيل .  ٩٤٠

  
٩٤١. Hawner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second War. 
Stuttgart, 1981. P. 530. 

 .  6، برگ »هند«بايگاني خدمات استخبارات خارجي روسيه،  // 23/01/1942تلگرام ويتسيل به برلين تاريخي .  942
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ويوريمونت  -جنرال الهوزن -2كپلر و رييس ابوير -پس از به دست آوردن اين راديوگرام، دبير دولتي ،روز ديگر
پيشنهاد ويتسيل در  اين نشستدر . ر كردندبرگزادر برلين نمايندگان وزارت خارجه و ابوير با نشست مشتركي را 

  .  بررسي گرديد دوخ به گستره قبايل پشتون -خود او و راديست گريز باره
  

پس از بررسي مفصل عمليات پيش رو، تصميم گرفته شد به پيلگر اختيار داده شود تا خود در اين زمينه تصميم 
ويوريمونت مي  -با اتخاذ اين تصميم، كيپلر و الهوزن .بگيرد كه چه وقت موقع مناسب براي آغاز آن فرا مي رسد

و ريسك  در كابل بر پا نموده است آلمانسنجيدند كه پليس افغاني پس از حادثه لوگر نظارت جدي يي بر سفارت 
  . ي بيش از حد بزرگ استآلمانشكست ديگر جاسوسان 

  
 يپيروزي بزرگ ،اين.  ر ايپي تماس بر پا نمايددر كابل سر انجام توانست با فقي آلمانسفارت  1942در ماه اپريل 

افزون بر اين  .اپريل راسموس در اين باره  به برلين گزارش داد 14به تاريخ . در افغانستان بود آلمانبراي استخبارات 
ي ها ايجاد خط ارتباط با فقير ايپي گزارش داد كه ديگر تابع ايتالياي«پيك دير رس، او در باره فيصله خود مبني بر 

    944.»نخواهد بود
  

 را »سازمان ماتسوتي« رهبر وزيري ها و دچنين فيصله راسموس ناشي از آن بود كه ايتاليايي ها ديگر نمي توانستت
، به حكومت افغانستان تلگرام هايي را كه كواروني به رم مي فرستاد پرداخت پول سفارت ايتاليا حتا. تمويل نمايند

اين كه مبالغ هنگفت و گزافي را براي عمليات هاي ويرانگرانه در گستره قبايل پشتون حال ديگر چه رسد به . نداشت
ي ها با برپايي تماس با فقير ايپي ديگر به خدمات ايتاليايي ها كه بر آن ها  به باز دوگانه مظنون آلمان. »بر باد دهد«

  .نيازي نداشتند ،بودند
  

اقدامات جنگي را در برابر سپاهيان  1942در ماه اپريل  او .ر پا نموددر كابل تماس ب آلمانفقير ايپي خود با سفارت 
او بار ديگر دژ انگليسي داتاخيل را به محاصره  ،درست مانند سال هاي گذشته .از سر گرفت انگليسي در وزيرستان

. زيري رانيروي هوايي و زرهدارها نتوانستند لشكرهاي و ،حتا با گسيل چهل هزار سپاهيها  انگليسي. كشانيد
  .شكست دهند

  

                                                 
  // 14/04/1942راسموس در برلين تاريخي . تلگرام ك. 944
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نماينده نو فقير كه به كابل آمده بود، در ماه مي هنگام . نياز مبرمي داشتند جنگ افزارپشتون هاي شورشي به 
نياز «مگر  .هزار نفر مي رسد 22 –20به آن ها بازگفت كه نيروهاي وزيري ها به ،گفتگوها با راسموس و ويتسيل

   945».شديدي به مهمات احساس مي گردد
  

اكنون اقدامات رزمي محدود مي گردد به محاصره «: رساند آلمانسپس فرستاده وزيرستان به اطالع جاسوسان 
خريد محدويت  و ليل كمبود اسلحه در مرزدحمالت جدي به راه اندازي  .مختلف تمركز سپاهيان انگليسي جاهاي

  946.»شديد تر بسازد ، كمك پولي نمي تواند مبارزه رارواز اين . مهمات تقريبا ناممكن است
  

پنهان نموده بود كه  يلوتي كه هنگام بستن سازشنامه با فقير ايپي از اوراسموس در باره نيرنگ بازي انتس ،از زبان او
اين پيك از اين هم 947.، آگاهي يافتنمايندمي ي ها هم پرداخت آلمانسوبسايدي را به او نه تنها ايتاليايي ها بل نيز 

  . و ايتاليا را در كابل پر تنش تر ساخت آلمانفارت هاي مناسبات پيچيده ميان س
  

كه در آن به  گسيل داشت كه تازه برپا نموده بود، به رهبر وزيري ها نامه يي رايي راسموس از طريق كانال ارتباطي 
با مواد  يم شما رانمي توان ،تا هنگامي كه با شما ارتباط هوايي بر قرار ننموده ايمدر اوضاع كنوني «: او اطالع داده بود

مي پنداريم كه تا آن هنگام الزم نيست به برخوردهاي رزمي . اكمال نماييم رزمي الزم براي پيشبرد اقدامات
شما بايد نيروهاي تان  .بايسته است همه نيرو را به آن متمركز بسازيم كه قبايل مرزي را با هم متحد بسازيم .بپردازيد

و اين كار در آن . كه ما بتوانيم به شما كمك راستيني ارائه نماييم، حفظ نماييدرا تا فرا رسيدن آن روز هنگامي 
  .صورتي خواهد بود كه جبهه در نزديكي شما باشد

  
براي آن كه هنگامي كه زمان آن فرا برسد، با اين نيروهاي به هم بسته . بايسته است براي جنگ بزرگ آماده گرديد

  948»آفريدگار آن ها را در هم بكوبيم بر انگليسي ها حمله ببريم و به كمك
  

  . بر هند نگهدارد آلماندر يك سخن، به فقير ايپي پيشنهاد شد نيروهاي خود را تا تهاجم 
  

                                                 
  .11، برگ »هند«ارات خارجي، پرونده بايگاني خدمات استخب// 30/05/1942ويتسيل به برلين تاريخي تلگرام .  945
  همان جا.  946
  .13همان جا، برگ . 947

. ، ص2003از پرونده محرم استخبارات، مسكو، . »ابوير«جدايي طلبي ناشناخته در خدمت سازمان اطالعات آلمان و . سوتسكف، ل.  948
242-243.  



 ٤٠٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

خيزش تازه در وزيرستان بهانه يي در دست ويتسيل داد براي آن كه بار ديگر بر گريز خود و رفتن نزد فقير ايپي 
رنامه ريزي نموده بود از كابل با ربودن فرستنده نيرومند راديويي شركت هوايي اين بار رزدنت ابوير ب .پافشاري نمايد

   .پنهان گردد .لوفت هانزا
  

برلين بر هم  -در مسير كابل» لوفت هانزا«  52 -پس از آغاز جنگ جهاني دوم، پروازهاي هواپيماهاي يونكرس
سر از ماه دسامبر . نموده بودند» كنسرو«را  خورده بود و دستگاه راديويي تامين كننده ارتباط اين شركت هوايي

به » لوفت هانزا«آغاز به تقاضا از حكومت افغانستان مبني بر واگذاري اين دستگاه راديويي  آلمانحكومت  1941
مگر خواستار آن بودند كه برلين تضمين بدهد كه  .افغان ها با اين كار موافق بودند. در كابل نمود آلمانسفارت 

ي ها از پذيرفتن كدامين مسووليت در زمينه شانه آلمان949.ديويي براي مقاصد اطالعاتي كار گرفته نشودفرستنده را
  . چون همو براي همين كار به دستگاه نياز داشتند .خالي مي كردند

  
اي آن بر. قبايل پشتون گسيل بدارند» آزاد«پيشنهاد كرد اين فرستنده را دزدي نمايند و آن را به نوار ويتسيل متشبث 

كليد برنامه راديويي در روند چندين ماه در دست هاي ما «كه به گونه يي كه در تلگرام پيلگر نشاندهي كرده بود، 
  950».خواهد بود

  
ابوير و  ،مگر، پس از آغاز شورش وزيري ها. موافقت نمي كردند در برلين به اين پيشنهاد ويتسيل ،تا قيام فقير ايپي
به هر . را» لوفت هانزا«گريز ويتسيل را تصويب نمودند بل نيز ربودن فرستنده راديويي  نه تنها آلمانوزارت خارجه 

رو، اين بار هم مخالفت پيلگر با اين ماجراجويي چنان نيرومند بود كه سر انجام ريبنتروپ فيصله كرد انجام اين 
  .عمليات را به تعويق بيفگند

  
ز گسيل فرستنده نيرومند راديويي به فقير ايپي صرف نظر نمايند، را وادار گردانيد ا آلماندليل ديگري كه رهبري 

پليس افغانستان بنا به خواهش انگليسي  1942ماه مي  25به تاريخ . ي در كابل گرديدآلمانشكست بزرگ اجنت هاي 
  . دند، زكه روابط كشورهاي محور را با فقير ايپي تامين مي نمودند يي ها دست به بازداشت جاسوس هاس فاشيستي

  
ديدارگاهي براي ديدارهاي راسموس با وي تيمي ي ها بازداشت اوتام چند بود كه خانه آلمانبزرگترين ضربه براي 

از پيلگر خواست تا از افغان ها بخواهد آدم آن ها را  آلماناز اين رو، رزدنت اطالعات برونمرزي . بهارت رام بود

                                                 
  //  15/03/1942تلگرام ويتسيل به برلين تاريخي .  949

Schnabel R. Tiger und Schakel. Wien, S. ٢١٠. 
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 ٤٠٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

تا اوتام چند را به دست انگليسي ها كومت افغانستان را متقاعد سازد كوشيد ح آلماندر همان روز، سفير  .رها نمايند
  . نسپارند

  
هرگاه بتوانيم بي آاليشي «: اطالع داد ماه مي پيلگر به كيپلر در باره نتايج گفتگوهاي خود با افغان ها 26به تاريخ 

را  او تان حاضر است اجازه اقامتحكومت افغانسباورهاي اوتام چند را چونان يك ناسيوناليست هندي ثابت بسازيم، 
   951».تمديد نمايد

    
ماه  30به تاريخ . »اوتام چند جويا شوداطمينان  ميزاناز بوس در باره «از كيپلر خواست  آلمانسفير  ،روي اين منظور

خواهش  او. بوس نظر بس مثبتي در باره اوتام چند دارد« :رسيدبه سفارت آلمان در كابل مي از كيپلر پيام رمزي يي 
چون او را در آن جا حتا . مي نمايد تا هر آن چه را كه ممكن است انجام داد تا از اخراج او به هند جلوگيري گردد

او آدم  ،ي كه او دارد و در آن ترديدي نيستتبه رغم همه تمايال. بازداشت خواهند نمود و شايد هم شكنجه بدهند
  952.»استواري نيست كه بتواند شكنجه ها را برتابد

  
مي از كابل به هند اخراج گرديده  29هنگامي كه اين تلگرام به كابل رسيد، اوتام چند ديگر پيش از آن به تاريخ 

پيلگر بسيار خشمگين بود و به وزير خارجه افغانستان اعالم نمود كه ديگر نمي تواند با او سر و كار داشته . بود
  953.باشد

  
در افغانستان نزديك به يك صد تن از اجنت هايي كه با سفارت هاي  1942تابستان  -همراه با اوتام چند بهار

كه عضو  خلبان افغاني -در ماه مي غالم عمر خانبراي مثال، . كشورهاي محور همكاري داشتند، بازداشت شدند
پيه كه او هنوز از نزد اين اجنت ايتاليايي پنجاه هزار رو. بازداشت گرديدارتباطي ميان سفارت ايتاليا و فقير ايپي بود، 
   954.، ضبط گرديدموفق نگرديده بود به رهبر وزيري ها برساند

  
از اين . و ايتاليا در كابل رساندند آلمانزيان چشمگيري به شبكه هاي جاسوسي  ،بازداشت هاي همه گير در كابل

و راج اوتام چند اخ 955.برهم خورده بود 1942فقير تا اواخر جوالي با  اين كشورهارو، ارتباط ميان سفارت هاي 
                                                 

  . 18برگ  ،»هند«نده وبايگاني خدمات استخبارات خارجي روسيه، پر// 26/05/1942تلگرام پيلگر به كيپلر تاريخي .  951
  .19، برگ »هند«بايگاني خدمات استخبارات خارجي روسيه، پرونده .  952
بايگاني سياست // 20/08/1942استخبارات ارتش سرخ سرهنگ راتف به ديكانازف تاريخي  يادداشت آمر اداره دوم ادراه كل.  953
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  .58، برگ 164، پوشه 16، كارتن 4پرونده ويژه 
   . 14، برگ »هند«پرونده بايگاني خدمات استخبارات خارجي روسيه، //    6/7/1942تلگرام راسموس به برلين تاريخي . 955



 ٤٠٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

در برلين چونان ثبوت ديگري مبني بر جهت گيري هوادار انگليس  ،ديگر اجنت هاي فاشيستي همكار وي به هند
در زمينه گسيل سالح  ها از اين رو، به راسموس دستور داده شد به گفتگوها با افغان. گرديدمي هاشم خان تلقي 

  .ارتش افغانستان به فقير ايپي پايان دهدت از زرادخانه هاي اهاي كهنه و فرسوده و مهام
  

عبدالمجيد  هاشم خان به ،ي در جزيره نماي كريماآلمانپس از پيروزي هاي سپاهيان  1942در ميانه هاي ماه مي 
ي ها در حل و فصل وام هاي افغانستان آلمانگفتگوها با هدايت داد وزير اقتصاد كه در برلين به سر مي برد،  -زابلي 

   956.، از سر گيردميليون مارك مي زد 225را كه مبلغ آن سر به  آلمانبه 
  

تا بدهد  به حكومت افغانستان در كابل آلمانتالش ورزيد با كابل براي آن كه اين پول ها را سفارت  آلمانحكومت 
پشتون » زادآايل با در اختيار داشتن چنين منابع مالي هنگفت بتواند به گونه گسترده پويايي هاي خرابكارانه در نوار قب

   .، به تفاهم برسدهند بريتانيايي را پهن نمايد
  

در گفتگوها در باره تسويه حساب وام  آلمانبازرگاني ) آتشه(رايزن  راسموس كه چونانِ ،محتمل تر از همه
اهم براي تسويه حساب بدهي هاي افغانستان با هاشم خان به تفكرد به آمر خود پيشنهاد مشاركت داشت، افغانستان 

اين سالح ها و مهمات را  .در كابل بگذارند آلمانافغانستان را به دسترس سفارت  برسند تا سالح هاي كهنه ارتش
براي وزيري ها مي  ،افزون بر اين سالح ها .مي خواست بي درنگ براي فقير ايپي بفرستد آلمانرزدنت استخبارات 

  957.ي انداختنداسلحه م از هوا م بايستي با چترها در وزيرستان هواپيماهاي جاپاني نيز
  
  .ارتش جاپان نيز مطابق برنامه تا اين هنگام بايد به نزديكي هاي هند مي رسيد.] گ-ناوهاي هواپيمابر نيروي دريايي[

بود و برد پرواز  در دستسالح هاي ساخت انگليس به غنيمت گرفته شده از سوي ارتش جاپان به اندازه كافي 
اين گونه، از ديدگاه صرفا فني، . ان مي دادند هر گونه باري را به وزيرستان پرتاب نمايندهاي جاپاني امكهواپيما

مگر وزارت خارجه . انجام دهند لشكرهاي فقير ايپي را  جنگي به كمك جاپاني ها اكماالتپيشنهاد  نمود راسموس 
دير بخش خاور وزارت خارجه م -ميل هيرس 1942ماه جون به تاريخ سوم . پالن هاي راسموس را نپذيرفت آلمان

به ويرمن يادداشت گزارشي يي را فرستاد كه در آن اقدامات پيلگر و راسموس را به باد نكوهش و سرزنش تند 
  . گرفت

                                                 
، پرونده 071ه، فوند بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسي//  22/07/1942يادداشت گزارشي ميخاييلف به مولوتف تاريخي .  956

  . 171، برگ 2، پوشه 199، كارتن 24ويژه 
، برگ »هند«بايگاني خدمات استخبارات خارجي روسيه، پرونده //  3/06/1942يادداشت گزارشي ميلخيرس به ويرمن تاريخي .  ٩٥٧
  . 24-23هاي 



 ٤٠٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

به به ويژه ميل هيرس از تالش هاي پيلگر مبني بر اين كه موافقت حكومت افغانستان را مبني بر رهايي اوتام چند 
در چنين اوضاعي با اين گونه اقدامات «در كابل  آلمانچون او مي پنداشت كه سفارت  .ناخشنود بوددست بياورد، 

    958».را كه در آن جا داريم، به دست انگليس ها خواهد سپرد آلمانآن عده اجنت هاي انگشت شمار  ،خود
مت هاشم كوشيد لزوم برهم زدن گفتگوهاي راسموس با حكو در يادداشت كاري خود سپس اين ديپلمات انگليسي

 مبني برما  1940با آن كه به اين دليل كه اين حكومت در باره پالن سال « خان را كه هوادار انگليس شمرده مي شد
  ».به كرسي بنشاند، را از طريق روس ها اطالع به دست آورد  سرنگوني آن

  
به بايد  ،داشته باشيملچسپي حضور آتيه سفارت خود در كابل د بههرگاه ما «: از همين رو، ميل هيرس پيشنهاد نمود

نمود بدهيم كه بيش از اين در موضوع اوتام چند مداخله ننمايد و به تالش هاي عملي نمودن پالن آن ره
ماجراجويانه رسانيدن جنگ افراز به فقير ايپي با هواپيماها و يا بستن سازشنامه با حكومت افغانستان در زمينه 

  .بخشد پايانبه وي واگذاري سالح هاي كهنه 
  

به آن چه كه فرستاده رهبر وزيري ها چون او . آزموداو سفارش كرد بار ديگر روابط مطمئن با فقير را  ،افزون بر اين
افگنده بود كه باور نداشت كه انتسيلوتي در گورويخت بوده و شايد هم او را اين فاكت به انديشه  ،اطالع داده بود

  . همزمان صورت گرفته بود ،يدن نماينده فقير به كابلي در كابل و رسآلمانبازداشت اجنت هاي 
  

ي، بل نيز ايتاليايي ادامه آلمانتمويل فقير ايپي را نه تنها از طريق كانال هاي : به رغم اين، ميل هيرس پيشنهاد نمود
قيم و هم از هم به گونه مست -پول فرستاده مي شود» دو گانه«مبالغ نبايد از آن انديشه داشت كه براي فقير «: دهند

  »...مي توان كدامين سود را انتظار داشتهرگاه تنها از اين مبالغ  -طريق ايتاليايي ها
  

و گفتگوها در كابل ميان راسموس و حكومت  موافقت نمود با پيشنهاد ميل هيرس آلمانرهبري وزارت خارجه 
  .افغانستان در باره ارائه كمك به وزيري هاي شورشي قطع گرديد

  
ي ها آلمانبار ديگر براي  ،ناحيه مرزي هند و افغانستان بهمبني بر رخنه  1942هاي ويتسيل در ماه جون  شكست تالش
خود را ) حسن همجواري(كه حكومت هاشم خان مي كوشد با انگليسي ها مناسبات همسايگي نيك ثابت ساخت 

                                                 
  . 22همان جا، برگ .  958

 
 
 
 
 
 



 ٤٠٩ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 غانستان براي رفتن به وردك از كابلجون رزدنت ابوير با به دست آوردن اجازه از حكومت اف 3به تاريخ . نگهدارد
   959.مگر به جاي وردك به سوي غزني رفت. به راه افتاد

 
. ه هاي خود مي كوچيدندمافغانستان جنوبي از هند با پاده ها و ر پشتون هاي كوچرو خاوري ،در اين موسم سال

مگر حكومت  .ماس برپا نمايدويتسيل اميدوار بود كه او خواهد توانست تا با مالك هاي برخي از قبايل كوچي ت
  . افغانستان او را نگذاشت تا به گستره قبايل پشتون برسد

  
هاشم خان بر افروخته و خشمگين از اين كار، بي آن كه در زمينه به پيلگر چيزي بگويد، از راسموس خواست تا به 

. گردن نهد ويبه تقاضاي  ناگزير گرديد آلمانسفارت . ويتسيل دستور بدهد كه هر چه زودتر به كابل برگردد
وزارت خارجه افغانستان به آگاهي پيلگر رسانيد  ،پس از بازگشت او. به تاريخ دهم جون به كابل برگشتويتسيل 

   960.اجازه داده نخواهد شد پا از كابل بيرون بگذارند آلمانهيچ يك از كارمندان سفارت به كه تا پايان جنگ 
  

و به قفقاز رسيده بود، در ميان  يي در جبهه خاوري داشت يشروي پيروزمندانههنگامي كه ويرماخت پ 1942تابستان 
حلقه «در كابل امكان داد  آلمانكمك آن ها به سفارت . پيدا شد آلمانسياستمداران افغان شمار فراوان خوش بينان 

 بي درنگ مبلغ گزافي را به را بشكنانند و بار ديگر با فقير ايپي روابط برقرار نمايند كه» محاصره حكومت افغانستان
بل نيز حمالتي را بر ديگر ادامه داد، رهبر وزيري ها نه تنها محاصره دژ داتا خيل را  ،با اين پول ها961.دست آورد

  . استحكامات بريتانيايي ها در مرز هند و افغانستان انجام داد
  

ليس را تصرف و با خاك يك سان كردند كوهنشينان در وزيرستان دو باب از استحكامات انگ ،در اواخر ماه جوالي
فقير با با خاك يك  962.و همچنان يك پل را كه انگليسي ها در نزديدكي از با افغانستان ساخته بودند ويران كردند

تالش مي ورزيد استراتيژي انگليسي ها  مبني بر بستن راه » خط ديورند«سان نمودن پاسگاه ها و دژهاي نو در امتداد 
قبايل مرزي پشتون در هر دو . شمالي به سوي افغانستان را براي محاصره نواحي قيام وزيري برهم بزندهاي وزيرستان 

  . و شمار بزرگ اتباع افغاني به دسته هاي قيام كنندگان مي پيوستنداز اقدامات او پشتيباني مي كردند سوي مرز 
  

هي داتا خيل را كه در آن نيروهاي اصلي فقير فرماندهي بريتانيا به شكل تدبير مقابله يي تصميم گرفت دهكده كو
به » آزاد«در نوار قبايل  .بدتر ساخت ،چه كه بود همآن اوضاع را از مگر اين كار  .ايپي متمركز بودند، بمباران كند

                                                 
//  20/08/1942ستخبارات ستاد كل ارتش سرخ به ديكانازف، تاريخيآمر دفتر دوم اداره كل ا -يادداشت سرهنگ راتف.  ٩٥٩

 .139، برگ 9، پوشه 200، كارتن 24، پرونده ويژه 1942، 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند 
 . 43، برگ »هند« ده بايگاني خدمات استخبارات خارجي روسيه، پرون// مواد براي گفتگو با سرهنگ پروناس در رابطه با افغانستان.  ٩٦٠
  . 116، برگ 1، جلد »قبايل«بايگاني خدمات استخبارات خارجي، پرونده //  ، »حادثه خوست« يادداشت .  961
  . 1، برگ 165، پوشه 16، كارتن 4، پرونده ويژه 1942، 06همان جا، بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  962
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بمب ها را بر يك روستاي افغاني كوهي ) ناوبر(شصت فروند انگليسي به اشتباه  اشتورمان  1942جوالي  30تاريخ 
در . بيست باب خانه و مسجد ويران گرديد ،در نتيجه بمباران .فرو ريختند ه و نماري زاي در نزديكي خوستورژال

  963.تلفات بسياري رخ داده بود ،ميان باشندگان
  

نزديك به چهل هزار پتان كه خواهان آغاز بي درنگ قيام در برابر انگليس  ،بر پايه اطالعات استخبارات شوروي
آمده به  يبه پتان ها تنهامگر او  .بودند فرا خوان فقير در باره آغاز جهادهمه منتظر 964.يپي آمدند، نزد فقير ابودند

  965.ه تصميم در باره اقدامات رزمي بايد از سوي جرگه گرفته شودوعده مي داد ك ،وزيرستان
  

فقير همواره نسبت . درهبر وزيري ها نمي خواست قيام قبايل مرزي را بدون رضايت كابل آغاز نماي، به گمان غالب
وفاداري او بارها به . خوش بين بودمي نمود، به حكومت افغانستان كه به او هم كمك هاي پولي و هم تسليحاتي 

 .اين بار نيز چنين شد. خاندان حاكم يحيي خيل امكان داد از شورش سراسري قبايل مرزي پشتون جلوگيري نمايد
ان خود را به مقصد به دست آوردن حمايت تسليحاتي حكومت فقير همچنان نمايندگ ،پس از حادثه خوست

براي همه آن ها . وزيري هاي آمده به كابل را ظاهر شاه خود بار داد. به كابل فرستاددر برابر انگليسي ها افغاستان 
 از اين رو، فقير ايپي خطر. پوزش خواسته شد.] گ-تسليحاتي[مگر از دادن كمك . گرانبهايي داده شد هداياي

  . نكرد قيام سراسري پشتون هاي خاوري را آغاز نمايد
  

بهره بر انگيزند،  ي ها و ايتاليايي ها كوشيدند از حادثه خوست براي آن كه شورش قبايل مرزي پشتون راآلمان
ي آغاز به به پخش برنامه هايي برا» هيماليا«ويي ايتاليايي ايستگاه رادي 1942اريخ يكم اگوست به ت .برداري نمايند

همچنين برنامه هاي . فرا مي خواند افغانستان و هند نمود كه در آن پشتون ها را به برپايي قيام در برابر انگليسي ها
  .راديويي به زبان پارسي همه روزه از برلين نيز پخش مي گرديد

  
را به فروش  آلمانبسياري از راديوهاي ساخت  شمار ،تانسي هاي دور انديش هنوز پيش از جنگ در افغانآلمان

 .بسيار خوب شنيده مي شد رم و توكيو ،برنامه هاي راديويي برليندر كابل  1942در نتيجه، در سال . رسانده بودند
استيشن برلين به رغم دوري با نشرات  .خراب تر شنيده مي شد مگر بارها نشرات و برنامه هاي راديويي مسكو و لندن

حتا نشرات راديويي باكو زير صداي بلند و رساي  .زير مي گرفت آواز راديو مسكو را خفه مي ساخت و ،خود
يكي از گزارش هاي سفارت شوروي در باره  در ،در اين پيوند .بود نيي به دشوار شنيدآلمانراديوهاي 

                                                 
  .118، برگ 1، جلد »قبايل«بايگاني خدمات استخبارات خارجي، پرونده // ، »ناآرامي ها در وزيرستان«يادداشت .  963
  .118همان جا، برگ . .  964
بايگاني سياست خارجي فدراسيون // ، »تبليغات فاشيستي در افغانستان و وظيفه تقويت تبليغات ما« يادداشت سفارت شوروي .  965

  . 31، برگ 14پوشه ، 200، كارتن 24، پرونده ويژه 1942/ 071روسيه، فوند 
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مسكو،  –همزمان و پهلوي هم روي يك موج سه ايستگاه خبرپراگني«: ها آمده بود آلمانپروپاگندهاي راديويي 
چون صداي آن نيرومند  .در اين حال، آواز برلين ديگران را زير مي گيرد. ين به زبان پارسي نشرات دارندللندن و بر

  966.»تر و برجسته تر است
  

» بركت«مگر از . ناگزير گرديد موج خود را تغيير بدهد» راديو مسكو«ما براي كابل، نشرات پخش با كيفيت  براي
 آلماناين گونه، در پيكار راديويي . ساتر در افغانستان شنيده مي شدندي از هم بهتر و رآلمانكار، نشرات  اين

  . توانست هر چند هم به گونه موقتي به هر رو، باال دست تر باشد
  

با پويايي نيز  ،از سوي بوس كه دو ايستگاه راديويي در اختيار داشت آلمانپي ريزي شده در » هندآزاد«سازمان 
پخش مي گرديد كه » صداي وزيرستان«يكي از اين فرستنده ها زير نام . مي برد پيش تبليغات ضد بريتانيايي را

بريتانيا رهايي يابند و  رسالت مذهبي خود را در برابر همكيشان و هم آيينان خود  يوغ  پشتون ها را فرا مي خواند از
   . دهند، انجام ستم روا مي دارده بر آنان Ĥلمانظ» دشمن اسالم«در خاور نزديك كه انگليس 

  
 22به تاريخ . همچنان مي كوشيد با احساسات مذهبي مسلمانان شمال باختري هند باز ي نمايد» آلمانصداي « راديو

كه در سال هاي جنگ .] گ-سيد حسين گيالني[ –) .گ-بيت المقدس(سخنراني مفتي اعظم اورشليم 1942اگست 
او در اين سخنراني همه . يتاليا پخش گرديدجهاني دوم با كشورهاي فاشيستي همكاري مي كرد، در صداي ا

   . در برابر انگليس نمايند» جنگ مقدس« به مسلمانان را فرا خواند تا از فقير ايپي پشتيباني نمايند و آغاز
  

در نشرات خود به كوهنشينان استان مرزي شمال  ،به فراخوان هاي جهاد بسنده ننموده آلمانراديوهاي ايتاليا و 
كرانه  پربارهمه زمين هاي  ،ي هند را آزاد بسازندآلمانيتانيايي وعده سپردند كه هنگامي كه سپاهيان باختري هند بر

  .تان ها خواهند بخشيدهاي رود سند را به پ
  

در يادداشت گزارشي خود به ريبنتروپ به گونه دقيق وظيفه اصلي خبرپراگني راديويي  1942كيپلر در ماه اكتبر 
در ] .گ-پشتون ها[پروپاگند ما توجه ويژه  به گسترش شورش مسلحانه «: د مشخص ساخترا براي شمال هن آلمان

سپس در اين سند سكرتر دولتي با رضايت مندي نشاندهي مي نمايد 967.»شمال باختري مبذول مي دارد ياستان مرز
گليس آغاز گرديده كه در نتيجه پروپاگندهاي ضد بريتانيايي در وزيرستان همين اكنون خيزش بزرگي در برابر ان

  .است
                                                 
٩٦٦. Zur lage in Indien// Selter G. Zur Indienpolitik der faschistischen deutschen Regierung 
wahrend des zweiten Weltkrieges.leipzig, ١٩٦٥. Anlage ٧.   

دراسيون روسيه، فوند بايگاني سياست خارجي ف// 22/10/1942گرين تاريخي  -صورت مجلس گفتگوهاي ميخاييلف با كونور.  967
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فرستنده راديويي در ال به الي نشرات خود از اروپا براي : كشورهاي محور تنها به تبليغات راديويي بسنده نمي كردند

سازمان « با آن كه. افغانستان و هند همچنان پيام ها و پيك هايي را با رمز براي اجنت هاي فاشيستي مي فرستادند
با اين هم پيك ها و پيام هاي رمزي از  ،هند بريتانيايي را تامين نمايد» آزاد«اط متقابل از نوار ارتبموفق نشد » ماتسوتي

   .را در اين كشور هماهنگ گردانند» ستون پنجم«برلين مي توانستند پويايي هاي 
  

. ند به اوج رسيدي و ايتاليايي در افغانستان و هآلمانپويايي سازمان هاي اطالعاتي  1942اگست  –در ماه هاي جوالي
 آلمانبسياري را به پيروزي .] گ-ولگاگراد كنوني[از و در حومه استالينگراد قموفقيت هاي سپاهيان فاشيستي در قف

راسموس و كواروني اجنت هاي بسيار ديگري در محافل حاكمه  ،در اين پيوند .در اين جنگ باورمند ساخت
  . كشورهاي خاور زمين يافتندافغانستان و حتا در ميان ديپلمات هاي برخي از 

  
باچ كه از  –مستشار سفارت تركيه. ارزشمند بود آلمانكمك سفارت تركيه در كابل براي استخبارات  ،به ويژه

ي ها كمك مي كردند تا با سازمان هاي ضد آلمانبود، و برخي از استادان تركي به  آلمانهواداران سرسخت 
بخشي از اين سازمان ها دفترهايي در هند . تاجيك ارتباط بگيرندشوروي ناسيوناليست هاي تركمن ازبيك و 

  .پناه برده بودند زير سرپرستي حكومت بريتانيا  سيو  بيستجايي كه در سال هاي دهه هاي  -داشتند
  

احياي جنبش باسماچي  هوشتهوشتهوشتهوشتبازيافت  يشوروي به خاطر دريافت كمك برامهاجران جمهوري هاي آسياي ميانه 
در شمال باختري هند نيز  آلمانحكومت شوروي در تركستان موافقت نمودن به استخبارات  و سرنگون سازي

ي ها همكاري و آلمانكه ستاد رهبري آن در دهلي بود فعاالنه با » انجمن بخاري«براي مثال، سازمان . كمك نمايند
و آگاهي مي يافت  در هنددر باره اوضاع  آلمانبه ياري اعضاي اين سازمان هاي مهاجر، سفارت  .همدمي داشت

  968.مي فرستادپول » سازمان ماتسوتي«براي 
  

به دست  پول و دستگاه بي سيم از طريق تركيه و ايران قبايل پشتون» آزاد«براي اجنتوري فاشيستي در نوار راسموس، 
وپيه و به ر سفارت به ارزهاي خارجي داشتكه توانست بخش بزرگ پولي را  1942مقارن با اگست او  .مي آورد

مبلغ بزرگي را به دالر امريكايي به دست  آلمانهاي ابوير از ) پيك سياسي(از طريق كورير  .تبديل نمايد افغاني
به كمك يكي از اجنت هاي ايتاليايي  آلماني ها. آورده بود كه فقير ايپي براي خريد اسلحه سخت به آن نياز مند بود

پول هايي كه اين گونه به دست مي . مايندن هندي را سازماندهي اي بانك هايها توانستند در كابل تقلب چك ه
  . هزينه مي شدند» سازمان ماتسوتي«هاي  پويايي براي تمويل ،آمدند
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چون در آستانه جنگ جهاني دوم سرويس . خود در بانك هاي هند بريتانيايي حساباتي داشتند آلماناستخبارات 
در . وندهاي كاغذي تقلبي انجام داده بودندپرده يي را در زمينه تبديل ي در اين كشور عمليات گستآلمانهاي ويژه 

كه خود افسر استخبارات دبير اول سفارت انگليس در كابل  -كونور گرين 1942اگست  5اين زمينه به تاريخ 
لبي ي ها هند را زير سيلي از پوندهاي تقآلمانانگليس بود، به سفير ميخاييلف اطالع داد كه در آستانه جنگ 

   969.استرلينگ غرق نموده بودند
  

به تصميم گرفت سپرده هاي پنهاني در بانك هاي انگليسي را در  1942فاشيستي تنها تابستان  آلمانشايد رهبري 
 در افغانستان آلماناستخبارات  رو،به هر . چون به آغاز زود رس تهاجم به هند مطمئن بود .راسموس بگذارددسترس 

سري اقدامات ويرانگرانه در برابر سپاهيان بريتانيايي در مرز شمال باختري هند  ازماندهيسبراي مورد نياز  ارز
  . در اختيار داشترا  بريتانيايي

  
فراهم گرديد براي آن كه اقدامات خرابكارانه را در براي آلماني ها  يبس مساعد و مناسباوضاع  1941تابستان 

  . يندگستره قبايل پشتون و در سراسر هند آغاز نما
  

 1942اگست  9كه به تاريخ  مي شدندقيام آغاز تان آماده سو قبايل وزير فرو كش نكرده بودهنوز منازعه در خوست 
به  در سرتاسر هند و در پي آن بازداشت نمود حكومت انگليس مهاتما گاندي و ديگر رهبران كنگره ملي هند را

به » كشف هند«واهر لعل نهرو در باره اين رويدادها در كتاب ج. آغاز گرديد قيام هاي ضد بريتانيايي نشانه اعتراض
درگيري هاي رو مي  در شهرها و روستاها انبوهي از مردم گرد هم مي آمدند با پليس و سپاهيان«: خاطر مي آورد

به ويژه بر آن تاسيساتي كه به نظر آن ها نماد حاكميت انگليس و قدرت مي آمدند، يورش دسته هاي مردمي  .داد
آن ها سيم هاي تلگراف و تيلفون . ...و اداره هاي پليس، شهرباني ها، پسته خانه ها، ايستگاه هاي راه آهن -مي بردند

  . ه بودآغاز گرديد» اگست«در هند انقالب نامنهاد در يك سخن،  970».را كنده و از هم مي دريدند
  

و بي درنگ به  بهره برداري نمايد خودتصميم گرفت از خيزش هاي خود جوش هندي ها به سود » ابوير«رهبري 
در كابل  آلمانجنرال پوتس به سفارت  1942اگست  13به تاريخ . اجراي اقدامات خرابكارانه در هند آغاز كرد

خواهشمند است در باره . فرا رسيده استاقدامات ويرانگرانه در تاسيسات دفاعي در هند هنگام «: فرستاد تلگرامي را
  971.»ان به ما گزارش بدهيدطرح ها و امكانات ت

                                                 
   . 531. ، ص1955جواهر لعل نهرو، كشف هند، مسكو، . 969

٩٧٠. Glasneck, J., Kirchbeisen I.Turkei und Afghanistan-Brennpunkte der Orientpolitik im 
Weltkrieg. Berlin, ١٩٦٨. S. ٢٦٤. 
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براي خنثي ساختن انگليسي ها . رخدادهاي هند بوددر برابر  آلمانحكومت بريتانيا پيش بين واكنش استخبارات 

بازداشت اجنت هاي  ندپشتون هاشم خان را وادار گردانيد» آزاد«در نوار قبايل  آلمانپويايي هاي استخبارات ايتاليا و 
  . از سر گيرد فاشيستي را در افغانستان

  
در مرز هند و افغانستان چنان اوضاع خطرناكي براي بريتانيا شكل گرفت كه حكومت بريتانيا در هند  1942پاييز 

سرازير بود  به كابل هند بريتانيايي» زادآ«سيلي از هيات هاي فزونشمار قبايل . براي روز بد آمادگي مي گرفتناگزير 
به ويژه وزيري ها و . مبني بر برپايي خيزش در برابر انگليس اعالم نمودندرا  كه به حكومت افغانستان آمادگي خود

نماينده پتان هاي آمده به كابل در ماه  150يك سوم از . ي گرفتن كمك از هاشم خان بودندفعاالنه در پمومندها 
اسلحه و مهمات  و دآن ها از هاشم خان خواهش نمودند تا به آن ها كمك نماي 972.وزيري ها بودند 1942سپتامبر 

اشم خان تنها به وزيري ها وعده سپرد كه تالش خواهد ورزيد انگليسي ها را ه. مگر پاسخ منفي دريافتند. بدهد
  . متقاعد سازد تا براي چندي عمليات هاي سركوبگرانه را در وزيرستان پايان بخشند

  
حتا . آنان را در زمينه ارائه كمك رد كرد در روند گفتگوها با سران مومندها هاشم خان همچنان همه خواهش هاي

به گمان غالب به دستور پنهاني ( را با زهر كشتند973مراد پاچا -يكي از سرسخت ترين مالك هاي دشمن انگليس
  974 ).هاشم خان

  
چون در كابل از هند در باره دو كارگاه  ترميم اسلحه كه هاشم خان مراد پاچا را به اين خاطر از سر راه برداشت 

آن ها مومندها گويي توانسته اند ساختن تفنگ هاي مدرن انگليسي را سازماندهي  ياريكه به  )ترميم تفنگ(ي مانآل
به ساختن تفنگ در كابل اين آوازه ها را تاييد نموده بود كه در جايداد او آغاز مراد پاچا . ، اطالع گرفته بودنمايند

  . د فرمان مرگ خود را امضاء كردهاي چند تير نموده اند و با اين كار، به دست خو
  

براي بهره جويي از اوضاع مساعد در گستره قبايل پشتون تالش ورزيدند از  آلمانرهبري ابوير و وزارت خارجه 
براي آماده ساختن فرود چتربازان در نواحي مرز شمال باختري  1942اگست  27آمدن بهارت رام به كابل به تاريخ 

                                                 
بايگاني خدمات // 11/09/1942رات خارجي شوروي در كابل، تاريخي رزدنت استخبا -)اهللا وردي يف(گزارش زمان . ٩٧٢

   . 137-136، برگ هاي 1جلد ، »قبايل«پرونده  استخبارات خارجي روسيه،
  .گ-.پشتون ها سادات را به نشانه احترام پاچا صاحب مي خوانند.  973
، »قبايل«ي خدمات استخبارات خارجي روسيه، پرونده استراتيژيك آن ها، بايگان -قبايل افغان و اهميت سياسيو نظامي«يادداشت . 974

  ، 153برگ  1جلد 



 ٤١٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 تا ميدانك هاي فرودي را براي فروددستور داد به ويتسيل پوتس  1942تاريخ دهم سپتامبر به. بهره گيري نمايندهند 
  . ، آماده سازد»هند آزاد«از سوي سازمان  آلماندر تشكل يافته  »لژيون هندي«

  
م به براي مثال، بهارت را بر انگيزد در وزيرستان و نواحي پيرامون آن ابوير برنامه ريزي مي نمود شورش را نه تنها

كه سازمان او گو اين كه ديگر مدت ها است كه سازشنامه يي را بسته است در باره اقدامات  گزارش داد ي هاآلمان
در ميان كساني كه با  ،اين گونه. باهمي در برابر انگليسي ها با بسياري از رهبران رسوخمند قبايل مرزي پشتون

م چنين رهبران روحاني بانفوذ در ميان پتان ها چون فقير الينگر بهارت رام نا ،همكاري مي نمودند» سازمان ماتسوتي«
  975.و پير هده را برد

  
چون تاثير عظيمي در  .بود ارزشمند آلمانه براي استخبارات ژبه وي آلمانموافقت فقير الينگار در زمينه همكاري با 

  . ميان قبايل باجور داشت
  

ش به هند وظيفه دادند هر آن چه را كه ممكن است براي آغاز راسموس و ويتسيل به بهارت رام در آستانه بازگشت
مي » سازمان ماتسوتي«روي اين منظور . انجام دهد قيام بزرگ و گسترده ضد بريتانيايي در مرز هند و افغانستان

  : كارهاي زير را انجام مي داد بايستي
 »زادآ«ايجاد بي درنگ دسته هاي بزرگ مسلح در نوار قبايل  -1

پايگاه ها در همه مراكز اداري استان مرزي شمال باختري هند بريتانيايي و برپايي تماس هاي سازماندهي  -2
 .مطمئن ميان آن ها

 راه اندازي اقدامات ويرانگرانه بر خطوط ارتباطات به مقصد بر هم زدن اكماالت سپاهيان بريتانيايي -3

ي ها بار ديگر به بهارت رام دستور آلمان. يافتن وسايلي براي برهم زدن تحويلدهي هاي نظامي به شوروي -4
 976.دادند تا تالش نمايد برخي از تونل هاي راه آهن را در شمال هند منفجر سازد

  
در گستره قبايل پشتون رهنمود داده شده بود همچنان تدبيرهاي زير را روي دست  آلمانرزدنتوري استخبارات به 

  :بگيرد
 آماده سازي ميدانك هاي فرود -1

ي مقدار سوخت مي بايستي براي دو پرواز از باجور آلمانسوخت هوايي براي هواپيماهاي تدارك انبارهاي  -2
 . به اروپا بسنده مي كرد

                                                 
٩٧٥. Hauner M. Op. Cit. P. ٥٧٧. 

  . 583. همان جا، ص  976 .



 ٤١٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 ازده ونبرگ پرتاب ش ي و سالح ها و ساز وآلمانآماده سازي پنهانگاه هاي مطمئن براي اجنت هاي  -3
 .هواپيماها

 . ي را پذيرايي نمايدآلمانگماشتن آدم هايي كه هواپيماهاي  -4

  
هاي اكماالت  طرحرا از  آلماننتوانست استخبارات ) ولگاگرا(ي در حومه استالينگراد آلمانحتا محاصره سپاهيان 

مگر با توجه به اين كه جنوب تر از باكو فرودگاه هايي در اختيار . هوايي وزيري هاي مسلح شورشي باز دارد
اين نكته را رهبري ابوير نيز . ناممكن بودبه وزيرستان  نداشتند پرتاب اسلحه و گروه هاي خرابكار در ابعاد گسترده

  .نيك مي دانستند و ربينتروپ نيز
  

كوشيد وزير را در لزوم سرعت بخشيدن به فرود آري  آلمانبوس در ديدار با وزير خارجه  1942اكتبر  14به تاريخ 
  . پشتون متقاعد سازد» آزاد«ي در نوار قبايل آلماناجنت هاي 

  
با پياده سازي گروه اطالعاتي ابوير در نواحي مرزي هند و «يشين كنگره ملي  هند مي پنداشت كه رييس پ -بوس

و در آينده به كمك عمليات هاي كوچك نظامي نيروهاي  تسهيل بخشيد را آلمانمي توان رابطه با  ،افغانستان
  977».بريتانيايي را در هند زمينگير كرد

  
كه به باور او (ان براي انجام چنين عمليات هايي پس از گرفتن قفقاز ريبنتروپ اعالم نمود كه زم ،در پاسخ

  . فرا خواهد رسيد )ويرماخت در آينده نزديك آن را خواهد گرفت
  

پشتون در » آزاد«در زمينه فرود آوري دسته هاي بزرگ ديسانت در نوار قبايل  آلمانهنگامي كه آماده گيري هاي 
رم از آن . مشاركت ورزد آلمانالش ورزيد در عمليات برنامه ريزي شده در ايتاليا تگرماگرم خود بود، حكومت 

و از همكاري با ايتاليا در مسايل  نداشت بيش از اين به متحد ناتواني چون ايتاليا نيازي آلمانبود كه بس نا آرام 
  .مربوط به هند دست نگهداشته بود

  
پيشنهاد نمود كه در هنگام  در ايتاليا آلمانيتاليا به سفير مشاور وزارت خارجه ا -پروناس 1942اكتبر  13به تاريخ 

نوه  كانسلر (با اتو فن بيسمارك را » برخي از مسايل سياست ما در افغانستان هند و جنوب امريكا« برلين  از شبازديد
مگر، . ت نمودموافق آلمانريبنتروپ با بازديد ديپلمات ايتاليايي از 978.بررسي نمايد )نامدار آلماني) نخست وزير(

                                                 
٩٧٧. Schnabel, R. Op.cit.S. ٢٥٩-٢٥٨  
٩٧٨. Glasneck, J., Kirchbeisen I.Turkei und Afghanistan-Brennpunkte der Orientpolitik im 
Weltkrieg. Berlin, ١٩٦٨. S. ٢٦٦. 



 ٤١٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

در افغانستان را نيز در  آلمانپويايي استخبارات . فيصله كرد مساله در باره همكاري باهمي با فقير ايپي مطرح نگردد
   .نمايندنظر نبود بررسي 

  
همه «: ي ها براي گفتگو با ايتاليايي ها نشاندهي شده بودآلماندر مواد و مدارك تدوين شده و آماده شده از سوي 

پشتون هند » آزاد«قبايل   در نوار(م مي شود، براي مثال، فرود آوري مخابره چي ها كه در افغانستان انجاآن چه 
، )بهارت رام( بوس از طريق رحمت خان در هماهنگي با، گسيل گروه هاي جنگي به نوار مرزي هند، بريتانيايي

از اين رو، هنگامي كه به  979».ايي ها مطرح گرددسبوتاژ در شمال هند محرم بوده و نبايد با ايتالي. گرددسازماندهي 
   .گفتگوهاي او با وايتسزكر وبرمن بي نتيجه پايان يافتند ،پروناس به برلين آمد 1942نوامبر  13تاريخ 

  
به رهبري ابوير  1942 14كه چشم انتظار  به راه تصرف قفقاز دوخته بود، به تاريخ  رزدنت ابوير در كابل -ويتسيل

رستاد كه در آن سنجش نموده بود كه براي اين كه فقير ايپي بتواند پنجاه هزار جنگجو را اعاشه و اباته گزارشي را ف
، براي اين كار بايسته بود او بر پايه برآورد :، به چه پيمانه سالح و ساز و برگ به وزيرستان سرازير ساختنمايد

و افزون بر جنگ افزار . ديگر انواع جنگ افزارها حال چه رسد به .هزار مرمي رسانده شود 5/12ماهانه به فقير 
كيلوگرام دو صد هزار سكه نقره و  بيست و پنج، ميليون روپيه يكويتسيل خواهش كرد براي او نزديك به  ،مهمات

      980.تخصيص بدهند طال
  

ايندگان فقير ايپي ي ها هنگام گفتگو در كابل با نمآلمانه بود، به گونه يي كه براي استخبارات شوروي روشن گرديد
وعده داده بودند همچنان از راه هوا به وزيرستان حتا توپ ها را كه وزيري ها با به دست آوردن آن ها مي بايستي 

   981.، پرتاب نمايندحمالت خود را بر دژهاي انگليسي ها آغاز نمايند
  

 بازآوريت بزرگ ديسانت به مقصد را به تدوين عمليا» ابوير«) آلماننيروي هوايي (» لوفت وافه«نخستين پيروزي 
به رياست جنرال  »ويرماخت«در ستاد فرماندهي  1943جنوري  22به تاريخ . بر انگيختامان اهللا خان بر تختگاه كابل 

 واريانت نو عمليات امان. بررسي گرديد 1943تصرف كابل در پاييز طرح پوتس نشستي برگزار گرديد كه در آن 
  . ي فرود آورده خواهد شدآلمانسپاهي  4400ايتخت افغانستان ديسانت بزرگي متشكل بر اهللا در نظر داشت كه به پ

  
ساعت تصرف  48-8خواهند توانست مهم ترين مراكز دولتي پايتخت را در ظرف  ها شده بود كه آن طراحي

بر كرانه  آلمان در سند نهايي اين نشست نشاندهي شده بود كه عملي شدن آن تنها پس از تثبيت كنترل. خواهند كرد
                                                 

  .213.، ص2003هوايي جنگ جهاني دوم، مسكو، كماندوهاي ! // توجه كنيد، پاراشوتيست ها. گوئه آ.  979
  50. ، ص1992از بازي بيرون مي شوند، مسكو، » تاراجگران«. كوزنتس يو، ل.  ٩٨٠

٩٨١. Glasneck, J., Kirchbeisen I.Turkei und Afghanistan-Brennpunkte der Orientpolitik im 
Weltkrieg. Berlin, ١٩٦٨. S. ٢٤٤. 



 ٤١٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

به گونه ديپلماتيك به  »ابوير«كار،  با اين982.ممكن خواهد بود هاي باختري درياي كسپين به شمول ناحيه باكو
  . ري كدامين گروه بزرگ كماندوها در افغانستان نشاندهي مي كردآرهبري نازي ها بر ناممكن بودن و فرود

  
دست به قيام مي زدند ن به گونه ناگزير بسياري از از قبايل مرزي افغانستا بهدر هر صورت، پس از رسيدن امان اهللا 

فرود  ،با اين پالن ،در اين پيوند. به شدت پرتنش مي ساخت كه اين كار اوضاع را در مرزهاي هند و افغانستان
 »ببر«ي در كابل به مقصد بازآوري امان اهللا به گونه منطقي در چهار چوب عمليات آلماندوهاي نآوردن كما

  .همخواني داشت
  

ي ها مبني بر آلمانهاي  برنامهمنجر به شكست  )ولگاگراد( ينگرادي در قفقاز و در حومه استالآلمانشكست سپاهيان 
تصرف هند گرديد و رهبري ابوير را ناگزير گردانيد از پالن هاي فرود آري گروه هاي بزرگ كماندويي در 

  .پشتون بگذرند» افغانستان و نوار قبايل آزاد
  

زمان  آلمانمگر استخبارات . فقير ايپي را از راه هوا ادامه دهد حربي نتوانست اكماالت» لوفت وافه«به همان علت 
درازي مي كوشيد اوضاع را در مرزهاي هند و افغانستان برهم بزند براي آن كه در آن جا سپاهيان بريتانيايي را  

  . صرف هند كمك نمايندزمينگير نمايد و با اين كار به جاپاني ها براي ت
  

آن به بيش از سه هزار نفر  مي رسيد، بوس مي خواست آن  ربا ايجاد اين تشكل نظامي از جمع اسيران هندي كه شما
را » لژيون هندي«آلماني ها به او پالن فرو آوردن  1942پاييز . به هند به ميدان بياورد» ويرماخت«را در هنگام تهاجم 

چنين پنداشته مي شد كه سه هزار سپاهي بسيار آزموده و مسلح به فقير كمك مي . ودندپيشنهاد نم در وزيرستان
كماكان آن » ابوير«موافقت نمود كه در  طرحبوس با اين . نمايند ضربات نيرومندي بر سپاهيان بريتانيايي وارد بياورد

   983.مي ناميدند» ببر«را عمليات 
  

پشتون هند » آزاد«چتربازان را در نوار قبايل درنگ پس از تصرف باكو  فرماندهي آلماني برنامه ريزي نموده بود بي
در نظر داشتند دسته پيشاهنگ را از جمع مسلمانان از » ببر«در آغاز عمليات  ،به گمان غالب. ديسانت نمايدبريتانيايي 

نزد بودند، فرا گرفته ورت او در خاور آلمان ويژه فرانكف آموزشگاه هايكه آموزش هاي ويژه را در » لژيون هندي«
  . فرود بياورندفقير 

  

                                                 
٩٨٢. Talwar B. P. ١٦٦-١٦٥.  
٩٨٣ . Verabschiedung Boses. 16.10. 1942// Selter G. Zur Indienpolitik der faschistischen Regierung 

wahrend des zweiten Weltkrieges. Leipzig, 1965. Anlage 15.  



 ٤١٩ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

با توجه به اين كه . دوره ديدنددر كورس هاي آموزشي نزديك به صد تن از هندي ها  1942سر از ماه جنوري 
آموزش دادند كه نه تنها با دستگاه هاي بي سيم چنين آن ها را  ،خرابكاران مي بايستي در كوه ها عمل مي كردند

آن ها مي 984.بياموزند و باالروي را) آلپينيزم(بل نيز فنون كوهنوردي گيرند،  را فرا انگرانهرت ويكار كنند و عمليا
 .يستي پس از فرود آمدن در وزيرسيتان پاسداري از ميدانك هاي فرود براي نيروهاي اصلي را تامين مي نمودندبا

يگان هاي باقي  ،نگ در وزيرستان از راه هواپس از فرودهاي موفقانه نيروهاي پيشتاز و پيشاهبرنامه ريزي شده بود 
  . را پرتاب نمايند »لژيون هندي« مانده 

  
از مدت ها به اين سو آماده است فرود آري » يسازمان ماتسوت«مي پنداشتند كه  ،در سفارت آلمان در كابل

داشت بر ديسانت نمودن مگر بهارت رام پافشاري . پشتون تامين نمايد» آزاد«آلماني را در نوار قبايل كماندهاي 
ا ر» ببر«به جايي كه گويا آدم هاي او مي توانستند  پيروزي عمليات  –نه در وزيرستان بل در باجور» لژيون هندي«

  . تامين نمايند
  

 روشن است براي انگليسي ها آسانتر بود چتربازان آلماني را در باجور آرام نابود سازند تا اين كه در وزيرستان 
با فرود آوري ديسانت آلماني  سرسختانهبهارت رام  ،به همين دليل. ر چنبر خيزش هاي ضد بريتانيايي بودكه دناآرام 

 برنامهتا را متقاعد گرداند سرانجام او توانست راسموس و ويتسيل را  ،هر چه بود. در وزيرستان مخالفت مي كرد
  .را به خواست او تغيير دهند» ببر«عمليات 

  
پيلگر بي درنگ پس از دريافت پيك رمزي از پوتس به برلين در باره آمادگي كامل  1942بر سپتام مبه تاريخ ده

پيلگر كواردينات هاي سه  ،در همين تلگرام. داد گزارش پيشواز چتربازان آلماني در باجور براي شتافتن به اجنتوري
را  يلگر نشانه ها و سيگنال هاي اشاري سپس پ. ميدانك فرود را در نزديكي رازاكاي، سوالي قلعه و الينگر اطالع داد

مي بايستي هواپيماهاي آلماني را به سوي مقصد رهنمون مي شدند، به آگاهي رهبري » سازمان ماتسوتي«كه اعضاي 
  985.ابوير رساند

  
با صرف نظر نمودن از (ري اجنت هاي آلماني در باجور آسپتامبر كيپلر موافقت خود را در زمينه فرود  16به تاريخ 
  986.ابراز داشت) وزيرستان

  

                                                 
  . 31، برگ »بايگاني خدمات استخبارات خارجي، پرونده هند// 13/10/1942ي تلگرام بيسمارك به ويرمن تاريخ. 984

  . 43، برگ »هند«بايگاني خدمات استخبارات خارجي  پرونده //  11/11/1942مواد براي گفتگو با سرهنگ پروناس، تاريخي .  985
٩٨٦. Hauner M. Op. Cit. P. ٥٥٠. 
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برلين از انديشه ايجاد پل هوايي ميان قفقاز  ،»لژيون هندي«با اين هم، با گرفتن تصميم دال بر تغيير ناحيه فرود آري 
در قفقاز حتا ايستگاه راديويي ويژه يي به كار انداخته شده بود كه مي بايستي . نموده بودنستان صرف نظر وزير –

  . يماهاي آلماني را تدوين نمايدمسيرهاي پرواز هواپ
  

به خاطر 987.بيندازند آلماني ها توانستند از راه هوا با چترها براي فقير ايپي نخستين پارتي جنگ افزارها را 1942پاييز 
محاصره اين  1942ها در ماه سپتامبر  آن. اين، سپاهيان بريتانيايي در نبردها بر سر دژ داتا خيل تلفات سنگيني ديدند

  988.شكستاندند ماا به بهاي از دست دادن هفت دستگاه زرهدار سبك و سه فروند هواپيدژ ر
  

جاپان با آمادگي گرفتن براي تهاجم بر هند آغاز به هماهنگ سازي پويايي هاي استخبارات خود با  1942تابستان 
در نزديكي بندر پنانگ براي آموزشگاه جاسوسي  پنج جاپاني ها 1942در سپتامبر . ابوير در گستره قبايل پشتون نمود

آموزش آن ها را پشتوني با نام خانوادگي 989.خرابكار از جمع مسلمانان هندي به راه انداختند چهار صدآماده سازي 
  . افسر ارتش جاپان رهبري مي كرد -دراني

  
ك گروه خرابكار بود هر سه ماه از  زير دريايي ها در كرانه هاي بلوچستان ي برنامه ريزي نمودهفرماندهي جاپان 

و در آن جا آغاز به خرابكاري رخنه نمايند پشتون » زادآ«را پياده نمايد كه مي بايستي به نوار قبايل  يبيست نفر
مگر . پياده ساخته شدند1942دسته نخست خرابكاران جاپاني به ناحيه كرانه هاي مكران در ماه سپتامبر  .نمايند

  990.ار زود به دام بيندازندانگليسي ها توانستند اين دسته را بسي
  

بار ديگر تالش ورزيدند اقدامات ويرانگرانه را در گستره قبايل  1943پس از اين شكست، جاپاني ها تنها بهار 
  . مگر باز هم در اين كار ناكام شدند. پشتاون پهن نمايند

  
از پياده سازي گروه  در هند باورمند بود، نمي توانست مدت ها استخبارات آلمان كه در پيروزي بزرگ خود

حكومت افغانستان با درك اين كه آلمان جنگ را  ،مگر. پشتون چشم بپوشد» زادآ«كوچك اطالعاتي در نوار قبايل 
ديگر باخته است، پوياتر از گذشته مشي هوادار انگليس را پيش گرفت و شبكه هاي جاسوسي كشورهاي محور در 

ابوير از  آغاز گرديدند، در افغانستان 1943هاي بي رويه كه در ماه ماه مي پس از بازداشت . افغانستان را از ميان برد

                                                 
، جلد »بايگاني خدمات استخبارات خارجي روسيه، پرونده قبايل// 5/10/1942خي تاري» در باره اوضاع  در وزيرستان«يادداشت .  ٩٨٧

  . 192، برگ 1
٩٨٨. Glasneck, J., Kirchbeisen I.Turkei und Afghanistan-Brennpunkte der Orientpolitik im 
Weltkrieg. Berlin, ١٩٦٨. S. ٢٦٨. 
٩٨٩. Hauner M. Op. Cit. P. ٥٩٣.  

  همان جا.  990
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حكومت افغانستان  1943سپتامبر  24آخرين شبكه اجنتوري خود در گستره قبايل پشتون محروم گرديد و به تاريخ 
اري با سازمان رهبري ابوير به تكيه بر همك ،در چنين اوضاع بس پيچيده. ويتسيل و دوخ را از كشور اخراج نمود

  . ادامه داد» ماتسوتي«
  

استخبارات فاشيستي در افغانستان و هند فلج گرديد و در برلين تصميم  1943پس از گريز راسموس در ماه نوامبر 
حتا در  راسموس اين چنين تحول رخدادها را. را به دسترس استخبارات جاپان بگذارند» سازمان ماتسوتي«گرفتند 

  . آماده ساخت ين بود و از همين رو بهارت رام را براي كار با جاپاني هاپيش ب 1943ماه مارچ
  

به  يي براي ارتباط راديويي با آلمان و پناهنگاه هاي استخبارات آلماني در هند دفترچه رمزي تازههمين بود كه 
داد به رهبر  رهنموددر هند به رزدنت خود  1943راسموس در ماه مارچ  ،افزون بر اين. دسترس او گذاشته شد

كوچك  هزار روپيه هندي و پارتي پنجهزار افغاني و  پنجاهسكه نقره يي و پنجصد  ،وزيري ها ده هزار دالر امريكايي
   991.بدهد اسلحه

  
اين پول ها 992.سكه نقره يي ديگر هم به دست آورد دو صد و پنجاههزار افغاني و پنجاه بهارت رام  ،در ماه جوالي

تخصيص يافته بود كه مي بايستي پياده سازي اجنت هاي جاپاني و آلماني را در بلوچستان  »سازمان ماتسوتي« براي
مگر رهبري ابوير خود از . نام گرفت» مهتاب نقره يي«عمليات باهمي استخبارات آلماني و جاپاني . آماده مي ساخت

در باجور بهار  يتسيلآمدن گروه استخباراتي به سر كردگي و ،به همين دليل. اين عمليات صرف نظر كرد
قبايل » زادآ«پالن نصب ايستگاه راديويي نيرومندي را در نوار  ،ويتسيل كه ديگر در برلين بود. صورت نگرفت1944

  993.براي ارتباط ميان آلمان و برما پيشنهاد نمود
  

لماني در باجور مگر رهبري استخبارات آلمان اين پيشنهاد را با آن كه همه آمادگي ها براي پذيرش هواپيماهاي آ
 »ابوير« بيشتربراي درياساالر كاناريس روشن بود كه آلمان جنگ را باخته است و پويايي . ، تاييد نكرديافته بودانجام 

  . در گستره قبايل پشتون فاقد هر گونه معنايي بود
  

ن در سال هاي با جمع بندي نتايج پويايي هاي سازمان هاي استخباراتي كشورهاي محور در گستره قبايل پشتو
بايسته است نشاندهي كرد كه آلمان و متحدان آن موفق به برپايي خيزش سراسري قبايل مرزي پشتون  1943 -1942

                                                 
  .68. ، همان جا، ص.ل. س يوكوزنت.  ٩٩١
  .69. همان جا، ص.  992

  .73-72. همان جا، ص.  ٩٩٣
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مساعي باهمي شوروي و انگليس اين  ي توانستند به اين هدف دست يابند،آلمان ها م 1942ن كه پاييز آبا . نگرديدند
  . پالن ابوير را برهم زد

  
كشورهاي محور را نگذاشت تا خاك افغانستان را به تخته خيز براي  ،زير فشار لندن و مسكو، حكومت افغانستان

و اين كار به انگليس . پويايي هاي ويرانگرانه سرويس هاي ويژه اين كشورها در برابر هند بريتانيايي مبدل سازند
  . ن بگيرندكمك نمود جلو شورش مسلحانه پشتون ها را در مرزهاي هند و افغانستاشوروي 

  
وزيري ها  ،به ياري اين حمايت. بفرستد آلمان هر چه بود، توانست به فقير ايپي پول و پارتي هاي كوچك اسلحه

 درتنها شكست آلماني ها . نيروهاي چشمگيري از سپاهيان انگليسي را در وزيرستان درگير سازند 1942توانستند در 
برسانند و پياده جنگ افزار مجال نداد با هواپيماها به وزيرستان  ها آلماني به )ولگاگراد( قفقاز و در حومه استالينگراد

 1942در  ،از همين رو .نمايندعملي  و سازماندهيسازي گروه هاي بزرگ كماندوها را در گستره قبايل پشتون 
، گرديد آغاز در سراسر مرز شمال باختري هند بريتانيايي هنگامي كه خيزش هاي خود جوش پشتون هاي خاوري

  . آلمان نتوانست به آن ها اسلحه برساند
  

پشتون هاي خاوري به فرمان برداران نابينا و چشم  ،آلماني ها موفق هم مي شدند اين كار را مي كردنداگر مگر، حتا 
نمونه فقير ايپي نشان داد كه سران قبايل كوهنشين در . و گوش بسته دستورهاي فرماندهي آلمان مبدل نمي گرديدند

اسلحه و پول به  مرزهاي هند و افغانستان تالش مي ورزيدند تنها از كشورهاي محور براي مبارزه در برابر انگليس
لمان فدا و قرباني آجان هاي خود و هم قبيله يي هاي خود را به خاطر منافع و هرگز  نمي خواستند  دست بياورند

  .نمايند
  

آلمان  هاي به ياري كمك فقير ايپي مي نويسد كه رهبر وزيري هاتاريخدان روسي در مقاله خود در باره  –رايكف
با .] گ-گفته مي شد با تلفات اندك بودبهتر [برهه ترسناك و سهمگين بدون تلفات آن توانست از « و متحدان آن

اقدامي  دست به هيچ«و » زنده برآيد ؛پر نمودن خزانه خود به پيمانه چشمگير و نيز ذخاير شهين خانه و زرادخانه اش
  994.»داشنيازد كه بيرون از چهارچوب برنامه هاي خودش ب

  
بدون كدامين مساعدت كشورهاي محور هر  هنگامي كه پشتون هاي مرز نشين 1945 -1944خيزش هاي سال هاي 

، ثابت ساختند كه پشتون هاي خاوري به خاطر حقوق قد بر افراشتند چه بود در برابر كابل و مشي هوادار انگليس آن
  . زادي خود مبارزه مي نمودند، نه به خاطر پيروزي آلماني هاآ و
  

                                                 
   .90. ، ص3، شماره 1995خاور، // مبارز راه آزادي وزيرستان،  -رايكف، فقير ايپي ٩٩٤
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  بخش سي و هشتم
  ، بازي در دو جبهه42 -كابل

پشتون هند بريتانيايي به پيمانه بزرگي بسته به مناسبات » زادآ«نوار قبايل  در» ابوير«عمليات هاي خرابكارانه  كاميابي
گروهي از سياستمداران . فاشيستي در افغانستان بود» ن پنجمستو«پويايي هاي  حكومت هاشم خان با» مهروزانه«
از . دنبه پيروزي مي رسدر جنگ جهاني دوم  و متحدان آن ظاهرشاه مي پنداشتند كه آلمان» حواريون«از » جوان«

آغاز جنگ در اقيانوس آرام و جنگ آذرخش آساي جاپان در . همكاري نمايند اين رو، آماده بودند با اين كشور ها
باورمندي را استوار تر گردانيد كه شوروي و انگليس شكست خواهند  اين آسيا بار ديگر در ميان بخشي از افغان ها

آلمان پسان تر » دوستان«آشكارا متبارز بودند كه بسياري از   1942اين چنين تمايالت به آن پيمانه در كابل در . يافت
  . ديپلمات هاي شوروي گرديدند »هپيشگا«به  »پشيمانيابراز «و  »توبه«ناگزير به 

  
سفير  -ناگزير به ميخاييلف) فوايد عامه(وزير امور اجتماعي  –رحيم اهللا خان 1942دوم دسامبر   براي نمونه، به تاريخ

به اين باور بوديم كه شوروي در جنگ با آلمان نه .] گ-افغانستان و خود او[«ما كه  اعتراف كرد ،شوروي در كابل
مقاومت چنداني نشان  ند در برابر جنگ افزارهاي آلماني ايستادگي نمايد و در برابر سپاهيان آلمانيتنها نمي توا

. به سرعت و بي درنگ از ديدگاه سياسي فرو خواهد پاشيد و شيرازه آن از هم خواهد گسيختبل كه نيز  دهد؛
هر آن چه آن ردان و مناطق ملي حتا جمهوري هاي خود گ ،افغان ها در انتظار آن بودند كه هر جمهوري شوروي

در عمل، مگر، . به سوي خود خواهند كشيد و خواهند كوشيد از تشكيل شوروي بيرون شوند ،كه به دست شان بيايد
كه نگذاشت افغان ها خيوه و بخارا » غير منتظره يي«امر  995.»چنين نشد چيزي كه براي افغان ها بسيار غير منتظره بود

  . را به چنگ بياورند
  

يروزي جاپان بسته بودند به پاميدهاي از اين هم بزرگتري را  ،به رهبري سردار داوود» جوان«گروهك سياستمداران 
در كابل مي پنداشتند كه شكست  .به سوي هند مي تاختند ناپذير شكستبه گونه  1942كه سپاهيان آن در اوايل 

   996».ستان به افغانستان فراهم گرداندو بلوچ» مي تواند زمينه را براي پيوستن نوار آزاد«انگليس 
  

                                                 
  .10-9، برگ هاي 5، پوشه 203، كارتن 25، پرونده ويژه 1943-1942، سال هاي 071بايگاني سياست خارجي روسيه، فوند .  995

وضعيت سياسي افغانستان در اوايل  «–رفرنت ارشد شعبه خاور ميانه كميسارياي خلق در امور خارجي شوروي  -يرشفگزارش .  ٩٩٦
، پوشه 200، كارتن24پرونده ويژه ،  1942، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند //  4/04/1942، تاريخي «1942

  .17، برگ 8
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در با اين موضوع . يكي از عمده ترين وظايف سياست خارجي افغانستان مانده بود» مساله پشتون«حل اين گونه، 
به آلمان گرايش داشتند و » پيمان بندي«به سوي » جوانان«مگر تنها . حكومت افغانستان همگان موافق بودند

  ]. تا روشن شود چه كسي از ميدان پيروز به در خواهد گرديد[را پيش گرفتند » انتظار«مشي » كهنساالن«
  
. فشار ديپلماتيك وارد بياورند در كشورهاي محور تصميم گرفتند تا بر ظاهر شاه و هاشم خان .]گ-در اين اوضاع[

 بيشترماندن «: آوردند سفارت هاي اين كشورها به وزارت خارجه افغانستان با اعالميه هايي رو 1942در ماه فبروري 
خواهند بودند هرگاه حكومت افغانستان اميدوار افغانستان در وضع يك كشور بي طرف به ميل آن ها نيست و 

  997.»روشن افغان ها را در قبال كشورهاي محور تعيين نمايدموقفي را اتخاذ نمايد كه مناسبات 
  

ر اين كه هرگاه افغانستان در برابر انگليس وارد جنگ جاپان براي بار چندم وعده متحدان اروپايي خود را مبني ب
بار ديگر 998.، تاييد نموداز سرزمين هاي هند بريتانيايي را كه بتواند بگيرد، از آن وي خواهد بود به هر پيمانهشود، 

تان كشورهاي فاشيستي به افغانس 1941سخن بر سر زمين هاي پشتون ها و راهيابي به درياهاي آزاد بود كه به سال 
   .، براي آن كشور بدهند نگ جهاني دومجوعده داده بودند در صورت پيروزي در 

  
در . نفس تردد در محافل و حلقه هاي حكومتي افغانستان از سوي آلمان چونان نشانه نويد بخشي ارزيابي مي گرديد

بر  نگ با بريتانياي كبيركه او را به سوي جفشار بر هاشم خان را براي آن اين پيوند، در برلين تصميم گرفتند 
  .افزايش بخشند انگيزند،

  
گسيل داشت كه در آن به وزارت خارجه افغانستان پيلگر يادداشت ضد بريتانيايي را  1942فبروري  23به تاريخ 
با اين يادداشت پيلگر بار ديگر اين افاده را . شده بود كه امپراتوري بريتانيا در جنگ شكست خواهد خورد نشاندهي

هنگام آن فرا رسيده است كه افغانستان سياست خارجي خود را بازنگري و بازبيني «كه مي داد انب افغانستان به ج
از بيطرفي صرف نظر نمايد و با كشورهاي اردوگاه فاشيستي همكاري  ،نمايد، انگليسي گرايي را كنار بگذارد

  999».نمايد
  

                                                 
   . 39. ، ص1992از بازي بيرون مي شوند، مسكو، « تاراجگران« .ل .كوزنتس يو .٩٩٧
  40. همان جا، ص.   998

وضعيت سياسي افغانستان در اوايل  « رفرنت ارشد شعبه خاور ميانه كميسارياي خلق در امور خارجي شوروي -يرشف گزارش.  ٩٩٩
، پوشه 200، كارتن24، پرونده ويژه  1942، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند //  4/04/1942، تاريخي «1942
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هرگاه حكومت افغانستان به سوي «خارجه اعالم داشت كه وزير  –پيلگر بار ديگر به علي محمد خان 1942در اوايل 
به نشانه سپاسگزاري به خاطر آلمان مي تواند نمايد،  يضد انگليس پوياياقدامات آغاز به كشورهاي محور بيايد و 

 اين به افغانستان در امر بازگرفتن نوار قبايل پتان و گرفتن بندر كراچي كه راه آن كشور را به سوي دريا خواهد
  1000».گشود، مساعدت كند

  
كه حتا هاشم خان بسيار محافظه كار و محتاط كار بي درنگ رد كند و حكومت  بودچنين پيشنهادي را روشن 

، كابل هرچه بود، به اين پيشنهاد به رغم دلفريبي بزرگ. افغانستان يك ماه و نيم براي بررسي موضوع وقت خواست
  . زانه پاسخ منفي دادكشورهاي محور هر چند هم با لبخند مهر ور

  
: انتظار دارند حكومت افغانستانسوي را از يي دوستانه هاي آلماني ها بي پرده نشاندهي مي كردند كه برداشتن گام 

در دست اجرا در  »ويژه«از كارهاي داراي بار «كه  رو آورد سفارت آلمان به حكومت افغانستان با اين خواهش
  1001».افغانستان جلوگيري ننمايد

  
به سفارت خانه هاي كشورهاي محور در » خواهش«گفته كواروني، حكومت هاشم خان مدت ها پيش از اين  به

، مگر به شرط ماندن خاندان »كاري به اقدامات آلماني ها و ايتاليايي ها در افغانستان ندارد«كابل اطالع داده بود كه 
كار سفارت آلمان حكومت افغانستان كه مزاحم  موافقتاطمينان و راسموس با به دست آوردن .... بر سر اقتدار

جمع آوري اطالعات در باره اوضاع در هند براي آماده سازي عمليات گسترده در  پوياينخواهد گرديد، كارزار 
  . سرزمين هاي بود و باش قبايل پشتون را پهن كرد

  
و قفقاز نمودند، در حكومت  )رادولگا گ( آغاز به تهاجم بر استالينگراد 1942هنگامي كه سپاهيان آلماني در 

سفير شوروي در يكي از گزارش هاي  -ميخاييلف. داوود خان تقويت يافتبه رهبري » جوانان«افغانستان گروهك 
چون او هوادار پر و پا قرص گسترش ساحه افغانستان و در . انگليسي ها از داوود متنفرند«خود به مسكو نوشت كه 

آماده بودند پاي افغانستان را » جوانان«به خاطر دستيابي به اين هدف، 1002.»ل پتان استاز كيسه نوار قباي«گام نخست 
  . به كارزار جنگ در برابر انگليسي ها بكشانند

  

                                                 
بايگاني سياست خارجي //  4/9/1942سفير بريتانيا تاريخي  –با او آيليسفير شوروي  -يادداشت صورت مجلس ميخاييلف. 1000

  .93 -92، برگ هاي 163، پوشه 16، كارتن 4، پرونده ويژه 1942، سال 06فدراسيون روسيه، فوند 
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داوود خان و حواريون او با دانستن اين كه انگليسي ها بارها از خيزش سراسري قبايل مرزي پشتون نسبت به ارتش 
 1942اين بود كه در ماه مي . دارك خيزش مسلحانه در مرزهاي هند و افغانستان نمودافغانستان ترس دارند، آغاز به ت

يكي از نزديكان و هواداران داوود خان با پيلگر به سازشنامه يي دست يافت كه  –وزير فوايد عامه  –رحيم اهللا خان 
آژير آغاز خيزش مسلحانه هم . ا نمايدبر پايه آن به آن ها وعده سپرد تا خيزش غلزايي ها را در برابر انگليسي ها برپ

قرار شد حمله ويرماخت به ايران باشد، آلمان تعهد سپرد مهمات و جنگ افزار هاي الزمي را به دسترس غلزاييان 
به آگاهي او  پافشاري داشت كه آلماني ها از پيش تهاجم خود بر هندبر آن رحيم اهللا خان به ويژه . شورشي بگذارد

روز جنگ را پيش  25غلزايي ها توان آن را ندارند كه بيش از  ،مواد خوراكيدليل ذخاير محدود ، چون به برسانند
  1003.ببرند

  
براي ابوير در  بايستهآغاز به به دست آوردن اطالعات  1942سفارت آلمان به ياري گروه هوادارن آلمان تابستان 

كه حكومت اطالع داد  ه پيلگر و كوارونيب 1942معاون هاشم خان در ماه جوالي  -نعيم خان. باره هند نمود
  . افغانستان آماده است كشورهاي محور را با اطالعات استخباراتي در باره هند و شوروي اكمال نمايد

  
ضمن اعترافات (، در زندان بوتر مسكو )از تسليم شدن آلمان به دست شوروي ها اسير گرديده بود پس كه(پيلگر 

ه حكومت افغانستان پيش از شكست آلمان در حومه استالينگراد اطالعات در باره اعالم داشت كبه بازپرس ) خود
  . هند بريتانيايي را به دسترس سفارت آلمان مي گذاشت

  
روزي هنگام ديدار با نعيم خان او به من اعالم داشت «: گفت 1942پيلگر در باره روابط خود با نعيم خان در سال 

ان كار پيگيري را در برابر سفارت هاي كشورهاي محور پيش مي برد و به من و كه استخبارات انگليس در افغانست
در همان هنگام نعيم خان موافقت كرد به . ديگران كارمندان سفارت پيشنهاد كرد تا جانب احتياط را از دست ندهيم

  1004».آگاهي من برساندگونه سامانمند همه مسايل ذيعالقه هم در رابطه با انگليس و هم در رابطه با شوروي را به 
  

مگر جاپاني ها با شيفتگي پيك آمادگي  .ن و رم با پيشنهاد حكومت افغانستان با احتياط برخورد مي نمودنديدر برل
در توكيو مي پنداشتند كه كابل مي . افغانستان را مبني بر همكاري با كشورهاي محور در عرصه استخبارات پذيرفتند

                                                 
1003 .Hawner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second War. 

Stuttgart, 1981. P. 516. 
  .121، برگ 1، جلد »تاراجگران«بايگاني خدمات استخبارات خارجي، پرونده // تكل بازپرسي پيلگر در زندان بوتر مسكوپرو . ١٠٠٤
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هوايي با آلمان كمك در هند پشتيباني نمايد و به جاپان در زمينه برپايي ارتباط تواند از جنبش ضد بريتانيايي 
  1005.نمايد

  
تنها در عرصه مبادله اطالعات استخباراتي ! ايتاليا و جاپان پنهاني ،مگر حكومت افغانستان موافقت نموده بود با آلمان

جام خواهش سفارت آلمان گروهي از ترجمان هاي وزير فوايد عامه با ان –براي مثال، رحيم اهللا خان . همكاري نمايد
» براي آموزش كارهاي ساختماني«افغاني را كه در گذشته با كارشناسان آلماني كار مي كردند و جذب شده بودند، 

   1006.به هند بريتانيايي گسيل كرد
  

انگليسي ها پنداشت  را كه به» بانك ملي افغان«رييس بخش صتايع  -عتيق خان حكومت افغانستان  ،در همان هنگام
  1007.به سود آلمان به جاسوسي مي پرداخت، به هند گسيل داشت

  
محمد انور خان به گونه منظم آغاز به ديدار با راسموس در خانه او  –استخبارات نظامي افغانستانحتا رييس 

 تري هنددر باره اوضاع در شمال باخ ،در كابلرزدنت استخبارات آلمان  -راسموسدر اين ديدارها 1008.نمود
براي مثال، در يكي از اسناد استخبارات آلمان نشاندهي شده بود كه حكومت افغانستان . اطالعات به دست مي آورد

» مسلم ليگ«گذاشته است در باره اوضاع در استان مرزي شمال باختري هند و نيز مبارزات  به دسترس او موادي را
  1009» پاكستان« نام به رهبري محمد علي جناح در راه ايجاد كشوري به 

  
كه خود خدمات خود را به  وزير پست و تلگراف افغانستان -به ويژه براي آلمان و ايتاليا همكاري عبدالحسين خان

  . ارزشمند بودبا جاسوسان آنان  ،كشورهاي محور پيشنهاد كرد
  

چون به . ا تصور نمايندموفقيت از اين بزرگتر را براي خود نمي توانستند حتسرويس هاي ويژه كشورهاي فاشيستي 
مبادا تا مگر در برلين به وزير افغان سوء ظن داشتند  . كمك اين وزير مي شد با كابل رابطه پيوسته يي را برپا نمود

                                                 
1005 . Hawner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second War. 

Stuttgart, 1981. P. 516. 
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وزارت خارجه آلمان و ابوير بر آن شدند   ،براي جلوگيري از افتادن كدامين به دام !بازي دوگانه يي را به پيش نبرد
از سوي ميل هيرس به وزارت  1942اگست  4غالم صديق خان چرخي كه به تاريخ . مايندتا حسين خان را بياز

  . ، يخ هاي ناباوري آلماني ها را به گونه نهايي آب ساختخارجه دعوت شده بود
  

گفت كه حسين خان در گذشته با او در ارتباط بوده است و يك ناسيوناليست مطمئن افغان در آن جا صديق خان 
در برلين تصميم  ،از سوي صديق خان) در واقع ستايشي(پس از چنين سفارشي. هم كه امانيست نيست هر چند. است

اطالع  چيزي كه در باره آن بي درنگ به سفارت آلمان در رم و كابل -گرفتند دست به جذب وزير مخابرات بيازند
  . داده شد

  
براي مثال . برپا نمودند تواري با رم و برلينروابط اسبه كمك حسين خان سفارت هاي ايتاليا و آلمان در كابل 

هنگامي كه سفارت ايتاليا براي پرداخت پول تلگرام ها به دليل تنگدستي در تنگنا بود، كواروني اجازه يافت از 
  . رديخدمات تلگرافي افغانستان به صورت وام بهره بگ

  
نيرومندي  پشتوانهبه  )ولگا گراد( استالينگراد در قفقاز و در حومه »ويرماخت«پيروزي هاي  1942اين گونه، به سال 

در كابل شمار سياستمداراني كه حاضر بودند به كشورهاي محور . مشي هوادار انگليس هاشم خان انجاميد رايب
  . رو به افزايش داشت ،بپيوندند

  
گرمي در باره  در شهر آوازه هايي: شده بوداوضاع در پايتخت بس پر تنش و پر تب و تاب  1942در ماه اگست 

سفارت خانه هاي بريتانيا و شوروي  1942تابستان و پاييز . خان بر سر زبان ها بود كودتاي دولتي يي به رهبري داوود
  . ، بودندبا نگراني و پريشاني چشم به راه افتادن اين كودتا كه هر آني ممكن بود رخ بدهد

  
سفارت هاي .] گ-از سوي دولت نو آن كشور(ر آلمان پس از بركناري موسوليني و اعالم جنگ ايتاليا در براب

بريتانيا و شوروي در كابل به سرچشمه بس ارزشمند اطالعاتي يي در باره پويايي هاي كشورهاي محور در افغانستان 
ف ضد الكواروني كه ديگر از دولت نو بادولو فرمان مي برد به دستور او براي نمايندگان كشورهاي ائت: رسيدند
  . در كابل بسياري از اطالعاتي را كه در گذشته بس ناشناخته بود، فاش ساختهيتلري 

  
در افغانستان توطئه نظامي در برابر حكومت هاشم خان به پختگي  1942كواروني آن فاكت را كه در  ،براي نمونه
رت هاي ايتاليا و آلمان نماينده سردار داوود پيشنهاد نمود با سفا«: كواروني فاش ساخت كه . ، تاييد نمودرسيده بود

و به مرزهاي افغانستان برسند، آن گاه داخل تماس هاي باشد كه هرگاه آلماني ها قفقاز را گرفته و وارد ايران شوند 
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پيشنهاد مي گرديد تا هاشم خان و ديگر مهره هاي هوادار انگليس را برداشته و . مي توان كودتاي دولتي كرد
  . مساعدت نمايد ماني ها و ايتاليايي ها به حركت آن ها به سوي هندحكومت نوي تشكيل داد كه با آل

  
برلين و 1010.موافقت نموده بود ،شودتضمين هرگاه حاكميت خاندان حاكم بر افغانستان كه اين شرط  ان بهداوود خ

واروني و ديگر با ك» توطئه گران«كه در نتيجه آن گرفتن آن سر باز زدند  به گردن و چنين تعهداتي از دادن رم 
  . هاي خود سخني بر زبان نياوردند طرحپيلگر در باره 

  
نگه داشتن خاندان يحيا خيل در افغانستان بر سر قدرت خود آلمان و ايتاليا از دادن تضمين به سردار داوود در زمينه 

) داشتندچناني كه در برلين و رم مي پن(چون مي خواستند امان اهللا خان را كه به كمك او . داري ورزيدند
، بر تخت كابل آنان آسانتر مي بودراي سازماندهي شورش ضد بريتانيايي قبايل پشتون در مرزهاي هند و افغانستان ب

  . بنشانند
  

ديگر كمتر چيزي مي تواند مانع سرازير شدن سپاهيان  ،پس از گرفتن قفقاز كشورهاي فاشيستي نيك مي دانستند كه
از اين رو، آن ها نمي خواستند خود را با رشته كدامين . به مرزهاي هند گرددا آن هآلماني به افغانستان و رسيدن 

شايد آلمان و متحدان آن با ادامه دادن به تكيه زدن بر امان اهللا خان و . تعهد در برابر خاندان يحيا خيل بخيه بزنند
  . لغزش بزرگي را مرتكب شدند ،خود داري از برآورده ساختن خواست هاي داوود خان

  
ننشسته ] به تماشاي رخدادها[داوود خان و هواداران او دست روي دست گذاشته  1942اكتبر  -در ماه هاي اگست

به دستور خود رتبه هاي صد ) قواي مركز(او به عنوان فرمانده پادگان كابل  1942براي مثال، در ماه اگست . بودند
  1011.افسر زير فرمانش را باال برد و آنان را ترفيع داد

  
براي اين كه . كند) لغو(اوود با چنين رفتاري مي دانست كه هاشم خان خطر نخواهد كرد تصميم او را فسخ د

هاشم خان همه دستورهاي فرمانده : درست چنين هم شد. ناخشنودي بورد فرماندهي پادگان كابل را بر نينگيزد
با افزايش دادن شمار هواداران خود ) ار آلمانهواد(ژرمانوفيل» جوان«گروه سياستمداران . پادگان مركز را تاييد كرد

  . در پادگان پايتخت به تدارك قيام مسلحانه قبايل مرزي پشتون در برابر انگليس آغاز نمودند

                                                 
سفير ايتاليا در  -سفارت شوروي در كابل با  كواروني) شارژ د آفر(كار دار  -ساميلفسكي يادداشت صورت مجلس گفتگوهاي.  ١٠١٠
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از  1942پشتون هند بريتانيايي پس از بازديد سردار داوود در اكتبر » آزاد«اوضاع در جنوب افغانستان و در نوار قبايل

 ،رسما اعالم شده بود كه مقصد سفر او گفتگو  با نمايندگان قبايل مرزي. هم انفجار آميز تر شد قبايل مرزي از اين
حل و فصل يك حادثه در خوست و پرداخت جبران خساره به زيان ديدگان از سوي حكومت افغانستان خوانده 

نه بايسته يي نبود و براي گزي ،مگر روشن بود كه داوود خان براي بازي نمودن نقش يك ميانجي صلح 1012. شده بود
  . چنين كاري ساخته نشده بود

  
آن ها را به آماده گيري براي خيزش سراسري در  ،به گمان غالب، او هنگام گفتگوهاي خود با سران قبايل پشتون

ابي قبايل مرزي پشتون با احساس نمودن حمايت كابل و آگاهي ي. برابر بريتانياي كبير به اشاره كابل فرا خوانده بود
  . رشته خيزش هايي را در برابر انگليسي ها برپا نمودند ،از پيروزي هاي جاپاني ها در جنگ با انگليس

  
رزدنت سازمان اطالعات شوروي در كابل در گزارش هاي خود به  -اهللا وردي يف 1942اكتبر  -در ماه هاي سپتامبر

 و همنوا با پشتون هاي افغانستاني به شهر پيشاور همراه و هماهنگ  »آزاد«مسكو اطالع داد كه قبايل پشتون نوار 
   1013.را به محاصره كشانده انديورش برده و چند روز پياپي گذرگاه خيبر 

  
بنويي ها پشتيباني كردند كه در  ،از وزيري ها. وزيري ها هم پيروزمندانه چند شبيخون بر سپاهيان بريتانيايي زده اند

مگر حكومت بريتانيا در هند با اقدامات . ر برابر انگليس خيزش برپا بدارنداكتبر بار ديگر تالش ورزيده بودند د
تن از  120براي ارام ساختن نهايي بنويي ها  انگليسي ها . قاطعانه خود اين شورش را در همان آغاز سركوب نمودند

  1014.ريش سپيدان اين قبيله ررا گروگان گرفتند
  

همه خيزش ها در مرزهاي شمال  باختري هند بريتانيايي كه در  حكومات انگليس و افغانستان مي پنداشتند كه
انگليسي ها و . نتيجه پويايي هاي خرابكارانه استخبارات كشورهاي محور است ،به راه افتاده بودند 1942تابستان 

ل پشتون هاشم خان ايتاليايي ها را به آن متهم مي ساختند كه آن ها گناهكاران اصلي اين رويدادها در گستره قباي
خيزش هاي مسلحانه به اين پيمانه  ،در واقع، بدون مساعدت گروهك داوود خان به آلمان و متحدان آن ،مگر. اند

  . مگر هاشم خان ترجيح مي داد در اين باره چيزي نگويد و لب به سخن نگشايد. گسترده نمي توانست رخ بدهد
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چيزي كه در باره آن  –هاشم خان را باز خوانده بود) انهدوگ(بازي دو سره سفير انگليس در كابل، راز  -و آيليا
به همتاي  تا آوآيلي به سفارت شوروي آمد 1942اگست  24به تاريخ . ناگزير بود به سفير شوروي اطالع دهد

مي  ،هاشم خان همراه با حكومت افغانستان با باور داشتن به شكست متحدان در جنگ«شوروي خود اعالم نمايد كه 
  1015.»ز جان خود بترسند و با تحريكات آلماني ها همنوا گردندتوانند ا

  
به وي در باره  تابه آگاهي سفير شوروي رساند ديدار پيش روي خود با هاشم خان را آوآيلي  ،پيوند با اين تهديددر 

فريز تيتلر هاشم خان به  ،در آن هنگام. به گردن گرفته بود، گوشزد و يادآوري نمايد 1941تعهداتي كه او تابستان 
تا هنگامي كه محمد  : حكومت انگليس مي تواند آرامش خاطر داشته باشد«: با ياد كردن سوگند وعده سپرده بود

هاشم خان زنده باشد، نخواهد گذاشت كه آلماني ها كدامين اقدامات خصمانه را در برابر انگليسي ها در افغانستان 
  . اشم خان بار ديگر وعده خود را تكرار كندآوآيلي بايسته مي پنداشت كه ه 1016.»انجام دهند

  
سفير بريتانيا در كابل بيش از حد اوضاع را در محافل دولتي افغانستان  ،به ساني كه رويدادهاي آتيه نشان دادند

هاشم خان در برابر خطر راستين بركناري از قدرت از سوي گروهبندي هوادار  1942آخر در . مي ديد دراماتيك
كهنه كار ناگزير بود بازي پيچيده يي را  و سياستمدار مجرب -هاشم خان. ي داوود خان قرار داشتآلمان به رهبر

مگر، او به روشني مي ديد كه براي به قدرت ماندن . هم در درون كشور خود و هم در جبهه ديپلماتيك پيش ببرد
ليسي ها در زمينه حفظ صلح در نوار با كمك به انگ او. ثبات در گستره قبايل پشتون الزم است ،خاندان يحيي خيل

  . در گام نخست به سود خود عمل مي كرد» آزاد«
  

خواهند  به دست آمدهاو نيك مي دانست كه پشتون ها او را  دست نشانده انگليس مي شمارند و در نخستين فرصت 
به رهبري سردار داوود مگر براي رويارويي با رشد تاثير گروه هوادار آلمان . كوشيد حكومت او را سرنگون كنند

به  »آزاد«او هر چه بود، ناگزير بود بار ديگر به فقير ايپي كه در آن برهه هوا دار پيوستن نوار  ،در قبايل مرزي پشتون
  . افغانستان بود، كمك نمايد

  
تانيا در سفير بري 1942سپتامبر  26به محض اين كه سفارت بريتانيا در كابل از اين موضوع آگاهي يافت، به تاريخ 

در اين ديدار كه در آن كس ديگري حضور نداشت، آو آيلي كوشيد از هاشم خان . با هاشم خان ديدار كردكابل 
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مگر هاشم خان . قول بگيرد كه افغانستان هر چه پيش بياييد مشي دوستانه يي را در قبال بريتانياي كبير پيش بگيرد
   1017.كه با اين كار خود از اين هم بيشتر آوآيلي را ترساندگيرد حاضر نگرديد بار ديگر  چنين تعهدي را به گردن ب

  
كه موافقت انگليسي ها را در زمينه بازگردانيدن مي پنداشت كه هنگام آن فرا رسيده است  1942هاشم خان پاييز 

افغانستان  از اين رو، هنگام ميسيون كريپس در هند، حكومت. قبايل پشتون به افغانستان به دست بياورد» آزاد«نوار 
براي نخستين بار طي سال هاي جنگ جهاني دوم باز پس گردانيدن سرزمين هاي از دست رفته افغانستان را به اين 

  . ار شدكشور از لندن به گونه تحريري خواست
  

حكومت انگليس با تالش به خاطر حفظ مناسبات خوب با هاشم خان و تامين صلح در مرزهاي هند و افغانستان 
اين وعده 1018.»بر زمين هاي پتان ها به گونه جدي ارزيابي مي گردد«رديد پاسخ بدهد كه ادعاي كابل ناگزير گ

رضايت  انگليسي ها براي سياستمداران افغاني كه در مورد اين مساله همنوا بودند و در يك جبهه واحد قرار داشتند،
  . بخش نبود

  
وي تناقضات در ميان اعضاي ائتالف ضد هيتلري بازي تالش ورزيدند حتا ر» مساله پتان«در كابل به خاطر حل 

حفظ امپراتوري توانمند بريتانيا را به سود  )حال بگذريم از شوروي( به راستي در دورنماي دراز مدت امريكا. نمايند
پس از پايان جنگ، اين وضع به گونه ناگزير مي بايستي منجر به پديد آيي اختالف نظرهايي ميان . خود نمي ديد

اين بود كه حكومت افغانستان بر  آن شد تا با آن بازي نمايد و در شگاف رويارويي هاي  . حدان پيشين مي گرديدمت
  . آينده بخزد

  
شيكاگو «و خبرنگار روزنامه  سفير امريكا در كابل -هاشم خان با كورنيلوس وان انگرت 1942سپتامبر  30به تاريخ 
به «ظم افغانستان به آن پيمانه تند و غير منتظره بود كه جانب امريكايي تنها صدر اع» مصاحبه« .ديدار كرد» ديلي نيوز

سفير شوروي در كابل در باره اظهارت هاشم خان به آگاهي رساند كه ابراز داشته  -به ميخاييلف» گونه نهايت محرم
   1019.»به توان و نيروي انگليسي ها در هند نبايد باور داشت«بود كه 

  
 .تسليحات بفرستد» ليز -لند« به افغانستان در چهار چوب تا هاشم خان از امريكا خواهش كرد در پيوند با اين، 

مگر شرط گذاشت تا . رزومندي نيك تلقي كردآكورنيليوس انگرت خواهش هاشم خان را آگنده از حسن نيت و 
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» كوشكا -هرات -هارقند -از مسير چمن» گسيل تسليحات كشورهاي متحد به شوروي«حكومت افغانستان بايست به 
  . موافقت نمايد

  
 بي .هزار تن بار در ماه گسيل دارد 7/2 -5/2امريكا برنامه ريزي نموده بود از طريق افغانستان به شوروي نزديك به 

باكانه و جسورانه مي توان گمان برد كه نمايندگان امريكايي نه همه آن چه را كه در گفتگو با هاشم خان بررسي 
   .ه آگاهي جانب شوروي رسانده بودندگرديده بود، ب

  
با امريكايي ها بر سر  اشدتالش نورزيده ب 1942افزون بر اين؛ به دشوار بتوان تصور كرد كه هاشم خان در پاييز 

كوشيده بود حمايت شوروي را نيز براي آن  همچنان هاشم خان. چانه نزده باشد» مساله پتان«امتياز و  كدامين گرفتن
  .، تامين نمايدندي را براي افغانستان در مساله اختالفات ارضي اش با بريتانياي كبير به دست بياوردكه فيصله سودم

  
مدير عمومي سياسي وزارت  - داكتر نجيب اهللا تووايانا[(مدير كل سياسي  -نجيب اهللا خان 1942اكتبر  19به تاريخ  

حكومت افغانستان لحظه «روي اظهار داشت كه سفير شو -به ميخاييلف) نفر طرف اعتماد هاشم خان(.] گ-)خارجه
كه  كنوني را براي وارد آوردن فشار بر انگليسي ها به مقصد بازنگري قرار دادهاي نافذ ميان افغانستان و انگليس

براي آن كه اين مرزها را به بس مساعد مي پندارد  ،تعيين گرديده استبر پايه آن ها مرزهاي كنوني هند و افغانستان 
شمال باختري و بلوچستان را كه در آن  ايالت مرزي ،و به افغانستان سرزمين هاي كشميرند پيش كشيد، سوي ه

سرزمين ها پتان ها بود و باش داشته و زماني از سوي انگليسي ها از افغانستان به زور جدا ساخته شده بودند، باز 
افغانستان را به دريا راه  ،بايد در پيوند با اين حكومت افغانستان مي پندارد كه انگلستان با آن، همزمان. گرداند

  1020.»بدهد
  

وندهاي افغان ها به ويژه آن هايي كه در آن ها تهديد پنهاني انگليس بازگو شده بود، در اين خالصه مي آهمه 
بايد چون انگليسي ها پس از چندي در نظر دارند هند را براي هندي ها باز پس دهند و واگذار شوند، آن ها «: شدند

هرگاه در هند دولت مستقلي ايجاد گردد، حاكميت اين . به افغانستان هم آن چه را كه به حق به آن تعلق دارد، بدهند
   1021».بر سرزمين هاي بيگانه افغاني بيمورد استدولت 

  

                                                 
، 1942، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // ، 27/10/1942گزارش ميخاييلف به مولوتف تاريخي .  ١٠٢٠

  .182 -181، برگ هاي 2، پوشه 199، كارتن 24پرونده ويژه 
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 ٤٣٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 ،ل باخترياطالع داد كه به افغانستان بايد نه تنها استان مرزي شما] توروايانا اهللا داكتر نجيب[ در روند گفتگو،
 ،بر پايه داده هاي افغاني. بل نيز سرزمين هاي سوات، دير و باجور نيز باز گردانده شود ؛داده شود بلوچستان و كشمير

  . جا نزديك به هفت ميليون پتان بود و باش داشتند برهه در آن در آن
  

مگر به . پرداز نمود و ستود »مترقي«خواست هاي افغانستان را  ،ميخاييلف در يادداشت گزارشي خود به مولوتف
  . رعايت نمايد مسكو سفارش نمود در اوضاع پيچيده نظامي و سياسي بين المللي در اين مساله نهايت احتياط را

  
ميخاييلف همچنان پيش گويي كرد كه بريتانياي كبير ناحيه شمال باختري هند را براي افغانستان واگذار نخواهد 

گونه منطقي به رهبري خود توصيه نمود تا پايان جنگ جهاني دوم در كشاكش  در يك سخن؛ ميخاييلف به. كرد
  . هاي ارضي افغان و انگليس مداخله ننمايد

  
در اكتبر . امريكايي ها به اين نتيجه رسيدند كه نبايد به خاطر افغانستان مناسبات با بريتانياي كبير را پيچيده سازند

به بعد نائب السلطنه هند  1943كه از ( نيروهاي مسلح بريتانياي كبير در هندفرمانده كل  -ارچي بالد اولر ويل 1942
  . ليز به شوروي از راه افغانستان را رد كرد -به گونه جدي پالن امريكايي رسانايي بارها در چهار چوب لند) گرديد

  
بل  ،شكر امريكايي به افغانستانكه نه تنها وارد ساختن پنج ل» توضيح دادند«رايزن نظامي امريكا در كابل  -ه اندرسب
وارد ساختن مقادير بزرگ تسليحات مي تواند به خيزش قبايل افغان  بينجامد و لزوم تمركز مقادير چشمگير ... حتا«

  1022».سپاهيان را در مرزهاي هند و افغانستان بر انگيزد كه چنين چيزي براي انگليسي ها ناخوشايند و ناگوار است
  

اين پالن  ،مگر هر چه بود ادامه مي دادند، خود طرحن امريكايي در واشنگتن بر پافشاري بر به رغم آن كه نظاميا
براي اين كه ناخواسته اوضاع را در افغانستان بي  آن را اتحاد شوروي نيز ،به غير از بريتانياي كبير. عملي نگرديد
  . رد نمود ،ثبات نگردانيد

  
پتان هاي داراي تمايالت مخالف با  -يورش ويرماخت به ايران، افغان ها آوندهاي امريكايي ها در باره آن كه پس از

در لندن و مسكو » رامي هايي بزرگي را در افغانستان به بار بياورندآكابل كه در هند بود و باش دارند، مي توانند نا 
  1023.پذيرفته نشدند

  

                                                 
بايگاني سياست //  28/10/1942نظامي امريكا، تاريخي ) آتشه(رايزن  -يادداشت صورت مجلس ديدار ميخاييلف با اندرسن . ١٠٢٢

  .  37، برگ 5، پوشه 203، كارتن 25، پرونده ويژه 1943 -1942، سال هاي 071خارجي فدراسيون روسيه، فوند 
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 ٤٣٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

با آن كه شمار  .در افغانستان جلوگيري كردند» انواريانت اير«پشتون ها براي بار دوم از تكرار  1942اين گونه، پاييز 
اين كه از  تالش هاي هاشم خان مبني بر .بزرگي از سپاهيان امريكايي در آن هنگام در پيشاور متمركز گرديده بود

راه هاي ديپلماتيك موافقت بريتانياي كبير را بر پيوستن نواحي شمال باختري هند بريتانيايي به دست بياورد، تنها 
نشانه نويد بخش ادامه مشي ها اين تالش ها را پسان  ،در لندن. وجب ناراحتي حكومت انگليس در هند مي گرديدم

  .هوادار انگليس هاشم خان ارزيابي مي كردند
  

كشورهاي محور با پيشگيري و ادامه مشي تكيه بر باز آري و باز نشاني امان اهللا خان بر تخت پيوسته براي خاندان 
  . بت مي ساختند كه چه كشورهايي دوست آن خاندان و چه كشورهايي دشمن آن خاندان انديحيي خيل ثا

  
مگر حكومت افغانستان به ياري . براي سرنگوني ظاهرشاه همدست از كار برآمدسفارت آلمان در توطئه  1942بهار 

سوء قصد به جان و گرفتار كرد كه دست اندر كار تدارك حبيب جان را دستگير  –انگليس ها اجنت آلماني
  . اين بود كه توطئه نافرجام ماند 1024.ظاهرشاه بود

  
در اواخر اگست در كابل بازداشت هاي گسترده . مگر اين ماجرا طاليه رخدادهاي سهمگين تري در افغانستان بود

ي افغانستان چنين بر مي آيد كه پليس مخف. با بسامدهاي گوناگون ادامه يافتند چندين ماه كهآغاز گرديد امانيست ها 
تن از امانيست ها به  دنزديك به صتنها در ماه سپتامبر . كشف كرد نوبتي ديگري را در برابر خاندان حاكم» توطئه«

ظاهر شاه خود  حضور مي  ،»توطئه گران«در بازپرسي ها از بلندپايه ترين . زندان انداخته شدند و شكنجه ديدند
شدند كه اين كار گواه بر ارتباطات آن ها با سفارت خانه هاي كشورهاي بخشي از امانيست ها به هند تبعيد . يافت

  . محور در كابل دارد
  

هواداران شاه پيشين به گونه سنتي با سفارت خانه هاي ايتاليا و جاپان روابط تنگاتنگي را حفظ نموده بودند كه افزون 
اطالعات در براي آن كومت انگليس در هند كه ح. بر مي انگيختند به شورش فعاالنه قبايل پشتون مرزي را ،بر اين

ا مي رسيد، تصميم گرفت از فرصت مناسب براي بستن سيل آس» دازآ«باره دسيسه هاي فاشيستي در افغانستان و نوار 
  . و حكومت افغانستان را در زمينه متقاعد سازدبهره بگيرد سفارت خانه هاي كشورهاي محور 

  
دو بار  ،دبير امور خارجي هند -با انجام هدايات اوالف كئرو ،فير بريتانيا در كابلس –آوآيلي 1942، در ماه نوامبر

اوآيلي با اندوه ناچار بود . هر بار پاسخ رد و قاطعانه دريافت داشت ،مگر. اين موضوع را در برابر افغان ها مطرح كرد

                                                 
اوضاع سياسي افغانستان در اوايل « رفرنت ارشد دفتر خاور ميانه كميسارياي خلق در امور خارجي شوروي،  -ش يرشفگزار.  ١٠٢٤
  .20، برگ 8، پوشه 200، كارتن 24، پرونده ويژه 1942، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  // ، »1942



 ٤٣٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

محور را در ماه اكتبر سال گذشته  بايد سفارت خانه هاي كشورهاي«براي به كرسي نشاندن حرف خود باز گويد كه 
  1025».هنگامي كه در افغانستان جاسوسان غير رسمي فاشيستي را اخراج نمودند، مي بستند

  
به پر تنش شدن اوضاع سياسي در كشور و سرنگوني حكومت هاشم «، اين گام مي تواند ) او به پندار(كنون، ديگر 
اين بود كه سفارت خانه هاي آلمان و . چنين خطري بزند بريتانياي كبير نمي توانست دست به1026.»خان بينجامد

با آن كه بر خالف اين نمايندگي هاي ديپلماتيك از سوي سازمان هاي . متحدان آن كشور در كابل باز ماندند
  . بي اعتبار كننده گسترده يي گرد آوري شده بود داركاطالعاتي انگليس و شوروي م

  
انعطاف (و سياست نرمش ناپذير  1942د هيتلري در افغانستان در سال روشن است بيداري كشورهاي ائتالف ض

آلمان كه حتا براي ظاهر داري و روي زمانه داري هم كه شده از برنامه سرنگوني خاندان يحيي خيل و تكيه ) ناپذير
و طراحي شده به هاشم خان امكان دادند گروه داوود خان را از كودتاي نظامي  ،بر امانيست ها دست بردار نبودند

  . اقدامات بي پرده ضد انگليسي باز دارد
  

براي همه سياستمداران افغاني آشكار شد كه هاشم ) ولگاگراد(پس از شكست سهمگين آلمان در حومه استالينگراد 
آلمان به شدت كاسته شد و » دوستان«اين بود كه از شمار . خان سالخورده و بيمار حق به جانب از كار برآمده است

  . ضاع سياسي داخلي افغانستان با ثبات گرديداو
  

موقف بريتانياي كبير را در گفتگوها با  ،شكست كشورهاي محور در همه تئاترهاي جنگي 1943 -1942به سال هاي 
به گونه الزم بود براي انگليسي ها . افغانستان در باره سرنوشت زمين هاي پشتون نشين هند بريتانيايي تقويت بخشيدند

حكومت هاشم خان و به ويژه گروه داوود خان هر گونه توهم را از سر خود اين موضوع را روشن بسازند كه نهايي 
سر اوالف  1943اپريل  6در پيوند با اين، به تاريخ . سردچار هيچگونه كژ انديشي در زمينه نباشندو به در كنند 

از كابل داشت او به پاسخ منفي لندن را مبني  »شخصي يي«دبير امور خارجي حكومت هند بريتانيايي بازديد  -كئرو
  . بر برآورده ساختن ادعاهاي ارضي افغانستان به اطالع هاشم خان رساند

  

                                                 
، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // 20/11/1942اريخييادداشت صورت مجلس ميخاييلف با او آيلي ت.  ١٠٢٥
  .17، برگ 5، پوشه 203، كارتن 25پرونده ويژه ، 1943 -1942هاي 
  همان جا.  1026



 ٤٣٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

سفير شوروي اظهار داشت كه كنون  - به ميخاييلف) اوالف كئرو(پس از بازديد  .]گ-تور وايانا[نجيب اهللا خان 
راي وادار ساختن بريتانيا مبني بر واگذاري سرزمين هاي كرانه تالش هاي افغانستان ب 1027.»حل اين مساله منتفي است«

لمان مجال داد با به ه آبه ويژ براي كشورهاي محور  1942مگر، سال پر دلهره  .راست رودخانه سند بي فرجام ماندند
پشنتون نشين و با دادن وعده واهي بازگردانيدن سرزمين هاي [و بهره برداري ابزاري از آن » مساله پتان«بازي گرفتن 

   1028.در طي سراسر دوره جنگ جهاني دوم دست يابند .]گ-بلوچستان به افغانستان
  
  
  
  
  

                                                 
تاريخي  كار دار سفارت شوروي در كابل، -با ساميلفسكي.] گ-تور وايانا[يادداشت صورت مجلس گفتگوهاي نجيب اهللا .  ١٠٢٧

  . 151، برگ 5، پوشه 203، كارتن 25، پرونده ويژه 18/05/1943
و بهره برداري ابزاري از آن، توانستند در سراسر نيمه دوم سده بيستم به » مساله پشتونستان«شوروي ها هم به همين شيوه، با بازي با .  1028

 ماجراهاي خونين و فاجعه باركار به هم سر انجام دست يابند و در به ويژه در گستره نوار مرزي  باالترين تراز تاثير و نفوذ در افغانستان
  .پيامدهاي شوم آن تا كنون هم دست از گريبان ما برنداشته است كه كشيد هفتاد و هشتاد هاي سال هاي دهه

  
نهاني آن و روس ها هم پ ، چه از سوي هند و چه از سوي امريكا به شيوه ديگري روان است»پر«كنون هم بازي ابزاري با اين دردمندانه، 

ي آگاهانه و شمار ،خودآزمندانه مزدور داخلي هم براي مقاصد خونگرم و و چند گروه ماجراجو و استفاده جوي  را دامن مي زنند
   ؟تا ببينيم كه اين بار كار ما به كجا مي رسد ،به آن چسپيده اندهم ناآگاهانه  شماري

  
برداي نموده و بهانه خوبي براي دست اندازي در امور ما و از  هماهرانه بهر از اين دستاويزچيزي كه روشن است، اين است كه پاكستان 

كار مي گيرد كه » بنيادگرايي و تندروي اسالمي«قوي تر » پر«از  ،براي رويارويي با اين پديدههم گسيختن شيرازه هستي ما مي يابد و 
  .   كنون سه دهه است موجب بربادي و تباهي كشور گرديده است

  
 كشور و بربادي باعث فاجعه »پشتونستان« داوود خان و هواداران وي به مساله جنون آميزچسپيدن  ،سده بيستمنيمه دوم در  هر گاه

تجربه تلخ تاريخ هر چه هست، . هستند كه اين صحنه را كارگرداني مي كنند يديگر كسان ،گرديد، در نيمه نخست سده بيست و يكم
  ....»»»»!!!!ما نبايد افغانستان را قرباني پشتونستان كنيمما نبايد افغانستان را قرباني پشتونستان كنيمما نبايد افغانستان را قرباني پشتونستان كنيمما نبايد افغانستان را قرباني پشتونستان كنيم««««: است كه باري در يك مصاحبه گفته بودگواه بر حقانيت داكتر موسي شفيق 

  
 تحميل سيطره پاكستان بر افغانستان -آنباژگونه و يا  پاكستانو نابودي كه متوجه تجزيه يي سياست هاي ماجراجويانه روشن است، 

حل دمكراتيك، عادالنه و شرافتمندانه . نداردما كشور براي روزي  است، هيچ راهي به دهي نمي برد و دستاوردي جز بدبختي و سيه
ممكن است، زماني » اكو«منطقه يي مانند نوين تنها در يك كاتنتكست رهيافت منطقه يي و رشد و شگوفايي ساختارهاي » مساله پشتون«

نافذ شده و  آنه و پول واحد در سراسر گستره كه مرزها مانند اتحاديه اروپايي كمرنگ شده، همگرايي اقتصادي به تراز بااليي رسيد
  .گ-. بر ديدگاه هاي كهنه ذهني گرايانه چيرگي گيرد منافع مشترك



 ٤٣٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  بخش سي و نهم
  لشكر كشي نافرجام به بخارا

در افغانستان، مبدل ساختن اين كشور به تخته خيز .] گ-در جنگ جهاني دوم[اصلي آلمان و متحدان آن  آرمان
خود باوري هيتلر كه . رابر هند، بل نيز در برابر جمهوري هاي آسياي ميانه شوروي بوداقدامات ويرانگرانه نه تنها در ب

سازمان استخبارات ( »ابوير«باور داشت، تاثير سرنوشت سازي بر تكاپوهاي » آذرخش آسا«به پيروزي در جنگ 
كه جاسوسي در اين ناحيه برلين هيچ دستوري براي تنيدن شب 1942تا آغاز : در افغانستان شمالي داشت )نظامي آلمان

  .  در نتيجه، آلماني ها اين امكان را از دست دادند كه از باسماچي ها در برابر شوروي بهره گيري نمايند. نداده بود
  

. ايتاليا، به نوبه خود بيخي از انجام كدامين پويايي هاي جاسوسي در برابر تركستان شوروي خود داري مي ورزيد
از اين رو، آن . ر در گام نخست در تضعيف بنيه نظامي امپراتوري بريتانيا عالقه مند بودسرويس هاي ويژه آن كشو

  . چنين مي كوشيدند شورش مسلحانه را در گستره قبايل پشتون بر انگيزند
  

برعكس، در روند ساليان دراز مي كوشيد صلح را در مرزهاي جنوبي شوروي برهم ) ميليتاريستي(گرا  جاپان نظامي
از سازمان هاي اطالعاتي شوروي دريافت » پاسخ در خور ستايشي«آغاز جنگ كبير ميهني  پيشهنوز  ،گرم ،بزند
در نتيجه، به رغم روابط گسترده جاپاني ها در ميان مهاجران آسياي ميانه يي، سرويس هاي ويژه كشور . ه بودداشت

كه در [ر چتر استخبارات آلمان برآمد نمود در افغانستان چونان پارتنر زي) سرزمين طلوع خورشيد(» آفتاب تابان«
  .]گ-واقع، نقش دوم و سوم را در اين كارزار بازي مي كرد

با آن كه براي  .در شمال اين كشور نداشت )شبكه هاي جاسوسيتنيدن (» ستون پنجم« ساختنهم شتابي به  »ابوير«
در امتداد مرزهاي  ،ت شوروي در آسياي ميانهپس از برپايي حكوم. كار همه زمينه ها فراهم بودآن كشور، براي اين 

چندين صد هزار مهاجر آسياي ميانه يي كه پديد آمد كه در آن » باسماچي« نامنهاد افغانستان و شوروي كمربند
به دست آوردن نخستين  اودند و آماده بودند بمبسياري از آنان در گذشته در برابر بلشويك ها فعاالنه مبارزه مي ن

  .بود و باش داشتند ؛دست به اسلحه ببرند و تفنگ بردارندفرصت مناسب 

ند ه بودالي توانستمرهبران باسماچيان در افغانستان ش، 1936مقارن با بستن پيمان ضدكمينترن ميان آلمان و جاپان در 
 سر دسته هاي باسماچيان، 1931در  پس از سركوب باندهاي ابراهيم بيك .دسته هاي مسلح خود را حفظ نمايند

مگر هر آن چه را كه ممكن بود انجام مي دادند براي آن كه سالح هاي آن ها را  .دسته هاي خود را پراگنده ساختند
يبا همه رتق ،مندي اجتناب از برخوردهاي خونبار با مهاجران آسياي ميانهوحكومت افغانستان با آرز. نگهدارند

  .خواهش هاي رهبران آن ها را برآورده مي ساخت
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در هر دهكده مرزي در تركستان افغاني، براي رهبران جنبش باسماچي و وابستگان آنان زمين داده غاني كومت افح
 -ستانروي هم رفته، در نزديكي مرزهاي افغان ،مقارن با تهاجم آلمان فاشيستي بر شوروي ،در نتيجه اين كار. بود

و ديهه ها در غرب هرات هواداران جنيد  در دهكده ها :شوروي چندين ده هزار باسماچ مسلح بود و باش داشتند
به مراكز مهاجران تركمن  ؟...... بوالك، دولت آباد، اندخوي، مناطق نشيمني كرم قل، آلتي  .خان بود و باش داشتند

ازبيك، قرغز و قزاق پراگنده  ،در ناحيه فيض آباد، شغنان، بغالن،و بدخشان مهاجران تاجيك. ه بودمبدل گرديد
  . بودند

ي از گزارش هاي قونسلگري شوروي در مزارشريف به مسكو، در باره اوضاع نگران كننده در مرزهاي در يك
هر چه است، باندهاي باسماچيان كه در خاك شوروي عمل مي كردند، «: گزارش داده مي شدافغانستان و شوروري 

اين  . اي پييشين خود مستقر اندهم سازمان هاي خود و هم اسلحه و رهبران خود را حفظ نموده اند و در پايگاه ه
  1029».روز به خاك شوروي رخنه كنند 4-3باندها هرگاه بخواهند، مي توانند پس از 

 1931در ماه اگست . ده ترين باسماچيان بودندنباسماچيان تركمن پرشمار ترين و بسيار خوب مسلح ترين و جنگ
ال افغانستان مي را در باره باسماچي ها در شسفارت شوروي در كابل به كميسارياي خلق در امور خارجي گزارش

مهاجران تركمن در مرز نيروي چشمگيري دارند كه مي تواند از سوي دشمنان ما براي «: آمده بود نكه در آفرستاد 
به كار گرفته  عمليات هاي خرابكارانه و شبيخون ها و يورش ها بر مناطق هم مرز با افغانستان در تركستان شوروي

همه مهاجران تركمن مي توانند طي يك ماه نزديك به پنج هزار جنگجوي .... پايه برخي از سنجش هاي بر  .شوند
   1030»...سوار بر اسپ مسلح با تفنگ هاي با كاليبر هاي مختلف آماده سازند

و با آن كه در نتيجه تدبيرهاي روي دست گرفته شده از سوي مسكو و كابل شبيخون هاي باندهاي بزرگ ...
در » كمربند باسماچي«با اين هم موجوديت  ،پايان يافتند 30يان بر خاك شوروي در ميانه هايي سال هاي دهه باسماچ

  .افغانستان شمالي اوضاع پرتنشي را در مرزهاي جنوبي شوروي به ميان آورده بود

همه كشورهاي  ،ندرا در هند برانگيزهايي هرگاه مخالفان بريتانياي كبير به گونه سنتي تالش مي ورزيدند خيزش 
و در سال هاي جنگ جهاني دوم مي كوشيدند از پتنسيال نظامي داراي تمايالت خصمانه در برابر شوروي در آستانه 

  .باسماچيان در برابر شوروي بهره بگيرند

يش ك«نخستين كشوري كه به اين دستاويز چسپيد، بريتانياي كبير بود و سر از ميانه هاي سال هاي دهه سي جاپان به 
جاپان به ، 1953پس از برپايي مناسبات ديپلماتيك ميان توكيو و كابل در . باسماچي ها بر شوروي پرداخت» دادن

كه بر پايه آن حكومت افغانستان تعهداتي را عقد نمايند انه يي مسازشنامه محرتا حكومت هاشم خان پيشنهاد نمود 

                                                 
  . 67برگ  ،20پوشه  ،173كارتن  ،16، پرونده ويژه 1935، سال 071فوند  بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه،.  ١٠٢٩
  .102، برگ 4، پوشه 189، كارتن 21، پرونده ويژه 1935سال  ،071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .  ١٠٣٠
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در برابر نه به پيمانه كمتري از استخبارات جاپان سماچيان خرابكارانه در ميان با –در زمينه انجام كار جاسوسي 
  . شوروي به عهده خود بگيرد

در امتداد مرزهاي  هم كوشيد شبكه استخباراتي خود را زبا آن كه كابل اين پيشنهاد را رد هم نمود، جاپان با 
تماس هاي مستقيم با رهبران دن برپانموسفير جاپان براي  -كيتادا 1935در اكتبر . نمايد پهن افغانستان و شوروي

  .از شمال افغانستان  بازديد كرد آنان به همكاري با جاپان كشانيدن و باسماچيان

 سرشناسبزرگي در ميان مهاجران ميسيون ديپلماتيك اين كشور در كابل، در آستانه سفر كيتادا كار تداركاتي 
جرئت مي توان گمان برد كه سفير جاپان با سفر به مزار شريف از اين رو، با . آسياي ميانه باشنده كابل انجام داده بود

 -در جريان يك ماه كيتادا و اسيكاچي. انجام خواهد شددر كجا و با كي پيش از پيش مي دانست گفتگوهاي او 
ن به گمان غالب، گفتگوهاي كيتادا با سران باسماچيا. پرداختند» جهانگردي و گلگشت«ر افغانستان به رايزن نظامي د

  . كامال موفقانه انجام شدند

در تركستان افغاني را پر تنش شدن مناسبات با شوروي، ناچار گرديد تدبيرهاي عاجلي  ترس حكومت افغانستان از
تالش  در يكي از گزارش هاي خود به مسكو سفير شوروي در كابل -براي مثال، اسكوريسكس. رديروي دست بگ

در سال  را ان از آسياي ميانه و بردن آن ها از شمال به نواحي جنوبي افغانستانخلع سالح بخشي از مهاجر در زمينه ها
مگر، تاجيك ها، ازبيك ها، و تركمن ها از ترك جاهاي بود و باش و . ناميد» پاكسازي نوار مرزي«  1935-1936

 فشاري بر موضعخواهان پرتنش اوضاع نبود، از پاكه نستان ادادن سالح هاي خود داري مي كردند و حكومت افغ
    1031.دست برداشت خود

جاپان و  سازمان هاي اطالعاتيپيمان ضد كمينترن و امضاي موافقت نامه در باره همكاري ميان  بسته شدنپس از 
كه نمايند همكاري  آغاز به نمايندگي هاي ديپلماتيك اين كشورها در كابل تالش ورزيدند ميان خود ،آلمان

. بود بخش تشكيل دهنده آن ماچي ها در شمال افغانستان و هم در استان سين زيان چينفعاليت اطالعاتي در ميان باس
افغاني را با جنبش هاي پان تركستي مخاصم با شوروي در سين زيان كه هدف  جاپان مي كوشيد نيروهاي باسماچيان

خارجي ها برنامه ريزي مي ستي ها با ياري يترك نپا .متحد سازد ،نده بودخود را ايجاد تركستان واحد اعالم نمود
  1032.آماده سازند» رهايي مسلمانان از زير يوغ بلشويسم«نمودند لشكركشي بر فرغانه را براي 

پنهاني از راه افغانستان به استان سين زيان چين  1936آلمان فاشيستي با آرزومندي ارائه كمك به متحد خود در سال 
سفير آلمان در  –كنترل اين عمليات را كورت تسيمكله  .داشتگسيل  براي پان تركيست ها يك پارتي جنگ افزار

                                                 
  .19برگ ، 30، پوشه 129، كارتن 17، پرونده ويژه 1937، سال 05بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  . ١٠٣١

ارجي فدراسيون بايگاني سياست خ// » يادداشتي در باره اوضاع در كاشغر«سفير شوروي در كابل، زير نام  -گزارش استارك.  ١٠٣٢
  .5، برگ 3، پوشه 170، كارتن 16، پرونده ويژه 1936، سال071روسيه، فوند 
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كار موفقانه استخبارات  شوروي، حكومت شوروي از اين كار آگاهي يافت كه ثبوت  يمنبه . انجام داد خود كابل
رپا ب يجنجال ديپلماتيك. هاي الزم را در زمينه به دست آورده بود و از اين رو به آلمان پروتست شديدي اعالم نمود

به سازمان استخبارات . ورزانه تصميم گرفتند كورت را از كابل فرا بخوانند گرديد كه پس از آن در برلين خرد
بار ديگر خطر كرد آغاز به كار خرابكارانه گسترده در  »ابوير« 1942آلمان چنان درس سختي داده شد كه تنها در 

  . ميان باسماچيان نمايد

رهاي هر چه بيشتر به تنيدن شبكه جاسوسي اجاپاني ها را نترسانيد كه با ابز ،انستانشكست استخبارات آلمان در افغ
مي كوشيد مسكو را به خاطر  ،در برابر چين 1937جاپان با آغاز جنگ در  .ندهخود در شمال افغانستان ادامه د

  !دهد» گوشمالي«كمك نظامي به اين كشور

همچنان مي كوشيدند شبيخون ها و رخنه هاي  ،كار آينده با شورويبا آماده شدن براي پيدر توكيو افزون بر اين، 
براي دستيابي به اين مقصد، سفارت جاپان در كابل از صرف پول . باندهاي باسماچيان را به خاك شوروي بر انگيزند

  .و نيرو دريغ نمي كرد

كيه را براي همكاري در برابر سفير تر -حسن دالتالش ورزيد حتا  1937، تابستان جاپان در كابل سفير -كيتادا 
را  ستيبا پول هاي جاپاني كار پان تركيتا سفير جاپان به حسن دال پيشنهاد كرد . شوروي با خود همدست بگرداند

سفير تركيه كه از ديده درآيي و گستاخي سفير جاپان برآشفته شده بود، نه تنها به او پاسخ . در افغانستان پهن سازد
  . سفير شوروي در كابل  رساند -يسكيرع را به آگاهي اسكووبل، نيز موض ،ا نپذيرفترش رد داد و پيشنهاد

و بي آبرو تالش ورزيد حسن دال را نزد دولت افغانستان بدنام .] گ-كه تيرش به سنگ خورده بود[آن گاه كيتادا 
ديد آمده بود، پيروزي با حسن در ماجراي ديپلماتيكي كه پ. دولت افغانستان او را دو باره به تركيه بفرستد تا سازد

او با شخص هاشم خان روابط  -هم در كابل و هم در آنكارا برخوردار بود بااليي رسوخدال بود كه از نفوذ و 
  .دوستانه يي داشت

اقدامات متقابل در برابر  دست يازيدن به آغاز بهپرشورانه ، بل نيز نگهداردحسن دال نه تنها توانست كرسي خود را 
مراسالت ميان سفارت جاپان و از به به چنگ آوردن غحسن دال خشمگين آ .نمود اپاني ها در افغانستاندسايس ج

جاپان در تركيه از جمع مهاجران آسياي ميانه پس از چندي آگاهي يافت كه استخبارات او . سران باسماچ ها كرد
سفير تركيه بي درنگ در . قرار دارد) سوريه(كه مركز رهبري آن در دمشق  ايجاد نموده است شبكه جاسوسي يي را

كار روايي اين باره به آنكارا اطالع داد و از حكومت خود خواست تا تدبيرهاي قاطعانه يي را در براي جلوگيري از 
  . سازمان جاسوسي جاپان روي دست بگيردهاي 
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جايي  -هاي خان آباد يكي در نزد مستقرريسكي در باره جلب باسماچ هاي ازبيك وافزون بر اين، حسن دال به اسك
اطالع از سوي جاپاني ها  -ايجاد نموده بود كه به گمان غالب استخبارات جاپان براي اجنت هاي خود يك پايگاه

  .داد

ايجاد مبني بر  1937هاي جاپان در  برنامهباره  كابل در در از طريق سفارت تركيه جانب شوروي ،پيش تر از اين هم
فعاالنه مهاجران تركستاني براي اين كار  ها جاپانيكه و اين اي آسياي ميانه شوروي شبكه جاسوسي در جمهوري ه

، اطالع نده بودگسيل داشت به جاپان را جلب نموده و آنان را براي ديدن آموزش مبادي انجام اقدامات ويرانگرانه
  1033 .گرفته بود

شوروي در باره پوياتر شدن استخبارات ي را تاييد مي كرد كه سفارت ياطالعاتي كه حسن داده بود، گزارش ها
سفارت شوروي در كابل با در دست داشتن اثباتيه هاي  1937از اين رو، پاييز . جاپان در شمال افغانستان داده بودند

 ؛رايزن نظامي سفارت جاپان -سيكاچيا انكار ناپذير مبني بر پويايي هاي خرابكارانه در برابر شوروي از سوي
رهبري . فرستاد و تقاضاي اخراج جاسوس جاپاني را از افغانستان كردبه حكومت افغانستان را  يي يادداشت اعتراضي

  . افغانستان هم همين كار را كرد

در اطالعاتي هاي تكاپوتالش مي ورزيد به » سامورايي«مگر حتا در همين اوضاع هم سفارت جاپان با سماجت 
در ميان از بازگشت خود براي كار ويرانگرانه  كوشيديكاچي حتا اس. مرزهاي شوروي و افغانستان ادامه بدهد

به گونه (به به دست آوردن ويزاي خروجي  1937اگست  28به تاريخ اسيكاچي اين گونه، . باسماچي ها بهره بگيرد
) سفارت شوروي در كابل گزارش داد) شارژ دآفر(كار دار  -يي كه به كميسارياي خلق در امور خارجي سيچف

. قندهار به هند برود -هرات -ميمنه -از راه مزارشريف ،ود به رغم همه قدغن هاي حكومت افغانستانكوشيده ب
همراه با او  1034.حكومت افغانستان ناگزير گرديد او را به كابل برگرداند و سپس از نزديكترين راه به هند بفرستد

چشمگيري امكانات استخبارات جاپاني را در چند جاسوس ديگر جاپاني را نيز اخراج نمودند كه اين كار به پيمانه 
   .محدود گردانيد افغانستان

چنين مي نمود كه سفارت جاپان با چنين جنجال بزرگي كه آفريده بود، دست كم براي چندي از كار در ميان 
 پويايي به گمان غالب، توكيو به سفير خود در كابل رهنمود داده بود تا. نشدمگر، چنين . باسماچي ها دست بردارد

شبكه  به تنيدندر پيوند با اين، جاپاني ها . هاي خرابكارانه را در برابر شوروي با شتاب بيشتري نيرومند تر گرداند

                                                 
بايگاني : ، نگاه شود به 1937براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر در باره تماس هاي سفير تركيه با ديپلمات هاي شوروي در .  ١٠٣٣

 .30، برگ 129، كارتن 17 ژه، پرونده وي1937، سال071سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند 
  .3، برگ 3، پوشه 185، كارتن 20، پرونده ويژه 1937، سال071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .  ١٠٣٤
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هر چه بود،  »سامورايي«سرسختي و لجاجت  .جاسوسي در هر دو سوي مرزهاي افغانستان و شوروي ادامه دادند
  .موافقت نمودند با جاپاني ها همكاري نمايندباسماچيان بسياري از سران : هم به همراه داشتدستاوردهايي 

. امير پيشين بخارا با همكاري با جاپان بود -در افغانستان موافقت امير عالم خانبزرگترين موفقيت استخبارات جاپان 
بخارا تالش ورزيدند با امير پيشين  1937جنجال با اخراج اسيكاچي هنوز فرو نخفته بود كه جاپاني ها در اواخر 

كه او مهمان حكومت افغانستان « داشتمگر عالم خان محتاط كار آن را رد كرد و اعالم . را آغاز نمايند ييگفتگوها
دريافت پاسخ منفي،  ا اين هم، سفارت جاپان به رغمب1035.»نمي تواند هيچ كاري انجام دهد ناست و بدون اجازه آ

افقت خود به همكاري با جاپاني را كه مي بايستي او در ازاي مو شايد هم مقدار پولي. فشار را بر امير تقويت بخشيد
  .افزايش داد ها دريافت مي داشت،

اين كه عالم خان اين پول ها را . كرد از جاپاني ها عالم خان آغاز به دريافت سوبسايدي بزرگي 1938سر انجام، در 
به گمان . ا كنون دشوار است روشن گردانيدچگونه و در كدام راه به مصرف مي رسانيد، از روي اسناد فاش شده ت

 ،در پهلوي عالم خان .سياي ميانه شوروي در اختيار استخبارات جاپان گذاشته بودآغالب، امير آدم هاي خود را در
براي مثال؛ رييس باسماچيان . جاپاني ها همچنان موفق شدند با ديگر سران برجسته باسماچيان تماس برپا نمايند

رهبران باسماچيان . هدايات استخبارات جاپان را عملي مي نمود ،در ازاي پول .]گ-قزل آياق[خليفه -تركمن
  . به همين شيوه رفتار مي نمودند مانند كور شير محمد و محمود بيك كازبي

جمع آوري اطالعات به سازماندهي  ندسران باسماچيان طي موعد كوتاهي موفق گرديد ،كمك هاي جاپانبه ياري 
هرگاه به سنجش بگيريم كه در جاپان اجنت هاي اجير  .بپردازندي در باره اوضاع در تركستان شوروي استخبارات

ر آن صورت استخبارات جاپان د، فرا مي گرفتند گونه انتسيف آموزش هاي خرابكارانه رابه  شده در ميان باسماچيان
مگر . يان در برابر شوروي بهره گيري نمايدكه در آينده نزديك مي تواند از باسماچسنجش نمايد مي توانست بر آن 

استخبارات جاپان در افغانستان  ،چون با گسترش كار در ميان باسماچي ها. تقدير نبود اين پيشامدها عملي گردند
  .عمل مي كرد خشن و بي احتياط

خود را هم  شبكه هاي جاسوسي ،نتيجه در كوتاهمدتسريع به دست آوردن پر شور به دليل آرزومندي جاپاني ها 
سازمان ضد جاسوسي  1937در پيوند با اين، در سال . در افغانستان و هم در شوروي لو دادند و افشاء ساختند
و به گونه هدفمند و برنامه ريزي شده گام به  كشف كرد شوروي شبكه جاسوسي جاپاني را در تركستان  شوروي

به  سفارت جاپان در كابلشوروي ستيزانه خرابكارانه هاي كاپوتدر زمينه  ثبوتيه هاي تازه يي. گام آن را نابود ساخت

                                                 
بايگاني سياست خارجي // سفارت شوروي در كابل به كميسارياي خلق در امور خارجي ) شارژ د آفر(كار دار  -گزارش سيچف.  1035

  .52، برگ 3، پوشه 185، كارتن 20، پرونده ويژه 1938، سال071وند فدراسيون روسيه، ف
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حكومت شوروي آماده مي شد به رهبري  ،شايد با در دست داشتن اين داده ها .افتاد دست جاسوسان شوروي
  . سرعت بخشيدند مگر، جاپاني ها خود شكست اجنتوري خود را. افغانستان يادداشت اعتراضي تازه يي بدهد

 1938مارچ  30به تاريخ . !سفير جديد شوروي در كابل را اجير نمايد –تادا تالش ورزيد ميخاييلفكي 1938به سال 
آهسته و سرگوشي به  ،كيتادا با بهره گيري از فرصت ،در روند اين ديدار. با همتاي شوروي خود ديدار كرد

د، از شما نهايت دسترس ما بگذاري هرگاه شما بتوانيد اسناد فعاليت هاي تان در افغانستان را به«: ميخاييلف گفت
تا كنون هيچ يك از اعضاي ميسيون  ،در كابل يبه گفته يكي از ديپلمات هاي انگليس 1036».سپاسگزار خواهم بود

جنجال ديپلماتيك نوبتي ديگري برپا . عمل ننموده بودبيشرمانه و گستاخانه  ،اين سان ديده درايانههاي ديپلماتيك 
نستان حكومت افغا. سفير جاپان مبني بر اجير كردن سفير يك كشور دوست افغانستان بودگرديد كه ناشي از تالش 

و از كشور اخراج اعالم  1037)شخص نا باب و نامطلوب(» پرسون نون گرات«ناگزير بود كيتاداي بي بند و بار را 
  .نمايد

. كسي از آنان بازداشت نگرديد، با آن كه تقويت بخشيد همزمان، حكومت افغانستان كنترل بر سران باسماچيان را
  . اين بود كه سران باسماچي ها با بهره گيري از آزادي پس از چندي رابطه خود را با استخبارات جاپان از سر گرفتند

حكومت شوروي كه از فعاليت هاي خرابكارانه جاپاني ها در ميان باسماچيان نگران شده بود، تصميم گرفت با 
ي باهمي از هر گونه فعاليت هاي خصمانه سازمان هاي استخباراتي خارجي در برابر افغانستان در باره جلوگير

با بهره گيري از ذينفع بودن كابل در حل و فصل  هر چه سريع تر مسايل . در افغانستان شمالي به تفاهم برسدشوروي 
ه برسد كه بر پايه آن هي معتمدانبا هاشم خان به يك تفاهم شفا 1938ميخايبلف موفق شد در  ،مرزي با شوروي

هاشم . اجازه رفتن به افغانستان شمالي ندهد!  حكومت افغانستان تعهد سپرده بود اتباع جاپاني به شمول سفير جاپان را
كه در امتداد سراسر مرزهاي شوروي و افغانستان نوار ويژه يي  ايجاد   تضمين نمود خان همچنان براي شوروي

  . يان باشنده افغانستان ممنوع خواهد بوددد كه در آن ورود براي خارجرگ

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون //  18/04/1938تاريخي ) »انور« (نظامي شوروي در كابل روبنكو ) آتشه(گزارش رايزن .  ١٠٣٦

  .16، برگ 930، كارتن 1، پرونده ويژه 1936، سال25895روسيه، فوند 
كه حضور بيشتر آنان  يخارجي ي ديپلمات هاي بهكشورها  معموال اتيك است كهيك اصطالح ويژه ديپلم -»پرسون نون گران«.  ١٠٣٧

با سوء ديپلمات هايي كه  .نماينددر سرزمين خود مناسب تشخيص نمي دهند و خواستار اخراج آن ها هستند، اطالق مي بنا به داليلي را 
 ميزبان و قوانين كشور ديپلماتيك پذيرفته شده موازين و قواعد  ،مقرراتهارچوب چپا از  ،استفاده از موقف و مصوونيت ديپلماتيك

يك ديپلمات بوده، ناقض قوانين و شعايير كشور و دايره وظايف  مي يازند كه مغاير شان و شوكت  هاييرفتارنهاده و دست به  ترفرا
دست  ، مداخله در امور داخلي آن كشور،مانند جاسوسي -نظم اجتماعي آن را تهديد نمايد امنيت ملي وو شمرده شده متوقف فيها 

      .گ–...  جنايي و -جرمييا دست يازيدن به اعمال  اهانت آشكار به ارزش ها وقاچاق و يازيدن به 
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كه هيچ يك از كشورهاي خارجي از حكومت به دست آورد افزون بر اين، حكومت شوروي از كابل اطمينان 
  1038.افغانستان اجازه به دست نخواهد آورد در شمال افغانستان خطوط هوايي افتتاح نمايند

نقش بزرگي را در برهم خوردن پالن هاي كشورهاي محور  1938توافق هاي به دست آمده ميان مسكو و كابل در 
 .بازي نمودند مبني بر بهره گيري از خاك افغانستان چونان تخته خيزي براي فعاليت هاي خرابكارانه در برابر شوروي

آلمان و جاپان ديگر اميدي به سازمان دادن حمله ده ها هزار ،  1938-1936پس از شكست هاي بزرگ سال هاي 
  . چي به خاك شوروي نداشتندباسما

فاشيستي در افغانستان به كمك  سازمان هاي اطالعاتيدر پيوند با اين، بي درنگ پس از حمله آلمان بر شوروي، 
جاپاني ها تالش ورزيدند با پر نفوذ ترين رهبران باسماچيان با اين سنجش كه بسياري از آنان با كمال ميل حاضر به 

  . ، تماس برپا نماينددهمكاري با آلمان خواهند ش

رهبران . به پيشواز تجاوز آلمان فاشيستي در برابر شوروي شتافتند از ته دلبه راستي هم سران باسماچي ها هم 
جوانان مهاجر آسياي ميانه يي . خواندندمي خود » ناجي«مهاجران آسياي ميانه كه در كابل به سر مي بردند، هيتلر را 

آغاز به  1941رهبران باسماچي ها در ماه جوالي . زده به آموزش زبان آلماني پرداختندشتاباز خانواده هاي پولدار 
  . آماده گيري به از سربازگيري يورش ها به خاك شوروي نمودند

چون در كابل در آن هنگام به اين باور بودند كه آلمان در . حكومت افغانستان در اين كار مزاحم آنان نمي شد
در هم خواهد كوبيد و افغانستان امكان خواهد يافت زمين هايي را بگيرد كه در گذشته در  آينده نزديك شوروي را

در يكي از گزارش هاي دفتر آسياي ميانه كميسارياي خلق در امور . امارات بخارا و خان نشين خيوه بودند بافتار
به رهبري سردار داوود طرح  گروهي از نظاميان افغاني«كه  بودنشاندهي گرديده  1942اپريل  4خارجي تاريخي 

به گونه يي كه در اين سند آمده بود، در كابل مي پندارند كه همه يگان هاي . لشكر كشي به شوروي را كشيده اند
براي پيكار در برابر ويرماخت  ارتش سرخ كه در گذشته از پاسداري از مرزهاي افغانستان و شوروي مي پرداختند

بسياري از اعضاي 1039».بسنده خواهد بود يك لشكر افغاني براي گرفتن خيوه و بخارااز اين رو، . گسيل گرديده اند
  . ن حتا كوشش هم نمي كردند باورمندي خود را در پيروزي آلمان پنهان نمايندحكومت افغانستا

                                                 
وزير اقتصاد  -وزير خارجه و مجيد زابلي -، علي محمدصدر اعظم -ميخاييلف با هاشم خانديدار  مجلس يادداشت صورت.1038

 ، برگ28، پوشه 3، كارتن 1، پرونده ويژه 1939، سال012بايگاني سياست خارجي روسيه، فوند  // 28/02/1939تاريخي  ،افغانستان
 .5 و 4هاي 

بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه،  // 04/1942/.04تاريخي » 1942سياسي افغانستان در اوايل اوضاع «بر گرفته از گزارش . 1039
  .9، برگ 8، پوشه 200، كارتن 24نده ويژه ، پرو1942، سال071فوند 
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پويايي يك علت ديگري هم پديد آمد كه بر اساس آن حكومت افغانستان تصميم گرفت مانع  1941در ماه اگست 
را تكرار خواهند » واريانت ايران«در كابل مي ترسيدند كه انگليس و شوروي : نشودسازمان هاي ضد شوروي  هاي

  . كرد و سپاهيان خود را وارد افغانستان خواهند نمود

دسته هاي مسلح باسماچي ها مي توانستند مقاومت سرسختانه يي در برابر سپاهيان شوروي نمايند و  ،در اين صورت
براي به دست آوردن حمايت همه دسته ظاهرشاه . ر به پيمانه چشمگيري به ارتش افغانستان كمك كنندبا اين كا

شين بخارا يفرمانرواي پ مطابق آنبا كه يي بست  محرمانه با عالم خان پيمان ،هاي باسماچي ها در افغانستان شمالي
    1040 .كابل كمك مسلحانه نمايدبه  ،تعهد سپرد در صورت وارد شدن يگان هاي ارتش سرخ به افغانستان

 1941در ماه اگست . در اين اوضاع، سران باسماچيان با همه شيوه ها مي كوشيدند از پشتيباني كابل برخوردار گردند
از فرستاد كه در آن  به هاشم خان نامه يي ،ترين رهبران مهاجران تركمنسرشناس يكي از با  -قزل اياق.] گ-خليفه[

 چهلرا را زير حمايت و قيموميت افغانستان افغانستان بگيرد و به او اطالع داد كه آماده است بخا تاخواهش كرد او 
  . بگذاردبه اختيار او هزار تركمن مسلح را 

هاشم خان در پاسخ از او خواست دسته هاي خود را در آماده باش كامل رزمي نگه دارد و به او افاده داد كه تنها 
لحظه مناسب براي آغاز اقدامات رزمي در برابر شوروي فراهم  »ويرماخت«اد از سوي پس از گرفتن مسكو و ليننگر

  1041.خواهد آمد

مزاحم سفارت هاي آلمان و جاپان در زمينه تحكيم روابط آن ها با  1941حكومت افغانستان تابستان هر چه بود، 
كايتو به نام با يك ترجمان  جاپان )رارژ د آفش(كار دار -كاتسوبي 1941در ماه اگست  .گرديدمي سران باسماچيان ن

 با امير عالم خان ديدار و با او در باره همكاري ممكنه در برابر شوروي، )شايد به خواهش سفارت آلمان(
  1042.گفتگوهايي انجام داد

چون امير پيشين بخارا نمي خواست خطر . كاتسوبي موفق نشد در باره كدام چيز مشخصي با عالم خان به توافق برسد
چيزي  هنوز از آسياي ميانه بسيار دور بودند و »ويرماخت«لشكرهاي  .بودجنگ شوروي و آلمان تنها آغاز شده : ندك

الزم براي تهاجم مسلحانه باسماچيان به خاك جنگ افزارهاي كشورهاي محور نمي توانستند : بود كه به ويژه مهم

                                                 
// » پويايي هاي اجنت هاي فاشيست آلماني در افغانستان و مهاجران گارد سفيد«گزارش سفارت شوروي در كابل در باره .  ١٠٤٠

 .142، برگ 9، پوشه 197، كارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند 
  .19-18هاي ، برگ 9، پوشه 197، كارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال071گاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند باي.  ١٠٤١
بايگاني سياست //  21/03/1942تاريخي  ،رايزن نظامي بريتانيا در كابل -ديدار ميخاييلف با النكستريادداشت صورت مجلس .  ١٠٤٢

  .53، برگ 163، پوشه 16، كارتن 4پرونده ويژه ، 1942، سال06خارجي فدراسيون روسيه، فوند 
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ننمود به خواهش جاپاني ها و آلماني ها در باره آغاز ه عالم خان فيصل ،از اين رو. شوروي را به دسترس او بگذارند
  .فرمان بدهدبه سران باسماچي ها اقدامات خرابكارانه در مرزهاي افغانستان و شوروي 

عالم خان . به دست بياورندهمكاري با آلماني ها موافقت عالم خان را در زمينه  نتوانستندجاپاني ها همچنان 
بل نيز  ،ورزيدمي سفارت آلمان در كابل خود داري  سفارش هايذيرفتن و انجام نه تنها خود از پ خويشتندار

ضد شوروي تمويل شونده از سوي آلمان و رنگارنگ ن هاي اهاي سازم پويايياز اشتراك در  اّفرزندان خود را جد
آماده  همكاري نه گرمجوشاعالم خان و بسياري از سران باسماچيان » حواريون«، با اين هم. داشتمي جاپان بر حذر 

آن ها با شيفتگي به  ،باسماچيان پايان داد پرداخت پول به به 1941پس از آن كه بريتانياي كبير در تابستان . بودند
در جمهوري » كار پارتيزاني«در ازاي سازماندهي  ايشانسخاورزانه به  همكاري با آلمان و جاپان كه وعده داده بودند

  .شتافتند بپردازند،پول  هاي آسياي ميانه شوروي

سر دسته يي كه در ميان باسماچ هاي مهاجران ازبيك از  –استخبارات آلمان به محمود بيك 1941در ماه سپتامبر 
خرابكاري  –نفوذ بسيار برخوردار بود، هدايت داد در هر دو سوي مرزهاي افغانستان و شوروي شبكه جاسوسي 

در زمينه كار در ميان باسماچ هاي ازبيك و تركمن مي  »ابوير«رزدنت ، محمود بيك هنگاماز اين سر . ايجاد نمايند
او دارايي شايان توجهي از مدرك فروش اطالعات در باره اوضاع در . اين ازبيك جاسوس مجربي بود. گردد

  . براي سازمان هاي استخباراتي گوناگون اندوخته بود.] گ-شوروي[تركستان 

جاپان و آلمان  ،تركيه سازمان هاي اطالعاتيهمزمان با  ،جهاني دومهنوز پيش از آغاز جنگ محمود بيك، 
او براي سرويس هاي استخباراتي اين كشورها سرچشمه ارزشمند  ،با داوري از روي همه چيز. همكاري مي كرد

پس از  حكومت افغانستان كه هنگامي كه ارجمندبه آن اندازه ارزشمند و  -اطالعات استخباراتي شمرده مي شد
خان را تهديد  مسفير تركيه هاش ،محمود بيك را نيز از كابل اخراج نمايدمي خواست  ،سفير جاپان -راج كيتادااخ

آن گاه حكومت افغانستان براي جلوگيري از . كرد به نشانه اعتراض درفش سفارت خانه را پايين خواهد آورد
  . ر كابل ماندد پرتنش شدن روابط با آنكارا فيصله خود را تغيير داد و محمود بيك

دستور داد پايگاهي براي گسيل به محمود بيك   ،رزدنت استخبارات خارجي آلمان در كابل -راسموس ،1941پاييز 
 ،براي اين كار از سفارت آلمان در كابلمحمود بيك . بسازد در شهر بغالن اجنت هاي آلماني به خاك شوروي

مگر، . بسيار دشوار بود اندكي در دست داشتن چنين مبلغ با كارانجام اين 1043.هزار افغاني به دست آورد چهل
و از آن ها سوبسايدي هاي پولي  محمود بيك براي آن كه به راسموس و ويتسيل امكانات خود را به نمايش بگذارد

نه يك، بل دو پايگاه در افغانستان شمالي  »ابوير«به زودي گزارش داد كه براي ، به دست بياورد يسخاوتمندانه تر
افسر  -بيك) قل(جذب همراه گل  هافزون بر اين، او به سفارت آلمان در بار .در بغالن و در كندز: ساخته شده است

  . گزارش داد،پايگاه بغالن ابوير را رهبري مي كرد 1941كه سر از پاييز را   پيشين
                                                 

  .47، برگ همان جا.  1043
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كار او در برلين  وردهايدستا. به دسترس استخبارات آلمان گذاشتدو پناهگاه هر چه بود، محمود بيك در كندز 
مي توانست بر  ،را كه پس از به دست آوردن اين چنين پيك هاي اميد بخش از كابل »ابوير«رضايت رهبري كامال 

   .، فراهم آورده بودپيروزي هاي تازه اجنتوري خود در افغاسنتان اميدوار باشد

جاسوسي را در جمهوري هاي هاي شبكه تنيدن محمود بيك از برلين وظيفه نوي گرفت تا  1941در ماه نوامبر
اتباع شوروي را در  ،با اين مقصد، به او وظيفه داده شد از طريق اجنت هاي خود. تسريع نمايد آسياي ميانه شوروي

جمع آوري اطالعات طرف دلچسپي آلماني ها را در باره اوضاع در جمهوري هاي  وده،جلب نم آسياي ميانه
ري به گيه آماد بهآغاز  به دست آورد او همچنان از راسموس فرمان. ازماندهي نمايدس شوروي همسايه با افغانستان

  . گروه هاي خرابكار به شوروي نمايد گسيل

به جمهوري هاي آسياي  1941احتمال كمي است كه حتا يكي از آن ها هم  توانسته باشند در اواخر  ،]با اين هم[ 
شكل  تنها آغاز به ،در نواحي شمالي افغانستان »ابوير«ه شده از سوي چون شبكه اجنتوري تنيد. ميانه رخنه نمايند

تكاپوهاي  ،گيري نموده بود و اخراج بخش بزرگي از اجنت هاي ايتاليايي و آلماني در اواخر ماه اكتبر همين سال
  . ا به شدت دشوار ساخته بودكشورهاي محور در افغانستان ر سازمان هاي اطالعاتي

وعده سپردند در  هاشم خانسران باسماچيان كه به لويه جرگه به كابل دعوت شده بودند، به  1941ماه نوامبر 
پا خواهند  هزار جنگجو به دو صددر برابر يگان هاي ارتش سرخ با  ،صورت وارد شدن سپاهيان شوروي به افغانستان

در صورت  دستور داد1045هاشم خان به فرماندهي پادگان مستقر در نزديكي مزار شريف ،به نوبه خود1044.خاست
  . بي درنگ به باسماچيان اسلحه بدهند ،تهاجم ارتش سرخ به خاك افغانستان

كور شير محمد به هاشم خان پيشنهاد كرد كه مي تواند با دسته هاي  –يكي از سران باسماچيان ،همو در اين هنگام
 .از به پيشروي به سوي انديجان نمايدآغ ،براي بي ثبات سازي اوضاع در فرغانه مسلح خود از مرز شوروي بگذرد و

مگر شبيخون با اسپ سواران در . تاجيكستان به عنوان مسير ذخيره تهاجم باسماچي ها به شوروي ارزيابي مي گرديد
  1046.سر انجام، هرچه بود از اين طرح چشم پوشيدند. اين ناحيه با دشواري هاي بزرگي رو به رو بود

ويتسيل از برلين دستوري را مبني بر ايجاد شبكه  ،و قفقاز )ولگا گراد( تالينگرادبر اس »ويرماخت«در آستانه تهاجم 
 ،پس از پايان جنگ جهاني دوم. به دست آورددر جمهوري هاي آسياي ميانه شوروي خرابكار  –گسترده جاسوسي

                                                 
بايگاني سياست خارجي // » 1942اوايل  -1941سياست خارجي حكومت افغانستان در سال « گزارش سفارت شوروي در كابل . 1044

  .53، برگ 2، پوشه 199، كارتن 24، پرونده ويژه 1942، سال071فدراسيون روسيه، فوند 
زيرا در گذشته ها پادگان مزارشريف در تخته پل استقرار داشت و پسان ها به . گمان غالب، منظور از روستاي تخته پل باشد به.  ١٠٤٥

  .گ–. دهداي منتقل گرديد
، بر گرفته از پرونده محرم استخبارات، مسكو، »جدايي خواهي ناشناخته در خدمت سازمان هاي اطالعاتي آلمان«سوتسكف، .  ١٠٤٦
  .232. ، ص2003
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چنين  ،در افغانستان »بويرا«ي هاتكاپو بهبوتر با اعتراف هنگام بازپرسي در زندان  ،كابل آلمان در سفير پيشين -پيلگر
در نظر داشت اجنتوري گسترده يي را در خاك شوروي پهن ] 1942در [تا جايي كه يادم است، ويتسيل «: گفت
توجه ويژه يي را به  ، ويتسيلبه گفته پيلگر1047».به ويژه در نواحي جنوبي تركمنستان، تاجيكستان و ازبيكستان. نمايد

  1048.، مبذول داشته بودرا انجام مي داد »ريابو«كمنستان كه مي بايستي دستورهاي در تر يي تنيدن سازمان زير زميني

مهاجران  ،چون. داشته باشدهمكاري آلمان مي كوشيد در گام نخست پيش از هر چيزي با باسماچيان تركمن 
بر نواحي  آماده بودند در لحظه مساعد يورش بودند كهپرشمار ترين تشكيالت نظامي داراي تركمن در افغانستان 

باسماچي  يازده هزارمي توانند  ،كه مهاجران تركمن در افغانستانويتسيل مي پنداشت  .مرزي شوروي را از سر گيرند
  1049.را مسلح بسازند

استخبارات انگليس كه اجنتوري گسترده يي در ميان باسماچيان داشت، گمان مي زد كه  1942در ماه مارچ 
 1942اين گونه، مقارن با بهار 1050.دنيك صد هزار رزمنده را به ميدان بياور د نزديك بهنمهاجران تركمن مي توان

دو بار افزايش يافته 1939كيلومتري مرزهاي شوروي در مقايسه با  5-3شمار باندهاي باسماچيان تركمن مستقر در 
در شبيخون ها را ه كباسماچيان فعاالنه آماده مي شدند كه اين موضوع بار ديگر بي چون و چرا ثابت مي سازد . بود

بانفوذ ترين رهبر  -قزل اياق.] گ-خليفه[ 1941در ماه دسامبر ؛براي مثال. از سر گيرندبر گستره شوروي 1942
 1942تابستان در براي تهاجم به آسياي ميانه تا به آنان دستور داد  ،هواداران خود را گرد آورده -باسماچيان تركمن

  1051.آماده شوند

پيمان در آن . پيمان بست شير محمد با راسموس در باره همكاري با آلمان در برابر شوروي كورِ ،در همين هنگام
و از اين رو، تركستاني ها  ممكن است دستيابي به استقالل ترك ها تنها با مساعدت كشورهاي محور«: گفته مي شد

او  ،شير محمد به گفته كور1052ِ.»دهندو آماده اند هر گونه وظايف آن ها را انجام  مي پندارند خود را سربازان آن ها
  : وعده دادند ،در ازاي دريافت كمك ماليبه كشورهاي محور  ش،سر سپرده ا يو آدم ها

آماده  ،به خاك شوروي ارتباطي و انبارهاي مواد خوراكي راه هايخرابكاران را براي نابود سازي پل ها،  -1
 . و بفرستند ختهسا

                                                 
   .105، برگ 1، جلد »تاراجگران«بايگاني خدمات استخبارات خارجي، پرونده //  31/01/1946پروتكل بازپرسي از پيلگر، .  ١٠٤٧
  .106همان جا، برگ .  ١٠٤٨

١٠٤٩. Glansneck j. Kircheisen i. Turkei und Afghanistan- Brennpunkte der Orientpolitik im 
Zweiten Weltkrieg. Berlin, ١٩٦٨. S. ٢٤٩.   

 21/3/1942رايزن نظامي سفارت انگليس، تاريخي  -سفير شوروي در افغانستان با النكاستر -يادداشت صورت مجلس ميخاييلف.  ١٠٥٠
  .48، برگ 163، پوشه 16، كارتن4، پرونده ويژه 1942، سال06بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  //

 .77. ، ص1985، در آستانه جنگ پنهاني، عشق آباد.  ١٠٥١
 .236. سوتسكف، ص.  1052
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يرش ذو ميدانك هايي را براي پسازماندهي نمايند سياي ميانه دسته هاي چريكي را در جمهوري هاي آ -2
 . سازندبكماندوهاي چترباز آلماني آماده 

  . عمليات هاي خرابكارانه را در پايگاه هاي هوايي نيروي هوايي شوروي در تركستان انجام دهند -3

 .تهيه نمايدچي ها اسلحه و اسپ تا براي همه باسما وعده سپرد نو خود» متحدان«ن به يهمچن ،سفارت آلمان در كابل
ود بيك پيشنهاد نمودند فهرستي را از مهاجران آسياي ميانه مبه مح 1942ويتسيل و راسموس در اوايل  ،براي اين كار

رزدنت هاي استخبارات آلمان در . ، تهيه نمايداندشوروي كه آرزومند مشاركت در يورش هاي مسلحانه به خاك 
منابع پولي الزم را براي خريد جنگ افزار و  ،تضمين نمودند كه سفارت آلمان در كابلبه محمود بيك  ،افغانستان

  . اسپ تخصيص مي دهد

از اين . به روي شيخ ها، بيك ها، و قورباشي هاي باسماچي ها باريدن مي گرفتباران زريني هرگاه چنين مي شد، 
از طريق محمود بيك به  فهرست هايي را ،ها رو، آن ها با تالش به خاطر به چنگ آوردن پول بيشتر از آلماني

 براي مثال،. نده بودبيشتر نشان دادچندين بار را  شانكه در آن ها شمار باندهاي  فرستادندراسموس و ويتسيل 
آماده گردانيده  هزار جنگجو را چهلبه آلماني ها اطالع داد كه براي يورش به شوروي  1942قزل اياق در ] خليفه[

هنگامي كه از آلمان اسلحه يا پول براي خريداري آن به تند ن پيمانه تركمن هاي ديگر هم آماده هسو به همي است
  1053.بپيوندند به دسته هاي او ،دست بياورند

شمار دسته هاي خود را چهار بار  ،داشت زير فرمان در يك سخن، او با آن كه نزديك به ده هزار نفر باسماچ مسلح
  . ان مي داد، نشبودبيشتر از آن چه كه 

را به  امير بخارا -سيد عالم خان تا به خرج دادند و سرسختانه يي بار ديگر تالش هاي پيگير 1942آلمان و جاپان در 
كنترل هشيارانه و بيدارانه حكومت  و امير پيشين كه زير نظارت شديد ،مگر. همكاري بر ضد شوروي جلب نمايند

محمود  1942تا ماه مي همين موضوع،  در رابطه با .ا اين كار موافقت نمايدافغانستان بود، زمان مديدي نمي توانست ب
و رزدنت ابوير در حلقات باسماچيان ازبيك بود كه توانسته بود به كمك آلماني ها  ها رهبر عملي بخاراييبيك 

ايجاد  افغانستان شمالي د، درگرفته بو) يونيون(» انيون«را كه در ابوير نام يي سازمان ضد شوروي  1942مقارن با بهار 
  . بازگردانيدن تخت بخارا به عالم خان بود ،مقصد اين سازمان1054.نمايد

و استخبارات جاپان براي بر انگيختن يورش هاي باسماچ ها به خاك شوروي از ديدگاه  »ابوير«تالش هاي 
اين رو، در مسكو، تصميم از . استخبارات شوروي كه اجنتوري گسترده يي در شمال افغانستان داشت، پنهان نبود

                                                 
    81. ، ص1992از بازي بيرون مي شوند، مسكو، » تاراجگران«، .ال. كوزنتس، يو.  1053
 80. همام جا، ص.  1054
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به سوي خود  ،تا محمود بيك را كه به خاطر پول حاضر بود با هر كسي كه باشد، همكاري نمايد بكوشندگرفته شد 
  . جلب نمايند

به خواهش بريتانيا  او را هنگامي كه پليس افغانستان 1942همكاري محمود بيك با استخبارات شوروي در ماه مي 
 پويايي هايچنين بر مي آيد كه راسموس از محمود بيك نه تنها براي . برهم خورده نهايي به گون ،بازداشت نمود

بل نيز براي جمع آوري اطالعات استخباراتي در باره اوضاع در هند نيز كار  ،خرابكاري در برابر شوروي –جاسوسي
د ترين با ارزشمن يكجاجانبه  اين اجنت دو چرا مي توان آن فاكت را توضيح داد كهگمان تنها با اين . مي گرفت

، بازداشت كه ارتباط ميان هند و سفارت هاي كشورهاي محور را در كابل تامين مي نمودنداجنت هاي آلماني 
  . گرديد

محافل شوروي ستيز تهاجم نمودند، سپاهيان آلماني پيروزمندانه بر استالينگراد و قفقاز  1942هنگامي كه تابستان 
 .نمودند تر براي يورش بر شورويپوياآمادگي هاي بيشتر  گرفتن آغاز به ،يي در افغانستانآسياي ميانه مهاجران 

يك سازمان نو  1942تابستان  .شيرازه سازماني باسماچيان را از هم گسيختچندي بازداشت محمود بيك تنها براي 
هدف آن : مي خواندند» نيونوا«كماكان آن را  »ابوير«پديد آمد كه در  در افغانستان »فعال«ضد شوروي به نا م 

  1055.احياي امارت بخارا بود

عمر خان  -عالم خان زير فشار حواريون خود تصميم گرفت با آلمان و جاپان همكاري نمايد و به پسر خود ،اين بار
 براي آن كه منابع الزم را براي از سر گيري حمالت باسماچ ها بهاو  اين، افزون بر. گردد» فعال«اجازه داد عضو 

شر اسيد مب. چند سنگ گرانبها را از كلكسيون خود فروخت به دست بياورد، جمهوري هاي آسياي ميانه شوروي
بري اين سازمان زير عالوه بر او در مركز ره .گرديد» فعال«رييس  )»حمزه«تي عار اطالعاتبا نام مس(خان ترازي 

نماينده  -و حاجي وفا )قاري؟(داالحد كاريعب ،محمد نور، كور شير محمد –معروف باسماچي هاان رهبر: زميني
  1056.شخصي امير بخارا شامل بودند

آغاز به آماده سازي دسته هاي باسماچي براي  ،و استخبارات جاپان» ابوير«در همكار ي با   رازيتشر خان امب
  .لشكركشي به بخارا نمود

كه از ديدگاه سرشت » نيونوا«تركستاني  –ستيسازمان ناسيونالي«: پيلگر به برلين اطالع داد 1942جوالي  24به تاريخ 
كه در » ليگا«تركستاني ضد بلشويكي است و ساختار به ويژه مخفي  –خود يك سازمان زير زميني ناسيوناليستي

رهبري مي از سوي خود امير ايجاد گرديده است، داخل آن قرار دارد، كه مخصوصا براي احياي امارت بخارا 
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مگر با توجه به آن كه امير از حكومت افغانستان كه مهماندار   .)ياد خواهد شد» آودي«نام كه از اين پس به (گردد، 
را كه ] .گ-»شر خان ترازيامب[» حمزه«او است و تا كنون با مهمان نوازي از او پذيرايي نموده است، هراس دارد، او 

  . ود امير در پشت پرده پنهان استخ. پسر وي با يكي از دخترانش نامزد است؛ به عنوان رهبر پيش كشيده است

است كه ما سخاورزانه او را با منابع پولي اكمال نموده ايم و به او رهنمود » ليگا«و » اونيون«شر خان رسما رهبر امب
دو ديگر، يگان هاي . ودميان تركستان شوروي و افغانستان ارتباط برقرار نم ،با توجه به اوضاع] نخست[«: داده ايم كه

به تحكيم روابط سازمان براي آن كه براي وارد عمل  ،سه ديگر .براي گسيل به تركستان آماده ساخت رزمي را
به (تنها در صورت وارد شدن سپاهيان آلماني  كهدرست همانند ديگر روابط ارزشمند ( آماده بود ساختن آن

   1057».رد، ادامه دادتبارز خواهد ك) تركستان و افغانستان

هنگامي كه گذرگاه هاي كوهستاني به سوي افغانستان شمالي باز مي  1943مقارن با بهار  ،»وناوني«مطابق با پالن 
، جمع كرد مي ساختند» آزاد«هزار نفر از باسماچي ها را كه مي بايستي بخارا را  30-20گردند، برنامه ريزي مي شد 

  1058.و مسلح ساخت

كه مي بايستي آن را  ارائه بدارد تسليحاتيكمك يز بل ن، پوليكمك نه تنها » فعال«آلمان تعهد سپرده بود به 
در گام (همچنان در برنامه داشت در جمهوري هاي آسياي ميانه شوروي » ابوير«. هواپيماهاي آلماني مي رساندند
براي آماده  كه »لژيون تركستان«دسته هاي خرابكار را از جمع سربازان و افسران  )نخست در تركمنستان شوروي

. اس. اردوگاه جنگلي اس«پايگاه محرم آموزشي به نام  در نزديكي شهر وروتسالف) پولند(در لهستان  آن هاسازي 
  1059.پياده نمايد »اردوگاه اصلي تركستان«از يا  ايجاد گرديده بود و ،»20

لمان و جاپان مي كوشيدند گروهك هاي رنگارنگ باسماچيان را ميان هم آشتي بدهند و اقدامات آن ها را آ
روي همين . انجام دهند همزمان يورش هايي را در خاك شوروي 1943نگ گردانند براي آن كه آن ها بهار هماه

و تالش ورزيد شبكه جاسوسي خود را در جمهوري هاي آسياي ايجاد كرد مركز خود را در كندز » فعال« ،منظور
كه سر از  قمچي بيك –ي ها قرغزيبا رهبر باسماچ تا همزمان با آن، تالش هايي صورت گرفت. ميانه گسترش دهد

  . رقرار نمودارتباط بحمله هايي انجام داده بود،  به خاك شوروي 1941ماه سپتامبر 
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. به تفاهم برسدبا او در باره اقدامات باهمي ارتباط برپا نمايد و  فرستاده مباشر خان ترازي موفق گرديد با قمچي خان
نيز آماده بود  قزل اياق .]گ-خليفه[1060.نزديكي مرزهاي شوروي آورداز اين رو، قمچي بيك دسته هاي خود را به 
  . در حمله بر تركستان شوروي اشتراك ورزد

در شمال افغانستان دسته هاي كه  اطالع داد به سفارت آلمان در كابل » فعال«مركز كندز  1942در اواخر تابستان 
مگر تنها . تاد هزار نفر دارندفهد، در صفوف خود ردنباسماچي هايي كه آماده اند در برابر شوروي وارد عمل گ

با دادن اين رقم آشكارا گزافه گويي شده در باره » فعال«رهبري  به گمان غالب،1061.هزار از آنان سالح دارند پانزده
بار ديگر تالش ورزيد از آلمان تا جاي امكان  ،به آلماني ها شمار دسته هاي خود در مرزهاي افغانستان و شوروي

  . تر پول و اسلحه به دست بياوردبيش

نمي توانست مدت درازي از ديد چه شوروي شوروي آماده گيري گسترده باسماچيان مقارن با حمله بر آسياي ميانه 
حكومت افغانستان مباشر خان ترازي و نزديك  1943اپريل از اين رو، در اوايل . و چه دولت افغانستان پنهان بماند

آخرين بقاياي اجنتوري  نهايي نابودسازيبراي  انگليس، .ا بازداشت نمودر» فعال«ي به صد تن از ديگر اعضا
به راه  حكومت شوروي پيشنهاد كرد تا ديمارش باهمي تازه يي را در كابل ، بهكشورهاي محور در افغانستان

. اخراج نمايد از كشور اد و جاسوسان آلماني و جاپاني رررا از ميان بردا» فعال«و از هاشم خان خواست تا  بيندازند
  . مسكو و لندن توانستند به سرعت ميان خود در اين زمينه به تفاهم برسند

يادداشتي را با تقاضاي جلوگيري از پويايي هاي استخبارات آلمان در كابل، سفير بريتانيا  -اوآيلي، 1943در ماه مي
 -ميخاييلف 1943جون  8به تاريخ  .غانستان سپردبه حكومت اف ،اخراج اجنت هاي جاپاني از قندهاردر افغانستان و 

ستيزه سفير شوروي به خواهش خودش از سوي هاشم خان پذيرفته شد و به او پروتستي را در رابطه با پويايي هاي 
در باره انتريگ هاي جاپان در ميان باسماچي ها (با شوروي از سوي سفارت هاي آلمان و ايتاليا در افغانستان  جويانه

  ....اعالم داشت )دداشت بنا به مالحظات ديپلماتيك چيزي نيامده بوددر يا

كه استخبارات » فعال«هاي  پوياييشوروي با بهره گيري از داده هاي موثق در باره ) اعتراض(پروتست يادداشت 
انبوهي  .تدوين يافته بودبه دست آورده بود،  خارجي شوروي از اجنت هاي خود در ميان مهاجران آسياي ميانه يي

از فاكت ها و اسناد در باره تكاپوهاي خرابكارانه استخبارات آلمان در ميان باسماچيان كه رزدنتوري شوروي در 
اطالعاتي كه نامه هاي ترازي در برداشت و فوتو كپي از بازتاب دادن به ميخاييلف امكان داد  در دست داشت،كابل 

خود داري در متن اعالميه بريتانيا در كابل گذاشته شده بود، شوروي به دسترس سفارت  سفارتهاي آن ها از سوي 
  . ورزد
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در يادداشت اعتراضي سفارت شوروي در كابل نشاندهي شده بود كه حكومت شوروي اطالعات موثقي را در باره 
 و فهرست كساني آورده شدهدر دست دارد سفارت آلمان در ميان باسماچيان  ستيزانه خصمانه شوروي پويايي هاي

  . دان ضد شوروي ياد آوري نگرديده بوازمسبا آن كه نام اين  .را رهبري مي نمودند« فعال«بود كه 

رهبران  ازيكي از رهبران باسماچي هاي ازبيك كه  -كور شير محمد محتواي مراجعه كتبي ،سپس در يادداشت
رزدنت استخبارات شوروي در  -يف اهللا ور ديدر اين نامه كه به چنگ . بازگويي شده بود ،به آلمان بود، »فعال«

شوروي سازماندهي را در آسياي ميانه  يمهاجران در نظر دارند شورش 1943بهار «افتاده بود، آمده بود كه  ،افغانستان
نمايند و پويايي هاي خرابكارانه را در خاك شوروي با معطوف ساختن توجه خود در گام نخست به خراب ساختن 

نواحي سازماندهي جنبش شورشي و  ،از سوي مركز مهاجران. پهن نمايند ...رات وخطوط مخاب ،راه هاي آهن
  . »باسماچي در برخي از مناطق ازبيكستان و تاجيكستان شوروي تعيين گرديده است

هاي شوروي ستيزانه پويايي از  ينمونه هاي فزونشماركه ميخاييلف آن را براي هاشم خان باز خواند،  ،در سند
افغانستان شمالي بر شمرده شده بود و فاكت هاي آورده شده بود گواه بر آن  كه سفارت هاي آلمان و باسماچيان در 

 پويايي سفارت آلمان«: در اين باره در يادداشت آمده بود. ايتاليا كار ويرانگرانه را در برابر شوروي پيش مي برند
كار پويايي را در اين راستا  .رهبري مي نمايدهاي خصمانه ضد شوروي مهاجران شوروي در افغانستان را تمويل و 

  ... نداعضاء و كارمندان سفارت آلمان و ديگران پيش مي بر -دوخ و ويتسيل ،فيشر ،شميدت ؛در پهلوي راسموس

همراه با برخي از اتباع افغاني از جمع مهاجران گارد سفيدي در نظر دارند در  ،سفارت هاي آلمان و ايتاليا در كابل
كه بر اساس پالن  توزيع نمايند در شمال افغانستان اسلحه باسماچيان و قرغيزي ازبيكي  ،مان هاي تركمنيميان ساز

اين جنگ افزارها براي استفاده در برابر شوروي . آن ها مي بايد با هواپيماهاي آلماني در افغانستان پرتاب گردند
نقاط پخش راديويي سازماندهي شده از  وديتموجهمچنان اطالعاتي در دست است در باره . تخصيص يافته است

  ».دستور دارند از برلين براي سازماندهي كار تخريبي شوروي ستيزانه اّكه مستقيمدر افغانستان سوي آلماني ها 

كه مطابق با آن حكومت افغانستان تعهد داد افغانستان و شوروي در باره بيطرفي  رسپس با اشاره به قراميخاييلف، 
  : به نمايندگي از حكومت شوروي تقاضا كرداجازه نمي دهد، هاي تخريبي در برابر شوروي  ه پوياييبسپرده بود 

به هاشم خان فهرستي از نام . (سازمان مهاجران آسياي ميانه را منحل نموده و رهبري آن را به دادگاه سپرد .1
 ).سپرده شد» فعال«هاي اعضاي 

ر محدود سفير و يك سكرتبه  سان سفارت ايتاليا را به گونه عاجل تركيب سفارت آلمان و به همين  .2
 .ساخت

هاشم خان به آرامي اظهارات سفير شوروي را شنيد و به او اطمينان داد كه در دو سال گذشته حكومت افغانستان هر 
   .را بگيردمخاصم با شوروي  اتاقدام تا جلو هر گونهآن چه را كه ممكن است انجام داده است 
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 وتاييد كنند  را ترديد كرد كه ميخاييلف مداركي داشته باشد كه حق به جانب بودن جانب شوروياو در آن ابراز 
  . »به اطالع همه جهانيان برساند«مسكو بتواند آن را 

سفير شوروي به هاشم خان گفت كه سفارت شوروي آماده است به حكومت افغانستان همه اسناد  الزم در  ،در پاسخ
هاشم  ،اين اظهارات ميخاييلف. بدهد در افغانستانرا روي سفارت هاي كشورهاي محور هاي ضد شو پوياييباره 

  1062.خان را نهايت پريشان گردانيد و او ناگزير گرديد يادداشت شوروي را بپذيرد

جون  –در ماه هاي مي  1063.حكومت افغانستان ناچار بود تقاضاهاي حكومات انگليس و شوروي را بر آورده سازد 
در ميان مهاجران آسياي ميانه در كابل از سر گرفت كه در را فغانستان بار ديگر بازداشت هاي گروهي پليس ا 1943

  . در عمل پايان يافت با آن كه چند صد تن از اعضاي آن آزاد مانده بودند» فعال« نتيجه آن پويايي 

اين سازمان كمك هاي مالي  روشن گرديد كه عالم خان به ،بازپرسي هاي اعضاي اين سازمان ضد شوروي رونددر 
كار به خشم آمده بود، فرمان داد تا عالم خان را نزد او به  از اين كه ظاهرشاه. داده و آن را زير پوشش گرفته بود

هنگامي كه پير مرد نابينا را نزد شاه آوردند، ظاهر شاه او را متهم به همكاري با كشورهاي محور  .ارگ شاهي بياورند
ارا كه هيچ آوندي براي دفاع از خود نمي يافت، به گريه افتاد و اظهار داشت كه خالف خواست و امير بخ. گردانيد

  . اراده اش به انتريگ آلمان و متحدانش كشانده شده است

مگر هيچگونه تدبيرهاي اختناق آميز در برابر عالم خان  .به گفته هاي باور كرده باشدگمان نمي رود كه ظاهر شاه 
  . براي اين كه از نارضايتي مهاجران آسياي ميانه جلوگيري كرده باشد .اتخاذ نگرديد

استخباراتي آلمان و جاپان در افغانستان  ، پويايي هايكبير ياقدامات باهمي شوروي و بريتانيامن اين گونه، به ي
به تخته خيز براي  تالش هاي آلمان و جاپان در زمينه مبدل ساختن افغانستان و ج گرديدّلّف 1943شمالي مقارن با 

  . با شكست رو به رو گرديد ،پويايي هاي خرابكارانه در برابر شوروي

سپاهيان آلماني نتوانستند به آسياي ميانه تهاجم نمايند و از همين ، در حومه استالينگراد »ويرماخت« شكستبه خاطر 
  . ردبراي باسماچيان برهم خو» زانلوفت ها«رو هم رساندن اسلحه با هواپيماهاي 

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  // 8/6/1943ميخاييلف با هاشم خان تاريخي ديدار يادداشت صورت مجلس .  ١٠٦٢

  .179-174، برگ هاي 3، پوشه 5، كارتن203، پرونده ويژه 1936، سال071
وزير خارجه شوروي  -سفير انگليس در مسكو با مولوتف -كئر بيشتر نگاه شود به  مراسالتهاي براي به دست آوردن آگاهي .  ١٠٦٣

 215، پوشه 20، كارتن 5، پرونده ويژه 1943، سال06بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند : 1943اگست  -در ماه هاي مي
  .»توطئه هاي فاشيست ها در افغانستان«
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خود فروشي سران باسماچيان كه  ،كست سازمان هاي ضد شوروي در دوره جنگ جهاني دومشنقش بزرگي را در 
  .  ، بازي نمودبراي هر گونه خيانتي آماده بودندبه خاطر پول 

به گونه نهايي  ،حكومت افغانستان پس از پيروزي ارتش شوروي در حومه استالينگراد و كورسكگردانندگان 
كه آلمان و متحدان آن جنگ را باخته اند و اجنتوري كشورهاي محور را در كشور خود منحل  ندشدمتقاعد 
  . ساختند

مهاجران ) جنگ جهاني دوم(همه سال هاي جنگ كبير ميهني :  يك عامل رواني را هم در نظر گرفتبايسته است 
از اين رو، خطر نمي . به سر مي بردندآسياي ميانه از تهاجم ممكنه يگان هاي ارتش سرخ به افغانستان در ترس 

   . كردند به تنهايي مبارزه مسلحانه را در آسياي ميانه از سر گيرند
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  بخش چهلم
  »ياطالعاتماموران «اتحاد ديپلمات ها و 

  پنهاني در كابل نبرددر  
        

» زادآ نوار«در هاي اطالعاتي فاشيستي  ويرانگرانه سازمانآغاز جنگ در اقيانوس آرام و پوياتر شدن تكاپوهاي 
براي حفظ آرامش در مرزهاي هند و افغانستان روي  شتاباني راانگليس را وادار ساخت تدبيرهايي  ،قبايل پشتون
  . دست بگيرد

  
قبايل ديگر  و خواهد گرديدآغاز  با نيروي تازه يي خيزش در وزيرستان 1942حكومت بريتانيا مي دانست كه بهار 

مبني بر آغاز تهاجم  بر قفقاز هاي هيتلر  برنامه ،براي حكومت انگليس. از وزيري ها حمايت كنندمي توانند  پشتون
  . ، روشن بودپس از گرفتن آن از راه ايران و افغانستان به مرزهاي هند برسداين كه مي خواهد  و 1942تابستان در 

  
مات اتحكاسآغاز به ساختن  ،مال باختري هند بريتانياييدر امتداد سراسر مرزهاي ش انگليسي ها، 1942در اوايل 

در يكي از گزارش هاي خود به كميسارياي  ،كار دار شوروي در كابل –ساميلفسكي .و فرودگاه ها نمودند دفاعي
    .تبديل نموده اند1064»خط ماژينو«را به » خط ديورند«انگليسي ها كه : خلق در امور خارجي نوشته بود 

  
دور  براي. مصوون بسازد از شورش ممكنه قبايل مرزي پشتونحكومت بريتانيا مي كوشيد خود را  ،با آن گامهم

به سربازگيري تازه يي از جمع  1941اواخر  در ؛امكانتا جاي  ،از گستره قبايل پشتونجنگي  بيشتر مردان كردن
قبايل پشتون،  »آزاد«قوه را نه تنها از نوار لااين بار انگليس كوشيد شورشيان با. پشتون ها به ارتش بريتانيا آغاز نمودند

  .دور نمايد بل نيز از افغانستان جنوبي هم
  

با حكومت افغانستان سازشنامه يي را امضاء  و پنهاني به كابل آمدند سرهنگ نوئل و پيكين 1941در اواخر دسامبر 

  1065 .ا ممانعت نكنداستخدام پشتون ها به ارتش بريتاني انمودند كه مطابق آن كابل تعهد سپرد ب
  

                                                 
، بايگاني 18/06/1943، تاريخي »آزاد«تحكامات انگليسي ها در نوار در باره اس«زف ويادداشت گزارشي ساميلفسكي به ديكان. 1064

 . 30، برگ 30، پوشه 205، كارتن 24سياست خارجي فدراسيون روسيه، پرونده ويژه 
اوضاع سياسي در افغانستان «دستيار ارشد دفتر خاور ميانه كميسارياي خلق در امور خارجي شوروي، زير عنوان  -گزارش يرشف.  1065

 .18، برگ ...، پوشه 200، كارتن 24، بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، پرونده ويژه // »1942يل در اوا
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حكومت هاشم خان در گفتگوها در اين زمينه ميان انگليسي ها و در همان هنگام در باره ميانجيگري  ،به گمان غالب
، تفاهم )نافع بريتانياي كبير گسيل بدارندخاطر م هجنگجويان خود را ب نمي خواستندكه بسياري از آنان (قبايل مرزي 

   .صورت گرفته بود
  

نداشتن قيام در برابر  برپا دربه مقصد راضي ساختن پشتون هاي خاوري  ،وزير حربيه –اه محمود خانسپهساالر ش
 جنوب افغانستان رهسپار1942در ماه فبروري و سبوتاژ نكردن سربازگيري به ارتش بريتانيا  انگليس

او 1067.ان گذاشتندون روپيه به دسترس شاه محمود خيپنج ميل ،ها براي خريد سران قبايل يانگليس1066.گرديد

  . قبايل را به همكاري با انگليس متمايل بسازد بيشتر نمايندگان ،توانست با در دست داشتن چنين مبلغ گزافي

  
در جالل  1942هاي ماه مارچ  نهدر ميا ،پشتون ها به سپاه انگليساز براي اتخاذ تصميم نهايي در باره سربازگيري 

در همه مسايل مربوط به پرداخت پول نتوانستند  با اين هم،. انيايي برگزار گرديدهند بريت »آزاد«آباد جرگه قبايل نوار 
برگزار  از همين رو، در ماه اپريل در پيشاور جرگه دومي. به توافق برسندبراي پشتون ها در ازاي خدمت سربازي 

نوار « سران قبايل پشتونكه در آن انگليسي ها با پذيرفتن همه شرايط پشتون هاي خاوري توانستند موافقت  گرديد
  . به خدمت ارتش انگليس به دست بياورند شانگسيل همقبيله يي هاي  هب را» آزاد

  
 ،افريدي ها ،سرباز گيري در ميان مومندهابي درنگ آغاز به  ،انگليسي ها با مطمئن شدن از حمايت سران قبايل

استاندار  -كانينگهام. د1068.د بريتانيايي نمودندديگر از قبايل استان مرزي شمال باختري هن يوسفزايي ها و برخي 
خود را  ،كه آن ها با همه وسايل و خواهش رو آورد با اين فراخوان »آزاد«مرزي شمال باختري به قبايل نوار  يالتا

ا او با حضور يافتن در جرگه افريدي ها حتا پتان ها را فر 1069.»براي مبارزه در برابر آلمان هيتلري در اختيار بگذارند

                                                 
بايگاني سياست خارجي //  2/7/1942، تاريخي »سياست انگليس در افغانستان«گزارش سفارت شوروي در كابل زير عنوان . ١٠٦٦

  .147، برگ 2، پوشه 199تن ، كار24پرونده ويژه ، 1942، سال 071فوند فدراسيون روسيه، 
اوضاع سياسي در افغانستان «دستيار ارشد دفتر خاور ميانه كميسارياي خلق در امور خارجي شوروي، زير عنوان  -گزارش يرشف.  1067

  .16، برگ ...، پوشه 200، كارتن 24بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، پرونده ويژه //  »1942در اوايل 
بايگاني //  2/6/1942، »سفير شوروي در كابل به مسكو در باره فراخوان برگزاري جرگه در واليت مشرقي -فگزارش ميخاييل.  1068

  . 101-100هاي ، برگ 2، پوشه 199، كارتن 24سياست خارجي فدراسيون روسيه، پرونده ويژه 
بايگاني سياست خارجي // 2/7/1942، تاريخي »سياست انگليس در افغانستان«گزارش سفارت شوروي در كابل زير عنوان .  ١٠٦٩

  . 149، برگ2، پوشه 199، كارتن 24، پرونده ويژه 1942، سال 071فدراسيون روسيه، فوند 
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ها و شاه محمودخان براي  يهمه تالش هاي انگليس ن همه،يا با1070.آغاز به جهاد نمايند در برابر جاپاني هاتا خواند 
   1071.با شكست رو به رو شد ،بريتانياارتش به دست آوردن موافقت وزيري ها براي خدمت در 

  
ا با دريافت حكومت بريتاني. ا باال كرده فقير ايپي وزيري ها را در قيام نوي در برابر انگليسي 1942در ماه اپريل 

استخبارات انگليس . بسيار پريشان گرديده بود ،آلمان در كابل اطالعات در باره روابط فقير با سفارت هاي ايتاليا و
مگر، . لماني ها را مي ديدآپيش از هر چيزي انتريگ هاي ايتاليايي ها و  ،رخدادهاي وزيرستان.] گ-پشت پرده[در 

يي كه پس از جنگ روشن گرديد، بخش چشمگير اطالعات به دست آمده از سوي انگليسي ها در باره  به گونه
  . همكاري فقير با كشورهاي محور، نادرست بود

  
 ازپول بيشتر   با تالش به خاطر به دست آوردن ،قبايل پشتون» آزاد«به گمان غالب، جاسوس هاي انگليس در نوار 

راي نمونه، به ب. افسانه هايي مي بافتند ،خرابكارانه فاشيست ها در وزيرستانتكاپوهاي  اكثرا در باره، خود صاحبان
مبلغ  ،آمده نزد فقير ايپي دو اجنت آلماني 1942در آستانه قيام وزيري ها در زمستان  ،گواهي استخبارات انگليس

دو دستگاه » امپراتوري بريتانيا 1شماره دشمن «برپايه اين گزارش ها،  .به او دادند )به افغاني و به ارز( هنگفتي را
  1072.ه بودچاپ براي تهيه اسكناس هاي افغاني و روپيه هديه گرفت

  
آلماني ها توانسته اند فقير را راضي بسازند تا باند گويا  كه به دست آورده بودند انگليسي ها همچنان اطالعاتي

ي در ين براين، سرويس هاي ويژه بريتانيايي داده هاافزو .دبگذار به دسترس آلمان فرودي را در ناحيه وادي لواره
كه گزارشي در  ه بودبه گور ويخت آمديك اجنت ديگر آلماني  1942در اوايل ماه مارچ  يگويدست داشتند كه 

 در باره دو اسلحه ساز آلماني همچنان به سمله اجنتوري انگليس در وزيرستان  .ه بودتهيه كرد وزيرستان شمالي هربا
و برپايي مخابره با سفارت آلمان در جنگ افزار گاهي را براي ترميم كار آمده و كه گويي نزد فقيرداده بود گزارش 

در ماه مارچ اين آلماني ها گفتگوهايي را با سران قبايل وزيرستان در در گزارش آمده بود كه  .باشند ساختهكابل 
  1073.ندانجام داده بود باره آغاز قيام در برابر بريتانياي كبير

                                                 
  .همان جا.  ١٠٧٠
بايگاني // ، 2/6/1942، »سفير شوروي در كابل به مسكو در باره فراخوان برگزاري جرگه در واليت مشرقي -گزارش ميخاييلف.  ١٠٧١

  . 101، برگ 2، پوشه 199، كارتن 24روسيه، پرونده ويژه سياست خارجي فدراسيون 
١٠٧٢. Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second World 
War. Stuttgart, ١٩٨١.p.٣٣٢.   

به چنگ ماموران  در توبروك يايي كهگزارش استخبارات بريتانيا در باره افغانستان و استان مرزي شمال باختري هند بريتان.  ١٠٧٣
  .// سازمان هاي اطالعاتي آلماني افتاده بود

Schnabel R. Tiger und Schakal. Wien, 1968. S. 246-247. 
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از آلماني  پيك در باره آن كه فقير ايپي يك ايستگاه راديويي براي مخابره با سفارت هاي كشورهاي محور در كابل

مگر،  .اين اطالعات موثق از كار بر آمد. انگليسي ها بر انگيخت در مياننگراني بزرگي را ، ه استبه دست آورد ها
تنها چونان گيرنده راديويي  بي سيمناگزير از  ،در پيرامون خود بي سيمكارشناس  داشتنبه دليل نرهبر وزيري ها 

     .كار مي گرفت
  

در كابل اسكندر «: در باره دبير خاوري سفارت انگليس نوشت ،در يكي از گزارش هاي خود به مسكو ،ميخاييلف
افغانستان و با ماموران  باشنده -)پشتون(كه به ويژه با قبايل افغان  نمايدخان از يك سو نقش رزدنت را بازي مي 

او بايستي توجه سرويس هاي اطالعاتي  ،و از سوي ديگر ردافغاني وزارت خانه هاي گوناگون روابط تنگاتنگ دا
  1074.»چون النكاستر كسانيبه ويژه از  -بسازدمنحرف  افغانستان را از رهبران واقعي استخبارات انگليس

  
به جاسوسان شوروي كه ( طالعاتيشوروي و سپردن داده هاي اروابط با سفارت ، گرين -در مسووليت هاي كونر

تفاهم به دست  پايهكه بر (هاي اجنتوري فاشيستي در افغانستان شمالي  پوياييدر باره  )كار  مي كردند سفارتدر 
  . شامل مي شد) استخبارات شوروي شمرده مي شد، پوياييگستره  ،آمده ميان مسكو و لندن

  
از اين رو، . ناممكن بود» آزاد«نابود سازي اجنتوري آلماني در نوار قبايل  ،غانستانبدون مساعدت حكومت اف

آغاز به دادن اطالعات به هاشم خان در باره پويايي هاي خرابكارانه استخبارات كشورهاي به نوبه خود انگليسي ها 
ات افغانستان توانست در ماه به كمك اين اطالعات، استخبار. محور در افغانستان و گستره قبايل پشتون نمودند

  . چند اجنت بزرگ آلماني را بازداشت نمايد 1942فبروري 
  

موثر تر با پويايي هاي خرابكارانه اجنتوري آلماني در مرزهاي هند و افغانستان، حكومت بريتانيا در هند مبارزه براي 
از دهلي به سفارت انگليس را » آزاد«دستور داد يك نسخه از همه گزارش هاي افسران سياسي انگليسي را در نوار 

  1075.در كابل بفرستند
  

همه اين اطالعات براي 1076.نيز فرستاده مي شد تبصره هاي استخبارات انگليس در باره اوضاع در گستره قبايل پشتون
 ،نظامي) آتشه(رايزن  -النكاستر: در كابل كار مي كردند بريتانياانگليس كه در سفارت  ديگر اوآيلي و سه مخبر

                                                 
، سال 06بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند //  4/5/1942يادداشت صورت مجلس ميخاييلف با اوآيلي تاريخي .  1074
  . 92، برگ 163، پوشه 16، كارتن 4ه ، پرونده ويژ1942

١٠٧٥. Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second World 
War. Stuttgart, ١٩٨١.p.٣٣٢ 

  .29، برگ 4، پوشه 203، كارتن 25، پرونده ويژه 1943، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند.   ١٠٧٦
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و حتا روابط  ر مي كرداك 1930از سال  كرسياين در  دبير خاوري كه -اسكندر خانو  دبير اول -گرين -كونر
  .؛ گسيل مي گرديدخوبي هم با هاشم خان داشت

  
با همتايان شوروي خود گرين هيچ گونه اطالعاتي را در باره گستره قبايل پشتون  -ونرزمان درازي النكاستر و ك

پويايي بريتانيا مي تواند خود بدون كمك كس ديگري جلو  اطالعات سازمان با اين سنجش كه .مبادله نمي كردند
 1942در اوايل هنگامي كه مگر، .  خرابكارانه استخبارات كشورهاي محور را در هند و افغانستان جنوبي بگيرد هاي

همان آشكار گرديد كه  ،گاهي يافتندآ »ابوير«انگليسي ها در باره همكاري سازمان هاي باسماچي در افغانستان با 
اين خبر نو براي . اجنت هاي فاشيستي در عين زمان هم در برابر شوروي و هم در برابر بريتانيا عمل مي نمايند

استخبارات انگليس كه تا اين دم نمي خواست به شوروي ها در سركوب جنبش باسماچي ها در افغانستان شمالي 
   .، بسيار ناگوار بودكمك كند

  
پس از اخراج اتباع ايتاليا و آلمان، انگليسي ها بيخي به مبادله اطالعات با شوروي ها در باره پويايي هاي سرويس 

در اين  1942در گزارش سفارت شوروي در كابل براي سال. هاي ويژه كشورهاي محور در افغانستان پايان دادند
ص ما در باره آن كه چه چيزي در باره فعاليت هاي سفارت بريتانيا به همه پرسش هاي مشخ«: باره آمده است

رد مي دهد كه در اين زمينه هيچ چيز اخصمانه سفارت هاي ايتاليا و آلمان به آن ها روشن است، يك پاسخ استاند
   1077.»نوي نمي تواند اطالع بدهد

   
شوروي را در افغانستان  اطالعاتيسازمان هاي به اشتباه خود پي بردند و همكاري با ، انگليسي ها  به زودي با اين همه

هاي كشورهاي  برنامهرهبري استخبارات شوروي با در دست داشتن اطالعات گسترده و موثق در باره . از سر گرفتند
به موقع درك كرد كه آلمان و متحدان آن مي خواهند سفارت آلمان در كابل را به ستادي براي  ،محور در افغانستان

ابكارانه استخبارات فاشيستي نه تنها در افغانستان، هند و جمهوري هاي آسياي ميانه هاي خرپويايي هماهنگي 
  . شوروي، بل نيز حتا چين مبدل گردانند

  
در مسكو دانستند كه آلماني ها عمده ترين وظيفه خود را در افغانستان ) رام تلوار بهارت(از گزارش روما 

استخبارات نظامي و استخبارات خارجي در پيوند با اين، . دمي پندارن »سازماندهي شورش قبايل مرزي پشتون«
در  بيخيچون امنيت مرزهاي افغانستان و شوروي . شوروي پيگيرانه مترصد اوضاع در گستره قبايل پشتون بودند

  . ثبات سياسي در سراسر افغانستان بودگرو 

                                                 
بايگاني سياست خارجي // 2/7/1942، تاريخي »سياست انگليس در افغانستان«گزارش سفارت شوروي در كابل زير عنوان  .١٠٧٧

  . 137، برگ2، پوشه 199، كارتن 24، پرونده ويژه 1942، سال 071فدراسيون روسيه، فوند 
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 -كارپف خود را براي تعويض تصميم گرفت يك كارمند مجرب 1942اداره استخبارات ارتش سرخ در اوايل 
اين بود كه . ، به كابل گسيل دارد)دخشنود نبواز كار وي  مسكو كه كه چنين بر مي آيد( –نظامي )آتشه(رايزن 

به جاي [ 1942در ماه فبروري آتشه نظامي » معاون« -والديمير رايتسف يي به مسكو فرا خوانده شد و كارپف به بهانه
در تركيب سفارت شوروي در افغانستان يك مامور اطالعاتي ديگر  1942ه جنوري در ما1078.به كابل آمد.] گ-او

  . انيسف -دبير دوم جديد -هم افزوده شد
  

آوري اطالعات در باره قبايل مرزي پشتون  گردكه انيسف، بي درنگ  پس از رسيدن به كابل، آغاز به حقيقت اين 
 در گستره قبايل پشتون ي به نابود ساختن اجنتوري فاشيستيكه رهبري استخبارات شوروي است اهميتنمود، گواه بر 

هاي  پويايي) اهللا وردي يف(منطقي است تصور نماييم كه رايتسف نيز وظيفه گرفته بود همراه با زمان . مي داد
  . راسموس و ويتسيل را در هند زير كنترل داشته باشند

  
در بر دارنده اطالعاتي در باره پويايي كه  دنيسف نوشت گرين نامه يي براي  -كونر 1942ه هاي ماه مارچ ندر ميا

     1079.بود هاي استخبارات آلمان در افغانستان شمالي
  

به سفارت شوروي آمد و اطالعاتي را در باره اجنتوري  رايزن نظامي بريتانيا، -النكاستر 1942ماه مارچ  23به تاريخ 
روشن است . به ميخاييلف داد مان در ميان باسماچ هاهاي استخبارات آلتكاپوآلمان در حكومت افغانستان و 

اطالع » فراموش نموده بود« روشنيبه داليل  ،قبايل پشتون هند بريتانيايي» آزاد«در باره اوضاع در نوار النكاستر 
ا از اين رو، سفير شوروي ب. بود در تكاپودر آن جا اجنتوري آلمان بيش از هر جاي ديگري  با آن كه همانا  .بدهد
در باره آمدن ، فرا بخواند .]گ-در امر مبادله اطالعات[ به صادقانه بودنرا جاسوس انگليس  كهآرزومندي اين 

  . گفتسخن  1941انيتسيلوتي نزد فقير ايپي در 
  

بنا به اطالعات دست داشته او  و گفت النكاستر تالش ورزيد فاكت آمدن انتسيلوتي را به وزيرستان انكار نمايد
از راه افغانستان  1941او در بهار  .ه وزيرستان آمده بودگر ايتاليايي به نام آشيري براي ديدار با فقير ايپي بجاسوس دي«

  . »به وزيرستان آمد و دوباره به ايران برگشت و ايران
  
ان ديگر به بررسي مساله پويايي استخبارات فاشيستي در وزيرستدر اين ديدار ميخاييلف و النكاستر  ،هر چه بود 

  . نپرداختند

                                                 
  .22، برگ 5، پوشه 41، كارتن 26ه ، پرونده ويژ1943، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند.  ١٠٧٨
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند //  21/3/1942تاريخي  النكاسترميخاييلف با ديدار يادداشت صورت مجلس .  ١٠٧٩

  .56-46هاي ، برگ 163، پوشه 16، كارتن 4، پرونده ويژه 1942، سال 06
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به ميخاييلف  ،كشورهاي محور در افغانستان ستخباراتيسازمان هاي ا پويايي هايدر باره  سخن گفتنالنكاستر با 

  .به گونه يي كه انگليسي ها اين كار را مي كردند -به هاشم خان بدهد به شكل شفاهي توصيه نمود اين اطالعات را
  
 سويهاشم خان از «ثابت بسازد كه  به سفير شوروي در پيوند با اين، كوشيد ،تانرزدنت استخبارات بريتانيا در افغانس 

براي اين كه مشوره النكاستر . »هاي خصمانه شوروي ستيزانه كشورهاي محور را خواهد گرفت پوياييجلو  ،خود
پس از آن هاشم خان كه  را به عنوان مثال آورد »ماجراي لوگر«بيشتر قانع كننده تر باشد، رخدادهاي مرتبط با  شا

 دسيسه هاي  استخبارت افغانستان موفق گرديد اداره ،به دستور او دهدر نتيجه كار خوب انجام ش«اعالم نمود كه 
  .»و جلو آن را بگيردخصمانه خارجي ها را كشف 

  
فر و دور اوبر] ماموريت[چه نقشي را در شكست انگليس استخبارت  كه روشن بسازد كوشيدهنگامي كه ميخاييلف 

مستقالنه هاشم خان توانسته بود «: النكاستر بار ديگر از دادن پاسخ سر باز زد و اعالم داشت  ،بازي نموده بودبراندت 
  . »كار مربوط به دو آلماني را كشف نمايد

  
قبايل  در باره اوضاع در مرزهاي هند و افغانستان و مناسبات ميان كابل و ،در پايان ديدار با النكاسترسفير شوروي، 

. آرام است روي هم رفتهدر ميان قبايل كنون «: و گفتطفره نرفت اين بار النكاستر از دادن پاسخ . پرسيد پشتون
با  و در گام نخست قبيله سليمان خيل افزون بر اين، قبايل غلزايي. دست يابند يافغان ها توانسته اند به اوضاع آرام

چون  .لزايي ها در برابر حكومت افغانستان دست به قيام نمي زنندغمگر  .سر دشمني دارند از ساير قبايل بيشتركابل 
       ».اسلحه ندارند

  
امان اهللا كار «: نشاندهي كرد ،از مخاصمت غلزايي ها نسبت به خاندان يحيي خيل نبا سخن گفتجاسوس انگليس 

امانيست ها استوار ترين تكيه گاه «كه : ودزفو ا »پيش مي برد خرابكارانه خود را در برابر كابل با تكيه بر غلزايي ها
   .»هستند آلماني ها و ايتاليايي ها

  
 رو به ميخاييلف وعده سپرد به زودي داده هايي را در باره تكاپوهاي شوروي ،هنگام برآمدن از سفارتالنكاستر 

  . به او اطالع دهد آلماني ها در افغانستان ستيزانه 
  

گواه بر آرزومندي استخبارات انگليس به برپايي پيوندهاي بيشتر  ،دست آمده از اوبازديد النكاستر و اطالعات به 
  . ارزيابي گرديد نكته سنجانه ،همه اطالعات به دست آمده از النكاستر. تنگاتنگ تر با استخبارات شوروي بود
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اطالعات به دست  سيبازررا در باره نتايج فشرده يي گزارش 1080،معاون بيري -ميركولف 1942 لاپري 26 به تاريخ
همه اين ... «: در اين سند گفته شده بود. گسيل داشتزف وعنواني ديكانآمده از جاسوس انگليس در كابل 

برخي از . اطالعات به جز از از برخي از استثنائات كوچك با واقعيت وفق دارند و به موقع آن براي ما روشن بودند
يك رشته عدم دقت هاي ماهوي كه در پشت آن منافع انگليسي داراي فاكت ها داراي قدامت سه، چهار ساله اند و 

از اين رو، به دست  .مگر تحريف مستقيم اطالعات گمراه كننده را ما در آن پيدا نمي توانيم. ها پنهان مي باشد
   1081.»...چنين اطالعاتي از انگليسي ها در كابل سودمند پنداشته مي شودپيوسته آوردن 

  
انگليسي ها با داده هاي  »اكمال«آغاز به  1942در ماه اپريل : بدهكار استخبارات انگليس نماند استخبارات شوروي 

كميسار خلق در امور امنيت دولتي شوروي  1942در جون و 1082استخباراتي به دست آمده از بهارت رام نمود
 اگيري باهمي از امكانات روم هبهربا استخبارات انگليس در باره « پذيرفت كه نوشته بود پيشنهاد فيتين را در زمينه

ويژه شوروي و  اين گونه، نخستين گام براي آغاز عمليات باهمي سرويس هاي1083.»به توافق رسيد) بهارت رام(
  .بريتانيا در زمينه نابود سازي اجنتوري فاشيستي در افغانستان برداشته شد

  
يك تصميم  ،ر دوره دراز مخاصمت ميان آن هاشوروي و بريتانيا به خاط سازمان هاي اطالعاتيبراي اين تصميم 

به خاطر پيروزي مشترك بر تا پيشين را وادار گردانيد  نعيني حريفا نيازمگر  !آن هم به ويژه در افغانستان. آسان نبود
  .مشترك، تنگاتنگ همكاري نمايند دشمن

  
و حتا هم سه (ك اجنت دوگانه سودي دانست كه بهارت رام يبا بازداشت  1942استخبارات سياسي هند در اوايل 

  1084.كه براي شوروي هم كار مي كند!) گانه است
  

زير ذره بين دو گانه سرويس هاي ويژهه كشورهاي ائتالف ضد  در در هند »ابوير«هاي دورنماي گرفتن فعاليت 
را در  همكاري با استخبارات شوروي آشكار است علت عمده يي بود كه انگليسي ها را وادار گردانيد ،هيتلري

                                                 
يكي از چهره هاي ترسناك تاريخ شوروي در  -ات و امنيت در دوره استالينمارشال الورينتي بيري، كميسار خلق در امور اطالع.  ١٠٨٠

  .  گ-دوره ترور و وحشت استالين
بايگاني سياست //  26/4/1942تاريخي  عنواني ديكانوزف شوروي كشوريمعاون كميسارياي خلق در امور  -گزارش ميركولف.  1081

  .2، برگ 8، پوشه 200، كارتن 24ژه ، پرونده وي1942، سال 071خارجي فدراسيون روسيه، فوند 
  .57. ، ص1992از بازي بيرون مي شوند ، مسكو،  »تاراجگران«. ال. كوزنتس يو.  1082
  . 239. ، ص2003مسكو،  ،، از پرونده محرم استخبارات»ابوير«جدايي خواهي ناشناخته در خدمت سرويس امنيت و سوتسكف،  . 1083
  .1942/ 24/03، تاريخي »توطئه بوس«گزارش هميندرا سينگ سودي در باره  :زير نام گزارش استخبارات سياسي هند.  1084
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براي ارتباط با استخبارات انگليس از سوي شوروي ها  1942در ماه جون هر چه بود، بهارت رام  .از سر بگيرند 1942
   1085.معرفي گرديد

  
 .ادامه يافت پيروزمندانه ،ر و شوروي در برابر اجنتوري فاشيستي در هنديكار باهمي سرويس هاي ويژه بريتانياي كب

هند  »آزاد«روي چنين فيصله يي را به خاطر وخامت شديد اوضاع در نوار قبايل رهبري استخبارات خارجي شو
 پيروزمندانه ،كشورهاي محورسازمان هاي اطالعاتي با تشريك مساعي  فقير ايپي جايي كه –ودمبريتانيايي اتخاذ ن

واكنش غير قابل پيش  به خاطر«مي پنداشت كه  1942ستاد كل بريتانيا در ماه مي . مي رزميددر برابر انگليسي ها 
  1086.»اوضاع تهديد آميزي پديد آمده است ،ختري هنددر مرز شمال با» قبايل«بيني 

  
از اين رو،  .بودبس نگران، پريشان و نا آرام   ،از مشاركت وزيري هاي افغاني در قيام ،حكومت بريتانيا در هند

يادداشت  ووزير خارجه افغانستان ديدار  -محمد خان.] گ-علي[با  1942مي  4سفير انگليس به تاريخ  –اوآيلي
سخن به ميان آمده  يكي از اتباع افغاني با فقير ايپي -كه در آن در باره روابط عبداهللا خان ي يي را به وي سپرداعتراض

در باره اشتراك اتباع را  يي ياوآيلي بار ديگر ناگزير بود به حكومت افغانستان يادداشت اعتراض ،در ماه مي1087.بود
  1088.»بفرستد ناآرامي هاي سازماندهي شده در خاك هند از سوي فقير ايپي«غاني در اف
  

حكومت افغانستان به بازداشت اجنت هاي آلماني  ،او »ديمارش«سفير انگليس به آگاهي ميخاييلف رساند كه پس از 
او با آلماني ها ارتباط داشت به ويژه از دستگيري اوتام چند بسيار خشنود بود كه به گفته  آيلي،او. اقدام نموده است

هم استخبارات انگليس و هم استخبارات شوروي هر آن چه را . ه بودو با بوس هنگام گريز او از هند همكاري نمود
  .  ، انجام مي دادندپويايي هاي اجنتوري كشورهاي محور در افغانستانبرهم زدن  كه ممكن بود براي 

  
هاي  برنامهاهللا وردي يف از نزد او مدارك مفصلي در باره  ،1942خر اپريل پس از آمدن بهارت رام به كابل در اوا

. انگليسي ها در گستره قبايل پشتون به دست آورد برابردر  ويرانگرانهويتسيل و راسموس مبني بر پهن ساختن كار 

                                                 
 .57. ، ص1992از بازي بيرون مي شوند ، مسكو،  »تاراجگران«. ال. كوزنتس يو.  ١٠٨٥

١٠٨٦. Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second World 
War. Stuttgart, ١٩٨١ , p. ٥٠٠. 

، 06بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند //  4/5/1942ميخاييلف با اوآيلي تاريخي ديدار يادداشت صورت مجلس .  ١٠٨٧
  . 92، برگ 163، پوشه 16، كارتن 4، پرونده ويژه 1942سال 

، 06ي فدراسيون روسيه، فوند بايگاني سياست خارج//  4/5/1942ميخاييلف با اوآيلي تاريخي ديدار يادداشت صورت مجلس .  ١٠٨٨
  . 131، برگ 163، پوشه 16، كارتن 4، پرونده ويژه 1942سال 
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 و از كابل گريز به شرا هرگاه تال »ابوير«براي آن كه رزدنتوري شتاباني روي دست گرفته شد  تدبيرهاياين بود كه 
  1089.نمايند،  بازداشت و به مسكو ببرند هند بريتانيايي» آزاد«نوار قبايل  در پنهان شدن

  
برنامه چون در روشني همه  .گرفتاري ويتسيل آماده شده بودند رايبانگليسي ها نيز با اطمينان مي توان گمان زد كه 

  . دادرا از شكست بزرگ نجات  »ابوير«نها احتياط كاري پيلگر ت. استخبارات آلمان در افغانستان و هند بودندهاي 
  

رييس استخبارات  -فيتين ،شوروي در افغانستان سرگرم شكار ويتسيل بودند، در مسكو »اطالعات چيان«مادامي كه 
 او 1942ماه مي  11به تاريخ . گرفت تدوين عمليات در عرصه جذب و جلب راسموستصميم به  خارجي شوروي؛

از اين جا بر مي  1090.»طرح جذب راسموس را ترتيب دهيد! اوتروشنكو«: نوشتشيه گزارش اهللا وردي يف در حا
استخبارات هاي پويايي آوردن كامل دردر انديشه زير كنترل  1942 هنوز در ماه ميآيد كه استخبارات شوروي 

  .بود آلمان در افغانستان
  

بر آن  وروي راسازمان هاي اطالعاتي شو  هرهبري وزارت خارج ،اوضاع انفجار آميز در مرزهاي هند و افغانستان
به را  نامه ييزف وديكان 1942مي  30به تاريخ . دنبه دقت اوضاع را در گستره قبايل پشتون نظارت نمايتا  داشته بود

به ويژه  تاريخ و وضعيت معاصر قبايل در افغانستان و در بارهرا مداركي «در آن خواهش نمود تا  و گسيلميركولف 
  1091.او بگذارند دسترس بهقبايل پتان 

  
.  بيازدآوري اطالعات بايسته در باره قبايل پشتون به گرد دستگرفت دستور ) اهللا وردي يف(زمان  ،در رابطه با اين
اقامت  پويايي هاي قبايل در كشور كنون ،براي ما«: كه از مسكو به او فرستاده شده بود، آمده بود يدر دستور العمل

هم  -به كار گيريدبراي به دست آوردن كاملترين مدارك همه امكانات را . دارد يدلچسپي به ويژه بزرگيهاي شما ف
. او. ار. گ -منظور از نمايندگان سازمان اطالعات نظامي شوروي(را  امكانات خود و هم امكانات نظاميان همسايه

   1092.») ....است
  

محرم  بسچون هرگونه اطالعات در باره قبايل پشتون مرزي در افغانستان . بسيار دشوار بود سكوم يفهانجام اين وظ
 پويايي پيراموننه تنها  ،خود در باره اين قبايل گزارشافزون بر آن، رزدنت شوروي مكلف بود در . پنداشته مي شد

ويري از سياست ، بل نيز تصدهدباطالع آلمان و ايتاليا در مرزهاي هند و افغانستان  سازمان هاي اطالعاتيهاي 

                                                 
 .53. ، ص1992از بازي بيرون مي شوند ، مسكو،  »تاراجگران«. ال. كوزنتس يو . ١٠٨٩
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اين وظيفه دشوار  اهللا وردي يف، .پرداز نمايد هند بريتانيايي» آزاد«و انگليس در نوار قبايل  افغانستان هاي حكومت
  . انجام داد پيروزمندانهرا 
  

او همواره همه نيروي خود را به : پيشبرد عمليات هاي به ويژه پيچيده داشتيي در شيوه ويژه  ،رزدنت شوروي
؛ اطالعات همه جانبه در باره مساله طرف دلچسپي جانب شوروي داراي -بسيار ارزشمند ، مگر»منبع«يك  جذب تنها

هرگاه «: خاور زمين عمل مي كردمعروف به سخن ديگر، اهللا وردي يف بر پايه يك مثّل . متمركز مي گردانيد
  . اين بار هم چنين شد. »از پا مي افتدآن گاه بدنش خود به خود . ، به سرش بزنبخواهي كسي را از پاي در بياوري

  
گزارش ساالنه  ،از نزد يكي از اجنت هاي خود در محافل دولتي افغانستان ت،پول هنگفپرداخت توانست در ازاي  او

به گمان غالب، سر . ردوپشتون هند بريتانيايي به دست آ »آزاد«استخبارات افغانستان را در باره اوضاع در نوار قبايل 
اطالعات به دست آورده شده از سوي سرويس هاي ويژه افغانستان به گونه منظم آغاز به رسيدن به  1942از سال 

بي آن كه بويي ببرد، ارزنده ترين  ،مسكو نمودند كه پس از آن عمال اجنتوري استخباراتي افغان ها در هند بريتانيايي
در نتيجه، اطالعات به دست آمده به . مي گذاشتاطالعات را به گونه غير مستيقيم به دسترس استخبارات شوروي 

بلند » منبع«كه استخبارات خارجي شوروي از  آن پي ببرداز روي مي توان ارزش اين اطالعات  به .مسكو مي رسيد
پايه خود حتا فهرست اجنت هاي انگليس را كه در ميان قبايل در مرزهاي هند و افغانستان كار مي كردند، به دست 

     1093.مي آورد
  

فقير ايپي با تكيه بر كمك پشتون . اوضاع در مرز هند و افغانستان هر چه بيشتر رو به وخامت داشت ،در ماه جون
 هحكومت انگليس با تالش ب1094.انگليسي ها در وزيرستان جنوبي كرددر برابر آغاز به اقدامات رزمي  ،هاي افغانستان

قدغن حمايت از وزيري ها را  يتقاضا كه بر اتباع افغان اين را بابر كابل فشار  ،محروم ساختن فقير از كمك افغانستان
در رابطه افغانستان را به وزير امور خارجه  ياوآيلي بار ديگر پروتست 1942در ميانه هاي جون «. شدت بخشيدنمايد، 

  1095.»اعالم داشت با مشاركت اتباع افغاني در نا آرامي هاي وزيرستان
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نگراني بزرگ ... رامي هاآاين نا... «: اطالع داد به سفير ميخاييلف ،خود با شاه محمود خانسفير بريتانيا پس از ديدار 
از او پذيرايي  افغانستان كه وزير خارجه داشتاوآيلي از سفير شوروي پنهان ن1096.»حكومت بريتانيا را بر مي انگيزد

  1097.»بدهد بي آن كه هيچ تمايلي به برآوردن خواهش جانب انگليسي نشان«بس سردي كرد 
  

هر  1942را به سنجش بگيرد، ناگزير بود در جريان  ستانگليس و افغاننلندن، بي آن كه تيره شدن موقتي مناسبات ا
اوآيلي بار ديگر ناگزير گرديد با  1942در اواخر جون . سازد نيرومندترچه بيشتر فشار را بر حكومت هاشم خان 

را به وزارت خارجه افغانستان گسيل دارد كه در آن گفته شده اطاعت از دستورهاي حكومت همايوني، يادداشتي 
ادامه مي  اتباع  افغانستان به مشاركت در ناآرامي هاي سازمان داده شده از سوي فقير ايپي در نوار قبايل پتان«بود، كه 

ورده آبرا انگليسي ها ر خواست هايحتا پس از اين هم حكومت افغانستان شتابي به خرج نمي داد  ،مگر1098.»دهند
  .سازد

  
در نيمه  ،به دست آوردن پشتيباني متحد شوروي خود به خاطردر اين اوضاع، سفارت انگليس در كابل، با تالش 

 .گذاشت شوروي سفارتاطالعات مفصلي را در باره مناسبات افغانستان و انگليس به دسترس  1942دوم سال 
نه تنها در باره افغانستان شمالي، بل نيز در باره  گذاري اطالعاتوااستخبارات انگليس به ابتكار خود همچنان آغاز به 

النكاستر فشرده محتواي اصلي گزارش در  1942جوالي  4به تاريخ . نمود سفارت شورويبه دسترس  قبايل پشتون
  . كشورهاي محور را در افغانستان به اطالع ميخاييلف رساند سازمان هاي اطالعاتي باره پويايي

  
در را همچنين اطالعاتي  ،همراه با مدارك در باره همكاري رهبران باسماچي با آلماني ها ،خبارات بريتانيارزدنت است

بازداشت غالم عمر  خبراو  همو،. سپردبه سفير شوروي  ؛آلماني ها و ايتاليايي ها در هند ويرانگرانهباره پويايي هاي 
كه با اوتام چند (بازرگان هندي  -و خان شيرين )ل و فقير ايپيرابط ميان سفارت ايتاليا در كاب( پيلوت افغاني -خان

ايتاليايي ها در از كار كه ( آلماني ها«: افزود النكاستردر اين حال،  .ميخاييلف رساند آگاهيبه  را ،)در ارتباط بود
  1099.ندمي بخش گسترش اوبا را خصمانه خود پيوندهاي  ،در اين اواخر ،)رابطه با فقير ايپي ناخشنود اند
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هاي خود را بر ضد تكاپو سفير شوروي رساند كه استخبارات جاپان نيز آگاهيافزون بر اين اطالعات، النكاستر به 
بزرگ سپاهيان  ياز زبان او ميخاييلف آگاهي يافت كه گروهبند .پوياتر ساخته است ،هند از خاك افغانستان

  . مستقر مي باشدتري، در استان مرزي شمال باخانگليسي متشكل از هفت لشكر 
  

پس از حادثه خوست، كه در برابر قيام سراسري قبايل پشتون قرار گرفته بود، بريتانياي كبير هر آن چه را كه ممكن 
، استخبارات پيونددر اين . در مرزهاي هند و افغانستان جلوگيري نمايد ها بود انجام مي داد براي آن كه از شورش

به گونه يي كه . به مبارزه در برابر پويايي هاي اجنتوري فاشيستي در ميان باسماچي ها نمود بريتانيا، قاطعانه تر آغاز
وظايف  ،ها تثبيت نموده بودند، بسياري از اعضاي سازمان هاي ضد شوروي باسماچيان در افغانستان بريتانيايي

  . ن با فقير ايپي تماس برپا نموده بودبه ياري آن ها سفارت آلماهمو، . استخبارات آلمان را در هند انجام مي دادند
  

با  همكاري سازمان هاي ضد شوروي در افغانستانمساله رسيدگي به  ،ميان لندن و مسكوچون بر پايه توافق باهمي 
مسووليت ويژه كميسارياي خلق در امور داخلي بود، انگليسي ها براي  -سازمان هاي اطالعاتي كشورهاي محور

رو ناگزير بودند براي گرفتن كمك به استخبارات شوروي  ،در ميان باسماچيان يستياجنتوري فاش نابودسازي
  .بياورند

  
گرين از سفارت شوروي بازديد و به ميخاييلف اطالع داد كه او  -كونر 1942اگست  مبه تاريخ پنجدر همين پيوند، 

 ،از ايران به هند خود گسيل اجنت هايبراي  يي خانه تيميدر قندهار،  آلماني ها كه موفق گرديده است تثبيت نمايد
  . سازماندهي نموده اند

  
زير نام پنج اجنت فاشيستي  ،كه طي سه ماه گذشته ،مهاجري از تاشكنت است به نام مفتي صدر الدين ،صاحب خانه

آن ها  يكي از .نعمان خان، عمر خان، صفدر خان، سلطان و مرتضي -به نام هاي: آمده اندبه نزد وي زواران از مشهد 
، ان دو نامه و نقشه يي را كه در آن محل هاي استقرار سپاهيان انگليسي و شوروي در ايران نشاني شده استخعمر  –

   .به سفارت آلمان رسانيده است
  

ان بنا به دستور آلماني ها رهسپار وزيرستان گرديده خعمر  ،گرين سپس گفت كه پس از انجام اين وظايف -كونر
ابراز آرزومندي كرد كه استخبارات شوروي اين افراد ارتباطي آلماني را  ،ادن اين اطالعاتپس از د او،. است

  1100.چون اين كار انگليسي ها را از امكان نظارت بر پويايي ها آن ها محروم مي گرداند. دستگير ننمايد
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در باره  ياطالعات ريافتدخواستار استخبارات شوروي  ازانگليسي ها  ،گرين با ميخاييلف –پس از اين ديدار كونر
  . را به دست آوردند آن ،پس از چندي گرديدند كه مفتي صدر الدين

  
كشورهاي  امنيتيسازمان هاي هاي پويايي سپردن اطالعات به سفارت شوروي در باره جاسوسان انگليس در كابل، 

در گستره قبايل پشتون نگران بود  اوآيلي كه از اوضاع -محور در نزديكي مرزهاي هند و افغانستان را زير فشار سفير
، از حمايت سفير شوروي  برخوردار گردد براي راه اندازي ديمارش تازه در برابر حكومت افغانستانو تالش داشت 

  .آغاز كردند
  

پيهم با سرخوردگي دچار شكست مي  ،بر حكومت افغانستان »آتشين«هاي تنهايي هر چند هم » يورش«اوآيلي در 
به تاريخ . ف در باره گفتگوهاي دشوار خود با هاشم خان سخن گفتليييتانيا به ابتكار خود با ميخاسفير بر. گرديد

 با هاشم خان ديدار و به او  1942اگست  8وي به اطالع سفير شوروي رساند كه او به تاريخ  1942اگست  14
  . ، اعالم نموده استستكمكي كه سفارت ايتاليا در كابل به فقير ايپي رسانده ا قبالدر پروتستي را 

  
همه افغان هايي كه با «از باور نمودن به اين سخنان شانه خالي كرد و كوشيد اوآيلي را متقاعد سازد كه خان هاشم 

ند، بازداشت شده اند و سفارت ايتاليا نمي توانسته است هيچ پولي را به فقير ايپي ه ااس بودمت سفارت ايتاليا در
  1101.»...بفرستد

  
در پاسخ، اوآيلي بار ديگر به هاشم . ابراز داشت كه فقير نه از كابل، بل از هند پول به دست مي آورد هاشم خان

پس از اين، هاشم . دنخان اعالم داشت كه وزيري هاي شورشي از ايتاليايي هاي مقيم كابل كمك به دست مي آور
  . ز اين، به بررسي اين مساله بپردازدخان گفتگو را به بستر ديگري كشاند و افاده داد كه آرزو ندارد بيش ا

  
به كمك پس از چندي  مي آزمود،كه همواره اطالعات به دست آورده از انگليسي ها را بار ديگر  سفير ميخاييلف

جاسوسان شوروي، دريافت كه سفير بريتانيا از او پنهان نموده بود كه هنگام ديدار خود با هاشم خان كوشيده بود 
ابراز داشته بود كه او بايد  به هاشم خان روي اين منظور. نزد هاشم خان بي آبرو و بي اعتبار سازدرهبر وزيري ها را 

فقير  -براي انگليسي ها روشن گرديده است كه وزيري ها و رهبر شان«از بمباران هاي وزيرستان خشنود باشد، چون 

                                                 
، 06بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند //  14/8/1942تاريخي ميخاييلف با اوآيلي ديدار يادداشت صورت مجلس .  ١١٠١
 .27، برگ163، پوشه 16، كارتن 4ويژه ، پرونده 1942سال 



 ٤٧١ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

در برابر  شوريدننيز در پي  لب....ان هايي برسانندايپي با پول هاي ايتاليايي ها مي كوشند نه تنها به انگليسي ها زي
  . هاشم خان به اين گفته ها باور ننموده بود مگر،1102.»كابل هستند

  
در باره در كابل فقير ايپي نزد باشندگان افغانستان، آوازه هايي را  بدنام ساختنبراي  انگليسي ها ،در همين راستا

نيز  1945 –1943از سوي آن ها در سال هاي چنين آوازه هايي . مودندپخش ن با حكومت بريتانيا در هند اوهمكاري 
   .، پخش گرديده بود)هنگامي كه همه تالش هاي استخبارات بريتانيا مبني بر كشتن فقير ايپي به پيروزي نرسيده بود(

  
خبارات شوروي از اين رو، است. چنين آوازه هاي گرم را همواره جدي مي گيرند ،آن هم -در خاور زمين آوازه ها

 1942در اوايل ماه سپتامبر  .باز مي آزمودپيگيرانه را در باره همكاري ممكنه فقير ايپي با انگليسي ها اطالعات 
در اين سند . رهبري استخبارات خارجي شوروي گزارشي را از كابل در باره وضعيت وزيرستان به دست آورد

ه فقير ايپي آورده شده بود كه از سوي استخبارات شوروي در آوازه ها در بار بازآزماييمواد مربوط به  ،مفصل
فقير دشمن سوگند خورده و سرسخت انگليسي ها است و مي ... «: در گزارش آمده بود .  افغانستان رد گرديده بود

  . نمايد )متحدان( تواند كمك محسوسي به كشورهاي محور در مبارزه آنان در برابر كشورهاي متحد
  

هرگاه . كه در باال آمد، بر مي آيد كه وضعيت در وزيرستان مستلزم توجه بايسته از سوي ما مي باشد از همه آن چه
در را هزار جنگجوي كالس اول  50-40به تنهايي مي توانند وزيري ها  كه به سنجش بگيريم كه افزون بر اين

 400-300اند كه توانايي به ميدان آوردن  سه ميليون پتان قبايل ديگر هم ،اوضاع كشور كهستاني را به ميدان بياورند
مراقب  وجهترين موشگافانه ما بايد به  كه معترف نشويم كه ه نيستدنشاي ،در آن صورت. دارند را مرد جنگيهزار 

    1103 .»باشيم» آزاد«اوضاع در سراسر نوار قبايل 
  

يايي هاي خرابكارانه اجنتوري با در دست داشتن اطالعات در باره پوسازمان هاي اطالعاتي انگليس و شوروي 
فاشيستي در گستره قبايل پشتون و در ميان باسماچيان و با ديدن آن كه حكومت افغانستان آماده است به جانب 

 1942در نيمه نخست . آغاز به همكاري هاي هر چه بيشتر تنگاتنگ تر در افغانستان و هند نمودند ،آلمان بپيوندد
مسايل اصلي در باره هماهنگي  ،معاون وزير خارجه شوروي -ويشنسكيتانيا با سفير بري -كريپس هنگام ديدار

  1104. »بررسي گرديد پويايي هاي سرويس هاي ويژه شوروي و بريتانيا در افغانستان
  

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  // 7/9/1942تاريخي گزارش ميخاييلف به كميسارياي خلق در امور خارجي، .  1102

  .30-29، برگ هاي 165، پوشه 16، كارتن 4، پرونده ويژه 1942، سال 06
 

  .135، جلد يكم، برگ »قبايل«بايگاني سرويس استخبارات خارجي، پرونده .  ١١٠٣
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 ٤٧٢ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

از مجراي دو كانال اساسي  مبادله اطالعات استخباراتي در باره پويايي هاي اجنتوري فاشيستي 1942در اواخر
جرج هيل و ) بعدها جنرال(طريق نمايندگي استخبارات بريتانيا در مسكو، به رهبري سرهنگ  از :صورت مي گرفت

رت رام به كابل آمد،  ابه 1942هنگامي كه در ماه اكتبر 1105.نيز هنگام ديدارهاي اهللا وردي يف با النكاستر در كابل
   .ا نيز كار نمايد وردي يف به آگاهي وي رساند كه پس از اين او براي استخبارات بريتانياهللا
  

در باره همه برنامه هاي كشورهاي محور پيوسته ، بهارت رامبه ياري اطالعات به دست آورده از شوروي و انگليس، 
رت رام را امگر، استخبارات سياسي هند به رهبري سيلوير، چنان همكاري با به. آوردندمي در هند آگاهي به دست 

بهارت رام به آگاهي . هند بازداشت گرديد جاسوسيو از سوي سازمان ضد زير پرده محرميت نگه داشته بود كه ا
اجنت سازمان اطالعات سياسي هند باشد و  ،»آدم ماتسوتي«مگر آن آن باور نكردند كه  .آن ها رساند كه او كيست

  1106.از اين رو ناگزير چندي در بازداشت به سر برد
  

از اين رو، . در وزيرستان آگاهي يافتندي آلماني رود آوري كماندهاف برنامهاز زبان بهارت رام در باره انگليسي ها 
اجنت هاي بريتانيايي به جان رهبر وزير ها سوء قصد  1943جنوري  دوازدهم. تصميم گرفتند فقير ايپي را بكشند

  1107.ماندزنده جان به در برد و مگر، فقير ايپي كه در اثر انفجار نارنجك دستي به سختي زخمي شده بود، . كردند
  

تنها بار ديگر به  ،ترين و با اتوريته پيشواي پشتون هاي وزيري تالش هاي انگليسي ها مبني بر نابودسازي سرشناس
حتا قبايل مرزي كه در گذشته نسبت به حكومت بريتانيا حسن نيت . انجاميد» آزاد«تيره شدن اوضاع در نوار قبايل 
  1108.داشتند، براي فقير پول فرستادند

  
استخبارات بريتانيا نيز مي توانست خواب آرامي داشته باشد و نگران  ،كه رهبر وزيري ها در بستر آرميده بودمادامي 

استخبارات انگليس  1943مگر، در ماه فبروري . باشدفرودآري گروه استخباراتي كماندويي آلماني ها در وزيرستان ن
به دست  محور در برپايي قيام تازه در وزيرستاناي اطالعات موثقي دال بر آمادگي سازمان هاي اطالعاتي كشوره

ارائه پشتون » آزاد«كمك شاينده يي به استخبارات آلمان در نوار قبايل ،»فعال«سازمان ضد شوروي  ،اين بار. آورد
  1109.كرد
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 ٤٧٣ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
سازمان ، »فعال«هاي سازمان برنامهدر باره  همه جانبه طالعاتابه دست آوردن راي هاي اطالعاتي انگليسي، ب سازمان

 .ندبه كار گرفت ،»ابوير«و » فعاليون« در ميانبه عنوان دستاويز رخنه را » انجمن بخاري« -مهاجران بخارايي در هند
را به چنگ توانستند نامه هاي ترازي  ،به كمك اجنت هاي خود در رهبري اين انجمن سرويس هاي ويژه انگليس

آلمان در سازماندهي قيام نوبتي ضد بريتانيايي در همكاري  يبرنامه هادر باره » فعال«كه در آن رهبر  دنبياور
  . گزارش داده بود 1943وزيرستان در بهار 

  
از اين رو، به تاريخ . هم بر ضد انگليس و هم بر ضد شوروي همكاري مي نمود ،با استخبارات آلمان» فعال«سازمان 

در باره پويايي  اطالعاتيكه در آن سپرد مولوتف به يادداشتي را  ،سفير انگليس در مسكو -كئير 1943ماه مي  15
در باره مطالبي  در اين سند. بازتاب يافته بودبه  هاي خرابكارانه اجنتوري فاشيستي در گستره قبايل پشتون و بخارا

ده آم، »مساعدت نمايند به ناآرامي ها در گستره قبايل در هند از طريق فقير ايپي«مبني بر اين كه تمايل آلماني ها 
 اختياردر را تن از شهروندان افغانستان  سي و ششحكومت بريتانيا فهرستي از «همچنان خاطر نشان شده بود كه  .بود

    1110 .»دارد كه در اين توطئه دست دارند
  

سازمان ترازي به آلماني ها در ازاي كمك هاي آلمان بر ضد حكومت «در يادداشت كئير خاطرنشان شده بود كه 
  1111.»مي نمايد ياري ،اشوروي در بخار

  
در اين . ه بوددستور العمل حكومت خود را به سفير اوآيلي در كابل ارائه داشت ،يادداشت پيوستكئير به عنوان 

تن از اجنت هاي فاشيستي مرتبط با  سي و سه برنامه بازداشت بي درنگتا دستور العمل از اوآيلي خواسته شده بود 
ايي هاي سازمان هاي اطالعاتي كشورهاي محور در گستره قبايل پشتون هند براي بر هم زدن پويرا  فقير ايپي
  : سفير مي بايستي از حكومت افغانستان به دست مي آورد .روي دست بگيرد بريتانيايي

 .از كشور ،كه در سفارت هاي اين كشورها در كابل كار مي كردند را اخراج جاسوسان آلماني و ايتاليايي -1

 .جاپاني كه در قندهار كار مي كردندتن چهاربيرون راندن  -2

براي آن كه آن ها نتوانند فقير  ،با سفارت هاي كشورهاي محور در كابل» افغانيپول «قطع مبادله ارزي با   -3
  1112.ايپي را تمويل نمايند

  

                                                                                                                                                             
  

  1. همان جا، ص.   1110
  2همان جا، .  1111
  .5-4همان جا ، برگ هاي .  1112



 ٤٧٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

پي افوتوك ،بنا به رهنمود لندن ،به حكومت شورويلزوم ديمارش باهمي  ثابت ساختن برايسفارت بريتانيا در كابل، 
موافقت خود را با اقدامات باهمي با انگليسي ها  1943ماه مي  19مسكو به تاريخ . به جانب شوروي داد نامه ترازي را

به  يادداشت پروتست خود را يليآاومگر، فيصله شده بود كه سفير شوروي تنها پس از 1113.در افغانستان ابراز داشت
ي از جانب شوروي ناشي از آن بود رچنين احتياط كا ،اين بار. شودانجام  جداگانهاين كار بايد و  بسپارد هاشم خان

كه شوروي هنوز با آن وارد جنگ ( بل نيز اجنت هاي جاپاني ،جاسوسان فاشيستيخواهان اخراج كه انگليس نه تنها 
  . ، از افغانستان بود)نگرديده بود

  
اجنت هاي  و از او خواستار بازداشتيدار با انجام رهنمود لندن با هاشم خان داوآيلي  1943مي  26تاريخ  به

ه صدر اعظم افغانستان از بر آوردمگر، . شد از افغانستاندوخ و چهار جاپاني و ويتسيل  ،و اخراج انتسيلوتي فاشيستي
  .سر باز زد تقاضاهاساختن اين 

  
 -رفتار سفير آلمان« :كه  ه استاعالم داشت به او اوآيلي به اطالع ميخاييلف رساند كه هاشم خان ،پس از اين ديدار

ناشي از تقاضاي  ،اين چنين واكنش تند از سوي هاشم خان1114.»بدتر از رفتار پاپن در تركيه نيست ،پيلگر در كابل
هاشم  ،كه اين ها جاسوس هستندرا  اين. انگليس مبني بر اخراج اعضاي سفارت هاي كشورهاي آلمان و ايتاليا بود

  . مي پنداشت افغانستان تقاضاي اخراج آنان را نقض استقالليت كشورمگر  .خان مدت ها پيش مي دانست
  

پيلگر را نزد خود فرا خواند و از او خواست تا به نمايندگي  ،اوآيليبا بي درنگ پس از ديدار  با اين هم، هاشم خان،
ر افغانستان پايان از حكومت آلمان و نه از طرف خود به او تضمين بدهد كه جاسوسان آلماني به پويايي هاي خود د

پيلگر به اطالع هاشم خان رساند كه حكومت آلمان موافق است چنين تعهدي را به  1943جون در اوايل . خشندبب
   1115.گردن بگيرد

  
در پي اخراج اعضاي سفارت به كه كوشيد اوآيلي را متقاعد گرداند  ي،هاشم خان با به دست آوردن چنين اطمينان

اوآيلي را ناگزير نگردانيد از  ،حتا بازداشت آغاز شده اجنت هاي فاشيستي. نگرديدموفق  ،رمگ .نباشدآلمان و ايتاليا 
  .دست بر دار شود ،دوخ و چهار جاسوس جاپاني ،تقاضاي خود مبني بر اخراج انتسيلوتي، ويتسيل

                                                 
، كارتن 5، پرونده ويژه 1942، سال 06بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // 19/5/1943تاريخي  ،يادداشت مولوتف.  1113

  ..8اي ، برگ ه215، پوشه 20
  

، 06دراسيون روسيه، فوند بايگاني سياست خارجي ف// 9/6/1943ميخاييلف با اوآيلي تاريخي ديدار يادداشت صورت مجلس . ١١١٤
 .5، برگ6، پوشه 208، كارتن 25، پرونده ويژه 1943سال 

، پرونده 1943، سال 06بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند  // 3/6/1943يادداشت كئير براي مولوتف، تاريخي .  ١١١٥
  . 9، برگ215، پوشه 20، كارتن5ويژه 



 ٤٧٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
. ن سپردبه هاشم خا يادداشت اعتراضيه حكومت شوروي راسفير شوروي،  -ميخاييلف 1943جون  هشتبه تاريخ 

ر و اتحاد شوروي را بر يهاي بريتانياي كبر است تقاضاپس از اين، براي حكومت افغانستان آشكار گرديد كه ناگزي
ويتسيل و دوخ پاسپورت هاي  ،حكومت افغانستان به انتسيلوتي 1943در اواخر ماه جون اين بود كه  .آورده سازد

سفارت  فردا كردن هايو امروز با اين هم، به دليل 1116.گويند شان را با ويزاي خروجي سپرد تا افغانستان را ترك
مگر، انتسيلوتي در كابل ماند، چون مقارن با . ترك گفتند 1943دوخ و ويتسل افغانستان را تنها در ماه سپتامبر  ؛آلمان

   1117.ايتاليا ديگر از جنگ برآمده بود ،اين زمان
  

ربه خرد كننده ديگر هم آورد آمد كه نويد بخش پايان زود بر اجنتوري فاشيستي در افغانستان يك ضاين گونه، 
   .بخش اصلي كار در اين راستا ديگر انجام شده بود. رس همه پويايي هاي استخبارات آلمان در اين كشور بود

  
. بايسته است خاطر نشان بسازيم كه اين پيروزي به بهاي تيره شدن مناسبات انگليس و افغانستان به دست آمده بود

در رابطه با اين، . پا فراتر گذاشته بوداز مرز مجاز يك ديپلمات خان نين بر مي آيد كه اوآيلي در روابط با هاشم چ
با آن كه وظيفه سپرده شده  .او از سوي حكومت بريتانيا از كرسي سفير در كابل باز خوانده شد 1943در ماه جوالي 

آدم «ديگر به  1943انگلستان در . انستان را انجام داده بودمبني بر اخراج جاسوسان اصلي كشورهاي محور از افغ
  .در كابل نياز نداشت كه توانايي وارد آوردن فشار بر هاشم خان را داشته باشد ي»نيرومند

  
عرف «حكومت هاشم خان با زير پا گذاشتن ، به هند پرواز نمود 1943جون  26هنگامي كه اوآيلي به تاريخ 

كسي از نمايندگان وزارت خارجه افغانستان او را بدرقه : زد» ديپلماتيك«دست به ديمارش  ،وداع موقع ،»ديپلماتيك
  1118.را ترك مي گويدميزبان اوآيلي مي توانست تنها به اين دل خوش نمايد كه پيروزمندانه كشور . نكرد

  
تعويض نمود كه به » خوب«كواير را با جيمز اس» بد«نسازد، اوآيلي تر براي آن كه مناسبات با كابل را پيچيده  بريتانيا

 »پسنديده«مطابق سنت هاي  .خود را به ظاهر شاه تقديم كرد) اعتمادنامه(استوار نامه  1943اگست  5تاريخ 
-گماشته شد »پشتون«تجربه بزرگ اطالعاتي و شناخت همه جانبه از مساله  آدمي با امپراتوري بريتانيا در افغانستان،

او به عنوان مستشار  1941سر از سال . بلوچستان و ايران كار كرده بود ،پيشاور ،جاباسكواير زمان مديدي در پن
بايسته است اعتراف كرد كه سفير جديد جانشين بسيار مناسبي براي ..... سفارت انگليس در تهران كار مي كرد

  .داده بودند) والي(» گورنر«اوآيلي بود كه افغان ها به او لقب پر معناي 
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 ٤٧٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
روشن . ميخاييلف به عنوان سفير در تهران گماشته شد: در سفارت شوروي نيز تغييرات كادري رو داد پس از چندي

شد اين كار نه تنها پاداشي بود به خاطر پنج سال كار بسيار سخت و توانفرسا در كابل، بل نيز رفتن به يك جاي كار 
هاي شوروي در سال هاي جنگ جهاني مقارن  ديپلماتميخاييلف همانند بسياري ديگر از  . آرام تر شمرده مي شد

حتا در ايران توانست تنها چند ماهي كار كند كه پس از . سالمتي خود را زيانمند ساخته بود ،در نتيجه كار 1943با 
  .آن براي مداوا به مسكو فرا خوانده شد

  
تند اخراج ديپلمات هاي آلماني در كابل نمي توانس. حكومت افغانستان با خشنودي به پيشواز رفتن ميخاييلف شتافت

  . مانند اوآيلي نمودند »سردي«نيز مشايعت بسيار   اين بود كه او را. ببخشندبر وي و ايتاليايي را 
  
گماشته شد كه ناگزير بود بار ديگر با سفارت ) شارژ د آفير(به عنوان كاردار ، ساميلفسكي، .]گ-تا آمدن سفير نو[

در . به گونه نهايي جلو پويايي هاي اجنتوري فاشيستي در اين كشور را بگيردتا  دازدانگليس در كابل به همكاري بپر
 ،بيش  تر از اين. سفارت شوروي در كابل گماشته شد به عنوان مستشار نو1119ايوان نيكواليويچ باكولين 1943اواخر 

  .كادري رخ نداد تا پايان جنگ جهاني دوم در سفارت هاي ائتالف كشورهاي ضد هيتلري در كابل تغييرات
  

اسكواير و ساميلفسكي جهات و راهكارهاي اقدامات بعدي در كابل را بررسي  1943اگست  11-10به تاريخ هاي 
 در پيوند. اسكواير به آگاهي ساميلفسكي رساند كه سفارت آلمان كماكان به تمويل فقير ايپي ادامه مي دهد. نمودند

ت هاشم خان را در زمينه محدود ساختن دادن ارز افغاني به دسترس كشورهاي پيشنهاد نمود تا موافق اسكواير  ،با اين
در اين حال خاطر نشان ساخت كه نبايد بر افغان ها فشار  ،مگر .به دست بياورند» افغانستان بانك«محور از طريق 

در سال هاي رت مي توان گفت كه اين عبا1120.»در افغانستان نشويم درد سرموجب بر انگيختن  تاآورده شود بسيار 
  . شعار همه سياست هاي آتيه بريتانياي كبير و شوروي اتحاد در مناسبات با اين كشور بود 1945 -1944

  
در لندن و مسكو مي ديدند كه رايش سوم ناگزير به واژگوني و فروپاشي خود نزديك مي شود و رهبري افغانستان 

به  ،شندشان نكبه رخ  1942 -1941را در سال هاي  ها تماس هاي پنهاني آنكشورهاي محور براي آن كه بعدها 
لزوم ديمارش هاي باهمي ديگر،  ،در اين اوضاع. نداآماده همكاري هاي بيشتر تنگاتنگ تر با شوروي و انگليس 

  . بريتانيا افتاد –شوروي
  

                                                 
  . 108. ، ص1985، مسكو، 1فرهنگ ديپلماتيك، جلد .  ١١١٩
 .51، برگ6، پوشه 203، كارتن 25، پرونده ويژه 1943سال، 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .  ١١٢٠

  



 ٤٧٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

موران استخباراتي ها و ماتحفه وزنيني براي ديپلمات  ،فروپاشي آغاز شده اردوگاه آلمان 1943در ماه سپتامبر 
سفارت هاي  ،و اعالم جنگ ايتاليا با آلمان پس از بركناري موسوليني. انگليس و شوروي در افغانستان به همراه آورد

منبع بس ارزشمند اطالعات در باره پويايي هاي كشورهاي محور در افغانستان به دست  ،بريتانيا و شوروي در كابل
فزونشماري را با » گفتگوهاي« اطاعت از دستور حكومت بادولو ناگزير گرديدندكواروني و انتسيلوتي با  :آوردند

  . نمايندگان انگليس و امريكا و سپس هم شوروي داشته باشند
  

بي  ،بايسته است دور انديشي سفير ايتاليا را ستود كه با به دست آوردن اطالع از رم مبني بر سرنگوني موسوليني
ويكتور امانوئل  -به پادشاه ايتاليا را وفاداري خود وان اعالميه يي را به چاپ رساند درنگ در روزنامه هاي افغانست

كدامين تماس با سفارت هاي كشورهاي برپايي مگر، كواروني تا جاي امكان به . اعالم كرد) نه رژيم فاشيستي(سوم 
خاطر پويايي هاي خرابكارانه در با هراس از آن كه ناگزير خواهد گرديد به  -ائتالف ضد هيتلري در كابل نپرداخت

   .باشدگستره قبايل پشتون پاسخگو 
  

با اين درك كه سفير ايتاليا به خواست خود در باره همكاري هاي سازمان هاي اطالعاتي  حكومت انگليس
كشورهاي محور در افغانستان لب به سخن نخواهد گشود، با حكومت بادولو سازشنامه يي را به امضاء رساند كه بر 

در عوض، لندن تقاضا . سفارت ايتاليا در كابل را به دوش خواهد گرفت هزينه هايبريتانياي كبير همه  ،اساس آن
 هايامين شود و او در باره همه كاردر كابل تكرد كه ارتباط كواروني با حكومت ايتاليا از طريق سفارت بريتانيا 

  . نمايدبازگو به انگليسي ها  ،خود با آلماني ها در افغانستان
  

 و ديده بگيردروشن است او نمي توانست دستور رهبري خود را نا. در يك سخن، كواروني را به حاشيه راندند
به تاريخ . به نمايندگان انگليس و شوروي نمودكشورهاي محور  -اسرار متحدان پيشين خود با بازگوييآغاز  ناگزير

شوروي بازديد و به ساميلفسكي اطالع داد كه چندي پيش از  از سفارت سفير بريتانيا، -اسكواير 1943سپتامبر  29
لندن دو تلگرام به دست آورده است كه در آن ها به او دستور داده شده است تا اعضاي سفارت ايتاليا را به همكاري 

ا فرسودمند واقع شوند، كه مي توانند براي متحدان در جنگ در برابر آلمان  يبه مقصد به دست آوردن اطالعات
      1121 .»بخواند

  
ديدار پيشِ رو با كواروني كه مي بايستي شام همين روز نخستين ديپلمات انگليسي به ساميلفسكي در باره سپس 

افغان ها از همه اين ها ترسيده اند و هراس دارند كه متحدان «: اسكواير خاطر نشان ساخت. صورت گيرد، اطالع داد
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 ٤٧٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

هاي بسياري در باره حكومت افغانستان و  گفتهروشن است ايتاليايي ها . هند نمودبا ايتاليايي ها روابط خوبي برپا خوا
   1122.»شماري از مقامات دارند

  
كه به او بيش از صد  كردسفير بريتانيا سه بار با كواروني ديدار  ساميلفسكي،در جريان سه هفته پس از اين ديدار با 

 ور در افغانستان و هند در سال هاي جنگ جهاني دومپرسش را در باره پويايي هاي سفارت هاي كشورهاي مح
در ماه هاي ) تقريبا همه روزه( دبير اول سفارت بريتانيا -گرين -كونر ،مگر مفصل تر از هر كسي. مطرح ساخت

  .مي كرد» گفتگو«با ديپلمات هاي ايتاليايي ،1943 اكتبر -سپتامبر
  

سازمان هاي مفصل به آن ها در باره پويايي هاي خرابكارانه كواروني هنگام اين ديدارها با انگليسي ها به گونه 
مگر، كوشيد نقش خود را در تنيدن شبكه هاي جاسوسي كشورهاي . باز گفت آلمان و جاپان در افغانستاناطالعاتي 

آن اعضاي حكومت او همچنان زمان درازي موافقت نمي كرد . كمرنگ جلوه بدهد ،محور در افغانستان و هند
تنها پس از به دست آوردن تضمين از . ، نام بگيردكه با آلماني ها و ايتاليايي ها همكاري مي نمودند ن راافغانستا

استخبارت . را داد شانهاي  اسكواير مبني بر اين كه انگليس اين اشخاص را مورد پيگيرد قرار نخواهد داد، نام
نتيجه گيري كرد كه سفير ايتاليا راست گفته انجام سر و  بازسنجي به دست آورده از كواروني را بريتانيا اطالعات

  . است
  

انگليسي ها بداند كه كواروني به آن ها چه چيزهايي گفته زبان زودتر از سفارت شوروي مي كوشيد تا جاي امكان 
و، از اين ر. در ميان بگذارندبا متحدان خود انگليسي ها شتاب نمي ورزيدند اطالعات به دست آورده را  ،مگر. است

 ساميلفسكي از سفارت انگليس بازديد كرد تا محتواي گفتگوهاي اسكواير با كواروني را 1943اكتبر  19به تاريخ 
مسايل مربوط به كار ضد بريتانيايي «تنها  ،اسكواير به آگاهي او رساند كه در گفتگوهاي او با كواروني. روشن بسازد

   1123 .مورد بحث قرار گرفته بود »در هند.... 
  

به ساميلفسكي دلچسپ ترين اطالعات به  جسته و گريخته ،اسكواير با بهره گيري از يادداشت هاي خود ،سپس
  : به هر رو، او به آگاهي رساند كه به گفته كواروني . دست آورده از كواروني را بازگو كرد

افغاني هزار  900ن و با دادن يك ميليو -سفارت ايتاليا كار خود را در هند از طريق فقير ايپي پيش مي برد« .1
 . »به او
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 ٤٧٩ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 .به او داده بود، از افغانستان به آلمان رفته بودكه سفارت ايتاليا يي بوس با پاسپورت ساختگي « .2

 
پيشروي به سوي به و قفقاز و در آينده شايد هم ) ولگا گراد( گرفتن استالينگراد به هنگامي كه آلماني ها... 

پس از . كار ضد بريتانيايي در هند را پيش ببرندتنها جاپاني ها ي خواستند كه نم اميدوار بودند، خاور ميانه و هند
جاپاني ها داد كه به  را به رييس پيشين كنگره ملي هند –در حومه ولگاگراد، آلمان بوس» ويرماخت«شكست 
 ان و برمامي خواستند پويايي هاي خرابكارانه را در برابر هند بريتانيايي از قلمرو خاك افغانست ياري او

  . »سازماندهي نمايند
  

ميان سفارت هاي ايتاليا و آلمان در كابل در مساله كار با مهاجران بخارايي اختالف نظر موجود بود، چون  .3
منجر به ناكامي كل «كه اتكا به جلب گروهي آن ها بدون آزمودن جدي  ه بودكواروني به پيلگر هشدار داد

 .مي شود» برنامه

  
بريتانيا و شوروي در سازمان هاي اطالعاتي براي  راهيچ چيزي نوي داده شده از سوي كواروني،  به هر رو، اطالعات

را ناچيز براي پشتيباني از فقير ايپي  كشورشلغ هزينه شده از سوي اسفير ايتاليا آشكارا مب ،افزون برآن. بر نداشت
را در باره همكاري برخي از  ها ت آنمگر، براي انگليسي ها مهم آن بود كه كواروني اطالعا. جلوه مي داد

  . سياستمداران افغاني با كشورهاي محور تاييد كرد
  

از اين رو، ساميلفسكي ناگزير گرديد در . اسكواير نمي خواست اين اطالعات را با جانب شوروي در ميان بگذارد
.  بدهند خود با كواروني ديدار نمايد اتخاذ نمايد براي آن كه انگليسي ها به او امكان را تدبيرهايي 1943ماه نوامبر 

نمود تا از سفارت شوروي » سفارش«سفارت بريتانيا هر چه بود، به سفير ايتاليا  ،پس از يك رشته كجدار و مريزها
كوارني از سفارت شوروي بازديد و با ساميلفسكي ديدار  1943نوامبر  30به تاريخ اين بود كه  .يدبازديد نما

  1124.نمود
  

كواروني . از كواروني به دست نياورد را يهيچگونه اطالعات ارزشمند، در روند نخستين گفتگوها جانب شوروي
را فاش هاي خرابكارانه كشورهاي محور در شمال افغانستان  پوياييزمان مديدي نمي خواست اطالعات در باره 

از زبان كواروني پافشاري  زمينهدر اين  با اين هم، سفارت شوروي سرسختانه براي به دست آوردن اطالعات[. سازد
سفير ايتاليا از سفارت شوروي بازديد و بيش از دو  1943دسامبر  21به تاريخ، سر انجام .]تا اين كه گ -.داشت

اطالعاتي را در باره امان اهللا خان و تالش هاي كواروني از ته دل  ،اين بار. ساعت و نيم با ساميلفسكي ديدار نمود
سازشنامه پنهاني با آلمان و ايتاليا در باره ايجاد حكومت نو در در زمينه عقد  1942ان در داوود خان و نعيم خ
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 ٤٨٠ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

با او  ؛»كه آماده باشد با آلماني ها و ايتاليايي ها در پيشروي آن ها به سوي هند همكاري نمايد حكومتي« -افغانستان
  1125. ميان گذاشت

  
، را بداند »رخي از مسايل در باره مهاجران بخاراييب«هنگامي كه ساميلفسكي گفت كه براي او دلچسپ است 

سر و كار نداشته است و شنا نيست و مستقيما با اين مسايل آاو با اين مسايل در جزييات «كه  داشتكواروني اعالم 
هر چه  ،برگزار گرديد 1944جنوري  8مگر، در ديدار بعدي با ساميلفسكي كه به تاريخ 1126.»چيزي براي گفتن ندارد

بهره براي عالم خان و حواريون او و نيز در باره تالش هاي استخبارات آلمان  -اطالعاتي را در باره امير بخارابود 
  1127.به آگاهي رساند ؛گيري از مهاجران ازبيك و تركمن در افغانستان به سود خود

  
 عات و امنيت شوروي ديدار رزدنت سازمان اطال -سفير ايتاليا با اهللا وردي يف 1944فبروري  17و  12به تاريخ هاي 

كواروني . باز گفتبه او در باره همكاري استخبارات ايتاليا با سازمان هاي اطالعاتي آلمان در افغانستان مطالبي را  و
 ، اودر ميان اين اشخاص. ردند، برشمردپنهاني براي ايتاليا كار مي ككه همچنان به او نام هاي آن عده از افغان ها را 

استخبارات شوروي كه  كساني  -نام برد، وزير صحت عامه -يحيي خانوزير اقتصاد و  –.] گ-زابلي[ از مجيد خان
  1128.در باره همكاري آن ها با ايتاليايي ها هيچ چيزي نمي دانست

  
بايسته است خاطر نشان ساخت كه تقريبا همه گزارش هاي  ،با جمع بندي گفتگوهاي نمايندگان شوروي با كواروني

در رابطه با اين، ارزشمندي اطالعات او براي شوروي . شوروي روشن بودبراي سازمان اطالعات خارجي او از پيش 
كار پويايي «آمادگي كواروني براي همكاري ارج گذاشتند و نيز آن فاكت را كه او  به مگر، در مسكو. حد اقل بود

از  ،وني پس از همه مفاهمات با كرملينكوار 1944در رابطه با اين، در سال 1129.»را بر ضد شوروي پيش نبرده بود
  . سوي حكومت ايتاليا به حيث سفير در شوروي گماشته شد

  
تاكيد مي نمود كه راسموس رزدنت بر آن بارها  ،كواروني در گفتگوهاي خود با جاسوسان انگليسي و شوروي

بود، آن بود كه انگليس و مگر، آن چه موجب شگفتي دولت افغانستان شده . مي باشد كابلاستخبارات آلمان در 
. با آن كه او همه اجنتوري را در افغانستان و هند رهبري مي كرد -شوروي خواستار اخراج او از كشور نشده بودند

                                                 
  . 14، برگ 4پوشه  ،206، كارتن 26، پرونده ويژه 1943، سال 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .  ١١٢٥

  . 21همان جا، برگ .  1126
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، // 1944جنوري  8ساميلفسكي با كواروني، تاريخي ديدار يادداشت صورت مجلس .  1127
  .32-28 هاي ، برگ4، پوشه 206، كارتن 26، پرونده ويژه 1943سال  ،071فوند 
  .35-34. ، ص1992از بازي بيرون مي شوند ، مسكو،  »تاراجگران«. ال. كوزنتس يو.  ١١٢٨
  .  352. ، ص1999، مسكو، 4اوچرك هاي تاريخ استخبارات خارجي روسيه، جلد «: برگرفته از كتاب . ١١٢٩
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براي . انگليس و شوروي در حضور او در كابل ذينفع بودند سازمان هاي اطالعاتي هراز اين كار در آن بود ك
چون ميان او و راسموس  .ادامه بدهد ه راسموس به رهبري كار بهارت راماستخبارات سياسي هند سودمند بود ك

  . مناسبات بس دوستانه يي برپا بود
  

را به  كه اسناد استخبارات انگليس در باره افغانستان و مرز شمال باختري هند بريتانيايي تاريخدان بريتانيايي -هاونر
مي داد كه راسموس به خاطر به آن بارات انگليس اهميت بزرگي استخ«: در اين باره مي نويسد ؛مطالعه نموده تفصيل

    1130».دركابل بماند روابط نو كاري برپا شده ميان او و بهارت رام
  

جاسوسان شوروي در كابل : مگر بنا به داليل ديگري .استخبارات خارجي شوروي نيز خواهان اخراج راسموس نبود
، )را داده بودند» ماستر«اي خلق در امور كشوري براي او نام مستعار كه در كميساري(هنوز براي جلب رزدنت آلمان 

  1131.آماده نبودند
  

براي اين  شوروي كه استاد بزرگ جلب افسران آلماني بلند پايه بود،نامدار جاسوس  –تكفوكور 1943در اكتبر 
در . انه هاي تيمي خود بكشاندبه يكي از خ ،اكتبر موفق شد راسموس را فريب داده 24به تاريخ او  .به كابل آمد كار

اسناد ) مستشار سفارت شوروي -با نام مستعار الماسف(با اهللا وردي يف ) با نام مستعار ميخاييلف( آن جا كورتكف
شفرها و كدهاي مخابرات راديويي ميان برلين و هند و دو دستگاه مخابره بي سيم را كه بهارت رام به  ،پول ها

  1132. برابر وي گذاشتنددر  ؛سفارت شوروي داده بود
  

را  ي وضع خودببينيد و به آرامي و جد .آشنا شويد هانخست با اين «: پس از آن، كورتكف به راسموس گفت
به  آلمان من بي احتياطي شما و لغزش هاي سفارتاين است اسناد پول هايي كه به ي: ببينيد. ارزيابي نماييد و بسنجيد

اين هم شفرها و كدهايي كه به ياري آن . اين است دستگاه هاي بي سيم. تشوروي رسيده اس ماموران امنيتيدست 
نتيجه اشتباهات شما  هاين هم. مزگشايي مي گرديد رمزيابي و رز ها همه مراسالت راديويي شما با برلين و دهلي

ر شما به سود ما كا از ،لغزش هاي تانبه خاطر اشتباهات شما و چون مگر . بدانيد هركسي مي تواند اشتباه كند. است
اين كمك مستقيم به . ال خيانت به ميهن استماين ع. اين ديگر بدتر از اشتباه است ،است بهره برداري گرديده

ما مي توانيم . در سراسر اين زمان .دشمنان آلمان است و اين كمك را ما به گونه منظم از شما به دست مي آورديم
   1133.»هيچگاهي. ر شما نخواهند بخشوداين را ب. افشاء بسازيمدر برلين شما را 

                                                 
١١٣٠ . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second 
World War. Stuttgart, ١٩٨١ , p. ٥٠٠ 

 . 351. ، ص2002الكساندر كوروتكف، مسكو،  -»شاه پنهانيان«استخبارات،  گشت و گذاري در ال به الي پرونده هايگالدكف، .  1131
  ..86. ، ص1992شوند ، مسكو،  از بازي بيرون مي »تاراجگران«. ال. كوزنتس يو.  ١١٣٢

  .  351. ، ص1999، مسكو، 4اوچرك هاي تاريخ استخبارات خارجي روسيه، جلد «: برگرفته از كتاب.  1133
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ديدار و به  انراسموس براي آن كه جاسوسان شوروي او را زنده رها نمايند، ابراز آمادگي كرد بار ديگر با آن

  .مگر براي ديدار حاضر نشد. پاسخ دهداكتبر  26پيشنهاد آن ها مبني بر كار با استخبارات شوروي به تاريخ 
  

 او، .اسكواير به ساميلفسكي اطالع داد كه حكومت آلمان راسموس را فرا خوانده است 1943نوامبر  5به تاريخ ... 
جلب راسموس با شكست برنامه اين گونه، . پس از سه هفته پنهاني از افغانستان رفت و پس از چندي به برلين رسيد

چون راسموس در شكست  .نساختبهارت رام را بي اعتبار  ،گريز او چناني كه شگفتي بر انگيز نيست. رو به رو شد
محمود بيك را مقصر مي دانست كه به راستي با سازمان اطالعات و  -خود يكي از رهبران باسماچيان در افغانستان

   1134 .امنيت شوروي همكاري داشت
  

ر باو ،بهارت رام -قبايل پشتون هند بريتانيايي »«آزاد« كه به وفاداري رزدنت خود در نوار از اين رو، راسموس
 اقداماتاو را به جاپاني ها پيشنهاد كرد و با اين كار همه تالش هاي استخبارات آلمان در زمينه پهن سازي  ،داشت

براي سازمان (يك سخن، همه چيز در . به رو ساخت وبا ناكامي ررا از پيش خرابكارانه در ميان پشتون هاي خاوري 
  . صورت بگيرد عكس آن بيخيانست وكه مي تبا آن . ايان يافتپبه خوبي ) هاي انگليسي و شوروي

  
بار ديگر رقابت نهاني و پوشيده ميان  رخ داد،در اين جا بايسته است خاطر نشان ساخت كه آنچه كه با راسموس 
بارها اقدامات جانب انگليس كار استخبارات . سرويس هاي اطالعاتي شوروي و بريتانيا را در افغانستان عيان ساخت

-بنا به تقاضاي اوآيلي در ميان ساير جاسوسان آلماني  1942بهار  ،براي مثال. ي رو به رو ساخته بودما را با دشوار
  . هم بازداشت گرديد ،»دو سره بود«محمود بيك كه يك جاسوس 

  
فاكت  ،فاكت ،مگر. برآمد آبناپسند از  »يزاسور پر«اين كار براي انگليس ها يك  ،با داوري از روي اسناد آرشيوي

گاهگاهي هم چنين كارهايي آگاهانه . پارتنر شوروي خود را به گير داده بود» نفر«جانب انگليس ناآگاهانه : تسا
خلق در امور به كار رزدنتوري كابل كميسارياي را براي مثال، بازداشت اوتام چند زيان بزرگي . ورت مي گرفتص

  . كشوري وارد آورده بود
  

بل نيز براي استخبارات شوروي كار مي  ،ستند كه اين هندي نه تنها براي ابويردر اين مورد انگليسي ها خوب مي دان
آن چنان با مهارت اين نقش دو  ،او. بود) زمان(ديدارهاي بهارات رام و اهللا وردي يف » ميعادگاه«خانه تيمي او . كند

نخست پيلگر خواستار آزادي در گام : گانه را بازي مي كرد كه پس از بازداشت وي اوضاع بس  بامزه يي پديد آمد

                                                 
١١٣٤ . Schröder B. P. Deutschland und der Mittelere Osten im Zweiten Weltkrieg. G;ttingen, 
١٩٧٥.S. ٢٦٢.    
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در امور داخلي نيز آغاز به  قكميسارياي خل ،آن گاه پس از گسيل او به هند. او از سوي حكومت افغانستان گرديد
مسكو را رد غمگسارانه انگليسي ها اين خواهش مگر، . خود را به كابل باز گرداند» دمآ«غمخوري او نمود تا 

  . كردند
  

. گوار بدهدخواسته و ناتخبارات شوروي رسيد تا براي استخبارات سياسي هند يك تحفه نانوبت به اس 1943به سال 
را وادار ساخت تا ويرايش هايي جدي يي در  شورويچنين بر مي آيد كه استخبارات  ،ناكامي در جلب راسموس

  ... اوردپويايي هاي خود بي
  

همه تالش هاي كشورهاي در افغانستان ليس توانستند شوروي و انگ ،درد انگيز رويدادهايبه رغم اين با اين همه، 
و احياي جنبش باسماچيان در  1943 -1941محور را مبني بر برانگيختن شورش در گستره قبايل پشتون در سال هاي 

دان آن نتوانستند در سال هاي جنگ جهاني دوم از افغانستان به اين گونه، آلمان و متح. هم بزنند آسياي ميانه بر
  .  در برابر كشورهاي ائتالف ضد هيتلري بهره بگيرند» جنگ پنهاني«تخته خيز  عنوان
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  بخش چهل و يكم
  خيزش قبايل پشتون و ناكامي رايش سوم در بهره برداري از آن

        
ي در واليت مشرق 1944در اوايل : جاپاني از افغانستان بسيار به موقع صورت گرفت جاسوسان آلماني وراندن 

 يامانيست ها و پتان ها ،در قيام. ه بودحكومت هاشم خان آغاز گرديددر  برابر افغانستان قيام مسلحانه پشتون ها 
نتيجه آن حكومات افغانستان و بريتانيا در جريان دو سال در داشتند كه  پوياييايي مشاركت يهند بريتان» زادآ وارن«

  . تون با ثبات بسازندنتوانستند اوضاع را در گستره قبايل پشآزگار 
  

را تحقق » ببر«هرگاه آلمان در آن برهه پي در پي شكست نمي يافت، بي چون و چرا مي كوشيد عمليات  ،بي ترديد
. لماني در كابل تالش مي ورزيدند دست كم با كدامين  چيزي به بريتانياي كبير زيان برسانندآخشد و جاسوسان بب

و  باهمي شوروي و انگليس از افغانستان نابود گرديد همياريبا  1944ارن با هسته فعال رزدنتوري آلمان مقمگر، 
  . ديگر ياراي پرداختن به هند را نداشت 1944برلين در 

  
بي آن كه  .سنتي انگليس و افغانستان ماند چونان مشكل 1945 -1944در پيوند با اين، قيام قبايل مرزي در سال هاي 

خيزش مسلحانه قبايل مرزي برخاسته از . دوگاه هاي مخاصم جهاني مبدل گرددبه دوئل سرويس هاي اطالعاتي ار
رخدادها در گستره قبايل پشتون در . دروني بود و تنها بر پشتوانه نيروهاي مردمي پشتون ها تكيه داشت» ابن«داليل 

لمان در آن لحظه كر خدا كه آشاواخر جنگ جهاني دوم بار ديگر نمايشگر نيروي نظامي قبايل مرزي گرديدند و 
  . نمي توانست از راه هوا به گستره خيزش ها اسلحه و نيروهاي كمانديي برساند

  
بر زمين مي ريخت و » خون هاي بسياري«هرگاه چنين چيزي رخ مي داد، در افغانستان و نواحي شمال باختري هند 

  . كاري با آلمان فاشيستي بدنام مي شدندهم] ناراوي[خواست هاي دادگرانه خود، به اتهام خود قيام كنندگان به رغم 
  

بايسته است اعتراف كرد كه قيام هاي ضد دولتي و  1943 -1941با ارزيابي روند رخدادها در افغانستان در سال هاي 
براي همه باشندگان عادي افغاني، جنگ به آزمون سخت زمان مبدل . ضد بريتانيايي قبايل پشتون ناگزير بودند

. اين سال ها قيمت هاي خوار بار و كاالهاي مورد نياز اوليه به شمول پارچه ها به شدن افزايش يافتنددر . گرديده بود
  . مگر، حكومت افغانستان هيچ چيزي براي بهبود بخشيدن به وضعيت نكبتبار اتباع خود انجام نمي داد

  
كاالهاي كمياب دست داشتند و از  برعكس، تقريبا همه حلقات بااليي به شمول خود هاشم خان فعاالنه در احتكار 

يحيي خيل براي باال بردن درآمد خود خاندان . معامالت در بازار سياه چند درصد سود خالص به دست مي آوردند
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سيستم خريد اجباري خوار بار به قيمت هاي پيش از زمان جنگ را نافذ نمود كه چند بار پايين تر از  ،در كشور
و انحصارات مين هدف، حكومت هاشم خان پيوسته ماليات طبيعي را باال مي برد به ه1135.قيمت هاي بازار بودند

، وضع مي تري را بر كاالهاي صادراتي افغاني كه در بازارهاي جهاني به آن ها تقاضا وجود داشت دجديدولتي 
  . رديده بوداعضاي خاندان شاهي و كارمندان دولتي موجب ناخشنودي سراسري در ميان مردم گسوء استفاده  .نمود

  
 مگر چندي از سر .هاي تاراجگرانه مالياتي زيانمند مي شدند» ستاني باج«مانند همه باشندگان افغانستان از پشتون ها 

بازرگاني » آزاد«چون اين امكان را داشتند تا به با همقبيله يي هاي خود از نوار . يري با اين وضع مي ساختندزاگن
يگانه امكان براي آن  -به خاطر خشكسالي شديد اين بازرگاني 1943ز قبايل در سال براي بسياري ا. بپردازندقاچاق 

  . نمي كرد ندژباشندگان نادار و ن كمك بهبود كه از گرسنگي نميرند، چون حكومت افغانستان هيچ كاري براي 
  

نواحي شمال باختري  به ويژه در متن اوضاع در ،سهل انگاري و بي تفاوتي جنايتكارانه و بزهكارانه حكومت كابل
هند بريتانيايي كه همچنان از خشكسالي زيانمند شده بودند، مگر به يمن تدبيرهاي روي دست گرفته شده از سوي 

پشتون هاي افغاني با . حكومت انگليس از ديدگاه خواربار كمبودي احساس نمي نمودند، آشكار و برجسته بود
همه  1943مگر، در . خوار بار مي خريدند» آزاد«ود در نوار در هند خ) خشكبار(فروش چوب و ميوه هاي خشك 

  . تجارت چوب به انحصار دولت در آمد
  

در رابطه با اين، . گرديدنزديكي شهر خوست باشنده در ميان قبايل پشتون  يموجب ناخشنودي شديد ناروا اين تدبير
در گزارش اجنت هاي استخبارات شوروي  يكي ازدر قبايل پشتون افغانستان جنوبي به گونه يي كه  1943 زمستان

همان . »كه به خود خصلت سراسري توده يي گرفته بود جنبش ضد دولتي تقويت يافت« ،خود خاطر نشان ساخته بود
را فرا خواندند كه در آن يي جرگه  1943نوار هند بريتانيايي در اواخر » آزاد«منبع به مسكو گزارش داد كه قبايل 

، همه پيوندها را با او بر هم رسيدگي ننمايد] با مواد غذايي[به مشكالت پديد آمده هاشم خان ه هرگا«ديد نمودند هت
  1136.»بزنند

  
وزير حربيه را كه در كشور از  –شاه محمود خان ،تهديد خيزش سراسري پشتون هابرخوردن با هاشم خان با 

كابل و المت آميز به برخوردهاي مسلحانه ميان محبوبيت برخوردار بود و در گذشته بارها توانسته بود از راه هاي مس
مگر، اين سفر وزير حربيه . گسيل داشتبراي گفتگو با سران آن ها  1943در ماه نوامبر  ؛قبايل كوچي پايان ببخشد

                                                 
را از بازرگانان به زور به بهاي ... و چاي، بوره، صابون و تيل  ،را از دهقانان... اري، كچالو و گندم، جو، جو ؛حكومتاعمال  يعني.  1135
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بي نتيجه پايان يافت، چون نمايندگان باشندگان استان هاي خاوري به يك زبان لغو انحصار دولتي بر تجارت چوب 
  . ر بودندرا خواستا

  
سفر خود به ظاهر شاه و هاشم خان گزارش » دستاوردهاي«شاه محمودخان با بازگشت به كابل، بي درنگ در باره 

احي جنوبي و خاوري كشور را درست ارزيابي نمايند و نخواستند ومگر، آن دو نتوانستند پيچيدگي اوضاع در ن. داد
هاشم خان با مشوره با شاه به آن بسنده . ز خواست هاي آن ها برونددر برابر پشتون ها عقب نشيني نمايند و به پيشوا

كرد كه از نام خود به رهبران قبايل مرزي نامه يي فرستاد با دعوت از آنان به كابل براي اشتراك در جرگه تا در آن 
  1137.همه مسايل متازع فيه را حل و فصل نمايند

  
طي ساليان . نشان دادند، نتوانست قبايل پشتون را آرام بسازدفراخوان هاشم خان به گونه يي كه رخدادهاي بعدي 

سران قبايل بارها با ظاهر شاه و هاشم خان ديدار نموده بودند، مگر نتوانسته بودند خواهش هاي خود را بر  ،جنگ
ش هاي در افغانستان جنوبي خيز 1944در اوايل  .پشتون ها ديگر به حكومت افغانستان باور نداشتند. آورده سازند

  . نيرومند ضد دولتي ضد دولتي آغاز گرديد
  

نمايندگان خود را براي گفتگو با هاشم  1943در ماه دسامبر آن ها . پيشاپيش همه وزيري هاي جنگجو به پا خاستند
 1944آن گاه در ماه فبروري . مگر، چناني كه انتظار مي رفت، اين سفر بي نتيجه پايان  يافت. به كابل فرستادند خان

  1138.كوهنشينان انبار هاي دولتي گندم را در ارگون به تاراج بردند
  

به دنبال وزيري ها، قبيله پر نفوس و خوب مسلح جدران به پا . اين اقدام آژيري بود براي سر برداشتن قبايل همسايه
   .  خاست كه براي آن تجارت چوب با هند بريتانيايي يك پيشه سنتي به شمار مي رفت

  
يك كاروان 1139تازه گل كوشيد با تني چند از سپاهيان ژاندارم -فرمانده دسته مرزي 1944فبروري  در اوايل ماه

  . در روند تير اندازي و آتشباري او چند سپاهي مرزباني كشته شدند. ژاندارمه را كه چوب حمل مي كرد، بگيرد
  

و توپخانه به ي با سربازان پياده نظام واليت جنوب) قوماندان فرقه(فرمانده سپاه  -روز ديگر، جنرال فيض محمد خان
با دريافت پاسخ رد، او آغاز به . محل حادثه آمد و از شورشيان خواست تا تفنگ هاي شان را به زمين بگذارند
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آتشباري بر روستاهاي پشتون نشين با توپخانه نمود، كه پس از چندي بدون رو به رو شدن با مقاومت به دست 
به كوه هاي وزيرستان گريختند ] .گ-دولتي[بخش بزرگي از جدرن ها از ترس سركوبگران . سپاهيان دولتي افتادند

سربازان فيض محمد خان با درآمدن در . بسياري از كوهنشينان از دهكده هاي خود بيرون نرفتندمگر، . تا پنهان شوند
دهند، به رفتارهاي ناروا دست بي آن كه به سنت هاي پشتون هاي قبيله يي و موازين شرعي بهايي ب ،اين دهكده ها

را وادار ساخت خيزش  رهبر قبيله جدران -زمرك خان ،بدرفتاري و كردادر ددمنشانه سپاهيان دولتي. يازيدند
شمار كل . تني و صافي از آن پشتيباني نمودند ،منگل –نيرومند مسلحانه را رهبري نمايد كه قبايل همسايه پشتون

سپاهيان دولتي تلفات سنگيني  ،در نخستين نبردها با شورشيان1140. جنگجو مي رسيد رزمندگان اين قبايل به ده هزار
  . ديدند و فيض محمد به گونه عاجل از كابل خواست تا نيروهاي تقويتي بزرگي به كمك وي بفرستد

  
ره به گونه يي كه يكي از اجنت هاي استخبارات شوروي در محافل دولتي كابل گزارش داد، رسيدن پيك ها در با

اوضاع پديد براي بررسي و ارزيابي ظاهرشاه . »بر حكومت برجا گذاشت اندوهباري تاثير«اوضاع در واليت جنوبي 
بي درنگ نشستي را برگزار كرد كه در آن برجسته ترين اعضاي دولت افغانستان و  1944فبروري  12آمده به تاريخ 

فرمانده  -وزير حربيه، داوود خان –سپهساالر ودخانصدر اعظم، شاه محم –هاشم خان: خاندان شاهي حضور داشتند
  ....معاون صدر اعظم  –و نعيم خان ) قومانده قواي مركز( گارد شاهي و پادگان كابل،

  
قبايل پشتون آگاهي داشت، بر آن پافشاري  ود خان كه بهتر از ديگران از اوضاع در گستره بود و باشمشاه مح

ظاهرشاه و هاشم خان . ه هاي مسالمت آميز به خيز قبايل پشتون پايان بدهدداشت كه حكومت تالش ورزد تا از را
قاطعانه در برابر هرگونه گذشت و عقب سرسختانه و مگر، داوود خان . آماده بودند با اين پيشنهاد موافقت نمايند

پاسخ گذاشته شود و كنندگان ايستاده و اعالم داشت كه اقدامات ضد دولتي قبايل نبايست بي  شنشيني در برابر خيز
  .او خواستار گسيل بي درنگ سپاهيان به خوست براي سركوب خيزش گرديد. بايست به آنان سزا داده شود

  
شاه و صدر اعظم  با آن كه چندان . مشاجره ميان شاه محمود خان و داوود خان با پيروزي داوود خان به پايان رسيد

هم تصميم گرفتند شباشب سه هنگ را با توپخانه و شش  ند، با آهوادار كارگيري از روش هاي سخت ابزاري نبودن
عمليات عمومي عمليات سركوبگرانه  به دوش داوود خان گذاشته شده . دستگاه نفربر زرهي به خوست گسيل دارند

    1141.از سوي شاه محمودخان مجرب تر و محتاط گردانندگي مي گرديد در عملكه  نبا آ. بود
  

حمودخان پيش بيني مي ن آن ها درست همان گونه كه شاه مبرابر جدراني ها و قبايل پشتيبا اقدامات ارتش منظم در
بسيج عمومي براي خدمت زير (آن ها سفربري . كرد، تنها خصومت پشتون ها را نسبت به كابل تقويت بخشيد
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خواربار و ي دولتي افزون بر آن، خواستار تعويض خريدهاي اجبار. اعالم شده در كشور را سبوتاژ كردند) درفش
شينواري ها، صافي ها، خوگياني ها و تني ها نمايندگان خود را نزد قبايل همسايه با پيشنهاد . كاهش ماليات گرديدند

شاه محمود خان براي آن كه جلو متحد شدن آن . در باره اقدامات باهمي در برابر حكومت افغانستان گسيل داشتند
مگر، چنين . رقي فرمان داد همه اعضاي هيات هاي اين قبايل را دستگير نمايندها را بگيرد، به حكومت واليت مش

  . بازداشت شدگان را رها نمايد يشتر خشم پشتون ها را برانگيخت و شاه محمود ناگزير گرديدب هم اقدامي از اين
  

هاشم خان رساند كه كه صالحيت انجام گفتگو با سران قبايل را نداشت، به گونه عاجل به اطالع خان شاه محمود 
چون دسته هاي پشتون ها از نظر شمار و سالح هاي تيربار بارها از . ناممكن است سركوب منازعه از راه هاي نظامي

  . يشتر استاهيان دولتي در جنوب افغانستان بسپ
  

داد با سران به شاه محمودخان رهنمود  1944هاشم خان در برابر تهديد گسترش قيام زمرك خان در اوايل ماه مارچ 
هاشم خان موافقت نمود دست به عقب نشيني . قبايل پشتون گفتگوها در باره پايان دادن به درگيري ها را پيش ببرد

اجازه داد تا گندم . حكومت انحصار دولتي بر تجارت چوب را از ميان برداشت: هاي جدي يي در برابر قبايل بيازد
  . كاهش بدهند زير پرچمند و سرباز گيري از جمع پشتون ها را به خدمت را برابر با نرخ بازار آزاد خريداري نماي

  
شاه محمود به كمك  .ندافزون براين، به شاه محمودخان از كابل چندين ميليون افغاني براي خريد سران قبايل فرستاد

ر اين كه كابل كوچي ها گرفته مي شد و سپردن تضمين مبني بهمه انواع ماليات كه از دادن كاهش  ،اين پول ها
 1944توانست از خيزش سراسري ضد دولتي قبايل مرزي در بهار  ،دست از مداخله در امور قبايل بر خواهد داشت

  . جلوگيري نمايد
  

. زمرك خان را نيز فرو بخواباندتالش ورزيد قيام  ،كابل با به چنگ انداختن به دامان وعده ها و خريد سران قبايل
هبر جدراني ها فرستاده شد كه به نمايندگي از شاه محمودخان به او و همه جنگجويان او هياتي نزد راين بود كه 

همچنان به زمرك . و نيز پرداخت جبران خساره به خاطر عمليات سركوبگرانه سپاهيان دولتي داد بخشايشوعده 
زمين گذاشتن سالح سر  مگر، زمرك خان از به. خان وعده سپرده شد كه او كماكان رييس قبيله جدران خواهد ماند

حكومت كنوني سزاوار هيچ اعتمادي نيست و از اين خاطر نمي توان به وعده هاي آن كه : باز زد و اعالم داشت كه 
اين حكومت خايين است كه نه حيثيت و نه شرف و نه . بر فريب مردم استوار است، باور كرد و هيچ سودي ندارد

   1142.»نمي انديشد شانباره وضع  و مطلقا دررا چپاول نموده  وجدان دارد و كه دارايي هاي مردم خود
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جايي  -روز ديگر به سپاهيان دستور داد تا با يورش به كوه المور ،شاه محمود خان با به دست آوردن چنين پاسخي
ن در بامدادان نبرد سهمگيني ميان شورشيان و سركوبگرا. كه نيروهاي اصلي جدران ها متمركز بودند، آن را بگيرند

لشكرهاي منگل ها به ياري زمرك خان شتافتند و با مساعي باهمي هنگ پياده سپاهيان  ،در اين گير و دار. گرفت
   .دولتي را د رهم كوبيدند

  
در  . پيك پيروزي شورشيان به سرعت در ميان قبايل باشنده پشتون دو سوي مرزهاي هند و افغانستان پخش گرديد

وزيري ها به شمول طايفه مادا خيل از . نخيل پشتيباني خود را از زمرك خان اعالم كردقبيله سليما اين گير و دار،
شمار كل . نواحي تني و دره گي نيزهمچنان قبايل باشنده . وزيرستان شمالي هند بريتانيايي به زمرك خان پيوستند

  . هزار رزمنده بيشتر شده بود 180لشكرهاي قبايل شوروشي از 
  

اين بود كه وزير ي ها و . هند بريتانيايي مي توانستند به زمرك خان بپيوندند» آزاد«مرزي از نوار  هر آن، قبايل ديگر
مسعودهاي وزيرستان جرگه يي را فرا خواندند براي آن كه مساله قيام مسلحانه باهمي در برابر حكومت افغانستان را 

 ،اهاي وزيرستان را آغاز خواهند نمودتگ بمباران روستنها تهديد حكومت بريتانيا مبني بر آن كه بي درن.  حل نمايند
  . اين قبايل را وادار گردانيد از كمك به جدران ها سر باز بزنند

  
به قيام  مي نمودبه آن يد دخيزش ضد دولتي قبايل پشتون ته: بيشتر  بحراني گرديدهم اوضاع در افغانستان از اين 

تاجيك هاي گرديز آماده بودند به زمرك . مبدل گردد يحيي خيل سري باشندگان افغانستان در برابر خاندانسرا
  .و شمال افغانستان پديد آمده بود.]  گ-ستان[اوضاع انفجار آميز در هزار . خان بپيوندند

  
شاه سرنگون شده با بهره گيري از اوضاع بحراني بار ديگر دست به اسلحه  –خانهوادارن امان اهللا  ،در اين ميان

ها و افريدي ها  امانيست ها به رهبري غالم محمد خان با پشتيباني شينواري 19044مي  -هاي اپريل در ماه. بردند
 مگر، در چند نبرد سپاهيان دولتي توانستند دسته غالم محمد خان را درهم. را آراستنديي ده هزار نفري لشكر 
    1143.بكوبند

  
شرويي وين رو، آن ها به زمرك خان پيوستندكه  با خاز ا .خيزش هاي مستقالنه امانيست ها با شكست رو به رو شد

بحران سياسي داخلي نگران گرديده بود، فرمان داد بي درنگ به  دامنه يابيهاشم خان كه از . آنان را پذيرا گرديد
در كابل، درك مي كردند كه اين . ناحيه خوست از گرديز دو لشكر و دوازده فروند هواپيماي جنگي را بفرستد

  . سراسري شد) سفربري(ازاين رو، در كشور اعالم بسيج . ايد براي سركوب شورش بسنده نباشدنيروها ش
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دستور داد يگان هاي تازه آرايش  ،هاشم خان با توجه به پيشينه يورش هاي قبايل پشتون به سوي پايتخت در گذشته
ان دستور داد بي درنگ به دسته هاي او، هچنان به شاه محمود خ. دنيافته را در سنگرهاي پيرامون كابل مستقر ساز

گرديز و خوست براي  ،شاه محمود خان هم در اين راستا نيروهاي چشمگيري را در ارگون. زمرك خان يورش ببرد
نيروي هوايي شاهي آغاز به بمباران دهكده هاي اين قبيله  19444در ماه اپريل . حمله بر جدران ها به ميدان آورد

  . نمود
  

چون در روند نخستين نبردها با  .در آغاز نمودن عمليات هاي رزمي گستره شتاب نمي ورزيدشاه محمود خان 
همچنان اين خطر وجود . مندزجدران ها روشن گرديد كه سربازان افغاني نمي خواهند در برابر هم ميهنان خود بر

جنرال پير  ومت افغانستاناز اين رو، حك .داشت كه قبايل وزيرستان هر چه هست، شايد با زمرك خان يكجا شوند
    .به وزيرستان گسيل داشتبا مبلغ هنگفت پول براي خريد سران وزيري ها  محمد خان را

  
زنگي خان  –نفوذ وزيري ها رشوه به ميزان يك ميليون افغاني از رهبر بادادن در گام نخست او كوشيد به ياري او، 

به «: كه پاسخ رد داد سرفرازانهمگر زنگي خان . دسازمين خود سرز ازبيرون راندن رييس جدران ها او را متقاعد به 
  1144. »آبروگي بيازد پول حاضر نيست عزت و آبروي خود را جريحه دار سازد و بريزد و دست به خيانت و بي رخاط

چ حكومت افغانستان هي. مگر باز هم پاسخ رد دريافت .آن گاه پير محمد خان به او دو ميليون افغاني پيشنهاد كرد
  . گاهي به خاطر كدامين شورشي چنين مبالغ گزافي را پيشنهاد نكرده بود

  
حتا روحانيون  . زنش سراسري رو به رو گرديده بودرنكوهش و سبود كه مشي خاندان شاهي با چنين اين نخستين بار 

يات جنوبي و در سركوب وال آنداشتند، از كمك به  روابط دوستانه يي ان قبايلي كه در گذشته با حكومترسو 
براي مثال، وزارت خارجه افغانستان نمايندگان خود را براي انجام گفتگوها با فقير ايپي كه . مشرقي سر باز زدند

از فقير ايپي  يجانب افغان. گسيل داشتبه وزيرستان شمالي همواره به حكومت هاشم خان حسن نظر داشت، 
شن است فرستادگان كابل آماده بودند سخاورزانه در ازاي رو. خواهش كرد تا پسران زمرك خان را گروگان بگيرد

  1145. مگر فقير از گروگانگيري پسران رهبر جدراني ها سر باز زد. اين خدمت پاداش بدهند
  

به  ،هاشم خان با كوشش براي جلوگيري از متحد شدن پشتون هاي قيام كننده جنوب افغانستان با قبايل وزيرستان
. وزيرها را وادار سازد از كمك به زمرك خان پرهيز نمايندين خواهش كه اآورد با حكومت هند بريتانيايي رو 
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به جدران ها » آزاد«سفارت انگليس در كابل به نمايندگي از حكومت خود به هاشم خان وعده سپرد كه قبايل نوار 
  1146. كمك نخواهد كرد

  
نگليس هاشم خان را در كابل بر سر اقتدار حكومت هوادار ا خواستچون مي  .بريتانياي كبير دست به اين كار زد

سفير شوروي در كابل، در ماه  -خود با باكولينيس در كابل، در يكي از ديدارهاي سفير انگل –اسكواير. نگهدارد
نتيجه قيام زمرك خان پرداز به گونه نسبتا دقيق اوضاع پديد آمده در مرزهاي هند و افغانستان را در  1944جوالي 

فقير در برابر  .در هند يزمرك خان در افغانستان و فقير ايپ: در ميان قبايلي ها دو چهره ديده مي شودكنون «: نمود
فقير و زمرك مي توانند در . مي رزمد و زمرك خان در برابر حكومت افغانستان مبارزه مي كند حكومت انگليس

از سپاهيان دولتي خواهند  رنيرومند ت و آن گاه است كه قبايلهمدست شوند مبارزه در برابر حكومت افغانستان 
اين كه امان اهللا نتوانست بر  .نادر شاه با همين زور بچه سقاء را برانداخت. زور قبايل به همه روشن است. گرديد

   1147.»دتخت بماند، دليل آن تنها اين بود كه قبايل در برابر او دست به شورش زده بودن

                                                 
اخالت قبايل پشتون آن سوي خط ديورند در امور داخلي افغانستان به روشني در اين جا، برخورد دوگانه انگليسي ها با مساله مد.  1146

انگليسي ها نه تنها جلو سرازيري جنگجويان قبايل پشتون  ،)كه مخالف سياست هاي بريتانيا بود(در دوره امان اهللا خان . ديده مي شود
بل نيز از دادن هيچگونه نگرفتند،  تراك در جنگ هاي داخلي كشوربراي اش را به خاك افغانستان و مخالفان امان اهللا خان هند بريتانيايي

   .تا اين كه او را بر انداختند ،دريغ نكردند براي سرنگوني امان اهللا خانشكار شان آكمك به آنان و تشويق و ترغيب پنهان و 
  

براي تامين  دلخواهيكه او هم شخص ( ياهللا خان كلكان بپسان ها همين گونه مداخالت در سناريوي ديگري براي سرنگوني امير حبي
بي طرفي نموده بودند و پيوسته اعالم مي نمودند ها در ظاهر اعالم  يهر چند هم انگليس. تكرار شد، )منافع انگليسي ها در افغانستان نبود

در مداخله به امور  بريتانيايي ن دست جنگجويان قبيله يي هندتشابا باز گذ ،در عمل كه در امور داخلي افغانستان مداخله نخواهند كرد،
رويكار و  كلكانيسرنگوني امير حبيب اهللا خان  زمينه ؛كمك به نادر خان شان درو بر انگيختن و تجهيز و تمويل آنان  داخلي افغانستان

   .آمدن نادر خان را فراهم گردانيدند
  

و سرنگوني رژيم  فتادنا خطر بر ،يات جنوبي و مشرقيقبايل وزيري و مسعود به شورشيان والآينده، هر باري كه كمك در بر عكس، 
 وبمباران روستاهاي مرزي و به خاك  ،رزهات، از هيچ ترفندي به شمول بستن مهوادار انگليس هاشم خان را در كابل در بر مي داش

   .گ–.ن سرزمينيآينده ا اين است درس عبرت تاريخ براي. كردندمي صرفه ن پيوسته آن ها و تهديد خانه هاي شورشيان،خون كشيدن 
  

مگر، آن چه سفير انگليس در باره آن مهر خاموشي بر لب . اين كه قبايل جنگجوي مرزي نيروي مهيبي دارند، جاي ترديد نيست.  1147
يا امير حبيب  زده و سخن نگفته بود، اين بود كه در هر دو مورد اين قبايل افغاني نبودند كه به تنهايي توانسته باشند امير امان اهللا خان و

. نيروي آن ها آشكارا براي اين كار بسنده بود. انداخته باشند و يا در زمينه براندازي آن ها تصميم گرفته باشند اهللا خان كلكاني را بر
 تازه. چنين چيزي ممكن نبود ،همچنان از ديدگاه سازماني با توجه به پراگندي قبايل و موجوديت اختالفات گوناگون در ميان شان

  . بودندخان  اهللا بو امير حبيخان  هوادار امان اهللا -بخشي از قبايل در هر دو مورد
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براي نجات حكومت هوادار انگليس هاشم خان، سران قبايل وزيرستان را به  استاندار ايالت مرزي شمال باختري هند

شهر بنو فرا خواند و با تهديد و تطميع آن ها را وادار گردانيد عدم مداخله قبايل خود را در رخدادهاي افغانستان 
  . د خود پناه دادندراني ها در گستره مگر، با اين هم، وزيري ها هر چه بود، به خانواده هاي ج. دنتضمين بده

  
برخي از پرداخت پول و خريد  ،حكومت افغانستان با تجريد قبايل شورشي جنوب افغانستان از همتباران شان در هند

براي درز اندازي ين راستا همدر  .در اردوگاه شورشيان صرفه نمي كرداز درز اندازي و از رهبران رسوخمند جدران 
كه از سوي شاه محمود خان خريده شده بودند، دسته يي را متشكل حمد سرور ميرو خان و م ،در اردوگاه شورشيان

ك خان زمر هر چه بود اين تدبير كارگر افتاد و. بر يك هزار جنگجو گرد آوردند و بر نيروهاي زمرك خان تاختند
  . به وزيرستان رفت 1944همقبيله يي هاي خود نبود، در ماه اپريل  كه خواهان جنگ برادر كشي با

  
مگر، دولت همه را . پس از رفتن او، جدراني ها هيات خود را براي آشتي با حكومت به خوست فرستادند

حكومت افغانستان با زير پا گذاشتن همه وعده هاي خود با دستگير نمودن شمار . پيمانشكنانه گرفتار و بازداشت كرد
اعالم  1944رهبري افغانستان در ماه جون. .ا نمودآغاز به اختناق در ميان جدران ه ،هواداران زمرك خان ي ازبسيار

  . نمود شورش را سركوب نموده و درهم كوبيده است
  

چون جدران ها كه از رفتار حكومت . در عمل وضع در نواحي هم مرز با وزيرستان بحراني مانده بود ،با اين هم
 1944از اين رو، در ماه جون . ا برپا نمايندبرآن شدند تا خيزش تازه يي ر ،برآشفته و خشمگين شده بودندافغانستان 

ديدار روياروي با شاه  اموافقت خود را ب از سر احتياط،را كه ها حكومت افغانستان تالش ورزيد رهبر جدران 
  . بكشد ،ابراز داشته بود)  almar(محمودخان در دامنه كوه المر 

  
فرود  خان شته شده براي گفتگو با شاه محموداار گذبا رزمندگان خويش در موعد قرهنگامي كه رهبر قبيله شورشي 

. و همراهان او گشودندآمدند، سربازان افغاني به دستور وزير حربيه رگباري از آتش تيربار را به روي زمرك خان 
پنجصد ميل تفنگ و  ،با آن كه تلفات سنگيني هم دادند آن ها. ت، پيروزي با جدراني ها بودفدر نبردي كه در گر

                                                                                                                                                             
بر پايه  ،و با كار گرداني آن ها از پشت پرده شانره انگليسي ها و پشتيباني همه جانبه ااين جنگجويان قبايل هند بريتانيايي بودند كه با اش

  . زمينه ساز براندازي هر دو امير از اورنگ پادشاهي گرديدند ،ردودو م شده در هر يزراهبرد سنجيده شده و برنامه ري يك
  

كه دست پرورده مدارس وهابي (افغاني طالبان . در سيماي ديگري پياده شدچشمان ما  ردر براب كشور، عين سناريو در تايخ نوين
مالي و  مستقيم پاكستان و پشتيبانيو با كارگرداني به ياري و مشاركت بالفصل پشتون هاي پاكستاني و تند روان عرب ، )پاكستان بودند

   .گ–.سياسي اعراب و كشورهاي غربي توانستند بخش بزرگ كشور به شمول پايتخت را بگيرند
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را از آن چه بود، اوضاع در گستره قبايل پشتون  ،ن رفتار خوديشاه محمود با ا. گرفتند» غنيمت«تگاه تيربار را سه دس
بر آشفته و خشمگين دولت كه از چنين برخورد محيالنه  ،مسلمان افغانستان نروحانيو. پيچيده تر ساختهم بيشتر 

. ي ورزيدند و از اصدار فتوا در برابر شورشيان سر باز زدندپادشاه خود دار» هداياي«شده بودند، آشكارا در پذيرفتن 
1148     

  
براي شاه محمود خان كه در تجريد خصمانه از سوي همه اليه هاي باشندگان بومي قرار  گرفته بود، ناگزير بود 

دست  نيروي هوايي دژ تسخير ناپذير و ،روي اين منظور .دست به خشن ترين تدبيرها بيازدترساندن قبايل مرزي 
  . نيافتني زمرك خان را با خاك يكسان كرد و رحمي هم به بيست باب خانه تحكيم كاري شده هوادارن او نكرد

  
مگر در نخستين نبرد سربازان دولتي از تير اندازي . همزمان با اين، سپاهيان دولتي بر مواضع جدراني ها يورش بردند

 1149».مسلملن خود جنگ نخواهند كرد] برادران[در برابر «ه به سوي شورشيان خود داري نمودند و اعالم كردند ك
بل نيز با خطر شورش در  ،اين گونه، حكومت هاشم خان نه تنها نتوانست نيروهاي اصلي شورشيان را درهم بكوبد

  . به رو گرديد وارتش هم ر
  
ه رغم همه تهديدات ب» آزاد«پيكي به كابل رسيد مبني بر اين كه وزيري هاي نوار  1944يانه هاي جون مدر  

حكومت بريتانيا با زمرك خان به تفاهم رسيده اند كه بي درنگ پس از برداشت حاصالت همراه با جدران ها در 
داماد رهبر شورشي ها آغاز به گفتگو با  –براي اين مقصد زنگي خان. برابر حكومت افغانستان به جنگ بپردازند

  . انست قيام قبيله صافي آغاز گردددر واليت جنوبي هر آن مي تو. مسعودها نمود
  

به او وعده داده : زمرك خان را به دام بيندازدتا رهبري افغانستان بار ديگر تالش ورزيد  ،در اين اوضاع خطرناك
مگر زمرك خان  .همه دارايي ها و زمين هايش را به او باز بگردانندهرگاه او اسلحه خود را به زمين بگذارد، شد 

  . نخورد فريب اين دام را
  
مي پرداخت و ميليون ها افغاني حكومت هاشم خان به تقويت سپاهيان در افغانستان جنوبي  1944سراسر تابستان  

بار ديگر توانست بخشي از سران جدران را به سوي خود » زر«كابل به زور . خريد سران قبايل هزينه مي كردبراي 
. پذيرايي باشكوهي برپا نمود) ارگ شاهي(در كاخ خود اي آن ها بر 1944سپتامبر  2به تاريخ  بكشاند كه ظاهر شاه

  : قبايل واليت مشرقي، حكومت افغانستان دست به عقب نشيني هاي چشمگيري زدبا به گونه نهايي آشتي براي آن 

                                                 
بايگاني //  27/7/1944تاريخي  ،سفير انگليس -سفير شوروي در كابل با اسكواير -يادداشت صورت مجلس ديدار باكولين. 1148

   . 47، برگ 5، پوشه 206، كارتن 26، پرونده ويژه 1944، 071روسيه، فوند  سياست خارجي فدراسيون
  ، 259، جلد يكم، برگ »قبايل« بايگاني سرويس استخبارات خارجي، پرونده .  1149
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 .انحصار دولتي بر تجارت چوب كه منبع مهم درآمد قبايل مرزي شمرده مي شد، لغو گرديد -1

  .ليات  برپايه قيمت هاي بازار گرفته خواهد شدكابل تضمين داد كه ما -2

قبيله يي تشكيل ) مليشاي(به جدراني ها اين امتياز داده شد كه از جنگجويان خود دسته هاي شبه نظامي  -3
  1150.دهند كه هزينه نگهداري آن را حكومت بپردازد

  
و آنان را از زمرك خان  داد را با هم آشتي تيره هاي جدراناز يبخش شايان توجه تا اين تدبيرها كمك نمودند

كه هاشم خان را ناگزير ساخت براي  چيزي. به پشتيباني از او ادامه دادند» آزاد«مگر، وزيري هاي نوار . جدا ساخت
  . براي تسويه حساب با دشمن ديرين خود بود، رو بياورد دستاويزيكمك بار ديگر به انگليس كه در جستجوي 

  
پنهان در آن  مي توانست رهبر جدراني ها يروي هوايي بريتانيا همه روستاهايي را كه ن ،به خواهش حكومت افغانستان

لت مرزي شمال باختري به وزيري ها در باره پروازهاي هواپيماهاي ااستاندار اي. شده باشد، در وزيرستان بمباران كرد
تر ضربات هواپيماهاي بمب افگن يشبراي موثريت بفرماندهي انگليس، . هشدار داد جنگي بر فراز روستاهاي آن ها

   1151.هماهنگ گردانيد عمليات هاي خود را با ستاد كل نيروهاي مسلح افغانستان
  

مساعي باهمي زمرك خان را وادار ساختند براي چندي از پويايي ها در ميان قبايل وزيرستان شمالي دست  باآن ها 
   .ثبات گرديد با 1944اوضاع در مشرقي در دسامبر بردارد كه در نتيجه آن 

  
داليل اصلي يي كه جدران ها و قبايل متحد آن ها را وادار به شورش نموده : او مي دانستند» واريونح«و  هاشم خان

مي توانست  1945بهار و ماليات كمرشكن بي چون و چرا در كمبود خوار بار از اين رو، . بودند، رفع نشده اند
مايل بود به شيوه هاي مسالمت آميز  به همين خاطر[ .زدها و كابل بر انگي رويارويي مسلحانه تازه يي را ميان پشتون

. كاربرد زور گراييدبه  ،به رهبري داوود خان» جوان«زير فشار گروه سياستمداران ظاهر شاه مگر  .].گ-رو بياورد
ي موعد كوتاهي داوود خان مي خواست از بينوايي و ناداري پشتون هاي شرقي براي آن بهره برداري نمايد كه ط

  . قبايل رام ناشدني پشتون جنوبي را تابع حكومت مركزي بسازد
  
 ،مگر .را نيك مي دانستندد خان كه سياستمداران مجربي بودند، خطرناك بودن اين مشي وهاشم خان و شاه محم 

شور بنام بود، هاشم خان كه خست و حرص و طمع او در سراسر ك ،راستش. ناگزير بودند از فرمان شاه اطاعت كنند

                                                 
  . 285، جلد يكم، برگ »قبايل«بايگاني سرويس استخبارات خارجي، پرونده //  15/6/1944گزارش اجنتوري از كابل، تاريخي .  ١١٥٠

، »قبايل افغانستان«  31252بايگاني سرويس استخبارات خارجي، پرونده شماره //   8/10/1944تاريخي گزارش اجنتوري از كابل،  . 1151
  . 138برگ 



 ٤٩٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

زيرا لغو انحصار بر تجارت چوب و . تالش چنداني هم به خرچ نداد قاطعانه در برابر داوود خان ايستادگي نمايد
  .كاهش دادن ماليات بر درآمد شخصي او زيان بزرگي را وارد مي ساخت

  
سپاهيان تازه نفس و جنوب افغانستان  به: آماده مي شد كابل براي سركوب مسلحانه پشتون ها 1945در اوايل 

در جالل آباد  1945مارچ  –افزون بر اين، هاشم خان در ماه هاي فبروري. گرديد سوقهواپيماهاي نيروي هوايي 
اس ترين افراد نتوانمندي ديپلماتيك هاشم خان و خريد سرش. انجام داد با سران قبايل مشرقيرا شخصا گفتگوهايي 

   1152.اوضاع را در گستره سرخرود بهبود ببخشددر ميان پشتون ها اجازه داد تا اندكي 
  

راستش، هاشم خان نتوانست قبايل صافي و شينواري را با مشي آشتي خود همنوا بسازد و با فرا رسيدن موسم گرما 
هش هاي هاشم خان كه حكومت او به رغم همه آن ها نيازي به داد و د. م بزنندآن ها در برنامه داشتند دست به قيا

  . قول هايي كه داده بود، در دوره هاي خشكسالي نان مردم را به بهايي ناچيزي مي ربود، نداشتندتضمين ها و 
  
  

چون اين كار اين . افزون بر اين؛ قبايل در برابر جلب آزموده ترين جنگاوران شان به خدمت سربازي اعتراض داشتند
  . زي دست به مقاومت مسلحانه بزنندامكان را از آنان مي گرفت تا در برابر مشي تاراجگرانه حكومت مرك

  
با آن كه در اوضاع پديد آمده از سرگيري نبردها ميان سپاهيان دولتي و قبايل مرزي ناگزير بود، رويدادها در 

در وزيرستان فرستاده  :مطابق سناريوي توسعه يافت كه كابل فكر آن را هم نمي كرد 1945افغانستان جنوبي بهار 
در جنوبي دسته هاي . بايل پشتون را در هر دو سوي مرزهاي هند و افغانستان سازماندهي نمودامان اهللا خان خيزش ق

وزيري ها و مسعودها كه مقصد خود را احياي پادشاهي امان اهللا خان بر تخت افغانستان اعالم نموده بودند، به جنگ 
پاهيان دولتي پخش نمودند با فراخوان هوادراران پادشاه سرنگون شده تبليغات گسترده يي را در ميان س. برآمدند

را به انگليسي ها حكومت هاشم خان كه خود «به آن ها و دست كشيدن از خدمت به افسران و سربازان براي پيوستن 
  1153.»فروخته است

  
نيروي هوايي در برابر امانيست ها توانست به سرعت نيروهاي كابل با گسيل نيروهاي تازه نفس به خوست و كاربرد 

قبايل جنوبي و مشرقي به پيمانه چشمگيري خطر شورش باهمي ضد دولتي اين گونه، . شيان را در هم بكوبدشور
  . سست گرديد

                                                 
، 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند //  6/12/1944يادداشت صورت مجلس ساميلفسكي با اسكواير، تاريخي .  ١١٥٢
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ظاهر شاه و پيرامونيان او كه از رويدادها در خوست ترسيده بودند، مي كوشيدند باشندگان افغانستان جنوبي را آرام 

از آغاز جنگ جهاني دوم در پايتخت به بهانه انجام خدمت  براي اين مقصد براي همه سران پشتون كه. بسازند
شايد با . سربازي به سر مي بردند، اما در واقع گروگان بودند، اجازه داداه شد به سرزمين هاي آبايي خود برگردند

ري جلو شورش مسلحانه بسيا ،چون تنها تهديد اختناق بر مالكان. اين كار، حكومت هاتشم خان دچار اشتباه گرديد
  . از قبايل را در برابر كابل گرفته بود

  
صافي ها، شينواري ها، خوگياني ها و مومندها در . قيام مسلحانه پشتون هاي مشرقي آغاز گرديد 1945در ماه جون 

خواست هاي . را به عنوان رهبر خود برگزيدند) صافي؟(سلطان محمد صوفي شورشيان . برابر دولت تفنگ برداشتند
  :متواضعانه بوداين قبايل بس 

- كه به زور از كشاورزان به بهاي پايين پيش از جنگ مي ستاندند[ بر لغو خريدهاي دولتي گندمها بار ديگر آن 
صافي ها به نشانه وفاداري به خاندان شاهي حتا آماده بودند با نمايندگان دولت به گفتگو . پافشاري داشتند] .گ

. خون بكشاند وخاك  بهرفت باشندگان مشرقي را به خاطر نافرماني مگر، حكومت افغانستان تصميم گ. بپردازند
  . رهبري عمليات سركوبگرانه در جنوبي و مشرقي به داوود خان سپرده شد

  
عمومي تعرض در برابر شورشيان را پالن پس از آشنايي با اوضاع و  او به جالل آباد رسيد 1945جوالي  1به تاريخ  

ارتش افغانستان مي بايستي صافي ها و متحدان شان را از قبايل جنوبي جدا ) لوا( تيپ  تدوين نمود كه مطابق آن چند
 6به تاريخ . پس از آن با ضربات هماهنگ كانون هاي اصلي مقاومت را در دره كنر در هم بكوبند تامي ساختند 

ه و شتابزده به سوي چون قبايل مقاومت جديي ننمود .جوالي اين عمليات سركوبگرانه پيروزمندانه انجام شد
  1154 .كوهساران گريختند

  
داوود خان با درك بيهودگي پيگرد چندين ده هزار كوهنشين مسلح تصميم گرفت در صفوف شورشيان درز 

به  وبراي اين مقصد او با سلطان محمد خان وارد مذاكره شد .  بيفگند و با نيرنگ و حيله سران آن ها را اسير بگيرد
با توجه به آن كه شورش ديگر سركوب گرديده بود، رهبر . را براي همه شورشيان سپرداو وعده بخشايش كامل 

شينواري ها  ،صافي ها. صافي ها تعهد سپرد رزمندگان خويش را رام نمايد تا سالح هاي خويش را بر زمين بگذارند
نگ پي از اين كار در برابر مگر، بي در. دست از مقاومت برداشتند ،باور به سوگندهاي داوود خانبا و خوگياني ها 

  . تن از خان هاي اين قبايل را به عنوان گروگان به پاتيتخت فرستادند 450تنها . اختناق سراسري آغاز گرديدها آن 
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مگر، رهبران افغانستان روحيه جنگي و همبستگي قبايل پشتون را دست كم . در كابل پيروزي دولت را جشن گرفتند
صافي ها با به دست آوردن كمك از پشتون  1945جوالي  16به تاريخ . ابي ننموده بودندو درست ارزي دگرفته بودن
سته به ونيروهاي شورشيان پي .دست به ضد حمله در برابر سپاهيان دولتي يازيدند ،هند بريتانيايي» آزاد«هاي نوار 

نان آومندها نيز مي رزميدند كه به م هاهمراه با آن  .رو به فزوني داشت »زادآ«رسيدن لشكرهاي تازه از نوار ياري 
حانيون مسلمان گستره ور. نواب سوات براي كوهنشينان مبارز چند قبضه تيربار فرستاد.  خان ديره كمك مي رسانيد

  . قبايل پشتون براي شورشيان در راه مبارزه در برابر حكومت مركزي دعا مي كردند
  

كوهنشينان در دسته هاي . ف نيرومند قبايل مرزي آماده نبودندجنگ با چنين ائتال يسپاهيان دولتي روشن است برا
نيروهاي شبه  ،در آغاز. كوچك سركوبگران را به محاصره كشانده و به آنان تلفات سنگيني وارد مي آوردند

شورشيان به يگان  ،نيپس از ا. نظاميان را كه داوود خان از جمع باشندگان بومي گرد آورده بود، درهم كوبيدند
سپاهيان دولتي بيش از چهار هزار نفر تلفات دادند و آغاز  ،در نبردها با رزمندگان صافي. منظم ارتشي پرداختند هاي

آن . جنگب فراواني به دست آوردند» غنايم« شورشيان . به عقب نشيني نمودند كه سر انجام به گريز همگاني انجاميد
بارها و توپخانه شهرهاي كنر، اسمار، و چغه سراي را و همه ها با در دست داشتن جنگ افزارهاي الزم به شمول تير

به دست دسته هاي پشتون  پديد ل آباد جال افتادنتهديد . روستاهايي را كه در شمال آن ها واقع شده بود، گرفتند
  1155.آمده بود

ده يي روي ت افغانستان ناگزير بود تدبيرهاي فوق العامحكو ،براي جلوگيري از تهاجم جنگجويان قبايل مرزي
از سپاهيان دولتي همه هواپيماهاي نيروي هوايي توپخانه و نفربرهاي ) لوا(به كارزار جنگ شش تيپ . دست بگيرد

او . داوود خان با مشت آهنيت در ميان يگان هاي در حال عقب نشيني نظم و انتظام را احيا كرد. زرهي گسيل شدند
  . پا به گريز گذاشته بودند، به دست خود تيرباران كرد شماري از افسراني را كه زير تاثير هرج و مرج

  
مگر، . با ثبات گرداننددر حومه جالل آباد نيروهاي تازه نفس و تاكتيك هاي متهورانه داوود خان توانستند اوضاع را 

كافي  براي اين كار ارتش افغانستان ذخاير. در كابل ديگر به سركوب سريع قيام در جنوبي و مشرقي اميدي نداشتند
در نبردها با قبايل شورشي از دست  1944جنگ افزار و مهمات جنگي نداشت كه بخش چشمگير آن سر از بهار 

  . رفته بود
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در . هاشم خان در اين اوضاع بحراني پيگيرانه كوشيد جنگ افزارهاي مورد نياز عاجل را از شوروي و انگليس بخرد
با آن كه جانب افغاني حتا حاضر بود جنگ افزارهاي به غنيمت . ندمسكو اين خواهش هاشم خان را با لبخند رد كرد

  1156.رهبري شوروي تمايل نداشت در سركوب قيام توده يي شركت ورزد. گرفته شده آلماني را هم بخرد
  

سپتامبر  13از اين رو، به تاريخ . بريتانياي كبير، برعكس، در حفظ آرامش در مرزهاي هند و افغانستان ذينفع بود
نهصد  ،پنج هزار ميل مسلسل ،ده هزار ميل تفنگ: نخستين پارتي بزرگ جنگ افزارهاي ساخت انگليس رسيد 1945

   1157.هزار عدد گلوله، بيست و پنج دستگاه توپ، پانزده هزار مرمي
  

. دبه ياري اين جنگ افزارها داوود خان امكان يافت بار ديگر اقدامات رزمي پويايي را در برابر صافي ها آغاز نماي
سپاهيان دولتي طي دو ماه نتوانستند  ،با اين هم، حتا با در دست داشتن جنگ افزارهاي مدرن و نيروي هوايي

كنون، . پشتون هاي مشرقي مقاومت جانانه يي در برابر نيروهاي سركوبگر انجام دادند. شورشيان را شكست بدهند
صافي  1945در ماه اكتبر . ا آخرين گلوله مي رزميدندآن ها ديگر به وعده هاي حكومت افغانستان باور نداشتند و ت

  . ها حتا پيشنهاد شخص ظاهرشاه را با پيام پايان بخشيدند به جنگ رد كردند
  

هم براي شورشيان و هم براي . زمستان فرا مي رسيد و پيشبرد اقدامات رزمي در كوهستان ها دشوار مي گرديد
دخان توانست بر صافي ها يك رشته شكست هاي جدي وارد بياورد، مگر داوو 1945در اواخر اكتبر . سپاهيان دولتي

در اين اوضاع، حكومت افغانستان ناگزير گرديد همه خواست هاي پشتون . نتوانست مقاومت آنان را در هم بشكند
 حكومت هاشم خان دست به يك عقب نشيني هايي در برابر قبايل مرزي زد و خريد. هاي مشرقي را برآورده سازد

  . و به همه شورشيان عفو عمومي اعالم گرديد ي دولت از روستاييان را لغو نموداجباري خوار بار از سو
  

                                                 
هر چند هم (» توده يي«شگفتا كه در دوره امان اهللا خان همين رهبري شوروي نه تنها حاضر گرديده بود در سركوب قيام هاي .  ١١٥٦

پارتي هاي بزرگ جنگ افزار نه تنها مشاركت ورزد و به دولت امان اهللا خان ) شده با كارگرداني انگليسي ها و روحانيون واپسگرابرپا 
اين بار از دادن جنگ  ،مگر. سهم بگيرند شورشي نان شوروي در بمباران قبايلاهواپيماها و خلب ،بل نيز بر پايه برخي از داده ها ،بدهد

   . سر باز زدند »قيام توده يي«به بهانه عدم تمايل در سركوب تحت الحمايه انگليس هاشم خان افزار به حكومت 
  

انگليسي ها در دوره امان اهللا خان از رسيدن پارتي هاي اسلحه خريداري شده از سوي امان اهللا خان از اروپا به افغانستان جلو  ،بر عكس
اما اين بار براي حمايت از حكومت دست . ن آن ها را در بندرهاي هند نگه داشتندگيري كردند و به بهانه بيطرفي در جنگ افغانستا
  .نشانده هاشم خان با همه توان به كمك آن شتافتند

به هر رو، به روشني ديده مي شود كه سياست هاي قدرت هاي بزرگ دربست در چهارچوب منافع و مطامع سياسي و استراتيژيك شان 
  .گ-.بيش نيست است و ساير مسايل نمايشي

  .407، جلد يكم، برگ »قبايل« بايگاني سرويس استخبارات خارجي، پرونده //  13/9/1945گزارش اجنتوري از كابل، تاريخي .  ١١٥٧



 ٤٩٩ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

دات را هعديده شده بود، به گونه جدي اين ترويدادهاي آتيه نشان دادند كه رهبري افغانستان كه با تجربه تلخ آب
آزمون  1945 -1944شورش سال هاي  .تامين نمودرا  رعايت نمود  و با اين كار ثبات دير رس در جنوبي و مشرقي

  . بس جدي يي براي افغانستان گرديد
  

دردمندانه تا به امروز داده ها در باره زياني كه به اقتصاد اين كشور جنگ ها ميان سپاهيان دولتي و قبايل پشتون 
سركوبگرانه در برابر  ييات هابا اطميان مي توان گمان زد كه براي عملبا اين هم، . رساند، به چاپ نرسيده است

  . زمرك خان و صافي ها بخش بزرگي از درآمدهاي دولتي افغانستان در اين سال ها به مصرف رسيده بود
  

گرداننده  -بيش از دوازده سال اين سياستمدار. اصلي لرزه هايي كه كشور را تكان داد، هاشم خان بود گناهكار
در عمل دولت را رهبري مي  ،و ريش سپيد خاندان شاهين عموي شاه هاشم خا. خودكامه حكومت افغانستان بود

مگر در افغانستان هيچ كسي نمي توانست بر سر قدرت بماند  هرگاه . كرد و ظاهر شاه ناگزير بود با اين كار بسازد
   1158.ري نمايدهاشم خان ناگزير گرديد كناره گي 1946در ماه اپريل . قبايل پشتون قرار مي گرفتو تنفر مورد انزجار 

  
هاشم خان با رژيم ديكتاتوري خود همه : سفير شوروي چنين گفت –وزير دربار در پيوند با اين موضوع، به باكولين

به خصوص قبايل كوچي را كه تقريبا همه روزه در برابر دولت . مردم افغانستان را آزرده و خشمگين ساخته بود

                                                 
بيشتر در پيوند با سياست هاي  –داليل ديگري هم بودند ،بايسته است نشاندهي كنيم كه در پهلوي مالحظات سياست داخلي.  ١١٥٨
اياالت  ،از جمله اين كه پس از جنگ جهاني دوم. محتوم مي گردانيدند »اورنگ شهرياري«هاشم خان را از  كه كنار زدن ،جهاني

با شعارهاي دلپذير دمكراسي  ،همتحده امريكا به عنوان يك ابر قدرت تازه تبارز نموده بود و جانشين امپراتوري كهنه كار بريتانيا گرديد
  . ه بودش هاي جهاني گذاشتو آزادي و ليبراليسم پا به عرصه كشاك

  
 استبداد قرون وسطاييو ارتجاع و  در اين سوي جهان، اتحاد شوروي با شعارهاي رهايي توده هاي رنجبر از زير يوغ امپرياليسم جهاني

رقابت دو  كه همراه بود با ه بودگرديدعصري نوي آغاز كشاكش هاي جهاني گذاشته بود و  با نيروي هر چه تمامتري پا به ميدان داخلي
  ...اردوگاه سوسياليستي و سرمايه داري و اوج گيري مسابقات تسليحاتي و

  
شهرت داشت و در نزد مردم منفور بود،  هاشم خان كه به وابستگي به انگليسمطلقه حكومت ارتجاعي و استبدادي  ،در چنين اوضاعي

  .متي كه مي توانست همپا با نيازهاي عصر مدرن بجنبدحكو .ديگر كارايي نداشت و بايد جاي خود را به يك حكومت ديگر مي داد
   

خسته شده بودند و با  و جفاهاي اين دو ابر قدرت در اين برهه، بخشي از مردم افغانستان كه از رقابت هاي ديرينه روسيه و انگليس
تا پي ببرند كه به سوي سراب مگر، ديري نگذشت . شكست آلمان اميدواري ديگري هم نداشتند، چشم اميد به امريكا دوخته بودند

را  ياسالمگراي» خط سوم«ند و گروه سوم هم شوروي بست »رهايي بخش«بخش ديگري چشم به نيروي همين بود كه درست . شتافته اند
كه تا  اين بود كه افغانستان به آوردگاه كشاكش هاي ايدئولوژيك ميان اين سه نيرو واقع گرديد .ميان امپرياليسم و كمونيسم برگزيدند

   .گ-.به امروز ادامه دارد



 ٥٠٠ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

شاه محمود خان كه در ميان قبايل كوچي افغان از احترام و  سپس وزير دربار افزود كه1159.تفنگ بر مي داشتند
  .»محبوبيت برخوردار است، رييس آينده حكومت خواهد بود

  
مقاومت . پيامدهاي چشمگيري براي سرنوشت آينده افغانستان داشتند 1945-1944رويدادهاي توفنده سال هاي 

گين ترين ظاهرشاه را وادار گردانيد سن ،نه هاشم خانسرسختانه پشتون هاي جنوبي و مشرقي در برابر مشي تاراجگرا
مربوط خاندان شاهي   گونه ييكه همه به [هاي بزرگ تجاري را  و خودسري هاي شركت ماليات ها را لغو نموده

  . چيزي كه با منافع همه باشندگان افغانستان همخواني داشت –محدود گرداند.] گ-بودند
  

به قبايل » نيروي سومي«بار ديگر ثابت ساخت كه بدون كمك  1945 -1944افزون بر اين، شورش سال هاي 
افغانستان و بريتانياي كبير با اقدامت باهمي مي توانند هر گونه شورش نيرومند  ،شورشي در هر دو سوي ديورند

  . پشتون ها را خنثي نموده و سپس هم آن را در هم بكوبند و سركوب نمايند
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  و دومبخش چهل 
  مسكو1160)پسگفتار(اپي لوگ 

  
رمندان امساله تعيين سرنوشت آرشيو و ك؛ پس از تسليم شدن آلمان فاشيستي در برابر انگليس، امريكا و شوروي

هنگام حل اين مساله، ميان شوروي و بريتانيا اختالف نظرهاي جدي يي پديد  .سفارت آلمان در كابل مطرح گرديد
و اسناد سفارت دستگير سختانه تالش مي ورزيدند آلماني هاي مانده در افغانستان را هر يك از اين كشورها سر: آمد

  . آلمان را از افغانستان به قلمرو خود ببرند
  

بازپرسي پيش رو از پيلگر و كارمندان او عمال عمليات باهمي  :برخاسته از علل وزنيني بود» سرسختي«اين گونه 
ايان مي بخشيد كه هر يك از آن ها داليل وزنيني داشتند تا به يك ديگر سرويس هاي ويژه شوروي و انگليس را پ

بايستي به آن كشوري برده افزون بر اين، در مسكو و لندن مي دانستند كه آلماني ها  .و باور داشته باشند اعتماد نكنند
هر دو . داشته است در افغانستان »ابوير«سركوب و ناكامي  شوند كه سازمان هاي اطالعاتي آن سهم بيشتري در

از اين رو، هيچ يك نمي خواست جايگاه . كشور نقش خود شان را داشتند و هر يك خدماتي انجام داده بودند
  . نخست را به ديگري واگذار شود

  
آغاز به  سفير انگليس، -و اسكوايرسفير شوروي  -ميان باكولين ،سفير امريكا در كابل -انگرتدر اين اوضاع، 
 1945اپريل  30به تاريخ . كه اين كار به هر دو طرف اين امكان را داد تا به تفاهم دست يابند ميانجيگري كرد

به دست آوردن اسناد و مداركي كه در سيف سفارت آلمان در كابل بود،  انگرت از وزارت خارجه امريكا در باره
   1161.رهنمود گرفت

  
وزارت خارجه افغانستان  يادداشت مشتركي به!) فير شورويبدون س(سفيران بريتانيا و امريكا  1945در اوايل ماه مي 

مت افغانستان به گونه وحك .كاري سفارت آلمان فرستادند در باره لزوم مهر و الك زدن به سيف ها و اتاق هاي
  . در نتيجه، اسكواير و انگرت از همتاي شوروي خود پيشي گرفتند. عملياتي به اين خواست جامه عمل پوشاند

  
                                                 

در . در سخنسرايي باختري ها و چامه ها چكامهيا طاليه آغازين سخن  =انتونيوم اپي گرافپسگفتار،  يا پايان سخن -اپي لوگ.  ١١٦٠
سروده هاي شاعران نامدار و يا طبق معمول در آغاز چكامه ها اپي گراف را مي آورند كه در بيشتر موارد برگرفته هايي از  ت باختر،ادبيا

اپي لوگ را مي آورند كه به همين منوال در بيشتر همين گونه، در پايان چكامه ها و چامه ها . است ورنوشته ها و گفته هايي از رجال نام
  .گ-.، وجيزه ها و يا گفته ها و نوشته هاي نويسندگان نامبردار استي سخنوارانسروده ها ازته برگرفموارد 
 071سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند بايگاني //  05/1945/ 8يادداشت صورت مجلس ديدار باكولين با انگرت، تاريخي .  ١١٦١
    .91، برگ 2، پوشه 208، كارتن 27پرونده ويژه . 1945سال 



 ٥٠٢ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

فشار نيرومندي وارد آورده بودند براي آن كه  در كابل يداد ثابت ساخت كه انگليسي ها بر سفارت امريكااين رو 
  . به دست بياورند هم كارمندان و هم اسناد نمايندگي پيشين رايش سوم را

  
 –او » هنمايرا«. انگرت از سفارت آلمان بازديد و همه قفسه ها و سيف ها را معاينه كرد 1945ماه مي  8به تاريخ  

كه مي توانستند براي  يمحرم بايگاني هاي«كه  گفتبه انگرت  نيشخند زناناو . شميدت بود –دبير سفارت آلمان
در باره شركت  بودند ها تنها اسنادي را نگه داشته آلماني1162.»متحدان دلچسپ باشند، مدت هاست كه نابود شده اند

  . هاي آلماني در افغانستان
  

ر با پيلگر ديدار نمود كه موافقت نمود به نمايندگان ائتالف ضد هيتلري ابراي نخستين ب ،بازديد هنگام اين ،انگرت
متحدان كه تجربه كار با كواروني . كه براي آن ها دلچسپ است، بازگو نمايد» گوشه هايي از كار سفارت«در باره 

مگر پيلگر كه بر حمايت . گواهي خواهد نموددادن ر آلمان آغاز به يرا داشتند، مي توانستند اميدوار باشند كه سف
او با . از وعده خود مبني بر همكاري با سفارت هاي كشورهاي پيروزمند سر باز زد ،حكومت افغانستان اميدوار بود

  . ي مسكو را سرعت بخشيد»لوبيانكا«تنها گسيل خود به مسكو به بازداشتگاه  ،اين كار
  

كه آلماني ها در آن بود و باش دارند، در  ييمساله بازرسي خانه هاي شخصي  ماه مي باكولين با انگرت 9به تاريخ 
ديپلمات ها به اين فيصله رسيدند تا اجازه اين كار را از وزارت خارجه افغانستان امريكايي 1163.بررسي كردرا  كابل

جشن «در روز . انجام دهند ها به دست بياورند و بازرسي را نمايندگان شوروي و بريتانيا با همراهي كارمندان افغاني
  .تصميم گرفته شد بايگاني سفارت آلمان ضبطبه گونه نهايي در باره زمان » پيروزي بر آلمان نازي

  
و  شوروي دبير سفارت -كوزنتسف ،نظامي) آتشه(رايزن -ارلفانگرت به همراهي  ،1945ماه مي  12به تاريخ 

مواد . اسناد و پول هاي موجود در آن را گرفتند وازديد ديپلمات انگليسي از سفارت آلمان در كابل ب -اسكات
به گونه موقت براي نگهداري به سفارت امريكا و اسناد بر پايه توافق همگاني  .مهر و الك شد –بايگاني با سه مهر

ز در همان روز، سفير امريكا تالش ورزيد ا. پول معادل نيم ميليون روبل پشتوانه طال به سفارت شوروي سپرده شد
پيلگر قاطعانه سر مگر،  .به دست بياورد در باره همكاري هاي آلماني ها با جاپاني ها در افغانستانپيلگر اطالعاتي را 

از اين ديدار انگرت چنين نتيجه گيري كرد كه چنين بر مي آيد كه . پرسش هاي انگرت پاسخ بگويد هباز زد ب
شوروي، (به رضاي خود براي ما  ،تين به خود آمده استناشي از لرزه هاي نخس .]گ- شوك[پيلگر كه ديگر از «

   1164».هيچ چيزي نخواهد گفت) امريكا و انگليس

                                                 
  .94. همان جا ص// 09/05/1945يادداشت صورت مجلس  ديدار  باكولين و انگرت، تاريخي .  ١١٦٢
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 ٥٠٣ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
اد كرد موضوعات متازع فيه را با انگليسي ها حل هانگرت به باكولين پيشن 1945ماه مي  14در اين پيوند، به تاريخ 

  .»به هند و شايد هم حتا به روسيه... ر ببرندهر چه سريع تر آلماني ها را از كابل به كدام جاي ديگ«نمايند و 
  

امريكايي ها از  آن كه فرصت مساعد و مناسب را از دست ندهد، بي درنگ پس از گفتگو باباكولين هم براي 
او . دچناني كه انتظار مي رفت، اسكواير آغاز به پافشاري بر بردن آلماني ها به هند نمو. بازديد كردسفارت بريتانيا 

افزون بر آن، به باكولين . براي يك هفته در هند بمانند و سپس به شوروي فرستاده شوند ها قت كرد كه آنحتا مواف
براي » هندي«هنگامي كه اسكواير درك كرد كه واريانت . بفرستدها پيشنهاد نمودند نماينده شوروي را هم با آن 

به تهران ببرند و در آن جا از سوي نمايندگان پيشنهاد كرد كارمندان سفارت آلمان را  ،باكولين پذيرفتني نيست
  . مگر، باكولين اين پيشنهاد را هم رد كرد. هاي متحد مورد بازپرسي قرار گيرندركشو

  
سر انجام دو طرف به مفاهمه رسيدند كه مساله محل بازپرسي از آلماني ها براي بررسي به كشورهاي خود واگذار 

اتيك سفارت بريتانيا اسكواير و باكولين تفاهم به دست آمده را به مرايي ديپلشامگاه چهاردهم ماه مي در پذي. شوند
  1165.انگرت رساندند –آگاهي همتاي امريكايي خود

  
روشن . تعيين سرنوشت اعضاي سفارت آلمان در كابل در باالترين تراز در مسكو و لندن و واشنگتن بررسي گرديد

 تركشدر نتيجه، پس از اصدار يادداشت م. ي خود پشتيباني كرداست كه جانب امريكايي از متحد پيروزمند شورو
حكومت افغانستان موافقت كرد ديپلمات هاي آلماني را اخراج  ؛امريكا و فرانسه ،انگليس ،سفارت هاي شوروي

پيلگر و زير دستان وي به تاشكنت  1945اگست  17به تاريخ . اگست آن ها را ار كابل بردند 14به تاريخ . نمايد
پس از چندي هم به زندان كميسارياي خلق در امور داخلي در مسكو . يدند و در آن جا بازداشت گرديدندرس

   1166.انداخته شدند
  

روپيه  10999پوند استرلينگ،  3222دالر،  61794پرونده اسناد از سفارت آلمان در كابل و نيز  344همراه با آن، ها 
  1167.ه مسكو برده شدعدد سكه قديمي ب 151و  افغاني 251140هندي، 

  
لوفت «هاي بيشتر از همه به پرونده هاي پرواز ،براي وزارت خارجه شوروي از اسناد به دست آمده از افغانستان

نگ، رونوشت قرار دادهاي افغانستان با ديگر كشورها جسخنراني هاي سياستمداران افغاني در باره  گزينه ،»هانزا
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 ٥٠٤ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

مگر بعدا از اين كار  .در آغاز مي خواستند اين اسناد را به چاپ برسانند ،مسكودر . بيشتر دلچسپي نشان مي داد..... و
  1168.كردندصرف نظر 

مخابره چي سفارت آلمان در كابل  -بيشتر از هر كسي از سيوگين بيولر ،در كميسيارياي خلق در امور داخلي
او ناگزير . ه دوش گرفته بودرا در كابل ب» ابوير«چون او پس از گريز راسموس وظايف  .بازپرسي صورت گرفت

نامه هاي استخبارات آلمان را كه سرويس هاي ويژه شوروي نتوانسته بودند آن را  از آن بخشبود همچنان 
چنين بر مي آيد كه او ناگزير بود نه تنها با مواد و مدارك كشف راديويي،  .، رمزيابي و رمزگشايي نمايد»بشگافند«

زير كنترل [سازمان تازه اطالعات آلمان شرق  يه غنيمت گرفته شده از سوبل نيز با مدارك محرم و رمزي ب
  . كار نمايد.] گ-شوروي

  
شوراي كنترلي متحدان در «، سر انجام از سوي شوروي به دسترس اعضاي سفارت آلمان در كابل و بايگاني سفارت

ه انگليس ژايندگان سرويس هاي ويگذاشته شدند كه پس از آن پيلگر و همكاران او توانستند با نم» امور آلمان
  . نمايند» گفتگو«

  
دست به اتحاذ تدبيرهاي پرشوري يازيد براي آن كه افسران  آلماني شوروي در اطالعاتهاي سازمان  1945سر از 

، نيز كارمندان وزارت خارجه را كه با انتريگ هاي فاشيستي در افغانستان ربط داشتند و» ويرماخت«و » ابوير«
رد . نتوانستند گير بياورند ،مگر، راسموس را به رغم همه مساعي كارمندان ضد جاسوسي شوروي مايدبازداشت ن

  1169.از پايان جنگ جهاني دوم هم پيدا نشد پسپاي او حتا پس از گذشت چند دهه 
  

افغاني ماجراجويي  با كساني را كه. پويايي باالي سازمان هاي اطالعاتي شوروي در آلمان دستاوردهايي هم داشتند
صديق خان  1945براي نمونه، در . يكي پس ديگري دستگير و به مسكو مي فرستادند ،رايش سوم پيوند داشتند

يورش نجات يافتن از بمباران ها و  رايدر پايان جنگ او با خانواده اش ب. چرخي را گرفتار و به مسكو گسيل داشتند
  . ، بود و باش مي نمودنداشغالي شوروي آلمان واقع بود در شهرك ليبروز كه در گستره بخش ،ارتش سرخ به برلين

  
و  نامه هااو همه : آمادگي خوبي گرفته بودبراي ديدار با ماموران اطالعاتي  ،صديق خان چرخي –رهبر امانيست ها

آلبوم هاي عكس هايي را كه او با بسياري از رجال ماموران اطالعاتي . كاري خود را نابود كرده بود كاغذهاي
و وروشيلف مولوتف عكس هايي را كه با استالين، او، . ياسي اروپا و خاور گرفته بود، به دقت بازرسي كردندس

شمار  ويژه يي براي او به» نجات بخشسپاسنامه «مي توانستند چون اين عكس ها . گرفته بود، همواره با خود داشت
   .دنبرو
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 ٥٠٥ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  
ثبات همكاري صديق خان با سرويس هاي اطالعاتي سرويس هاي ويژه ضد جاسوسي شوروي هيچ مدركي براي ا

كه در آلمان اقامت داشتند، به  يي از همين رو، خانواده او را چونان شهروندان خارجي. رايش سوم در دست نداشتند
  . مسكو بردند

  
ي درنگ مگر او ب. صديق خان را با خانواده به يكي از بارك هاي نظامي مسكو جا دادند 1945ماه مي  25به تاريخ 

در  .]گ-با رجال شوروي از جمله استالين[ همو، عكس هاي يادگاري .تقاضا نمود تا او را به كدام مهمانخانه ببرند
   . جا داده شد» ساوي«اين بود كه به او در مهمانخانه . اين جا به داد او رسيدند

  
مگر . ياي خلق در امور داخلي بودصديق خان چرخي مانند هر خارجي ديگر در آن برهه زير نظارت پنهاني كميسار

خويشاوندان خود در آلمان به نامه  اب. او در مسكو آزادانه گشت و گزار مي كرد. در بازداشت خانگي به سر نمي برد
  . نويسي مي پرداخت و حتا با ديپلمات هاي خارجي ديد و بازديد مي كرد

  
 –سلطان احمد خان  ر روند يكي از اين بازديد هاد. چرخي چند بار به سفارت افغانستان رفت 1945در ماه جون 

جون  8به تاريخ 1170.سفير افغانستان او را مجبور گردانيد به قرآن سوگند بخورد و به ظاهر شاه اعالم وفاداري نمايد
  . خان چرخي و اعاده تابعيت افغاني به او به چاپ رسيدفرمان شاهي در زمينه عفو صديق  1945

  
دچار هيچ توهمي در قبال سوگندها و توبه ها و اظهار  ،ا شناختي كه از صديق خان داشتندبزرگان خاندان شاهي ب

به  همگر، براي ظاهرشاه و هاشمخان فاكت ابراز ندامت و توبه كشيدن علني دشمن تشن. پشيماني هاي او نشده بودند
 خان را چه در درون كشور و چه در خون خاندان حاكم مهم بود تا به گونه نهايي اراده هواداران و پيروان امان اهللا

 ،آن ها دادگرانه از اين هراس داشتند كه رهبر امانيست ها با بازگشت به ميهن. بيرون از مرزهاي آن درهم بشكنانند
جانب افغاني از حكومت شوروي از همين رو بود كه  .بار ديگر پويايي هاي ضد دولتي خود را از سر خواهد گرفت

  1171.رخي به آلمان سرعت ببخشدخواست به بازگشت چ
  

پسان ها چرخي در بازپرسي ها در بازداشتگاه كميسارياي خلق در امور داخلي از ته دل اعتراف كرد كه آشتي ميان 
بازپرس از او در باره سوگند وفاداريش به قرآن  1946هنگام بازجويي به تاريخ يكم اپريل . او و نادريه ناممكن است

گاه دو طرف با هم مصالحه نمايند، هر«قرآن شريف به ما مي آموزد كه «: ي در پاسخ گفتچرخ. به ظاهرشاه پرسيد
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 ٥٠٦ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

 ،بر اساس تعاليم قرآني ،در غير آن1172.»هر يك از آن ها مكلف اند صادقانه تا پايان به تعهدات خود عمل نمايند
بليغي خود بهره برداري حال كه ظاهرشاه از وضعيت من به سود مقاصد ت. مصالحه مفهوم خود را از دست مي دهد

و در روزنامه ها اعالم نموده است كه من از وي طلب بخشايش نمود ام و او هم به من عفو اعطاء نموده  نموده است
كه به دست عمال وي كشته شده (است، مگر در عمل كماكان همه خويشاوندان و فرزندانم از همسر نخستم را 

سوگند من  ،از اين رو، بر اساس تعاليم قرآن . د گذشته دشمن من استاو مانن ؛، در زندان نگه داشته است)است
  1173».مدار اعتبار نمي باشد و من از اين رو براي خود حق آزادي عمل را محفوظ نگه مي دارم ،يك جانبه بوده

  
بازداشت صديق خان چرخي در مسكو بار ديگر به نمايش گذاشت كه به توطئه گران طراز جهاني الزم است 

او و خانواده اش را هيچ چيزي تهديد نمي  1945تا پايان . ره آماده چرخش هاي تند در سرنوشت شان باشندهموا
  . چون هيچ سندي كه دال بر همكاري او با سازمان هاي اطالعاتي شوروي نيفتاده بود. كرد

  
يري ابزاري از رهبر امانيست گذشته از آن، رهبران كميسارياي خلق در امور داخلي برنامه معيني هم در زمينه بهره گ

با اتوريته  از جمع امانيست ها«ميركولف در نظر داشت كه چرخي  -براي نمونه وزير امنيت دولتي. ها در سر داشت
آن ها و مهره سياسي بزرگي است و به رغم برخي از مالحظات منفي و مبهم در پويايي هاي او، در هنگام بود  ترين

  ».در آينده در اوضاع مساعد براي ما سودمند واقع شودمي تواند  ،و باش در آلمان
  

چرخي طي بود و باش تحميلي در مسكو، با نمايندگان كميسارياي خلق در امور  ،با داوري از روي برخي از داده ها
گانه سند ين ميركولف هنگامي كه يهم با اين هم،. داخلي و وزارت امور خارجه شوروي تماس هايي برپا نموده بود

به دسترس سفارت آلمان در فهرست آدم هاي وفادار به خود را  1941از روي آن هويدا بود كه صديق خان در  كه
نامه يي گزارشي يي  1945به تاريخ دهم نوامبر ؛ افتاد ورويشسوسي به دست كارمندان ضد جاگذاشته بود، كابل 

خي را بازنگري نموده و خود او را به عنوان چر بهره گيري ازلورنتي بيري گسيل و پيشنهاد نمود طرح آغازين  به
به سفارت افغانستان در مسكو براي گسيل ) متشكل از همسر و سه فرزندش(جاسوس آلمان بازداشت و خانواده او را 

  1174.چرخي را بازداشت نمودند 1946مارچ  6به تاريخ اين بود كه  .»سپردبه افغانستان 
  

. ه يي عنواني استالين نوشت با اين خواهش كه شوهر او را آزاد سازندحوريه خانم نام –روز همسر او فرداي آن
همسرش مي توانست . مگر شرايط بود و باش او در بازداشتگاه بهتر گرديد. روشن است چنين كاري صورت نگرفت

وي كانسروها و حتا پت ،)چيزي كه در آن برهه در مسكو كمياب بود(به ديدار او بيايد و برايش جامه هاي گرم 

                                                 
  .گ-.باشد.... شايد اشاره چرخي به آيت.  ١١٧٢
 . 87، برگ 8234بايگاني مركزي خدمات امنيت فدرال روسيه، پرونده .  ١١٧٣

  12همان جا، برگ .  1174 



 ٥٠٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

بل مي  ،تالش نمي ورزيدند از او اعتراف بگيرند ،هنگام بازجويي ها از چرخي: و مهمترين چيز...پشمي بياورد
  . كوشيدند تا جاي امكان اطالعات موثقي از گذشته او به دست بياورند

  
فرصت و با پيش آمدن هر چرخي در زندان سرسختانه همكاري با سازمان هاي اطالعاتي آلمان را رد مي كرد 

كه آن دو به كشوري  –او همواره بر اتحاد شوروي تكيه داشته اند خود ممكنه نشاندهي مي كرد كه امان اهللا خان و 
رفتار سنجيده و پايداري چرخي در هنگام بازجويي نقش معيني را در نجات هر چه بود، . آن هيچ زياني نرسانده اند

  .او بازي نمودند
  
هنگامي كه حكومت افغانستان قاطعانه تصميم گرفت مسايل مرزي خود را با  1946ن سر انجام، سرنوشت او تابستا 

سفير  –استالين سرانجام احمد خان 1946جون  6به تاريخ در رابطه با اين،  .، روشن گرديدشوروي حل نمايد
س دولت شوروي براي نخستين بار با ريي 1938بنا به خواهش او، سفير توانست پس از سال . افغانستان را پذيرفت

اين ديدار  به معناي آن بود كه در مناسبات افغانستان و شوروي چرخش مهمي به سوي بهبود . نمايدو گفتگو ديدار 
  .اين روند بايسته بود تا از زير بار سنگين لغزش هاي گذشته بيرون گردندبراي تسريع . روي داده است

  
ن اهللا خان را به خاطر اصالحات نسنجيده اش به باد اام ،ا احمد خاندر رابطه با اين، استالين هنگام ديدار و گفتگو ب

آدم «احمد خان با اين گفته ها سري از سازگاري تكان داد  و گفت كه پادشاه پيشين . نكوهش و سرزنش تند گرفت
ني از امان اهللا به جانب افغاني افاده داد كه حكومت شوروي به گونه نهايي از پشتيبااين گونه، استالين  .بود »كودني

استالين وعده سپرد . را تسريع بخشند »حل مساله مرزي«احمد خان ابراز آمادگي كرد  ،به نوبه خود. خان بيزار است
كه حل اين مساله چقدر وقت را در بر مي  با مولوتف در اين باره صحبت خواهد كرد و خواهد پرسيد«كه 

  1175.»گيرد
  

اسبات افغانستان و شوروي را چند دهه با دشواري رو به به رو ساخته بود، طي اين گونه، مساله اختالفات ارضي كه من
به او اجازه «تا صديق خان را رها سازد و پس از اين، احمد خان مصرانه از استالين خواست . چند دقيقه حل گرديد

 1946جوالي  14به تاريخ سر انجام . استالين وعده داد صديق خان را رها نمايد. »داده شود هرجا كه مي خواهد برود
زير نظارت پيوسته » حواريونش«جايي كه همراه با  -و با خانواده به آلمان شرق رفت چرخي از زندان آزاد گرديد

  . شديد بود
  

اين  حتا پس از ايجاد جمهوري دمكراتيك آلمان هم. در آلمان جايداد و دارايي هايش را به او باز گردانيدند
او پس .  چيزي كه به خانواده اش امكان داد در ويالي شخصي در آسايش زندگي نمايد -بود جايدادها در اختيار او
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 ٥٠٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

حتا با امان اهللا خان هم ديگر مناسباتي . سال ها مبارزه و انتريگ ها سر انجام شكست خود را پذيرفت و آرام گرفت
ومندش به دست فراموشي سپرده پاييز زندگاني ديگر هم هواداران پيشين و هم دشمنان نيررا در چرخي . نداشت

  . لمان چشم از جهان پوشيدآدر جمهوري دمكراتيك  1962در  او. بودند
  

 - يكي از كسان ديگري كه از سوي سازمان هاي اطالعاتي شوروي گرفتار و به مسكو آورده شد 1946به سال 
به افغانستان از جمله امان اهللا  در وزارت خارجه آلمان امور مربوطبود كه در دوره جنگ جهاني دوم  بافريتس گرو

هر چند هم . گروبا بايگاني شخصي اش را نيز آورده بودندهمراه با . خان به شمول وابستگان او را زير نظر داشت
با آن هم او تا ميانه هاي  ،شوروي دلچسپي چنداني به اين ديپلمات آلماني نشان نمي دادند سازمان هاي اطالعاتي
  1176.زاد گرديدآبود تا اين كه ] در بند[ر شوروي سال هاي دهه پنجاه د

  
 راسكا ،كه در رابطه با مسايل افغانستان به شوروي آورده شده بودند غم انگيز ترين سرنوشت را در جمع همه كساني

كه از جمع ناسيوناليست هاي » تركستان«به فرماندهي لشكر نامنهاد  1942كه او را برخالف ميلش در (فون نيدر ماير 
هم به جمع اين » لژيون هندي«به گونه فرموليته . تشكيل شده بود،گماشته بودند وري كه به آلماني ها پيوسته بودندخا

سوء قصد به جام . نيدرماير در توطئه نافرجام بر ضد هيتلر شركت ورزيد 1944به سال  .پيدا كرد ؛)لشكر مي آمد
او  1945جنوري  24به تاريخ . ميان توطئه گران آغاز گرديداين بود كه بازداشت هاي همه گير در . هيتلر ناكام شد

چنين بر مي آيد كه گشتاپو نتوانسته بود مدارك . اي مدت درازي به زندان افگنده شدراز سوي گشتاپو دستگير و ب
  .او نشده بودموثقي برخالف نيدر ماير به دست بياورد و هم موفق به گرفتن اعتراف از 

  
از ترس انتقام انگليسي ها به خاطر پويايي  ،به آزادي رسيده بود 1945سپاهيان امريكايي در كه از سوي نيدر ماير 

هايش در ايران و  افغانستان در دوره جنگ جهاني اول به بخش خاوري آلمان كه زير اشغال شوروي بود، آمد و 
م بس خطرناك و به گونه يي كه يگ گا ،برداشتن اين گام از سوي  او. خود را به نمايندگان ارتش سرخ تسليم كرد

او از سوي مجلس ويژه يي با . چه، او فرمانده پيشين لشكر تركستان بود. پسان ها روشن گرديد، لغزش آميز بود
در زندان  1948 تا سال زندان محكوم شد كه تا پايان زندگانيبيست و پنج حضور وزير امنيت دولتي شوروي به 

  . به سر برد» والديمير«مركزي 
  

مرگ و مير . شانس را داشت كه بعدها رها شود و به آلمان برگردد ناي ،تندرست و صحتمند مي بودهرگاه نيدرماير 
بسياري از جنرال هايي آلماني در ميانه هاي سال هاي دهه : در ميان افسران اسير ويرماخت در شوروي بسيار پايين بود

مگر نيدر ماير هنگام ماموريت در . ن باز گردانيده شدندپنجاه از سوي شوروي به دولت جمهوري دمكراتيك آلما
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خاورميانه و در سال هاي جنگ جهاني اول به بيماري توبركلوز دچار شده بود كه اين بيماري در زندان هاي گشتاپو 
  1177. حادتر شد و در اردوگاه هاي فاشيستي و سپس هم در هنگام اسارت در شوروي به اوج خود رسيد

  
تدوين نموده بود كه در آن موضوعات مربوط به » مسايل افغانستان«ي پرونده ويژه يي را زير نام استخبارات شورو

رخدادهاي سال هاي از آغاز جنگ جهاني دوم تا پايان سال هاي دهه چهل گرد آوري شده بود كه پسان ها اين 
  . پرونده را بستند

از جمله موضوع  .رد توجه استخبارات شوروي بودموضوعي بود كه بيش از هر موضوعي ديگري مو -»مساله پشتون«
ميان پاكستان و پشتون » آزاد«چون پس از فروپاشي هند بريتانيايي مناقشه ديرينه بر سر مساله قبايل . فقير ايپي

تا مرز جنگ پيش رفته ] اين بار ديگر افغانستان و پاكستان[هر دو طرف . آغاز گرديده بودافغانستان با نيروي تازه يي 
افغانستان و پاكستان بر دوش  يعات در باره وضع در مرزها، بار سنگين گرد آوري اطالدر اين اوضاع. بودند

سازمان هاي » روزمره«رهاي مگر، اين ديگر به كا. ماموران اطالعاتي يي افتاده بود كه در كابل كار مي كردند
  . مبدل گرديده بود! اطالعاتي در دوران صلح 
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  پايان سخن
        

روند . ندآسيا و افريقا برخوردمختلف با پديده رقابت پوياي قدرت هاي بزرگ در مناطق  جهانيان ،در سده بيستم
و عنصر مهم مناسبات بين منازعات بومي را به جنبش هاي گوناگون شورشي در كشورهاي خاور زمين  ،جهاني شدن

  .يش در دوره هاي دو جنگ جهاني در افغانستان متبارز گرديداين گرا ،روشن تر از هرجايي .مبدل گردانيد المللي
  

ع توجه شايان نهادهاي ديپلماتيك و سازمان هاي اطالعاتي وموض ،سياي ميانهآ» چهار راه«افغانستان با قرار داشتن در 
ت از سوي كشورهاي مختلف به مقصد به دس سرزمينين رقابت ديرپا در ا. كشورهاي بسياري بود و خواهد بود

. ايي روان بوده استشوروي و هم در هند بريتاني -با روسيهآوردن تخته خيز براي رخنه هم در نواحي هم مرز 
 ؛جدايي طلبي نخبگان بومي و موجوديت مقادير بزرگ جنگ افزار در نزد باشندگان ،خالي قدرتامروزه نيز 

  . هم مي آوردشرايط مساعدي را براي انجام اقدامات خرابكارانه در اين نواحي فرا
  

 بهره گيريرساندن  ديگر لزومي براي به اثبات ،پس از رويدادهاي جوشان و خروشان در چچنستانروشن است، 
كه مي تواند در برابر هر كشوري  در برابر روسيهچونان تخته خيز » كانون هاي داغ« ازعوامل خارجي  ابزاري

  . ديده نمي شود ديگري هم به كار گرفته شود،
  

از اواخر سده نزدهم يكي از گستره هاي بس برازنده بود و باش قبايل پشتون در مرزهاي هند و افغانستان گستره 
پشتون ها مقاومت مسلحانه مردانه يي را در برابر هر گونه تالش هاي . جنبش شورشي در جهان به شمار مي رود

مرز ميان هند و  1947تا پايان . ان كردندبريتانياي كبير دال بر اعمال كنترل نظامي و اداري بر سرزمين هاي ش
 شورش هاي پيوسته مسلحانه كوهنشينان تلفات: امپراتوري بود» بيماري نيم سري«افغانستان براي بريتانياي كبير 

تالش هاي پر شوري را در زمينه بهره گيري ابزاري در اين حال رقيبان انگليس  .به همراه داشتمالي و انساني  بزرگ
  . پشتون ها براي منافع و مقاصد خود به راه انداخته بودند از مبارزات

  
امپراتوري بريتانيا وضعيت پايداري پديد آمده بود كه به كمك آن  براي ،»انگشت افگار«طي نيم سده داشتن 

ابر هند كشورهاي مخاصم با بريتانيا تالش مي ورزيدند از افغانستان به عنوان تخته خيز براي اقدامات خرابكارانه در بر
   :بريتانيايي كار بگيرند
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ستان به پشتيباني از افغان حكومت »ل دادنه«وي ارضي ميان لندن و كابل به مقصد ابهره گيري ابزاري از دع -1
1178مات ضد بريتانيايياقدا

 

اي آموزش كورسانت ه ،گسيل مستشاران ،دادن جنگ افزارها(مشاركت در اصالحات ارتش افغانستان  -2
پس از چندي بخش چشمگير جنگ افزارهاي تيربار سپاهيان دولتي به  ).هاي حربير آموزشگاه افغان د

   .دست قبايل پشتون مي افتاد
كه در تركيب آن (قبايل مرزي شورشي پشتون از طريق نمايندگي هاي ديپلماتيك برپايي تماس ها با سران  -3

 . ن هاآيحاتي به و ارائه كمك هاي مالي و تسل )كار مي كردندهمواره شمار بسيار جاسوسان 

 و نواحي شمال باختري هند بريتانيايي خرابكار در افغانستان  –تنيدن شبكه هاي گسترده اجنتوري -4

 .سازماندهي كانال هاي ارتباطي در گستره خود افغانستان  و كشورهاي همسايه -5

روه هاي پل هاي هوايي براي گسيل تسليحات و گبرپايي و راديويي تالش هاي برپايي ارتباط پايدار  -6
  . خرابكار

همه شيوه هاي برشمرده سازمان هاي اطالعاتي كشورهاي محور در سال هاي جنگ جهاني دوم به كار گرفته مي 
مگر سازمان هاي اطالعاتي شوروي و بريتانيا توانستند همه برنامه هاي افغاني رايش سوم را با ناكامي رو به رو . شدند
  .سازند

پيش برده مي » طالبان«كنون عمليات نيروهاي بين المللي در برابر جنگجويان جنبش  جايي كه –گستره قبايل پشتون 
واضح مي گردد كه در  ،در رابطه با اين. سياره ما ادامه مي دهد» داغ كانون هاي«، به ماندن به عنوان يكي از شود

- خ افغانستانوضاع در كشورهاي پيشرو جهان است تا مساعي باهمي را براي عادي سازي ابر  بيست و يكمسده 
در پيوند با اين، براي همه جوانب ذينفع بس سودمند خواهد بود درس هاي . آسياي ميانه به كار ببندندو .] گ

  . در اين منطقه را در دوره هاي دو جنگ جهاني به سنجش داشته باشند» جنگ پنهاني«
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
درد مندانه و . صورت مي گرفت تنديبا راندمان ) و هند( چنين بهره برداري يي در نيمه دوم سده بيستم از سوي شوروي پيشين.  ١١٧٨

. از سوي امريكا و متحدان آن صورت مي گيرد اختالفات ارضي ميان افغانستان و پاكستانسوگمندانه امروزه هم بهره گيري ابزاري از 
اي ناروا در سراسر سده بيستم و دهه نخست سده بيست و يكم، زمينه ساز بربادي و تباهي افغانستان بوده است كه دستاورد اين سياست ه

از اين رو، پايان بخشيدن به اين دعاوي با پاكستان بايد در سرخط استراتيژي دولت  .نده استكشور را تا مرز نابودي كامل به پيش را
   .گ-.قرار گيرد ميد است روزي تشكيل شود،كه ا و مستقل آينده كشورآزاد  ،ملي
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  پيوست ها

  1سند شماره 

  براي قبايل مرزيبراي قبايل مرزيبراي قبايل مرزيبراي قبايل مرزي    امير امان اهللا خانامير امان اهللا خانامير امان اهللا خانامير امان اهللا خان) ) ) ) فراخوانفراخوانفراخوانفراخوان((((پيام پيام پيام پيام 

جد و جهد هاي شجاعانه يي كه شما در مبارزه با دشمن دين و كشور . براداران دلير، شجاع، باشهامت و با غرور سرحدي من
سوگند و عهد و پيمان شما براي حفظ آبرو و ننگ تان و عزت كشور تان، كه . خود كرده ايد، هنوز در خاطره ام زنده اند

 .گي خود  نجات داديد، تحسين مرا بر مي انگيزندشما آن را به بهاي زند

بعد از مدت هاي طوالني ما صلح موقتي . حل مساله سرحدات بوده است) انگليس(دليل اصلي منازعه بين من و جانب ديگر 
  .آن هم به طوري كه جانب مقابل ناگزير گرديد باالدستي مرا بپذيرد. را براي سه سال عقد نموديم

نده و واضح براي جانب مقابل روشن ساختم كه مردمان ساكن در مناطق سرحدي خويشاوندان من صاف و پوست ك 
همخون من اند و نبايد آنان را با هيچ وسيله يي از من جدا كنند و تا زماني كه آن ها از رفتار جانب مقابل رضايت نداشته 

  . باشند، صلح قابل تصور نخواهد بود

ايد ثابت كند كه آيا مي خواهد به طور جدي و صادقانه با من در صلح زندگي كند يا نه؟ در طول سه سال آينده، دشمن ما ب
در غير اين صورت، ما دوباره . اگر دشمن به قول خود وفادار بماند و صادقانه مطالبات مرا انجام دهد، صلح پايدار خواهد بود

بنا بر اين، من از شما خواهش مي كنم در  .خواهيم كردجرگه يي را  براي اتخاذ تصميم در باره اقدامات بعدي خود برگزار 
طول اين سه سال روابط مسالمت آميزي با دشمن داشته باشيد و مناسبات تان با يك ديگر در ميان خود تان بايد  مانند برادر 

  .دوستانه باشد

ين است كه براي بهبود شرايط آرزومندي، مقصد و وظيفه من ا. از بارگاه پروردگار رفاه و سعادت شما را استدعا دارم
  .زندگي تان بكوشم

   ! بر افراشته باد درفش سياه  افغانستان

  Minlos :ترجمه از انگليسي

 ، 128، برگ 8، كارتن 4، پرونده ويژه 544بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند : بر گرفته از 

مزين با مهر دولتي افغانستان بود كه در  سفارت شوروي در كابل به زبان اصل متن فراخوان به زبان پشتو منتشر و : يادداشت
  .انگليسي ترجمه شده بود و بعدا از انگليسي به روسي در آورده شد
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  2سند شماره 

مدير بخش خاور كميسارياي خلق در امور خارجي   –وزنيسينسكي. ن. گزارش ا
  20/05/1920تاريخي

با صالحيت ما در تاشكنت، به موقع بودن ارائه  كمك هاي نظامي و مادي يي كه از  و نماينده از گزارش رفيق سوريتس
  .سوي ما در سال گذشته براي افغان ها در نظر گرفته شده بود، روشن مي گردد

در ) Mussoorie(گزارش رسمي دولت هند بريتانيايي گواه بر اين است كه مذاكرات تازه صلح با افغانستان در موسوري
مگر، دولت بريتانيا بار ديگر از عقد پيمان صلح نهايي، مادامي كه افغانستان . ، آغاز گرديده است)Simla(سمله نزديكي

يكي از شرايط اين حسن نظر، اخراج سفارت بلشويكي از . حسن نظر خود را به اثبات نرسانده است، خودداري مي نمايد
 . كابل است

در . چند روز به دليل يورش قبايل مرزي افغان به هند برهم خورده استدر همين )  Mussoorie(مذاكرات در موسوري
مطبوعات بريتانيا كارزار پيروزي نهايي بر قبايل مرزي افغاني در مرز شمال باختري هند و الحاق اين ساحات به متصرفات هند 

   .به هر بهاي ممكن، به راه افتاده است

در اوضاع پديد آمده، و با . تاكيد مي ورزد )مسعود و وزيري(بايل مرزي رفيق سوريتس بر لزوم كمك هاي عاجل به اين ق
توجه  به چرخش تند اوضاع در كابل به سود ما، زماني كه اعتبار ما به بلنداي بي سابقه يي رسيده است و عدم انجام وعده 

خلق در امور خارجي بر آن است تا  هاي كمك داده شده از سوي ما مي تواند همه كار تمام سال ما را نابود كند، كميسارياي
پشتيباني وعده داده شده براي افغانستان و قبايل مرزي را در زمينه هاي زير كه از سوي رفيق سوريتس با امير امان اهللا خان و 

   .وزير امور خارجه اش تدوين گرديده است، را عملي نمايد -محمود طرزي

  :فهرست كمك هاي ما

   توانه طالييروبل با پش يك ميليون -1

  دوازده فروند هواپيما -2

 ايستگاه راديويي، كه زير كنترل ما خواهد ماند -3

   كابل طي مدت سه سال  - قندهار - هرات -كوشكا تجهيز خط تلگراف -4

 دادن  جنگ افزارهاي پدافند هوايي -5

 رساندن مواد و مهندسان براي ساخت كارخانه توليد باروت بي دود در كابل -6
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 ستادن تكنيسين ها و كارشناسان  نظامي فر -7

 پنج هزار ميل تفنگ به افغانستان و ده هزار ميل تفنگ براي قبايل مرزي  -8

) كه كنون ويران گرديده است(در صورت مذاكره با بخارا در باره واگذاري ايستگاه مرزي راه آهن خود براي افغانستان  -9
  .غانستان را با برخورداري از حق ابراز نظر در نشست راه دادترمز، مي توان نماينده اف - در ناحيه كرچي

 :مطالبات ما از افغانستان

 عبور آزاد و مساعدت در ترانزيت آثار تبليغي، تجهيزات و مواد ديگر به مرز هند و قلمرو قبايل مستقل -1

 و به بلوچستان از طريق قندهار عبور آزاد و زمينه سازي براي ترانزيت  همين مواد به مرز پارس از طريق هرات   -2

دادن اجازه به ماموران كنسولي ما به غير از نقاط گشايش يافته در مزار شريف، ميمنه و هرات، در قندهار، جالل آباد و  -3
  )در سر راه مسير به هند(داكا 

 اجازه راه اندازي چاپخانه براي ما، براي نشر آثار براي هند -4

 ه قبايل مرزي نه از طريق افغانستان، بل از طريق عوامل خود ما دادن حق عرضه سالح ب  -5

 .سياسي مخاصم با ما، مشاركت نمايد - تضمين رسمي مبني بر اين كه افغانستان نبايد در كدامين ساختار نظامي  -6

با تغييرات ) جنوري 1919 25تاريخي   61راديوگرام شماره (مسايل تجاري و اقتصادي، اصوال با توجه به دستورالعمل هاي ما 
  .حل و فصل شده است) 1919جنوري  12تاريخي  41كميسيون تركستان راديوگرام شماره پيش نويس

  :شايان يادآوري است

به تاريخ پانزدهم سپتامبر، ما به شوراي نظامي انقالبي نامه يي گسيل و بر تاخير ناپذيري گسيل هواپيماها، جنگ افزار و ساز و 
 .زوم ارائه كمك هاي فوري براي افغانستان با قطار به تاشكنت، تاكيد كرديمبرگ فني در صورت ل

مگر، كنون،  .فرستاده شده است... ما پاسخ گرفتيم كه قطار با مواد توافق شده، از جمله هواپيما، توپ، تفنگ و ساز و برگ 
چ چيزي در باره سرنوشت آن نمي هي روشن شده است كه چنين قطاري هنوز به تاشكنت نرسيده است و كميسيون تركستان

خطر مي كنيم افغانستان را از يك متحد واقعي به دشمن تبديل كنيم و به گونه  با چنين سرعت انجام تعهدات مان، ما .داند
   .نهايي آن را به مدار سياست بريتانيا باز گرادانيم

 آرسيني وزنيسينسكي

، برگ هاي 26، كارتن 154، پرونده ويژه 495فدراسيون روسيه، فوند بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي : برگرفته از
188 -189. 
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  3سند شماره 

  راديوگرام رمزي

  سفارت شوروي در كابل: از

 سفير شوروي -سوريتس: فرستاده شده از سوي 

  1920پنجم مي 

   از كوشكا 177شماره   

  جيخلق در امور خار كميسارياي -كميسيون تركستان؛ مسكو -تاشكنت: به

در باره از سرگيري  137من با پيام رمزي با شماره كد . مي فرستاده شده از سوي قره خان دريافت شد 12پيام رمزي تاريخي 
. تا عقد توافقنامه، از همه انواع كمك ها، دادن اسلحه را ناصائب ترين آن مي پندارم.گفتگوها از سوي خودم گزارش دادم

  .ن ها را شما را از روي يادداشت و پروتكل گفتگوهاي ماه جنوري مي دانيدابعاد كمك تقاضا شده از سوي افغا

در .  جنگ افزارهايي را  كه ما مي توانيم، بدهيم، از شما بدانم] پارتي هاي[پنج ماه مي شود كه مي كوشم ابعاد محموله ها 
ده شده از سوي خود را در ماه جنوري صورت عدم دريافت رهنمود روشن، ناگزير خواهم بود در موافقتنامه مقادير وعده دا

براي جلوگيري از تكرار لغزش هاي گذشته، خواهشمندم براي دوره پيشبرد مذاكرات نكات زير را در . مبنا قرار بدهم
   :سنجش داشته باشيد

   فيصله هاي بايسته در مسايل افغانستان بدون آگاهي من اتخاذ نگردد؛ -1

  ؛ 136ذاكرات، بر اساس نشاندهي هاي من در پيام رمزي شماره ايجاد پشت جبهه استوار براي م  -2

  گسيل كليه مراسالت و مكاتبات ميان تاشكنت و مسكو به سفارت؛-3

  پيام هاي رمزي و پاسخ به نامه هاي من معطل قرار داده نشود -4

 آن به رسميت شناخته شد است؟  آيا با بخارا قرار داد بسته شده است يا نه؟ آيا استقالل : به گونه عاجل اطالع دهيد

 سوريتس 140مي، شماره 22كابل، 

 . 30، برگ 12، كارتن 4پرونده  . 544بايگاني تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند : برگرفته از
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  4ند شماره س

 عنواني لنينعنواني لنينعنواني لنينعنواني لنين1179117911791179بركت اهللابركت اهللابركت اهللابركت اهللا] ] ] ] مولويمولويمولويمولوي[[[[نامه نامه نامه نامه 

  06/1920/ 10تاريخي     

   شهر تاشكنت

   !رفيق لنين گرامي

چونان كليدي  -ه مفتخر به ارائه پيشنهاد تحريري در زمينه اتحاد ميان جمهوري روسيه شوروي و دولت افغانستاناز هنگامي ك
كه بي درنگ (در كل به سود روسيه شوروي به كميسارياي خلق در امور خارجي در مسكو » مساله خاور«براي حل و فصل 

 .، گرديده بودم؛ بيش از يك سال مي گذرد)پذيرفته شدند

كه از سر مهر  1919هفتم مي به تاريخ فزون بر اين، بخت يارم بود كه به ارائه اين پيشنهاد براي شما هنگام گفتگو با شماا
در ميان بسياري از مفادي كه براي توجيه تحقق اين انديشه به گونه مشخص ارائه . وقت آن به من داده شده بود، بپردازم

با اين پيشنهادها . كمك براي افغانستان به شكل پول، جنگ افزار و ساز و برگ بود گرديده بود، اصلي ترين آن ها فرستادن
امير امان اهللا خان،  - خوشبختانه، پس از چندي از كابل نامه يي از حضرت واال. نيز چونانِ پشتوانه طرح من موافق بودند

ه روسيه شوروي بود، كه در آن تاريخي هفتم اپريل، عنواني شخص شما دريافت شد كه از طريق شما خطاب به هم
   .دراز نموده بوداعليحضرت دست دوستي خود را به سوي روسيه شوروي 

در . سفير فوق العاده افغانستان به تاشكنت آمد - جنرال محمد ولي خان 1919براي نمايش دوستي، در اوايل تابستان سال 
و نماينده تام االختيار دولت ) سفير كبير(اين، سفير فوق العاده  بعد از. تقريبا همزمان به كابل فرستاده شد براوين پاسخ، رفيق

اين گونه، خوشبختانه، روابط دوستانه صميمي ميان دو كشور . وارد كابل شد 1919نيز در پاييز  سوريتس رفيق -شوروي
 . همسايه برپا گرديد

ه و حاكميت شان بر اين كشور، پيوسته مشي صاحبان هند، از آوان قائم نمودن سلط -براي همگان روشن است كه انگليسي ها
خود بر تخت كابل را پيش گرفته اند و با دادن كمك هزينه هاي ثابت ساالنه ) Persone grata(نشاندن شخص مطلوب 

به امير و هداياي پر ارزش به او، وي را به طور انحصاري به دولت انگليس وابسته ساخته، و در پي آن اند تا خود او و توده 
  .اي باشنده كشورش را از بقيه جهان منزوي ساخته و تجريد نماينده

                                                 
او، از شخصيت هاي جنبش آزاديبخش ملي هند و از . در بهاول پور هند پا به گيتي نهاد) 1927-1868(مولوي محمد بركت اهللا .  ١١٧٩

استاد  1914- 1909سال هاي . دست به مهاجرت يازيد 1907در بمبي و لندن آموزش ديد و به سال . ديدگاه باوري، پان اسالميست بود
حكومت «نخست وزير  1915سر از . او در سال هاي جنگ جهاني اول، يكي از رهبران حزب انقالبي گادر بود. دانشگاه توكيو بود

    .بنا به رهنمود امان اهللا خان به شوروي رفت تا در برابر انگليسي ها براي او كمك بگيرد 1919در . در كابل گرديد» موقت هند
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، با اعالم استقالل افغانستان به عنوان  1919مگر، امير امان اهللا خان از آوان گرفتن تاج و تخت در هفته آخر فبروري  
اين كار، واكنش . فرمانرواي يك كشور آزاد، پيش از هركاري نماينده سياسي خود را به روسيه شوروي گسيل داشت

  .با افغانستان اعالم جنگ دادند 1919بريتانيايي ها را بر انگيخت كه در بهار سال ) causus belli(خصمانه

در برابر آلمان [و پيروز  بس نيرومند كشور كوچك با منابع محدود، كه ناگهان مورد يورش كشور- روشن است كه افغانستان
شم اميد به سوي روسيه شوروي دوخته است و بي صبرانه چشم به راه  پشتيباني ،  قرار گرفت، چ.]گ-در جنگ جهاني اول

        .چون جنگ بس خشونتبار بوده است. هاي معنوي و مادي آن كشور است

اما دولت شوروي نتوانست به افغانستان كمك ممكنه را در طول جنگ آن كشور با انگلستان به دليل قطع ارتباط خط آهن 
فاكت غم انگيز عدم ارائه حمايت، دستاويزي است در دست گروه . و نيز به داليل ديگر، فراهم نمايدبين مسكو و تركستان، 

  .]. گ- براي شوروي ستيزي و نكوهش روسيه شوروري[ها و محافل هوادار انگليس در كابل 

براي تبليغ و  اشتهار با آن كه از رسيدن او به كابل هفت ماه آزگار مي گذرد،  همچنان روشن نيست كه آيا رفيق سوريتس
  انديشه هاي قرار داد روسيه و افغانستان در اين كشور، وجوهي را به دسترس به امير گذاشته است يا نه؟

آخر اين يك واقعيت است كه چند هزار ميل تفنگ و چندين هواپيما به راستي از مسكو در ماه نوامبر به تاشكنت فرستاده 
اما تاكنون به رغم وعده هايي كه به سفير افغانستان در مسكو داده شده بود، هيچ . دارند شده بود تا آن ها را به كابل گسيل

  ...جنگ افزار و ساز و برگي  به افغانستان گسيل نشده است

افغانستان را تقويت بخشيده » بارگاه«موقعيت گروه هاي هوادار انگليسي ها در  كشكا، تاخير در تحويلدهي ها به افغان ها در
و فاكت قيام قبايل متحد مرزي شمال باختري، افغانستان را در .] گ- با مردم افغانستان[خوشبختانه، همدردي مردم هند . است

  ...جنگ آخر با بريتانيا  نجات بخشيد

اما با . بريتانيا سازش نخواهد كرد -بي ترديد، امير امان اهللا خان دوست بي آاليش روسيه شوروي است كه با دشمن خود
ه اين كه او همه پول هايي را كه از پدرش باز مانده بود، در جنگ پسين به مصرف رساند و با در نظر گرفتن اين توجه ب

خودداري كرد، موقعيت او در ميان 1180واقعيت كه او از پذيرفتن پول هنگفت پرداختي دولت انگليس براي افغانستان در هند
 . حلقات فاسد درباري افغان، لرزان شده است

، ممكن است خيزش در برابر امان اهللا خان از )به تازگي از كابل فرستاده است ر پايه گزارش هايي كه رفيق سوريتسب(حتا 
اين گونه، اتحاد دولت پادشاهي افغانستان و . از خزانه دولت بريتانيا در هند آغاز شود] دشمنان او[طريق تمويل سخاورزانه 

مي تواند به يك عامل واقعي » اتحاد كشورهاي اسالمي«نگلستان زير درفش شعار دولت هاي امپرياليستي تركيه و پارس با ا
        .  در عين حال در برابر نفوذ روز افزون بلشويك ها در روسيه نشانه خواهد رفت.] گ-پيكان آن[مبدل گردد، كه 

                                                 
  .گ-.مستمري ساالنه يي است كه انگليسي ها بر پايه سازشنامه هاي قبلي به اميران پيشين افغانستان مي پرداختند اشاره به. 1180
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بر روسيه شوروي، » آسياييلشكركشي «خود نفس انديشه چنين امكاني به تنهايي، در برابر چشم هاي ما چشم انداز ترسناك 
با وخيم ساختن بيشتر وضعيت نا به هنجار پديد آمده كنوني ناشي از حمايت متحدان از لهستان در برابر روسيه شوروي در 

  .  اروپا را پرداز مي نمايد

ت كه امكان چنين آيا اين همه ترس ما به پيمانه بسنده مدلل و توجيه پذير است و يا تنها هشدار دهنده مي باشد؟ شكي نيس
البته، به رغم آرزومندي هاي (كاري به راستي وجود دارد، چون در روند سال گذشته حوادث بسياري رخ داده است 

كه بديهي است مي تواند سوء ظن افغان ها را در قبال صداقت و بي آاليشي ) صميمانه و حسن نيت حكومت مركزي شوروي
 . سازي وعده هاي سپرده شده و تا هنوز اجرا نشده در سال گذشته؛ بر انگيزد چون و چراي دولت شوروي در زمينه پياده

 !رفيق لنين 

افزون . ما باور داريم كه دخالت شخص شما مي تواند دوستي ميان روسيه شوروي و افغانستان را از برهم خوردن نجات دهد
كان را به سوي دشمنان روسيه شوروي بر اين، مداخله شخص شما در حل و فصل اين بحران جدي مي تواند آماج پي

برگرداند و به سيه روزي هايي كه به دليل جنگ هاي سهمگين در روسيه در طول سه سال گذشته بازتاب يافته است، پايان 
  .ببخشد

اگر شما ده ميليون پوند استرلينگ براي كمك به دوستان روسيه شوروي در هند در نوار مرزي ميان هند و افغانستان و در 
خود افغانستان و همچنين در پارس و تركيه تخصيص بدهيد،  و رهنمود بدهيد تا  در اسرع وقت اين پول را به مناطق مورد 
نظر برسانند، آن گاه است كه همزمان نيروهايي در برابر امپرياليسم بريتانيا در سراسر منطقه از آناتولي در تركيه گرفته تا به 

اهند خاست، كه پس از چندي برنامه هاي بريتانيا را مختل ساخته، آن كشور را از نظر مالي دره گنگ در هندوستان به پا خو
  .ورشكسته و عظمت آن را در خاور نابود خواهد كرد

آن ها ناگزير به . آن گاه آنان فرصت اين را نخواهند داشت تا در برابر روسيه شوروي، لهستان و يا ديگران را بر انگيزند
از خود خواهند گرديد و بر شما خواهد بود  كه تنها  يكراست از راه راديو به امير امان اهللا خان پيام مراقبت و حفاظت 

بفرستيد و به او از دوستي بي آاليشانه روسيه شوروي نسبت به افغانستان اطمينان دهيد و به رفيق سوريتس بنويسيد تا ميان 
ون پوند استرلينگ براي آماده سازي ارتش و كل كشور براي دوستي با افغانستان و شوروي پيمان ببندد و به امير دو ميلي

 .روسيه و براي جنگ با بريتانيا در هند، بدهد

 و موالنا1181پراتاپ، مهندرا سوريتس، محمود خان طرزي، راجا دو ميليون پوند استرلينگ بايست به كميته يي متشكل بر رفيق

 اين كميته قبايل مرزي را از كويته تا. امير امان اهللا خان سپرده شودزير نظارت شخص  1183و حاجي عبدالرازق1182عبيداهللا،

   .براي پيشبرد جنگ چريكي همزمان و مستمر با بريتانيا سازماندهي خواهد كرد چترال

                                                 
  1922-1920رهبر قيام مسلحانه ضد بريتانيايي قبايل پشتون  مسعود و وزيري در سال هاي .  ١١٨١

 -از هند برآمد و در همين سال با قيصر 1914و به سال از رهبران جنبش رهايي بخش ملي هند، ا -) 1976-1886(مهندرا پراتاپ، .  1182
. هينتيگ بود -او هم مانند بركت اهللا عضو هيات نيدرماير. محمد پنجم مالقات نمود -سال بعد با سلطان تركيه . ويلهلم دوم ديدار كرد
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دو ميليون پوند ديگر را بايست براي راه اندازي تبليغات انقالبي در ميان سربازان هندي براي بر انگيختن آشوب و شورش؛ 
اي وادار ساختن كشاورزان به خود داري از پرداخت ماليات؛ در ميان كارگران براي آماده ساختن آنان براي راه اندازي بر

 پراتاپ مي تواند اين كار را با كمال توانمندي در ميان هندي ها و مولوي عبيداهللا رفيق. اعتصابات در لحظات معين هزينه كرد

گذاشته شود و به او بايد پيشنهاد گردد تا  پول بايد به دسترس رفيق سوريتس .جام دهددر ميان مسلمانان در سراسر هند ان
   .چون فرصت بسيار مساعد و مناسب و به سود ما است. دستورالعمل هاي باال را  بي درنگ بدون اتالف وقت انجام دهد

كمال پاشا با ابراز همدردي با او در مبارزه  دو ميليون پوند استرلينگ هم بايد همراه با يك نامه خاص از سوي شما به مصطفي
بايد به او توضيح داده شودكه نبايد با امتيازدهي هاي بريتانيا كه  .در راه آرمان هاي توده هاي نادار و ستمديده فرستاده شود

چون . گول بخوردبراي مسلمانان بماند، - براي سلطان و اماكن مقدس اسالمي) قسطنطنيه(ابراز داشته است تا كنستانتينوپل 
آنان بر تركيه كپيتوالسيون را تحميل مي كنند و سلطان چونان زنداني  .تنگه داردانل در دست نيروهاي متفقين خواهد ماند

سرمايه داران جهان ) جهان ميهنانه(اسيري خواهد گرديد مانند پاپ در واتيكان و مردم تركيه برده شعارهاي كاسموپوليتيك 
  .خواهند شد

ون پوند ديگر براي پارس براي تبليغ و جذب دهقانان به ارتش آزاديبخش پارس از يوغ بريتانيا، زير رهبري رفيق دو ميلي 
پارس مركز پويايي هاي 1185.خان داده شود كوچك .]گ- ميرزا[با همكاري 1184)تاري وردي يف(خان عمو اغلي  حيدر

آن ها توپخانه سنگين را از هند به آن جا . در پارس استمشهد پايگاه اصلي ارتش بريتانيا . انگلستان در آسياي ميانه است
 .آورده اند

با توجه به اين كه راه آهن سيستان، مشهد را با شبكه راه آهن هند پيوند مي دهد و يا به زودي خواهد داد، مانند روز روشن 
تا به سود خود به محض اين كه  مي گردد كه انگليسي ها در مشهد مواضعي را مي گيرند كه به آن ها اين فرصت را مي دهد

بستر سياسي و زمينه بين المللي مناسب فراهم گردد و به آن ها اجازه انتقال نيروهاي نظامي هند به ايران را بدهد، تركستان 
  .روسي را بگيرند

آن ها در  هرگونه اشتهاي آن ها را براي آغاز يك جنگ تازه جهانگشايانه هنگامي كه] جهاني[مگر، پنج سال جنگ پسين 
  .نتيجه پيروزي هاي خود، گستره يي برابر با دو ميليون مايل مربع را زير كنترل خود درآوردند، فرو نشانده است

                                                                                                                                                             
در روسيه شوروي به سر برد و  1919 -1918در سال هاي .  گماشته شد» حكومت موقت هند«به سمت رييس جمهور  1915او به سال 

  . با لنين ديدار كرد و پس از جنگ جهاني دوم دو باره به هند بازگشت
او در خانواده يك سيك به دنيا . از رجال جنبش رهايي بخش ملي هند و شخصيت مذهبي مسلمان –) 1944-1872(عبيداهللا سندي.  1183

سال هاي جنگ . آموزش ديد و سپس هم در آن جا به تدريس پرداختاو در مدرسه ديوبند . آمد و سپس آيين اسالم را پذيرفت
  .بود» حكومت موقت هند«او عضو . جهاني اول را در افغانستان به سر برد و با پويايي در مبارزه در برابر انگليسي ها مشاركت ورزيد

، نوشته پروفيسور »ايران و افغانستان: نشوروي ها و همسايه هاي جنوبي شا«: براي به دست آوردن آگاهي بيشتر نگاه شود به.  ١١٨٤
تجاوز بي «و نيز  2001دهلي،» پامير«، ترجمه عزيز آريانفر، انتشارات 1986، لندن )بيت المقدس(اورشليم  1985ولودارسكي، لندن، 

  .گ- 2001، پيشاور، »ميوند«، موسي پارسيدس، ترجمه عزيز آريانفر، انتشارات »آزرمانه
  .گ-دو اثرنگاه شود به همين .  ١١٨٥
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افزون بر اين، گل كردن انفجارات انقالبي برخاسته از هند، اوضاع نا به هنجار قبايل سركش و آشتي ناپذير مرزي شمال 
است دوستانه روسيه شوروي نسبت به افغانستان و ناخشنودي محسوس اكثريت مردم باختري، برپايي روابط ديپلماتيك و سي

پارس از اشغال كشور شان از سوي انگليس و قدرت گيري روز افزون مصطفي كمال در تركيه و همدردي فزاينده جهان 
ت در طول اين زمان اندكي آرام همه اين عوامل در كل پيشگامان سياست بريتانيا در هند را وادار گردانيده اس - اسالم با وي

  .و سيك ها را به تركستان روسيه گسيل نمايند گرفته و دم بگيرند و به آن ها فرصت ندهد تا هنگ هاي گورك ها

آن ها كنون سرگرم زمينه سازي براي . با اين حال، برنامه تسلط بر جهان از سوي نژاد انگلوساكسون هنوز هم روي ميز است 
نمايندگان ارمني  - »دوستداران شان«همه استان هاي تركستان به دست » زير آب ساختن«آينده نزديك و  گرفتن تركستان در

آن ها از مشهد به گسيل پول و سالح به بخارا و فرغانه مي . براي پخش تبليغات به سود انگلستان در برابر بلشويك ها اند
  .ه مي سازندپردازند و آن ها را به شورش در برابر دولت بلشويكي آماد

به باورهاي مذهبي مسلمانان هند در مسأله خالفت، بر آن شده است تا قسطنطنيه را » به خاطر ارجگذاري«چون دولت بريتانيا 
به دست سلطان و اماكن مقدسه مسلمانان را براي خود شان بگذارد، بنا بر اين، براي ديپلماسي بريتانيا وقت آن رسيده است تا 

افغانستان، پارس و تركيه دلجويي نمايد و جهان اسالم  را به خود متمايل گرداند و از آن ها در برابر دشمن از توده هاي هند، 
 .بهره گيري نمايد روسيه بلشويك -خود

ما باور كامل داريم كه شما رفيق لنين، با دخالت شخص تان در مساله، با توجه به موارد فوق، مي توانيد از فاجعه پيش آينده   
مصرف ده ميليون پوند در ابعاد پيشنهادي، با ذهنيت كنوني در اين برهه در آسيا مي تواند تاثير بيشتري . يري نماييدجلوگ

هر گونه سهل انگاري از سوي دولت . نسبت به صد ميليون پوندي كه انگليسي ها به سود خود هزينه كرده اند، داشته باشد
يل مرزي، هند، ايران و تركيه در چنگال توطئه هاي بريتانيا گردد، به معناي از راه شوروي كه  منجر به افتادن  افغانستان، قبا

  .رسيدن فاجعه هيواليي و وحشتناكي خواهد بود

اميدوارم كه شما با در دست داشتن برگ برنده، نشستي در باره اوضاع با رفيق تروتسكي داشته باشيد و با اطمينان كامل به 
  .راي سريع اين طرح رهنمود دهيدگونه بايسته به منظور اج

  .براي شما آرزو سالمتي، شادماني و طول عمر آرزو دارم

 با درود هاي گرم  قلبي

 بركت اهللا شما  ارادتمند

  ،3-1برگ هاي  24418، كارتن 1، پرونده ويژه 2فوند بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، 

  ترجمه از انگليسي،

   براي بررسي براي رفيق چيچيرين،  :د لنين در حاشيه سند رهنمو 
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  سند شماره پنج
  ، و در خاك هند]ميان افغانستان و هند[طرح عمليات نظامي در مرز 

  Roy(1186(روي . ن. تدوين شده از سوي م
         ::::پيش درآمدپيش درآمدپيش درآمدپيش درآمد

يه هاي جامعه پهن احساسات ضد انگليسي توده ها به پيمانه بس بااليي در ميان همه ال. وضعيت در هند بسيار پيچيده است
نيروي انقالبي انباشته شده در . اوضاع توانفرساي اقتصادي، توده ها را به پويايي هاي انقالبي سوق داده است. گرديده است

هند، به آساني مي تواند شعله هاي آتشي را بيفروزد، كه ممكن است در نابودي حكومت استعماري بريتانيا كمك كند و با 
        .الب جهاني مساعدت نمايداين كار به امر انق

        
البته، پيروزي . تنها دليلي است كه جلو انفجار انقالب سراسري در هند در دو سال گذشته را گرفته است - كمبود جنگ افزار

نهايي انقالب پرولتري در هند تا حد زيادي وابسته است به سازمان نيرومند، حزب خوب و با دسپلين، كه بتواند توده هاي 
  .دار و دهقانان بدون زمين را به آزادي هاي اقتصادي و اجتماعي از طريق مراحل گوناگون تجربه انقالب برساندكارگران نا

  
اوضاع ] جنگ جهاني اول[اما جنگ اروپا  .تا همين اواخر، تبليغات انقالبي در هند بيشتر داراي بار بورژوازي ملي بود

اين تغيير آن بوده است كه انرژي انقالبي مردم هند ديگر در  اليه هاي اقتصادي كشور را بسيار دگرگون كرده است و نتيجه 
اين امر به رسميت . اين انرژي در پويايي نيرومند توده هاي بزرگ طبقه كارگر بيان مي گردد. روشنفكران بيان نمي گردد

شنفكران و اليه هاي مياني پيش از شناخته شده است كه تبليغات خوب و كار سازمانيافته بايد در ميان كارگران، دهقانان، رو
  .درگرفتن سراسري  خيزش مسلحانه انجام شود

  
از جايي كه . در اين جا بايد نشاندهي شود كه اوضاع سياسي كنوني كشور امكان تبليغات را در ابعاد بزرگ منتفي مي داند

پي مي تواند ره آوردهاي خوبي به بار نزديك به نود درصد باشندگان كشور بيسواد اند، تبليغات زير زميني و پنهاني چا
اين عقب ماندگي در آموزش و پرورش مردم در نتيجه سياست دولت انگلستان است و مادامي كه بريتانيايي ها در هند . نياورد

  . حكومت كنند، هيچ اميدي به تغيير در اين سياست ديده نمي شود
  

بي كنوني در هند به آساني مي تواند براي قيام، كه مي تواند زمينه با به دست آوردن جنگ افزارهاي مورد نياز، وضعيت انقال
  .بزرگي براي پويايي هاي انقالبي فراهم كند، مورد بهره برداري قرار گيرد

  
در اوضاع كنوني، خيزش مسلحانه با هدف سرنگوني حاكميت بريتانيا، تنها از طريق حمله به هند در نقاط استراتيژيك با دقت 

  .ه با يك ارتش به اندازه كافي نيرومند و سازمان يافته برونمرزي ممكن استبرگزيده شد

                                                 
  . گ-)انترناسيونال كمونيستي(يكي از بنيادگذاران و رهبران جنبش كمونيستي در هند و نماينده هند در كمينترن .  1186
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سازماندهي قيام مسلحانه به كمك توزيع جنگ افزارهاي قاچاقي به انقالبيون، چناني كه بارها و بارها ثابت شده است، 
انقالب براي سرنگوني حاكميت  آن ها آماده پيوستن به. بيشتر سپاهيان هندي از روزگار خود ناخشنود اند. ناممكن است
برپايه گزارش هاي رسمي محرمانه نزديك به هشتاد درصد سربازان هندي نمي توانند در صورت بروز انقالب . بريتانيا هستند

        . قابل اعتماد در نظر گرفته شوند
        

و لشكركشي هاي مختلف اين موضوع از روي رفتارهاي يگان هاي هندي در مرز شمال باختري، در پي جنگ اخير افغانستان 
وضعيت نيروهاي نظامي هند به گونه يي است كه به رغم حضور چهل هزار سپاهي . ثابت شده است] قبايل پشتون[در برابر 

اما با وجود اين تمايل . ، فرماندهي نظامي بريتانيا تصميم به عقب نشيني هاي پيهم گرفت)بين النهرين(هندي در ميسوپوتامي 
اين به خاطر دو دليل  . سربازان هندي، به آن ها نمي توان اعتماد كردكه  ابتكار قيام را در دست بگيرندبه شورش در ميان 

  : است
هنگامي كه مردم به قيام نظامي نپيوستند كه اين كار سربازان را ناگزير به  نشستن در انتظار 1857،1187تجربه نافرجام در  - 1 

        .مي نمايد تا قيام مردمي آغاز گردد
آن ها  هيچ دسترسي يي به . در دژ ها، در آپارتمان ها و در سربازخانه ها، غير مسلح نگه داشته شده اند سپاهيان هندي  -2

  . انبارها و زرادخانه هايي كه به دقت از سوي نيروهاي بريتانيايي پاسباني مي شوند، ندارند
  

ر حالي كه در يك تنها استان پنجاب دست كم دو سرباز هندي وجود دارد، د 250000كنون، در سراسر كشور  نزديك به 
» بازنشسته«اين سربازان . صد هزار سرباز مرخص شده از خدمت با تجربه عملي كاربرد جنگ افزارهاي پيچيده موجود اند

         ....سرشار  از روح انقالبي اند
        

        طرح پيشنهاديطرح پيشنهاديطرح پيشنهاديطرح پيشنهادي
سالح، مهمات و  - هند نياز به كمك هاي نظاميبراي پيروزي انقالب، سرنگوني و يا تضعيف جدي حاكميت بريتانيا، مردم 

در بيرون از مرزهاي كشور بايد به . اين سالح ها بايد به هند با نيروي نظامي برده شود    .ديگر ساز و برگ نظامي دارند
ر سازماندهي ارتش به اندازه كافي نيرومند براي حمله به هند در يك لحظه خاص مبادرت ورزيده شود تا با خود جنگ افزا

        .كافي براي تجهيز مردم بياورند
اين ارتش تهاجمي بايد براي انجام اقدامات سريع به اندازه كافي نيرومند باشد، با هدف اشغال و نگهداري برخي از بخش 

ي طبقه كارگر سرزمين هاي اشغالي بايد ب. با ارتباط خوب با پايگاه خارجي تاميناتي.] گ- با افغانستان[هاي هند در امتداد مرز 
        .درنگ با اسلحه مجهز شوند تا نيروهاي انقالبي را در كشور افزايش دهند كه متناسب با افزايش آن ها حركت خواهند كرد

پيش از آغاز عمليات علني ارتش تهاجمي به كشور هند بايد به شكل قاچاق شمار كافي جنگ افزارهاي سبك، بمب ها و 
ميان گروه هاي گوناگون انقالبي به منظور نابود كردن خطوط راه آهن، مواد منفجره گوناگون آورده شود، كه بايد در 
         .پخش گردد تا بسيج سريع نيروهاي نظامي انگليسي را فلج گرداند... تلگراف و خطوط تليفون، منفجر كردن پل ها، و

                                                 
در هند از يگان هاي سپاهي ارتش بنگال آغاز گرديد، كه با خشنونت از سوي انگليسي ها  1859-1857قيام توده يي سال هاي .  ١١٨٧

  . سركوب گرديد
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ا منحرف در عين حال به سازماندهي شعله ور ساختن شورش هاي محلي پرداخته شود تا توجه مقامات نظامي ر

تدبيرهايي گرفته شود براي آن كه سپاهيان شورشي هندي همزمان به پا برخيزند و بكوشند انبارهاي بايد . بسازد
اين گونه، براي دولت هند بريتانيايي موانعي ايجاد خواهد شد در برابر  . اسلحه را در همه جا ها به دست بياورند

عمليات نظامي بايد با اعتصاب سراسري در درون كشور پشتيباني . تمركز همه نيروهاي خود در برابر ارتش تهاجمي
         .شود

 ::::موفقيت اين طرح نياز به آماده سازي هاي عملي و مواد زير داردموفقيت اين طرح نياز به آماده سازي هاي عملي و مواد زير داردموفقيت اين طرح نياز به آماده سازي هاي عملي و مواد زير داردموفقيت اين طرح نياز به آماده سازي هاي عملي و مواد زير دارد

به روسيه و با توجه به تمايالت ضد بريتانيايي او، .] گ- امان اهللا خان[با توجه به نزديكي فرمانرواي كنوني افغانستان  -1
با در نظر داشت اين كه پنجاب بايستي از سوي ارتش تهاجمي (د در مرز شمال باختري هند طرح را بهتر خواهد بو

حضور دو صد هزار سپاهي ترخيص شده از ارتش در استان پنجاب، اين استان را به ويژه . پياده كرد) اشغال گردد
 ....براي اين منظور مناسب مي سازد

به همين دليل ما . ي هند بايد از راه سرزمين افغانستان انجام شودهر گونه كمك شايان توجه نظامي به نيروهاي انقالب -2
دولت بريتانيا اين اهميت استراتژيك افغانستان را نيك مي داند و دست به هر . به دوستي دولت افغانستان نياز داريم

بيرهاي پيش هرگاه مساله هند جدي بررسي گردد، تد. كاري مي زند تا دولت افغانستان را تطميع نمايد و بخرد
كه داده شود، ... هر گونه كمك نظامي در قالب جنگ افزار و . گيرنده ايمني در افغانستان بايد به سرعت گرفته شود

 .دولت افغانستان را به سرعت به سوي ما مي كشاند

رتش تهاجمي قبايل مختلف نيمه مستقل در مناطق مرزي از پامير تا بلوچستان را مي توان چونان پايگاه سربازگيري ا     -3
افزون بر اين، شمار شايان توجهي از سربازان پيشين هندي را مي توان براي سازمان و آرايش ارتش  .ارزيابي كرد

پژوهش هاي انجام . در كابل، شمار بسياري از مهاجران هندي بود و باش دارند .تهاجمي به سوي خود جلب كرد
] از جمع آنان[د كه مي توان ارتشي را مشتمل بر  صد هزار نفر شده و گفتگوها با رهبران قبايل مختلف نشان مي ده

 .سازمان داد

آن ها همه مردان جنگي خوبي هستند، كه عادت به حمل و خريد و فروش جنگ افزار دارند و آن ها را مي توان  
 .آموزش داد در كوتاه ترين زمان... به آساني با كابرد تيربارها، توپ هاي سبك كوهي، نارنجك هاي دستي ، و 

البته، اين ارتش، جمع آوري شده در ميان اين قبايل، بايد اجير شوند، بنا بر اين، شما بايد به خصوص در گزينش 
نوار مرزي بايد به چند بخش تقسيم شود، كه هر بخش بايد زير فرمان يك انقالبي طرف اعتماد . افسران مراقب بود

بخش همچنين بايد از انقالبيون برگزيده شايان اعتماد متشكل باشد  نستاد هر يك از اين افسرا. باشد) كمونيست(
  . كه  براي اين منظور آموزش ديده باشند

اين افسران دونپايه را مي توان به آساني از ميان پنجابي ها و افغان هايي كه در خدمت نظامي نبوده و در جنگ هاي 
رتش هاي هند، پارس، بين النهرين و تركيه همچنين مي سپاهيان گريزي از ا. اروپا شركت نموده باشند برگزيد
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فرماندهان بخش ها بايد يا از افسران ارتش سرخ و يا بايد از ميان . توانند براي اين منظور در نظر گرفته شوند
در كابل و تاشكنت  بايد . روشنفكران انقالبي هند انتخاب شوند كه صدها تن از آن ها مي توانند آموزش ببينند

  .زشگاه هايي براي آموزش اين افسران سازمان بيابدآمو

نفر بسيار خوب مجهز با جنگ افزارها و ساز و برگ مدرن،   25000شمار سپاهيان ارتش تهاجمي بايد دست كم  -4
تيربارها، توپخانه سبك كوهي، هواپيماها، نارنجك هاي دستي، ايستگاه راديويي، تليفون و وسايط حمل و نقل، و 

  .باشد.... سي، پزشكي وتيم هاي مهند

افزون بر سالح هاي مورد نياز براي تجهيز ارتش تهاجمي، بايسته است مقادير بزرگ ساز و برگ نظامي در مكان   -5
جايي كه آن ها را بتوان  به آساني به هند، به محض اين كه بخشي از  - هاي خاصي در مرزهاي روسيه و افغانستان

اين تامينات نظامي بايد براي مسلح ساختن توده ها در . فته شود، انتقال داداين كشور از سوي نيروهاي تهاجمي گر
ارتش پرولتري يي كه اين گونه در سرزمين هاي گرفته شده سازمان . سرزمين هاي گرفته شده در نظر گرفته شود

 .يل خواهد نمودداده خواهد شد، تكيه گاه اصلي نيروهاي انقالبي را كه به درون كشور به پيش خواهند تاخت، تمث

بايسته است تا راه هاي مواصالتي و وسايل مخابراتي خوب براي برپايي ارتباط سازماندهي گردد تا جنگ افزارها ها   -6
به نيروهاي انقالبي ) در مرز تركمنستان و افغانستان( ]شايد كشكا[و تداركات را بتوان به سرعت و به آساني از پايگاه 

 .رس رساني  نمود فعال در مرزها و در خاك هند

البته، روشن است كه هر جايي كه ممكن است، سپاهيان شورشي هندي زرادخانه ها را به تصرف خود در خواهند  
اما موقعيت سربازان به ندرت چنين امكاني را در دست آنان خواهد گذاشت مگر اين كه نيروهاي انقالبي به . آورد

كه ارتش هاي كامل را به محاصره بيندازند و يا استحكامات دشمن را  پيمانه كافي بزرگ و نيرومند گردند براي آن
 . تصرف نمايند

بي درنگ بايد اقدام به بازسازي خطوط راه آهن و ارتباطات در امتداد مرز با افغانستان و در تركستان و كشيدن  -7
 . ه خاك افغانستان گرددخطوط تازه تداركاتي راهبردي و بهسازي مسيرهاي مواصالتي و رس رساني كارواني از را

كشكا، سمرقند، ترمز، انديجان  منابع كافي و مواد جنگي بايد به تدريج و پنهاني حمل و در جاهايي مانند پست هاي -8
انترناسيونال (و به دفتر كمينترن  و پامير، بر پايه رهنمودهاي كارشناسان نظامي اعزامي به سفارت شوروي دركابل

سالح براي ارتش حد اقل پنجاه هزار نفري و مهمات به اندازه كافي، كه براي . ر گردددر تاشكنت؛ انبا) كمونيستي
 .چند ماه بسنده باشد، بايد در اين جاها پيش از آغاز عمليات نظامي انبار  گردد

ان انقالبي كه بايد از سوي افسر] پشتون» آزاد«[در عين حال، بايد سالح به مرز هند و افغانستان براي توزيع در ميان قبايل
 .يي كه براي آموزش و سازماندهي نظامي آن ها به آن جا فرستاده خواهند شد، گسيل گردد

هرگاه پيچيدگي هاي سياسي ممكنه و خطر جنگ تمام عيار با انگلستان مانع از اين كار نگردد، ارتش سرخ روسي به  -9
. نيروهاي انقالبي فعال در هند متمركز شوندبراي كمك به ) در صورت لزوم(اندازه كافي نيرومند بايد در تركستان 
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البته، در همان زمان در هند بايد  تبليغات همه جا گستري به راه انداخته شود مبني بر اين كه چنين اقدام ارتش سرخ  
 .از سوي مردم هند چونان لشكركشي بيگانان ارزيابي نگرديده، بل كه به عنوان كمك  دوستانه پذيرفته شود

فهرست آن در پيوست (اده گيري براي پياده سازي اين طرح بايد مقادير كافي جنگ افزار همپا با آم -١٠
چنين عملياتي در . مرزي فرستاده شود] قبايل[در اسرع وقت بايد براي پشتيباني از عمليات ) پيشكش گرديده است

ه و تاثير نيرومند روحي سازمانيابي عملي قبايل در يك واحد نظامي زير فرماندهي نيروي منظم عامل موثر بود
انجام ماهرانه عمليات، . شاياني در هند خواهد داشت و توده ها را در پويايي هاي انقالبي شان تشويق خواهد نمود

حتا با نيروهاي نسبتا كوچك، دولت هند را در يك موقعيت سر درگمي و سراسيمگي فرو خواهد برد كه چنين 
   .بي سازنده بوده استاوضاعي هميشه براي پاگيري روحيه انقال

            ::::پيوستپيوستپيوستپيوست

فهرست جنگ افزارها و ساز و برگ هايي كه بايد براي پشتيباني از عمليات مرزي فرستاده شود، در پيوست طرح تدارك و 
  : پياده سازي تقديم است

 ميل تفنگ با تعداد كافي گلوله 5000

  دستگاه تيربار با تعادا كافي مرمي  50

  دد گلوله براي هر يك ع 500قبضه تفنگنچه با  500

  عدد نارنجك دستي 4000

 شش فروند هواپيما با پرسنل

  هشت دستگاه ايستگاه راديويي با پرسنل

  .يا تاشكنت آورده شده و به دسترس سفارت در  كابل گذاشته شود ترمز همه اين ها بايد به

 ايجاد تشكيالت بايسته براي راه اندازي فوري عمليات مرزي 

   ]براي فرماندهي[پنج افسر از ستاد كل ارتش سرخ .] گ-گماشتن[

  گسيل شماري از تيربارچيان و مربيان 
  امضاء
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  9سند شماره 
  تسكيجمال پاشا عنواني لنين و ترو )يادداشت(نامه 

  :از نگاه انقالب جهانياز نگاه انقالب جهانياز نگاه انقالب جهانياز نگاه انقالب جهاني هندهندهندهند اهميت انقالباهميت انقالباهميت انقالباهميت انقالب - 1

كه همه جهانيان، توده ها و حتا (مي پندارم كشيدن هند از دست بريتانيايي ها . من بر آنم كه كليد انقالب جهان در هند است

دار و انديشيدن شخصيت هاي جداگانه آماج تازيانه خشم آنان اند و از آن ها همه آن چه را كه دارند به شمول آزادي كر

؛ براي ديگر توده ها مزايايي  مي دهد كه براي درك آن بايسته )بيرون از محدوده خواست ها و منافع بريتانيا، ستانده اند

 .نيست ديپلمات بزرگ بود

جان لنگ بريدن هند از تنه امپراتوري بريتانيا به معناي شكستاندن تير  پشت آن خواهد بود و انگلستاني را كه همانند مفلو 

اگر، از سوي ديگر، ما اين رويداد را از  .لنگان با چوب دست راه خواهد رفت، از  گزندرساني به ديگران محروم خواهد كرد

ميليون نفر باشندگان بريتانيا  40-30ديدگاه تفكر انقالبي بنگريم، مي بينيم كه از دست دادن هند، كه چونان منبع حياتي براي

  .طي وحشتناكي سر دچار خواهد كرداست، آن كشور را با قح

دولت بريتانيا، كه اكنون نمي داند چه تدبيري روي دست بگيرد تا دو ميليون بيكار خود را نان بدهد، آن گاه خود را مانند 

ميليون بيكار ديگري كه به لشكر دو ميليوني كنوني  12- 10كسي احساس خواهد كرد كه گلويش در پنجه نيرومند خشم

 - ت، گير افتاده باشد و انسانيت اين گونه به آزادي دست خواهد يافت و از شر يكي از  بزرگترين دشمنان خودخواهند پيوس

  .از شر اين حكومت ستمكار و خودكامه  و رهبر بالمنازع سرمايه داري و امپرياليستي جهان رهايي خواهد يافت

فروگذاشت اين . نسبت به راه اندازي انقالب در هند باشداين گونه، براي انقالبيون كنون نمي تواند مساله پراهميت تري 

 .رسالت هرگاه تنها براي لحظه يي  هم باشد، به معناي لغزش جبران ناپذير و كشنده يي خواهد بود

        

                                                 
، »تجاوز بي آزرمانه«: دست آوردن آگاهي بيشتر در زمينه تدارك راه اندازي انقالب در هند، نگاه شود بهبراي به .  ١١٨٨

  .گ- ، كابل2001پروفيسور داكتر موسي پارسيدس، ترجمه عزيز آريانفر، 
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  ::::هندهندهندهند اهميت افغانستان از منظر انقالباهميت افغانستان از منظر انقالباهميت افغانستان از منظر انقالباهميت افغانستان از منظر انقالب    - - - - دومدومدومدوم

  :مي توان با دو شيوه مختلف در پياده سازي انقالب در هند كار كرد

 ل هنددر داخ. آ

  از بيرون هند. ب

سفير شوروي در گزارش مفصل خود عنواني حكومت شوروي كاري را كه كنون در هند در  -سوريتس از جايي كه در -. آ

دست انجام است، سرشت آن، چگونگي سازماندهي آن، توانايي ها و نيز پويايي هاي تبليغي انقالبيون هند را شرح داده 

 .اره كار پيش رو در بيرون از مرزهاي هند سخن خواهم گفتاست؛ من در اين يادداشت در ب

 .در خارج از هند، افغانستان تنها مركز پويايي هايي است، كه براي راه اندازي انقالب هند مورد نياز است -  .ب

ابر هند است و افزون بر اين، افغانستان پايگاه منحصر به فرد و بسيار طبيعي استراتيژيك براي هر گونه عمليات نظامي در بر

همچنين تنها منطقه يي است كه مي توان تمام تالش ها را براي هدايت و تحكيم و تقويت جنبش انقالبي در هند، در آن 

 .متمركز گردانيد

كه داراي اهميت يك رويداد چرخشي و نقطه عطف در (انقالبي يي كه آرمانش راه اندازي رويدادي چون انقالب هند 

 .اشد؛ هرگاه همه چيزهاي مورد نياز را داشته باشد، بيخي در دستيابي اهداف خود مطمئن خواهد بود، ب)تاريخ بشريت است

به سختي بتوان در سراسر روي زمين جايي را مناسب تر از از افغانستان براي كار در برابر دولت انگليس در بيرون از هند 

  .يافت

         ::::دوست يا دشمن؟دوست يا دشمن؟دوست يا دشمن؟دوست يا دشمن؟: : : : افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان     - - - - سوم سوم سوم سوم 

يت جغرافيايي و سياسي افغانستان، انقالبيون هندي نمي توانند رسالت ارزشمندتري از دستيابي به دوستي با اين با توجه به موقع

انقالبيون هندي مي توانند در اين . دوستي با افغانستان مي تواند هر گونه كمكي به انقالب هند فراهم نمايد. كشور داشته باشند

و از هند آدم هاي طرف نياز خود را فرا بخوانند و به آن كشور مواد را براي خرابكاري  جا پايگاه هاي ارتباط با هند را ايجاد

در يك سخن، دوستي با افغانستان كمك خواهد كرد هرگونه اقدامات انقالبي را  در هند  به سرعت راه . ها گسيل دارند

قدامات انقالبيون هند را ّفّّلج بسازد و ميان آن در عين زمان، همين گونه، دشمني با افغانستان مي تواند هر گونه ا. انداخت



 ٥٢٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

در نتيجه، هدف اصلي ما اين است كه پيوسته در پي دوستي . برپا دارد« ديوار چين«كشور و هند ديوار رخنه ناپذيري به سان 

 . با افغانستان برآمده و به توسل به هر دستاويز براي تقويت همه روزه آن نماييم

چون بيطرفي افغانستان، براي ما مزاحمت . خصومت، بل حتا بيطرفي افغانستان براي ما زيانبار استمي پندارم كه نه تنها 

مسلحانه  در هند شمرده مي شوند، نفوذ كنيم و نخواهيم توانست از » روح انقالب«خواهد كرد در ميان قبايل مرزي پشتون كه 

  .محروم خواهيم گرديد] چون پشتون ها[آن بهره مند گرديم و در مبارزه بر سر هند از حاميان مهمي 

        

 ::::قبايل مرزيقبايل مرزيقبايل مرزيقبايل مرزي. . . . 4444

شناخته مي شود و در مرز ميان افغانستان و هند واقع است، مردمان مسلمان   1189»ياغيستان«باشندگان كشوري كه بيشتر به نام 

بريتانيايي ها در جنگ به سال هاي سال است كه ياغيستان با . و بسيار دلير و جنگجو اند كه روي هم رفته  افغان تبار مي باشند

  .سر مي برد و به ياري همين جنگ توانسته است استقالل نسبي يي داشته باشد

  

بود و باش دارند كه شيعه مذهب و دوست و حامي انگليسي هستند، در حالي كه  ُكرُم –در مركز در شمال، قبايل چِترال و

افريدي ها آرام هستند؛ برعكس، وزيري ها و  ه كنون مومندها وهرگا .همه ديگر قبايل دشمنان تشنه به خون انگليسي ها اند

كه دانشمند مسلمان، آدم پخته و بسيار هوشمند با شخصيت  -حاجي عبدالرازق. مسعود به نبرد در  برابر  بريتانيا ادامه مي دهند

زار محروم بوده است، از هر فرصتي است و به رغم آن كه  از همه گونه اب]  مسعود[فوق العاده نيرومند مي باشد، رييس قبيله 

  .براي يورش به كاروان هاي انگليسي بهره برداري مي نمايد

افريدي ها، مهمندها، و سپس هم در جنوب بيشتر قبايل بلوچ، تنها در انتظار منابع چشمگير هستند و چشم به راه اشاره ما  

   .براي آن كه خيزش مشترك را آغاز نمايند

 

هم با ارزش ترين ابزار ما براي رهبري جنبش مسلحانه انقالبي در مرزهاي هند، مردم قبايل اند؛ مگر، با  با اين همه، هر چند

توجه به اين كه تا كنون هيچ كمكي از ما دريافت نداشته اند، اعتماد شان بر ما با گذشت هر روز كاهش مي يابد و آغاز به 

                                                 
  .هند بريتانيايي مي باشد) افغان يا پتان(قبايل پشتون » آزاد«سخن بر سر نوار .  ١١٨٩
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هد شد؟ پرداختن جدي به اين قبايل مرزي، كه مي توانند در صورت انديشيدن در باره آن مي كنند كه آينده شان چه خوا

   .هزار نفر به ميدان بياورند، رسالت جدي ما است 200تا 150نياز، براي ما نيروهاي انقالبي مسلحي از 

  

روشن است عبدالرازق  به دست آورده ام، سپرده ام و او هم  حاجي نسخه هايي از نامه هايي را كه  از سوريتس من به سفير

 از اين نامه ها و نيز نامه هاي دريافتي  از سران قبيله يي. آن ها را بايد به كميسارياي خلق در امور خارجي فرستاده باشد

آن ها در ) در صورت تامين منابع بايسته(و مومند، به آساني بر مي آيد كه روزي كه من اشاره بدهم، در همان روز   افريدي

تنها فراهم كردن پول و گلوله براي تفنگ هاي بريتانيايي  -روشن است كه منظور از منابع. واهند خاستبرابر انگليس به پا خ

اگر . در پيوست اين يادداشت، ميزان بودجه و مقدار مهمات مورد نياز  آن ها را بر شمرده ام. و گسيل چند افسر تركي است

ن درك كرد كه ندادن اين قرباني كوچك مي تواند دليل در نظر بگيريم كه كه اين خواست ها ناچيز هستند، مي توا

  . سوگمندي ژرف در آينده گردد

  

حاجي عبدالرازق يكي از بزرگ ترين دوستان ما و از مالهاي بسيار پرنفوذ در افغانستان است، كه مي تواند احساس دشمني 

. يد به موقع  هر آن چه را كه او بخواهد، برايش بدهيمما نبايد چنين كسي را از دست بدهيم و با. در برابر انگليس را بر انگيزد

من به او وعده بسيار جدي . پيش از  برآمدن از كابل، من به او گفتم كه همه چيزهايي را كه مي خواهد، برايش خواهم آورد

آن گاه ديگر هيچ . دادحال اگر من با دست خالي برگردم، او را در موقعيت بسيار دشواري در ميان قبايل قرار خواهم . داده ام

  .دشوار نيست در اين حال آن چه را كه ما از دست مي دهيم، تصور كرد.  كسي به سخنان من باور نخواهد كرد

 ::::تدبيرهاي گرفته شده از سوي انگليسي ها براي حفظ هند و اوضاع افغانستانتدبيرهاي گرفته شده از سوي انگليسي ها براي حفظ هند و اوضاع افغانستانتدبيرهاي گرفته شده از سوي انگليسي ها براي حفظ هند و اوضاع افغانستانتدبيرهاي گرفته شده از سوي انگليسي ها براي حفظ هند و اوضاع افغانستان    ----پنجمپنجمپنجمپنجم

از جايي كه اين نكته به . گسترش بسيار يافته است احساس آزادي زاييده شده در هند پس از جنگ جهاني دوم، به تازگي ها 
پيش از اين، . كميسارياي خلق در امور خارجي نيك روشن است، از سخن گفتن پيرامون آن در اين جا خودداري مي ورزم

به مردم هند  انگليسي ها بر آن بودند تا هند را از حمله از بيرون از سوي دولت هاي ديگر امپرياليستي نگه دارند و هيچ اهميتي
 .نمي دادند كه  براي قرن ها عادت كرده بودند در ناداري و بي نوايي زندگي كنند،

، ديگر 1857در پنجاب در ماه اپريل ] 1859- 1857سراسري سال هاي [بريتانيايي ها با به خاك و خون كشانيدن شورش 
مگر، . مال باختري هند بريتانيايي روي دست بگيرندبايسته نمي پنداشتند تدبيرهايي جز از جلوگيري از يورش قبايل مرزي ش
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كه هم اكنون در قلب مردمي 1190 (swaraj)، سواراجكنون ديگر اوضاع از ريشه دگرگون گرديده است و پرتو خورشيد 
  .در حال طلوع است، كه خود را  تحقير شده و اهانت شده مي پنداشتند، چشمان انگليسي ها را خيره مي نمايد

ارند وانمود نمايند كه هيچ بهايي به پاگيري شگفتي بر انگيز  جنبش رو به رشد نمي دهند و همچنان اقداماتي را  آن ها تالش د
همه كارشناسان نظامي انگليس مي . در نظر مي گيرند كه بايسته است براي پس زدن حمله احتمالي در برابر هند اتخاذ كرد

باختري صورت گيرد و سفارش مي نمايند تا  با تقويت و تحكيم اين بخش  پندارند كه اين حمله ممكن است تنها  از شمال 
روشن است با سخن گفتن در باره مرز شمال باختري،آن ها به طور طبيعي، افغانستان را . مرز، آن را رخنه ناپذير بگردانند

  .منظور مي دارند

اما اين امر مي تواند . د حتا به انديشه حمله به هند باشدبريتانيايي ها باور دارند كه افغانستان در حالت كنوني آن، نمي توان
بيخي و از ريشه متفاوت گردد اگر افغانستان، با بهره گيري از پشتيباني راستين شوروي، بتواند در مدت كوتاهي به سر و 

وهاي مسلح در كشورهاي سامان دادن به امور داخلي و سازماندهي ارتش خود بپردازد و به ويژه، اگر اقدام به سازماندهي نير
مسلمان آسياي ميانه واقع در شمال افغانستان و جنوب روسيه گردد، ارتش افغانستان تقويت خواهد گرديد، كه سپس مي 

حتا اگر انقالب و نا آرامي هاي بزرگ  در هيچ جايي در داخل كشور رو . تواند در باره حمله نظامي احتمالي به هند بينديشد
  . ندهد

مين دليل، به منظور جلوگيري از چنين خطر بزرگري، بريتانيا در تالش است، باالتر از همه، روحيه رزمي  قبايل را همانا به ه
سپس مي كوشند براي رسيدن به دوستي با افغانستان، با هر گونه . در هم بكوبد تا آن ها در آينده حتا نتوانند از جا بجنبند

  .قرباني الزم را بدهند

 :نع از اين است كه بريتانيا به زور  افغانستان را اشغال نمايددو دليل عمده ما

  امكان دخالت روسيه  -1

  خطر خيزش سراسري در هند  --  2 

در سرشت نيرنگ بازي انگليسي است كه آن چه را كه نمي تواند با زور به دست بياورد، به ياري ترفندهاي ديپلماسي به 
نيايي ها مي خواهند كنون، در گام نخست به دوستي افغانستان مطمئن شوند و هر درست براي اين منظور بريتا .چنگ بياورد

 .به خرج مي دهند تالشي را براي دستيابي به اين هدف

به كابل آمده بود، تا كنون هيچ دستاوردي  1921كه در ماه جنوريDobbs)1191(ما بايد آگاه باشيم كه ماموريت دابس
اين است كه ميسيون بريتانيا ده ماه آزگار در كابل بي نتيجه . پلماتيك ادامه مي دهدنداشته است، و همچنان به مذاكرات دي

 .بسر مي برد

                                                 
خود گرداني  «چونان دادن » سواراج«در برنامه كنگره ملي هند . ر حزب كنگره ملي هند در مبارزه در راه هندشعا -خود گرداني.  ١١٩٠

   .تعريف گرديده بود» موجود  در كشورهاي خود گردان  امپراتوري بريتانيا
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اين هيات چنين توطئه . هنگامي كه من مي گويم بي نتيجه،  نبايد پنداشته شود كه اين ميسيون اصال چيزي انجام نداده است
هرگاه سال پار من در كابل . مسايل بي ارزش از دست ما برود هاي نيرومندي را پيش مي برد كه افغانستان مي تواند بر سر

نمي بودم و با شجاعت زياد و به موقع در برابر توطئه هايي كه انگليسي ها آن جا به راه انداخته بودند، نمي رزميدم،  قرار داد 
  .دست دشمنان ما افتاده بود به  ديگر بر هم خورده بود و افغانستان  1192روسيه و افغانستان

درست به يمن فشاري كه من  توانستم بر امير و بر رجال بانفوذ مختلف افغانستان داشته باشم، و همچنين به خاطر نفوذ 
  .شخصي من، ما امروز قرار داد روسيه و افغانستان را در دست داريم و افغانستان مي تواند دوست ما گردد

بل نيز به دليل اين كه من مزايايي را كه دوستي روسيه براي افغانستان  با اين حال، اين كار  نه تنها به خاطر نفوذ شخصي من،
اين چيزي است كه من مي خواهم توجه شما را به آن جلب نمايم و در باره آن مي . در بر دارد، براي آن ها توضيح داده بودم

 . خواهم مصرانه در گزارشم در باره افغانستان بازگو نمايم

پيشكش نموده ، )كه هدف جدا ساختن افغانستان از ما را دارد(اي بررسي پيشنهادهاي انگلستان بايسته است تا فرصتي بر
  .به دست بياوريد است،

  :و اين هم پيشنهادهاي انگليس

  : پيشنهادهاي اخير بريتانيا به افغانستان و اهداف مورد نظر آنپيشنهادهاي اخير بريتانيا به افغانستان و اهداف مورد نظر آنپيشنهادهاي اخير بريتانيا به افغانستان و اهداف مورد نظر آنپيشنهادهاي اخير بريتانيا به افغانستان و اهداف مورد نظر آن    ----ششم ششم ششم ششم 

 :اي زير را به دولت افغانستان ارائه نموده استدر مراحل پاياني گفتگوها در كابل، ميسيون انگليس پيشنهاده

 تفنگ انگليسي با مهمات ميل  20000 -

 ساز و برگ بايسته براي تشكيل بيست بطريه توپخانه، از جمله توپخانه كوهي با مهمات  -

 تيربار )تولي(تيربارها، ساز و برگ و مهمات براي تشكيل بيست گروهان    -

 يهواپيماي نظامبيست و چهار فروند   -

 و تليفون ساز و برگ تلگراف  -

 )نزديك به دو ميليون روبل با پشتوانه طاليي(تخصيص ساالنه چهار ميليون روپيه هندي   -

در دوره جنگ جهاني 1193وعده داده شده) ميليون روبل طاليي 20نزديك به(پرداخت چهل ميليون روپيه   -
 سال، براي تامين بيطرفي افغانستان 25در جريان 1194اول

                                                                                                                                                             
نستان و انگليس به كابل آمد كه به به مقصد عقد قرار داد نهايي صلح ميان افغا 1921ديپلمات بريتانيايي كه به سال  -هنري دابس.  1191

  . امضاء شد 1921سال 
  .به امضاء رسيده بود 1920سپتامبر 13منظور از قرار داد افغانستان و شوروي است كه به تاريخ .  1192

زاف انگليسي ها در روند جنگ جهاني اول به امير حبيب اهللا خان وعده داده بودند در صورت بيطرف ماندن او در جنگ، مبلغ گ.  ١١٩٣
  . و هنگفتي را به او بپردازند

  )1918-1914(جنگ جهاني اول.  ١١٩٤
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بازگردانيدن اين مناطق مرزي به . عمومي براي قبايل مرزي كه در برابر بريتانيا شورش نموده بودند عفواعالم   -
 وضعيت پيش از جنگ

 از راه هند اجازه به افغانستان براي واردات هر نوع ساز و برگ دادن  -

  : : : : افغانستان نيرومند يا افغانستان ناتوانافغانستان نيرومند يا افغانستان ناتوانافغانستان نيرومند يا افغانستان ناتوانافغانستان نيرومند يا افغانستان ناتوان    - - - - هفتم هفتم هفتم هفتم 

چون ما افغانستان را ناگزير گردانيديم از هديه گرانبهايي چشم بپوشد كه . مك كنيماين رسالت ما است كه به افغانستان ك
در وضعيتي قرار گرفته است كه از همه چيز محروم گرديده .] گ-)امير[(به خاطر ما او . بسيار وسوسه كننده به نظر مي رسيد

 .است

انگلستان با بهره گيري از هر فرصتي هميشه مي  .ستان ناتوانبه سود ما است كه يك  افغانستان نيرومند داشته باشيم تا يك افغان
هرگاه انگليس نخواهد به آن حمله كند، با بهره گيري از اختالفات كوچكي كه داريم ، مي . تواند بر افغانستان ناتوان بتازد

ن به وعده هاي فريبنده آنان همه با باور نمود!. ببينيد دوستان تان شما را به چه روزگاري انداخته اند«: تواند به آن بگويد 
و با اين پيشنهاد افغانستان را از ما ... حاال ما به شما پيشنهاد ديگري داريم. مزايايي را كه به شما پيشنهاد شده بود، رد نموديد

 . خواهد ربود و ما هنوز هم قادر نيستيم با مانور همانندي با دادن اسلحه پاسخ بدهيم

يرومند هميشه مورد احترام وي انگلستان خواهد بود و هنگامي كه ما آن را بايسته بپنداريم، آماده در حالي كه افغانستان ن
به ويژه هرگاه افغانستان نيرومندي خود را سپاسگزار ما باشد و قادر به . خواهد بود تا با آواي رسا به نداي ما پاسخ بگويد
   .رفندها باشد، همواره اميدوار خواهد بود تا  از دوستي ما بهره بيشتري ببردايستادگي در برابر همه انواع فتنه ها و دسيسه ها و ت

مي توانم شما را با مسووليت كامل اطمينان بدهم كه ما چيزي براي ترس از سازماندهي و تقويت تالش هاي ما از افغانستان 
كه براي كشورش سودمند باشند، نخواهد  نداريم و تا زماني كه امير كنوني در قدرت باشد، هيچ  خيانتي در برابر كساني

   .سياست راهبردي ما اين است كه به تحكيم قدرت امير  بپردازيم و نبايد در دادن كمك به افغانستان صرفه جويي كنيم. كرد

  ::::اقدامات بايسته براي تحكيم افغانستاناقدامات بايسته براي تحكيم افغانستاناقدامات بايسته براي تحكيم افغانستاناقدامات بايسته براي تحكيم افغانستان    - - - - هشتمهشتمهشتمهشتم

. ندهي ارتش و تامين پيشرفت اقتصادي آن نيستتدبير ديگري براي تقويت افغانستان سواي نوسازي ساختار داخلي، سازما
در گام نخست، افغانستان به ويژه به نيروي . روي هر سه موضوع آغاز به كار كرده اند] در افغانستان[امروز مي توان گفت كه 

رشناسان من با بهره گيري از تمام توانايي هاي خود كار سختي را براي فراخواندن كا. نياز دارد.] گ-كارشناس[انساني 
 .تركي و آلماني به افغانستان انجام دادم و با پويايي بسيار كار را در باز آرايي ارتش آغاز نمودم

، ايجاد شده توسط )قطعه نمونه(نشان مي دهند كه هنگ  نمونه 1195عكس هايي كه پيوست اين يادداشت گسيل مي گردد،
حاال مي خواهم زير رهبري خودم از اين واحد نظامي يك . من به عنوان نخستين تجربه، نتايج بسيار محسوسي داده است

                                                 
  .نويسنده نتوانستم موفق به يافتن اين عكس ها در بايگاني هاي مركزي روسيه گردم.  1195
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هزار سپاهي بسازم كه در صورت لزوم توانايي ايستادگي در برابر هر گونه خطري را  20-15نمونه متشكل از  ) فرقه(لشكر 
 . داشته باشند

لذا بيخي ضروري است كه ساز . دهددردمندانه افغانستان منابعي در اختيار ندارد كه چنين تشكيالتي را تجهيز نمايد و آرايش 
و برگ و مواد برشمرده شده در پيوست اين گزارش، به افغانستان داده شود و اين گونه، موقف من هم در اين كشور نيز 

تن از افسران تركي براي سر و سامان دادن به اين لشكر و نيز در كل براي آرايش ارتش  64بايسته است  .تثبيت مي شود
  .خدمت در ميان قبايل مرزي به افغانستان فرا خوانده شده، به دسترس من گذاشته شوندافغانستان و 

. در همين پيوست مبالغي نشان داده شده است كه من گمان مي كنم براي هزينه اين افسران و نيز براي ستاد من بايسته است
اگر اين مقدار من داده . اين جا به طور جدي كار كنم من به اين مبالغ ناچيز نياز دارم تا افغانستان را دوست ابدي بسازم و در

شود، ما مي توانيم مستقيم به هدف خود دست يابيم و اگر اين مبالغ به دسترس ما گذاشته نشود، شما مي توانيد مطمئن باشيد 
  .كه افغانستان دير يا زود از دست ما خواهد رفت و ما از اين كار پشيمان خواهيم شد

صول پذيرفته شود، پيشنهاد مي نمايم كميسيوني را متشكل از نمايندگان كميساري هاي نظامي و خارجي اگر طرح من در ا
   .كه من هم در آن باشم، براي بحث در زمينه و نهايي كردن جزئيات فرا بخوانيد) از هر كدام يك، يك نماينده(

  ::::جنگ جهاني آينده و نياز  به آماده گيري براي آنجنگ جهاني آينده و نياز  به آماده گيري براي آنجنگ جهاني آينده و نياز  به آماده گيري براي آنجنگ جهاني آينده و نياز  به آماده گيري براي آن    ----نهمنهمنهمنهم

جهان سرمايه داري و امپرياليستي نمي تواند . در عصر آماده گيري براي جنگ جهاني جديد بسر مي بريم برآنم كه ما
موجوديت روسيه شوروي و كمونيستي را كه سهمگين ترين دشمن آن شمرده مي شود، برتابد و به دامان هر دستاويز ممكني 

وروي از آوان ظهور آن، آن ها را دلسرد نساخته، بل بر شكست يورش بر روسيه ش. چنگ خواهند زد تا آن را از ميان ببرد
 .عكس، بر دلهره و ترس شان افزوده و به آنان لزوم پيشگيري رفتارهاي سنجيده را در اين كارزار بس ويرانگر آموخته است

سال؛ اما  5 - 3س از اگر نه امسال، سال آينده و يا پ. كنون، آن ها سرگرم تالش براي سر و سامان دادن به تكاپوهاي شان اند
به اطمينان در آينده نه چندان دور، روسيه شوروي و كمونيستي يورش منسجم و برنامه ريزي شده سرمايه داري و امپرياليستي 

   1196.دولت هاي انتانت را تجربه خواهد كرد

ت تا براي يافتن متحدان در نتيجه، براي اين كه امكان داشت سرسختانه به مقاومت در برابر اين يورش پرداخت، بر شماس 
 -اين متحدان، طبيعي ترين متحدان شما. نيرومند و شايان اطمينان، كه منافع شان با شما مشترك و همسو باشد، بكوشيد

 -محروم ترين مردم در ميان باشندگان جهان كه شما مي خواهيد آنان را نجات دهيد و بيشتر شايسته احترام و ارجگذاري اند
  .مردم خاور اند

در ميان آن ها، ترك هاي آناتولي كه در درازاي سال ها، دليرانه از حق خود براي زندگي مي رزمند، جاي نخست را مي 
 .وفادارترين، بي آاليش ترين و طبيعي ترين متحد روسيه  شوروي است و هميشه چنين خواهد ماند1197دولت آناتولي. گيرند

                                                 
 .گ-.رخ دادن جنگ جهاني دوم و يورش هيتلر به شوروي، درستي اين پيش بيني جمال پاشا را به كرسي نشاند.  ١١٩٦
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پس از بخارا، خيوه، فرغانه، تركستان و تركمنستان نام برد كه همين اكنون در پس از آن، بايسته است از افغانستان و پارس و س
كه نيز بايد از ) Transcaucasian(خانواده بزرگ روسيه شوروي عضويت دارند و همچنين جمهوري هاي ماوراي قفقاز 

امي كه بايد بگيرد، و به خاطر پرداخت اگر بشود راهي براي افزودن آلمان به اين متحدان طبيعي كه به دليل انتق. آن ها نام برد
هاي سنگيني، كه بايد انجام بدهد؛ مايل است تا با ما باشد، به اين متحدان طبيعي يافت؛ آن گاه ممكن خواهد بود اتحاد خاور 

اردوگاهي كه  با. را در برابر اتحاد باختر و يا دقيق تر، قرار دادن گروه هاي ستمديده در برابر گروه هاي ستمگر را آرايش داد
  .اين گونه آرايش خواهد يافت، شايد زمينه را براي برپايي توازن نيروهاي موجود فراهم بياورد

هنگامي كه روسيه و آلمان سرگرم پس زدن يورش نيروهاي پرتوان انتانت باشند، توده هاي خاور نيز رسالت خود را انجام 
اين خيره سر ترين و لجوج ترين كشور امپرياليستي جهان خواهند  -انخط الراس انگلست - خواهند داد و دست به حمله به هند

  .يازيد

نمي خواهم در اين جا در باره مباني يي كه بر پايه آن نزديكي و دوستي ميان آلمان و روسيه با يكديگر ممكن خواهد بود، 
ي ماوراي قفقاز را براي جنگ جهاني ها حال چه رسد به اشكال و شيوه هاي بايسته يي كه با آن بتوان جمهوري. سخن برانم

در اين جا تنها ديدگاه هاي خود را در زمينه دستيابي به دوستي . چون نمي توانم از عهده اين كار برآيم. آينده آماده ساخت
 .راستين با توده هاي ديگر خاور و شيوه هاي بر انگيختن آن ها براي خدمت براي دستيابي به اهداف ما ابراز مي دارم

در پايان، گزارش خود را  به ترتيب در باره نقش بخارا، . ز آن چه گفته آمد، ديدگاه هايم در باره افغانستان روشن استا 
  .خيوه، فرغانه، تركستان و تركمنستان باز خواهم گفت

        ::::پارسپارسپارسپارس    ----چهاردهمچهاردهمچهاردهمچهاردهم

وپنر، كه با او در گ رفيق.  همو، اين همان موضوعي است كه من در آن صالحيت ندارم در جزييات خوب سخن بگويم
  .هنگام اقامت اخيرم در تاشكنت گفتگو نمودم، به من در باره اين كشور با نگراني سخن گفت

با اين هم، ذهنيت مردم ايران هر چه كه باشد، و ماشين دولتي آن به هر پيمانه هم كه خراب باشد، اين كشور با موقعيت 
براي ما اهميت و اولويت دارد كه . اد مسلمان جايگاه برجسته يي داردجغرافيايي و نام خود، همواره در ميان ملت هاي آز

دولت پارس در كنار ما باشد و اين امكان را داشته باشيم كه از گنجينه هاي كاني پارس به گونه يي كه بايسته مي دانيم، بهره 
 .گيري نماييم

كاري را و چگونه؟ و در كجا؟؟؟ از اين سه پرسش،  اما چه. اين گونه، بس ضروري است كه ما چيزي براي ايران انجام دهيم
بايد بخارا را به مركزي مبدل نماييم كه از آن جا ممكن باشد از  . من به دشوار مي توانم تنها به پرسش سومي پاسخ بدهم

  .نزديك بر امور ايران نظارت و آن را مديريت كرد

                                                                                                                                                             
مبارزه مسلحانه خلق تركيه در برابر  1922-1920ظور دولت ملي تركيه به رهبري اتاترك است كه در سال هاي در اين جا من.  1197

  . كشورهاي انتانت را بر سر استقالل  و تماميت ارضي تركيه رهبري مي كرد
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د و بر خراسان فشار آورده شود و سپس به گونه بنيادي در خراسان بايسته است تا در بخارا كميته انقالبي پارس پي ريزي گرد
  .جا گرفته شود و تالش شود همه مسائل به گونه مستقيم حل و فصل شود

اگر او در همين روزها . من به او تلگرام داده ام تا به مسكو باز گردد. مي پندارم كه انور پاشا براي اين كار ساخته شده است
   .گردد كه با جزئيات بيشتر و با عالقه فزونتر در اين موضوع در آييمبرگردد، ممكن مي 

روشن است راه به . يكي از اهداف نظامي ما  خواهد بود) بين النهرين(» ميان رودان«هرچه است، در جنگ جهاني آينده، 
نمي خواهم گفته . مي دهم سوي ميانرودان از سرزمين پارس مي گذرد و همو از اين ديدگاه، من اهميت بزرگي به اين كشور

 . هايم در اين باره بيشتر به درازا بكشد

اگر شما مي پنداريد كه پيشنهادهاي من در باره بخارا، خيوه، تركستان، فرغانه و پارس براي شما دلچسپ باشد، شما مي 
مي تواند آن ها را در جزئيات توانيد آن ها را به كميسيوني گسيل داريد كه ايجاد آن را در بخش هشتم پيشنهاد نموده ام و 

  .بررسي نمايد

به عنوان نتيجه گيري، مي خواهم بگويم كه اگر شما كارم را در افغانستان از منظر آماده گيري براي جنگ آينده سودمند مي 
و برگ، به  مگر، هرگاه اين ساز. پنداريد، بايسته است كه ساز و برگي را كه در پيوست ارائه نموده ام، به دسترسم بگذاريد

دسترس من گذاشته نشود، فعاليت هايم در افغانستان هيچ سودي نخواهد داشت و سر انجام افغانستان به گونه نهايي از دست 
   .ما خواهد رفت و به سوي انگليس خواهد شتافت

س ها در افغانستان در بايد روشن و رك و پوست كنده بيفزايم كه براي گريز از هر گونه سوء تفاهم، هر گونه  اقدامات و تما
 . مورد انقالب در هند، بايد تنها با وساطت من انجام شود، نه از سوي نمايندگان رسمي دولت روسيه

امير و افكار عمومي افغانستان دخالت سفارت و كنسولگري هاي روسيه شوروي را بر نخواهند تابيد و دير يا زود دولت 
   .خواهد شد و اين درست نقطه آغاز برگشت كل سياست افغاني ما خواهد بود روسيه با اعتراض شديد انگلستان رو به رو

  .1921اكتبر   18مسكو، 
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  16سند شماره 

 )شاخه بلشويكي(نشست دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيست   69از پروتكل شماره 

 21/03/1929تاريخي 

  1929/ 03/ 20فيصله دفتر سياسي تاريخي  

 غانستاندر باره  اف – 31

 .پيشنهاد وروشيلف پذيرفته شود -1

 .بايد زير عنوان دسته فالن خان افغاني ظاهر شود1198گسيل گردد،دسته يي كه قرار است به مزار شريف   -2

 .  كمك نظامي براي قندهار از طريق هرات وعده داده شود، اما تنها به شرط تحكيم نظامي هرات  -3

رهنمود داده شود جايگزين او  Ricks)(به روسيه بيايد و به ريسك به استارك اجازه داده شود به بهانه بيماري  -4
   .گردد

تقاضا گردد بهاي جنگ افزارها را با پنبه، پشم، پوست، چرم و ساير چيزهاي با ارزش ها .] گ- از جانب افغاني[ -5
 . بپردازد

 
 وروشيلف  : فرستاده شد به

  دبير كميته مركزي ، استالين 
 
  .53، برگ 7، كارتن 162، پرونده ويژه 17تي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند بايگاني دول: برگرفته از 

 

                                                 
  .گ-.گسيل گرديد منظور از دسته يي از سپاهيان ارتش سرخ به رهبري پريماكف و نبي خان چرخي است كه به مزارشريف.  ١١٩٨
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  17سند شماره 

  )شاخه بلشويكي(فيصله دفتر سياسي كميته مركزي حزب سراسري كمونيستي 

7 /05 /1929  

  .در باره افغانستان

 .تاراج مردم بازتاب يابدبه خاك شوروي و  بيگ در رسانه ها گزارش هايي در باره رخنه باندهاي ابراهيم .1

آب را به روي باشندگان مزار بسته اند و » رهبران«در رسانه ها گزارش هايي در باره آن بيايدكه باندهاي كساني از  .2
رودخانه را بند انداخته اند كه به همين دليل نبي خان با هواپيماهاييش بر اين باندها و سنگرهاي آن ها بمباران نموده 

 . هي شود كه اين باندها با تفنگ  هاي انگليسي مجهز هستنداست و نيز نشاند

بر هواپيماها نشان هاي افغاني زد و بايد بي درنگ به آموزش . هواپيماها را براي افغان ها در ازاي پول نقد فروخت .3
 .خلبانان افغاني پرداخت براي آن كه پس از يك ماه خلبانان شان جايگزين خلبانان ما گردند

ونه يي سازمان داد كه ديگر در تلگرام هاي راديويي ما نام هاي روسي مانند ديبنكو، وروشيلف كار را به گ .4
 .گفته شود...) ابراهيم، صادق و(شنيده نشود و تنها نام هاي افغاني يا تركي مانند ...و

در برابر عوامل  اسالمي، استقالل، مبارزه.] گ- ارزش هاي[فراخواني از سوي صديق خان يا امان اهللا خان مبتني بر  .5
 ماليات از دهقانان و مانند آن تدوين و سپس آن را از هواپيماها پخش كرد)موقت(انگليس، گسترش بازرگاني، لغو 

  .بايد وايزاگير را از افغانستان فرا خواند .٦

 .گسيل داشت نمايندگاني را نزد امان اهللا خان و نادر خان  .7

 .گسيل نمود.] گ-در مزار شريف[رفتن پادگان دهدادي نفري يي را بايد بي درنگ براي گ  500دسته .  .8

  .به وروشيلف بايد رهنمود داده شود تا در باره مساله هرات بينديشد. سپاهيان ما را نبايد به هرات فرستاد .9
  . بر رفيق وروشيليف است تا بر اجراي اين فيصله ها نظارت كند .10

 
        دبير كميته مركزي ، استالين 

        .78- 77، برگ هاي 7، كارتن 162، پرونده ويژه 17جتماعي و سياسي روسيه، فوند بايگاني دولتي تاريخ ا
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  18سند شماره 

 فسولوفي سفير شوروي در كابل عنواني –چكيده نامه استارك 

  31/12/1928 - خيلي محرم 

وار است گفت كه كماكان دش. اساسي ترين نكات آن را شما از تلگرام هاي من مي دانيد. وضع ما در كل بس دشوار است...
در روزهاي آينده جنگ هاي . امان اهللا در قدرت خواهد ماند يا نه؟ فشار خيلي زياد است و ممكن است حتا بزرگتر هم گردد

 .هر دو طرف آماده مي شوند و نيروهاي خود را آرايش مي دهند. تازه يي بر سر كابل آغاز خواهد گرديد

نيروهاي دولتي بسيار نامطمئن . آن هم در جهت منفي. كابل را تعيين نمايند بسيار ممكن است كه جنگ هاي آينده سرنوشت
افزون بر اين، او با شورشيان جالل آباد تماس هايي برپا .. براي بچه سقاء نيرهاي تقويتي از تگتب و لغمان از راه مي رسند. اند

 .در صورت سقوط كابل، هرگاه ممكن باشد به قندهار خواهيم رفت. ساخته است

اگر امان اهللا به قندهار برده شود، در 1199.چنين مي پندارم كه سقوط كابل مي تواند آغاز فروپاشي دولت مدرن افغانستان گردد
در اين صورت، بخشي از استان ها به هواداري از امان اهللا بر خواهند خاست و برخي . كابل دولت جديدي ساخته خواهد شد

 .چون ممكن است چند ساختار دولتي به ميان بيايد. جديد خواهند گرديدديگر طرفدار دولت جديد يا دولت هاي 

كوهستان همين اكنون حاكميت بچه سقاء را به رسميت  .نشانه هايي هر چند هم ناروشني از چنين چيزي به چشم مي خورد
ن گفته مي شود كه آن ها سخن هاي بسيار در باره آ. او را به رسميت نمي شناسندمگر واليات مشرقي و جنوبي . شناخته است

بنا به برخي از گزارش ها (به علي احمد خان كه در جالل آباد سرگرم انجام گفتگوها است، پيشنهاد پادشاهي خواهند كرد 
شايان يادآوري است كه او در ميان قبايل اين استان ها به ويژه مشرقي از محبوبيت بسياري ). ديگر همين كار را كرده اند

اما اگر دولت امان اهللا در كابل سرنگون شود، به احتمال چنين . كنون او حاضر نيست اين مسووليت را بپذيرد .برخوردار است
 .كاري بسيار زياد است

پيش گيري چنين راهبردي از . روي هم رفته مي پندارم كه انگليسي ها مشي فروپاشي و تجزيه افغانستان را پيش گرفته باشند
در اين جا مي تواند چنين باريكي يي باشد كه . ر ورز بيشتر و بيشتر به واقعيت تبديل مي گرددسوي انگليسي ها با گذشت ه

زير انقياد خود در بياورند و با اين حال  ) آن هم به شكل چند پارچه(انگليس ها ترجيح داده باشند، افغانستان جنوبي را 
  .افغانستان شمالي را به دست سرنوشت بسپارند

                                                 
كنون كشور بار . امروز پس از گذشت نزديك به يك سده ديده مي شود كه پيشگويي استارك تا چه اندازه درست بوده است.  ١١٩٩

چنانچه . ديگر در آستانه فروپاشي قرار گرفته است و به محض برآمدن نيروهاي خارجي، بي درنگ آغاز به از هم گسيختن خواهد نمود
همان گونه كه در آستانه سقوط داكتر نجيب راديو بي بي سي پيش . تن شوروي ها و واژگوني دولت داكتر نجيب نمودپس از بيرون رف

  .گ-.بيني نموده بود، آينده افغانستان دست كم فدرالي خواهد بود، امروز ديده مي شود كه چنين چيزي دور از انتظار نيست
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آن ها خواهد بود تا در كابل يك رييس دولت فرمانبردار و گوش به فرمان  هوادار انگليس داشته باشند،  روشن است به سود
اما به دشوار چنين امكاني است  . اين، البته واقعيت دارد. آن هم در صورتي كه افغانستان مرزهاي كنوني خود را حفظ بتواند

  .   و يا حتا رفتن او از كابل، حفظ نمودكه افغانستان را بتوان در صورت واژگوني امان  اهللا

جنگ هاي داخلي دور و دراز و بي پاياني آغاز خواهد گرديد كه ناگزير فروپاشي دولت را به بخش هاي مخاصم با يك 
آن ها . اما گزينش ديگري ندارند. بريتانيايي ها احتماال چنين دورنمايي را پيش بين هستند1200.ديگر در پي خواهد داشت

از اين رو، حذف او الزمي است و در اين جا برنامه حد اقلي . ه رسيدن به تفاهم با امان اهللا نگرديدند و نمي گردندموفق ب
جدا ساختن جنوب از شمال، به تسليم واداشتن جنوب و آوردن آن زير نفوذ خود، و كشيدن مرز از هندوكش و : است

نستان را در دست هاي امان اهللا ببينند كه در صورت در گرفتن جنگ اين براي آن ها  ارجحيت دارد از اين كه افغا1201.هلمند
  .با شوروي، حتا  نمي توانند از بيطرفي او مطمئن باشند

برآنم كه همه آن چه كه در باال برشمرده شد، دست كم ارزش آن را دارند تا كنار آن ها درنگ نماييم و همچنين در باره آن 
گذشت هر روز شواهد بيشتر و بيشتري به ارمغان مي آورد . ي خود انجام بدهيم، بينديشيمبرداشت هايي كه بايسته است از سو

بل نيز درست در سيماي رهبري كننده بازي مي » حامي«كه بريتانيايي ها نقش بس پويايي را در رخدادها، نه تنها در سيماي 
  .كنند

ه ميدان جنگ جهاني دوم مي گذاريم و انگليسي ها نخستين و نزد من هر چه بيشتر اين تصور پا مي گيرد كه ما ديگر پا ب...
گام ها را همين اكنون در اين كارزار بر مي دارند و اين گام ها، هدف گرفتن بخشي از افغانستان براي تحكيم خط مقدم 

ا اتحاد شوروي ضروري پدافندي جبهه يي را كه براي ايجاد تخته خيز مورد نياز و تامين امنيت هند از حمله از سوي امان اهللا ي
 .است، در نظر دارد

  ... همه آن چه كه در باال آمد، تنها ياددهاني هاي مقدماتي براي بحث و ارزيابي هاي بيشتر اند

 

  .4-2، برگ هاي 1806، كارتن 2، پرونده ويژه 62بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند : برگرفته از
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . گ-.ه تنها خطر چنين چيزي هست؛ بل بيشتر هم گرديده استامروز با گذشت نزديك به يك سده هنوز هم ن.  ١٢٠٠
امروز نيز پيشگيري چنين راهبردي از سوي امريكايي ها در صورت شكست و خروج آن ها از افغانستان بيخي محتمل است تا با .  ١٢٠١

  .  گ-.به دست روس ها جلوگيري كنندسپردن افغانستان جنوبي به دست پاكستان از راه بازآوري طالبان، از افتادن دو باره افغانستان 
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  19سند شماره  
  ده محمد نادر خانپرون

  در كميسارياي خلق در امور خارجي شوروي

 محرم 

، از بازماندگان امير دوست محمد كشور) از طريق رشته زن وي - امير شير علي خان(فرزند يكي از شاخه هاي دودمان شاهي 

خاندان رقيب  خان و امير شير علي خان بر سر تاج و تخت، به دو است كه با توجه به كشاكش هاي عبدالرحمان1202خان

  . است) اندر امان اهللا خان - برادر ناتني(مادر اسداهللا  -1203برادر يكي از همسران حبيب اهللا خان. سرسخت با هم تقسيم شدند

گرديده بود، پا به گيتي گذاشت و در همان جا .] گ- )تبعيد[(جايي كه پدرش در زمان عبدالرحمان خان مهاجر  -در هند

تحصيل كرده و تقريبا تنها كسي از ميان دولتمردان امان اهللا است كه به امور نظامي وارد است و يكي افغان هاي  .آموزش ديد

  . تا حدودي با علم مدرن نظامي آشنا

  

گرديز و خوست، كه قبايل منگل (در وزيرستان و مناطق جنوبي افغانستان  - از نفوذ چشمگيري در ميان قبايل در دو سوي مرز

روابط قبيله يي . ؛  برخوردار است و به ويژه روابط او با روحانيون اين نواحي قوي است)مي نمايند در آن زندگي...و جاجي و

كه كرسي هاي بزرگي را در دوره حبيب  - نادر خان تا حدي هم به دليل خويشاوندي خوني با يكي از قبايل از رشته پدرش

اين پيوندها پسان ها از سوي نادر خان به پيمانه . گردد اهللا داشت و داراي نفوذ زيادي در ميان قبايل مرزي بود، بر مي

                                                 
كسي كه پيشاور  -حاكم پيشاور است -برادر ناتني امير دوست محمد خان -نادر خان از نوادگان سردار سلطان محمد خان طاليي.  ١٢٠٢

   .گ-.را به سيك ها واگذار نموده بود

، )شنيده شده است) معروف به كاكا جان(استر سكوت كه بارها از زبان ريش سپيدان و برزگان به نقل از مير خان م(روايتي هست .  ١٢٠٣

مبني بر اين كه خانواده نادر هنگامي كه در ديره دون هندوستان بسر مي بردند، براي اين كه دو باره به درون دربار راه يابند، تصوير 
هوتراني بود، گسيل داشتند و نوشتند كه دختر دختر نوباوه زيباي خانواده شان را با نامه يي براي امير حبيب اهللا خان كه مرد زن باره و ش

حبيب اهللا هم به محض ديدن عكس، او را پسنديد و همه . جوان شده است و ما او را براي كس ديگري جز از امير سزاوار نمي دانيم
 .گ-.خانواده را از تبعيد به كابل فرا خواند و به همه برادران مناصب بااليي داد
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به ويژه در هنگام جنگ سوم انگليس و افغانستان، زماني كه او فرمانده گروه وزيري هاي متشكل از . چشمگيري تقويت يافت

  . كرم گرفتدسته هاي نا منظم قبيله يي بود، عمليات موفقي را پيش برد و برخي از نقاط را در وزيرستان و در دره 

پس عقد پيمان صلح ميان حكومت افغانستان و انگليسي ها كه به قبايل سرنوشت شان را به خود شان  مي سپرد، اين قبايل در 

كه از ديد قبايل، منافع ايشان را براي انگليسي ها فروخته و خيانت نموده بود، مي - سيماي نادر مخالف طبيعي امان اهللا را

، اعتبار نادر را در ميان قبايل 1924در سال  خوست از فرماندهي نيروهاي دولتي در برابر شورشيانخود داري نادر . ديدند

  . بيشتر تقويت نمود

بر شالوده مناسبات خصومت آميز مشترك با امير حبيب اهللا، نزديك شده  1919نادر، با امان اهللا هنوز پيش از كودتاي سال 

خان، پسر امير  اسد اهللا  - مي توان گمان زد كه نه به سود او، بل به سود برادر زاده خوداما با نزديك شدن به امان اهللا، . بود

  . ، دقيق تر براي منافع خودش كار مي كرد)خواهر نادر(حبيب اهللا خان از همسر چهارمش 

  

 خود  در حضور احمد شاه خان - حبيب اهللا به دست برادر نادر: است  1919نادر خان مسبب و گناهكار اصلي كودتاي سال 

اين گونه، كودتا با مشاركت بالفصل شخص نادر خان انجام شد، اما به آن نتايجي كه او به دنبال آن بود،  1204.نادر كشته شد

                                                 
است كه ترورها و قتل هاي سياسي، پديده يي بس پيچيده و اسرار آميزي مي باشند كه حتا با گذشت سال ها و ناگفته پيدا و هويد . ١٢٠٤

  .چه بسا كه سده ها به دشوار مي توان به واقعيت پس پرده آن پي برد
  

ي مي شود كه بيش از آن چه در همه قتل هاي سياسي مشترك مي باشد، اين است كه همه اين قتل ها از سوي كس يا كساني سازمانده
دو ديگر، اين كه همچو . اين يا آن رجل سياسي، ذينفع باشند و پس از انجام قتل، بيشترين نفع را ببرند -هر كسي در كشته شدن قرباني

نندگان و تقريبا در همه موارد، اشتراك ك) در بيشتر موارد از سوي سازمان هاي اطالعاتي(قتل ها بسيار هنرورانه سازماندهي مي شوند 
بالفصل يا شاهدان حاضر در صحنه كه در باره قتل به گونه يي آگاهي دارند، پس از انجام آن به گونه اسرار آميزي نابود و سر به نيست 

افسر  -سرهنگ علي رضا خان قزلباشسرهنگ علي رضا خان قزلباشسرهنگ علي رضا خان قزلباشسرهنگ علي رضا خان قزلباشمثال بارز در زمينه، متهم ساختن و سپس هم اعدام نارواي . مي شوند تا هيچ رد پايي برجا نماند
  . ارد محافظ شاهي در شب كشته شدن حبيب اهللا خان، به دستور امان اهللا خان بودنگران گ

  
كشته شدن اسرار آميز حبيب اهللا خان نيز يكي از همين رخدادهاي سر به مهر تاريخ افغانستان است كه در باره آن روايات گوناگوني 

: بودند كه به گمان غالب مي توانستند در آن دست داشته باشند ديدگاه نگارنده اين است كه در اين قتل، چند جانب ذينفع. آمده است
كه در پي روي كار آوردن خاندان نادر خان انگليسي ها  و مادر او  و سر انجام هم» حواريونش«، امان اهللا خان و نادر خان و برادرانش

  . كه دست پرورده خود شان بود، به جاي خاندان حبيب اهللا خان بودند
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در كرسي   1919پس از كودتا، نادر بي آن كه خطر كند آشكارا در برابر در برابر امان اهللا برخيزد، پس از جنگ . منجر نشد

مي توان گمان زد كه او . وانگهي آغاز به آماده سازي كودتاي تازه يي گرفت. ن همكار امان اهللا شدوزير حربيه نزديكتري

، نادر به عنوان رييس كميسون اصالحات 1921به سال  .پيش از شورش خوست تا جايي سوء ظن امان اهللا را بر انگيخته بود

باور : ر پاشا در تماس بود و به او كمك هايي مي نمودجايي كه با انو -قطغن و بدخشان گماشته شد در) رييس تنظيميه(

هست مبني بر اين كه امان اهللا خان با گماشتن نادر در اين استان كه پايگاهي باسماچيان بخاري شمرده مي شد، هدف 

  . عتبار بسازداو را دنبال مي كرده است و مي خواسته است تا او در نظر ما بدنام و بي ا) بي آبرو ساختن(» كومپروميتاسيون«

  

                                                                                                                                                             
در انديشه آوردن كسي بودند كه بتواند در برابر خطر سرخ بلشويسم بيستد، چه حبيب اهللا خان عياش كسي نبود كه بتواند از انگليسي ها 

روشن بود پس از كشته شدن حبيب اهللا خان، برداشتن امان اهللا خان جوان و احساسي، از سر راه نادر خان براي . عهده اين مهم برآيد
مرده مي شد كه هر چند هم با بسيار دشواري، مگر به هر رو توانستند آن را يك دهه پس از كشته شدن انگليسي ها كار آسانتري ش

  . حبيب اهللا خان عملي كنند
  

برداشتن حبيب اهللا خان و امان اهللا خان و آوردن خاندان نادرخان، در چهارچوب يك استراتيژي بسيار به دقت سنجيده شده و برنامه 
شور تركيه، ايران و افغانستان از سوي انگليسي ها براي آرايش يك سپر  و كمربند دفاعي براي جلوگيري از ريزي همزمان در سه ك

با روي آوردن اتاترك در تركيه، رضا خان در ايران : پيشروي خطر بلشويسم سرخ به سوي كشورهاي خاور ميانه و هند، صورت گرفت
  .و نادر خان در افغانستان

  
ه انگليسي ها در هنگام جنگ جهاني اول، وعده هاي بسياري به حبيب اهللا خان در ازاي بيطرفي وي در جنگ داده دليل ديگر اين بود ك

چيزي كه -بودند و با توجه به همين وعده ها، امير چشم به راه دريافت پاداش در سيماي گرفتن گستره قبايل پشتون و بلوچ هند بود
  .ها نمي گنجيداصال در برنامه هاي استراتيژيك انگليسي 

  
سومين دليل اين بود كه نادر خان و برادارانش تنها كساني بودند كه از بازپسگيري سرزمين هاي پشتون نشين و بلوچ نشين در ازاي به 

  .دست آوردن پادشاهي به سود انگليسي ها از پيش صرف نظر كرده بودند
  

و با توجه به پيچيدگي موضوع، در نظر دارم در آينده نزديك مقاله  به هر رو، با توجه به اين كه در زمينه روايات گوناگوني هست
  گ -.مفصلي در زمينه به رشته نگارش بياورم
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يعني در برابر قبايل (، به علت خود داري از فرماندهي نيروهاي دولتي يي كه سرگرم سركوب شورشيان 1924نادر، در سال 

نفس پيشنهاد گماشتن نادر به . ، از كرسي وزير حربيه كنار زده شد و به عنوان سفير در پاريس گماشته شد)نزديك به او

چونان برداشتن يك گام عمدي از سوي امان اهللا، براي آزمايش سرسپردگي و وفاداري .] گ-سركوبگر[فرماندهي سپاهيان 

امتناع نادر از دستور، ظاهرا، نيات او را آشكار ساخت و دستاويز و بهانه يي خوبي براي راندن او از . نادر پنداشته مي شود

  . افغانستان گرديد

شاه ولي خان و محمد هاشم خان در سويس  -، به همراه برادران خود1926ل او، پس از برهم زدن نهايي با امان اهللا در سا

براي مثال، شاه ولي خان (ساير اعضاي خانواده نادر خان هم به تدريج از كرسي هاي دولتي كنار زده شدند . زندگي مي كند

رسي بركنار و به عنوان ياور امير از اين ك 1924فرمانده گارد شاهي و دوست نزديك امير بود ، در سال  – 1919كه پس از : 

فرمانده  1924تا : محمد هاشم خان . به سويس رفت 1926او به سال . اما هيچ كار رسمي را پيش نمي برد. گماشته شد

به عنوان سفير در  مسكو گماشته شد كه نيز مانند برادران خود  1926-1924سپاهيان پادگان جالل آباد بود كه در سال هاي 

در  1926خوار و زار گرديد و سر از سال .] گ-از ديدگاه سياسي[ 1924خوست به امير نزديك بود، مگر پس  از  تا رويداد

 قطغن  فرمانده سپاهيان مستقر در خوست بود كه سپس به: سومين برادر نادر خان  –شاه محمود خان. سويس زندگي مي كند

ود بركنار و پس از آن يا به كارهاي غير دفتري و ديواني در هنگام رويداد خوست از  پست خ: بدخشان گماشته شدو 

گماشته مي شد و يا هم بيكار مي ماند و گاهي هم  در كرسي هايي كه درخور شانش نبود و  به راحتي قابل كنترل بود، كار 

  . از اين كار سر باز زدامان اهللا هنگام بازديد خود ار اروپا در سال گذشته، اقدام به آشتي با نادر نمود، اما او . مي كرد

  

با چنين . نادر خان در كابل چنين وانمود مي كرد كه هوادار نزديكي با شوروي است و ما هم همين گونه مي پنداشتيم

برداشتي، گويي با نقش فعال و مثبت او در امور قبايل مستقل و موقف او در مورد مساله مناسبات با ما در دوره پس از جنگ 

اما مساعدت او با انور پاشا و نزديكي همه . او ظاهرا پي ائتالف نظامي با ما ايستاده بود، سازگاري داشتهنگامي كه  1919

گواه بر گرايش متفاوت او در ) رييس پيشين شوراي دولتي(با جناح هوادار انگليس شير احمد خان  نادر اعضاي خانواده

هند را نمي توان دليلي به جهت گيري هوادار انگليسي هر چه است، بازگشت نادر از راه  .عرصه سياست خارجي است
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درست تر اين خواهد بود تا . چون پايگاه سياسي او در افغانستان در نواحي مرزهاي جنوبي است. او پنداشت) انگلوفيلي(

  . هرگاه مساله جهت گيري نادر با توجه به اوضاع مشخص بررسي گردد

  ايوانف -دستيار دفتر خاور ميانه

  ب 52و  52، برگ هاي 1806، كارتن 2، پرونده ويژه 62بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند : از برگرفته
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  20سند شماره 

 تزهاي دبيرخانه خاوري كميته اجرايي ُكمينترن

  »اوضاع در افغانستان«در باره 

 12/12/1931   

ر گام نخست از انقالب اكتبر الهام گرفته است و در پي آن، پديد آيي نوار جنبش آزاديبخش ملي در افغانستان، كه د. 1

مبارزه آزادي رهايي بخش ملي آغاز شده در سراسر خاور، اشكال درخشان و آشكار مبارزه انقالبي در برابر امپرياليسم 

و بي سر و ساماني دهقانان و ضعف . را به خود گرفته است.]  گ-جنگ سوم افغان و انگليس) [1919جنگ با بريتانيا در (

داده » اشرافي«تقريبا نبود كامل پرولتاريا در كشور، عناصر بورژوايي فئودال را در رهبري جنبش قرار داده و به انقالب سيماي 

  . است

اي استقالل بيشتر از ميان آن هايي كه بر(مالكي  -امان اهللا خان با داشتن پايگاه اصلي اجتماعي در ميان اليه هاي فئودالي. 2

، با رشد و با همپيمان شدن هر چه بيشتر و بيشتر با باالييان بورژوازي تجاري، زير فشار تمايالت ضد )افغانستان رزميده بودند

امپرياليستي توده هاي وسيع دهقاني، سياست مستقل خارجي را پيش گرفت كه به روشن ترين وجه در دوستي با اتحاد 

، اربابان فئودال و روحانيت را در )هوادار انگليس(ر عمدتا مخالفت عناصر واپسگراي انگلوفيليشوروي تبارز نمود كه اين كا

  .برابر حكومت وي بر انگيخت

در  1919از چشم انداز مبارزه ميان امپرياليسم و اتحاد شوروي، به قدرت رسيدن دولت مستقل ملي در افغانستان در سال 

. از سوي و 1919اين مشي كه در . ي حمايت اتحاد  شوروي از او را توجيه مي نمايدسيماي امان اهللا خان، به طور كامل مش

چون موجوديت افغانستان مستقل در دروازه هاي . لنين تدوين گرديده بود، به طور كامل حقانيت خود را به اثبات رساند. اي

انيا در سراسر خاور ميانه و در نتيجه، به تقويت متصرفات بريتانيايي در هند، به گونه عيني به تضعيف نفوذ امپرياليستي بريت

 .اتوريته و ارج اتحاد  شوروي انجاميده است
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بهره كشي فئودالي از دهقانان در اوضاع رشد سريع اقتصاد پولي، خودسري ها و گاهي هم تاراج يكراست دستگاه قدرت . 3

رشد سريع زمينداران بزرگ در  ،)درYZ 400 - 300افزايش ماليات به ميزان (خودكامه، به ويژه در سياست هاي مالياتي

شمال، در پهلوي نادارشدن سراسري و بي زمين شدن هقانان، در متن رشد كلي تجارت و سرمايه رباخوار، لزوم انقالب 

  . همراه با آن دهقانان نادار و بينوا را در برابر امان اله خان بسيج نمود. كشاورزي را  تشديد و بس تسريع نمود

مساله ملي در سرنوشت افغانستان به عنوان دولت داراي تماميت ارضي از برترين اعتبار  برخوردار بوده و به پيمانه . 4

مرزهاي كنوني كشور كه با پيمان هاي . چشمگيري تا به امروز در شالوده جنبش دهقاني پايان ناپذير در كشور قرار دارد

ه شده اند، دولتي را با بافتار چند پارچه ملي ايجاد نموده است كه هيچ وجه امپرياليستي ميان روسيه تزاري و انگليس كشيد

  . مشتركي با منافع ملي، اقتصادي و حقوقي اقوام و تبارهاي باشنده در  افغانستان  كنوني ندارد

 –يمي از خلق افغان شمال باختري كه باشندگان آن را افغان هاي اصيل تشكيل مي دهند، و بيش از ن» آزاد«نوار نامنهاد قبايل 

را در بر مي گيرد، از سوي امپرياليسم بريتانيا اشغال گرديده است كه اين نوار را ) نفر 4100000(چهار ميليون و يك صد هزار

قبايل افغاني اين نوار كه بي وقفه در برابر حاكميت . به سپر زرهي بزرگي براي مرز شمال باختري هند مبدل نموده است

مي رزمند، به معناي راستين كلمه از نيروهاي انگليس و هند، با حمايت كامل  دولت كنوني ) يژه طي دو ماه اخيربه و(بريتانيا 

  .افغانستان شكار مي شود

با خيزش هاي دهقاني . دور افگنده شد -امان اهللا خان با كجدار و مريز ميان امپرياليسم و انقالب دهقاني، با ضربه از دو سو. 5

شورش هاي بر انگيخته شده و رهبري شده  قبيله يي از سوي امپرياليسم انگليس در جنوب كه هر دو زاييده در شمال و با 

تباري كشور بوند كه در اين گير و دار منجر به مبدل شدن نخبگان قبيله يي به اليه بوروكرات ها و اربابان  - ساختار قبيله يي

كه بيشتر از داوطلبان مناطق شمال تشكيل گرديده بود، هرگاه مي توانست كم  ارتش امان اهللا .به استثمار گران فئودالي گرديد

دسته هاي دهقانان شورشي استان هاي  و بيش با قبايل جنوبي و جنوب خاوري كشور بجنگد، در نخستين رويارويي ها با

  .شمالي، به آنان پيوستند

ي در افغانستان وارد مرحله نوي گرديد كه از جنگ پيشين از خانه جنگ) 1929در تابستان (پس از گريز امان اهللا از كشور . 6

اردوگاه : در يك سو .نيروهاي دو طرف درگير، آشكارا و به وضوح از يك ديگر متباين بودند. ريشه تفاوت داشت
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 -و نيز بخشي از قبايل بزرگ جنوب خاوري كشور... تاجيك، ها ازبيك ها، تركمن ها و  - 1205باشندگان شمال كشور

. ، آرايش يافته بود كه همپا با رشد خود، نواحي بيشتر و بيشتري را فرا مي گرفتجنبش دهقانيدر يك سخن،  يي ها،غلزا

بود كه ) عمدتا از سوي دستگاه دولتي قدرت(ربا خواري فئودالي از دهقانان،  -انگيزه اين جنبش، مبارزه با بهره كشي تجاري

كه در برخي از موارد با پنهان شدن زير چتر  سرواژ پتان در شمال تحول يافت در آينده به مبارزه با زمينداران فئودالي

آشكارا  پتان هم تمايالت سياسي توده هاي وسيع دهقانان. صورت مي گرفت» اسالم ناب و شريعت«شعارهاي دفاع از 

نده شمال در برابر ستم اقتصادي و اين جنبش كه با مبارزه اقليت هاي باش .بريتانيايي ستيزانه و دوستانه با اتحاد شوروي بود

جنبش كه از سوي . تشديد گرديده بود، گاهگاهي بار جنگ تباري را بر پشت مي كشيد) پتاني(سياسي عظمت طلبانه افغاني

عمدتا به يمن شعارهاي چسپانيده شده به جنبش . پرولتاريا رهبري نمي گرديد، جا جايي ويژگي هاي ارتجاعي پيدا مي نمود

  .حانيت كه اهداف خود را پي مي گرفتاز سوي رو

  

دست نشانده و تحت الحمايه امپرياليسم بريتانيا، كه بر فئودال هاي سرواژ، خان ها، روحانيون  -نادر خان: در سوي ديگر

نيروي اصلي رزمنده و جنگجوي . تكيه داشت) عمدتا  هندي(واپسگراي هوادار انگليس و اليه هاي بااليي بورژوازي تجاري 

هندي  - از هند كه بيشتر شان در گذشته در ارتش انگليسي -را وزيري ها و مسعودهاي آمده از آن سوي مرزها  ش نادرارت

از سوي [جنبش و ارتشي كه از سوي نادر خان رهبري مي گرديد، از لحاظ سياسي . خدمت مي كردند، تشكيل مي دادند

جستيكي و سازماني از سوي امپرياليسم بريتانيا اكمال مي گرديد كه الهام داده مي شد و از ديدگاه ل.] گ- روحانيون واپسگرا

شان » پنديده«در برابر اتحاد شوروي به شدت تحريك مي گرديدند و در برابر تالش هاي دهقانان كه مي خواستند دردهاي 

تشكيل .....زبيك هايدر يك سخن در برابر شورش سقوي كه سپاهيان آن را تاجيك ها و ا - را به شيوه خود درمان نمايند

  . مي دادند، به ميدان آورده شده بودند

                                                 
طبيعي ترين  -شايان يادآوري است كه يكي از بزرگترين لغزش هاي جنبش دهقاني اين بود كه نتوانسته بود نه تنها هزاره ها.  ١٢٠٥

بل نيز با توجه به اختالفات مذهبي و نيز به دليل كينه يي كه هواداران حبيب اهللا خان كلكاني از  متحدان خود را به سوي خود بكشاند،
روشن است . هزاره ها به خاطر هواداري شان از امان اهللا خان به ويژه در جنگ غزني به دل گرفته بودند، با آنان رويا رو قرار گرفته بود

همين اشتباه در دوره دولت مجاهدان هم تكرار . و پنهان جبهه مخالف نيز كار مي كرد در دامن زدن اين اختالفات دست هاي آشكار
  . گ-.شد
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حاكميت كوتاهمدت بچه سقاء نتوانست مسائل ريشه يي جنبش دهقاني را كه اين جنبش در گرماگرم آن به قدرت رسيده  .7

را  عمدتا در شمال با آن كه برخي از تدبيرها، هر چه بود توانسته بود به پيمانه چشمگيري وضعيت دهقانان . بود، حل نمايد

  مهم ترين آن ها  به ش. سهل تر نمايد

   :رح زير است

است، به پيمانه ... مانند كوهستان و -ماليات كه يكي از اشكال اصلي استثمار فئودالي براي مناطق مركزي افغانستان

اين كه نادر خان نيز  طرفه. مبارزه قاطعي با رشوه خوري صورت گرفت .باقيات هم گرفته نمي شد. چشمگيري كاهش يافت

تنها دليل اصلي اغتشاش تازه پايان يافته و سقوط سلطنت يك صد و پنجاه ساله افغاني، رشوه «: خود گفته است فرمان در

  . »براي اين كه مردم و دوباره با يك ديگر دست و گريبان نشوند، بايد با رشوه ستاني مبارزه كرد«. »ستاني بوده است

  

زمينداران پتان از شمال رانده شدند و . برابر گرديد.] گ–باشندگان جنوب[ستمديده شمال با حقوق  حقوق اقوام محروم و

سقاء به رغم روي دست گرفتن يك رشته تدبيرها  بچه. زمين هاي آن ها در هماهنگي با دولت از سوي دهقانان گرفته شد

شكلي از اقتدار محلي  -»شوراهاي سرشناسان«ماندهي كه زندگي دهقانان را بهبود مي بخشيد، در اواخر حكومت خود با ساز

  .، بيشتر و بيشتر با خان ها، سادات و روحانيون نزديك مي شد)براي مثال در هرات(

  

، سپاهيان بسيار خراب مسلح و آموزش نديده شورشي كه در عمل از ]سقاء[بچه  در شش ماه نخست موجوديت دولت ..8 

امان اهللا خان و دراني ها و از جنوب  ان و از جنوب باختري از سوي بقاياي نيروهايشمال از سوي نيروهاي غالم نبي خ

خاوري از سوي نادر خان و برادران او محاصره شده بودند؛ با وادار به گريز ساختن  غالم نبي خان از مزار و بيرون راندن امان 

و لوگر، پايمردي بزرگ و توانايي رزمي بااليي از خود  اهللا خان از قندهار و سركوب كامل قبايل هوادار نادر خان در گرديز

و مسعود و  تنها به دليل مداخله مستقيم امپرياليسم انگليس كه با تسليح و گسيل دسته هاي جنگجويان وزيري. نشان دادند

ر كابل براي نادر بود كه تسخي....غلزايي ها و  بيشتر از از طريق كميته مسلمانان هند، با خلع سالح - دادن كمك هاي مالي

  . خان ممكن گرديد

  :دستاوردهاي يك سال پادشاهي نادر خان چه بوده است؟  -9 
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  .افغانستان در عمل از استقالل خود محروم گرديده  و زير نفوذ امپراتوري بريتانيا در آمده است-آ

 دهي و تأمين مالي سازمان هايدست يازيدن به يك رشته اقدامات خصمانه در برابر اتحاد شوروي، به ويژه، سازمان - ب

  باسماچي؛

  در مبارزه در برابر شورشيان  دهقاني در شمال هند؛.] گ-از سوي نادر خان[افزايش كمك ها به امپرياليسم بريتانيا  - پ

  سركوب وحشيانه و خشونتبار كوچكترين تالشي از سوي كشاورزان در جهت بهبود شرايط نكبتبار شان؛ -ت

به كرسي هاي ...) شيرآقا و - حضرت شوربازار(اجنت هاي سرسپرده امپرياليسم انگليس  - سگراجذب روحانيون واپ - ث

  رهبري كشور؛ 

كمبود اطالعات در باره گفتگوهاي فزونشمار و قرار دادهاي امضاء شده ميان نادر خان و دولت انگلستان اجازه نمي دهد - ج

نيا توانسته است با بهره جويي از آن ها امكان فرمانفرمايي در افغانستان به طور كامل شرايطي را تثبيت كرد كه امپرياليسم بريتا

آوندهاي  .اما داده هاي دست داشته به پيمانه بايسته سلطه امپرياليسم بريتانيا را بر كشور مجسم مي نمايند. را يافته است

  : تأييدكننده قرار زير اند

اقدامات رزمي قبايل به . ور مستقيم دولت بريتانيا به كشور فرا خوانده شدبه دست) از محل بود و باشش(نادر خان از پاريس  -آ

فرماندهي نادرخان، پس از انجام گفتگوهاي طوالني با نمايندگان دولت بريتانيا در شهر پشاور، كه در آن شرايط كمك هاي 

  . قاء تدوين گرديد؛ آغازگرديدس بچه تسليحاتي، انساني و مالي از سوي مقامات انگليسي به او براي مبارزه با دولت

» خطر سرخ«همه مطبوعات انگليس و هند بريتانيايي آشكارا مي نوشتند كه نادر خان دوست و ياور انگلستان در مبارزه با 

بي پرده نوشته بود كه با به قدرت رسيدن نادر خان، » تايمز«به ويژه، سفير پيشين بريتانيا در پاريس، در نامه خود به . است

همين لرد كريو آشكارا و فاش مي  .»، بختيار خواهند شدمتحد وفادارو  همسايه نيكلت هاي بريتانيا و هند، با داشتن دو«

  . مطلع مي ساخت  »اقدامات و نيات احتمالي دولت روسيه«گويد كه نادر خان به طور منظم سفارت بريتانيا را در مورد 

به كابل آمد، بي پرده از سوي دولت هند بريتانيايي در آن  1929آنان در اكتبر  سپاهيان قبيله يي نادر خان، كه او به ياري- ب

افزون بر اين، اطالعات دقيقي در دست است كه بخش بزرگي از بورد فرماندهي . سوي مرزها تشكل يافت و مجهز گرديد

كمك مالي به نادر خان، . انداين سپاهيان از جمع كساني گرفته شده اند كه در گذشته در ارتش انگليس خدمت مي كرده 



 ٥٥٠ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

جمع . در پهلوي تخصيصيه هاي مستقيم، از طريق كميته هاي رنگارنگ ارتجاعي اسالمي هوادار انگليس سازماندهي شده بود

  . آوري اعانه آشكارا با تشويق كامل و كمك مقامات انجام مي شد

ها، به ويژه با امير پيشين بخارا بر پا نمود كه به او حتا باسماچ  با به رسيدن قدرت، نادر خان روابط دوستانه يي با رهبران- پ

به سران باسماچ ها مبالغ هنگفتي پول براي سازماندهي پويايي هاي تبهكارانه در برابر اتحاد . شاهي جا داده شد در  ارگ 

ن را به تاخير افگنده مگر، جنبش آغاز شده بزرگ دهقاني در شمال، پياده سازي اين برنامه هاي نادر خا .شوروي داده شد

نادر خان رشته تدبيرهايي را براي سازماندهي و متحدسازي مهاجران پراگنده باسماچي در افغانستان به عنوان يك هسته . است

بر پايه داده هاي دست داشته، براي . منسجم براي تكاپوهاي ويرانگرانه آينده در برابر اتحاد  شوروي روي دست گرفته است

فرا  1206مصطفي چوقايف -مسايل باسماچ ها» كارشناس«افغانستان اجنت اجير پرداخت امپرياليسم بريتانيا و  اين منظور به

  .خوانده شده است

درخشان ترين شگرد نادر خان به عنوان ابزار دست امپرياليسم بريتانيا در هنگام خيزش قبايل افغان در نوار شمال باختري - ت

نادر خان دست به  هر تدبيري يازيد تا به . پديدار  گرديد) كه تا به امروز ادامه دارد(ايي هند در برابر فرمانروايان بريتاني

او فرمان هايي صادر كرد كه در آن ها قبايل به سرسپردگي در . بريتانيايي ها در زمينه سركوب اين جنبش ياري رساند

  . عالم كردخدمت امپرياليسم انگليس فرا خوانده شدند و هر گونه قيام را ممنوع ا

                                                 
فرزند منطقه سيردريا، از نوادگان خاندان سرشناس ) 1941 -1890( -)نام مستعار او در مهاجرت چوقاي اوغلي(مصطفي چوقايف .  ١٢٠٦

. پس از انقالب فبروري، زير تاثير كرنسكي به حزب اس. ه پايان رسانيددانشكده حقوق دانشگاه پتربورگ را ب 1917او پيش از . قزاقي
  . او عضو كميسون تدارك كنندگان جامعه سراسري  روسيه بود. ار ها پيوست

از سوي كولچاك به گرجستان » كومچا«پس از درهم كوبيدن دولت خودگردان خوقند به دست بلشويك ها و راندن  1918به سال 
كشورهاي باختر را به  1919به سال . پرداخت» آذرخش«و »  جهان نو«تفليس، به چاپ روزنامه  هاي  -گرجستانرفت و در پايتخت 

  . اشغال تركستان فرا خواند
  

او . بود) كميته تركستان(» اتحاديه ملي تركستان«چوقايف، يكي از رهبران سازمان ضد شوروي . به فرانسه مهاجرت كرد 1920به سال 
همو كميته تركستان از نادر . نگي با سرويس هاي ويژه كشورهاي باختري داشت كه پويايي هاي او را تمويل مي كردندپيوندهاي تنگات

    .خان پشتيباني مي كرد
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به استاندار نظامي واليت جنوبي فرمان داده شد تا رهبران شورشيان را مورد پيگرد قرار داده و آنان را باز داشت نمايد و جلو 

تا جايي پيش [او . بگيرد.] گ- و پيوستن آنان را به شورشيان پشتون در هند بريتانيايي[گسيل دسته هاي داوطلب قبايل افغان 

  . يروهاي انگليسي و هندي حق سركوب قبايل افغان را در درون خاك  افغانستان دادكه به ن.] گ-رفت

  

با ستايشگري  بس نوازشگرانه از  وزير خارجه انگليس –از مطبوعات امپرياليستي بريتانيا گرفته تا خود آرتور هندرسن 

. شمال باختري هند كرده است، ياد مي كنندخداماتي كه نادر خان به امپرياليسم بريتانيا  در سركوب خيزش قبايل در نوار 

در شماره هاي ماه ) رزونامه كشوري و لشكري(» سويل اند ميليتير گازت«و ) تقويم بمبي(» بمبي كرونيكال«روزنامه هاي 

نادر خان هر آن چه را كه در توانش بود براي جلوگيري از شورش قبايل در استان شمال «اكتبر سال روان خود مي نويسند 

به نادر خان كمك ) با گسيل نيرو، پول و جنگ افزار(امپرياليسم انگليس، از سوي خود با همه توان  -ت» .اختري انجام دادب

 . مي كند تا به حساب قيام دهقاني در افغانستان برسد

  

حظات بحراني نادر خان، كه نمي تواند به تنهايي با نيروهاي خود خيزش هاي دهقاني را در كشور سركوب نمايد، در  ل 

اين كار را كرد و نيز هنگام خيزش  1929چناني كه هنگام قيام كوهستان در دسامبر . خواستار كمك دولت انگليس مي گردد

در اين راستا، حكومت هند بريتانيايي دسته هاي مسلح قبايل نوار شمال باختري را به  .1930بزرگ كوهدامن در ماه اگست 

  . قيام گسيل داشته استياري  نادر خان، براي سركوب 

  

تنها به ياري كمك دولت انگليس نادر خان موفق به سركوب خيزش هاي پايان ناپذير دهقاني در برابر حكومت خود 

. تدبيرهاي اقتصادي در كشور با توجه به منافع امپرياليستي بريتانيا براي مبارزه با اتحاد  شوروي اتخاذ مي گردد. گرديده است

، )بنا به برخي از مدارك، كار احداث آن آغاز در دست اجرا است(ي كشيدن راه آهن ميان كابل و پيشاور براي مثال، طراح

تمام زندگي اقتصادي افغانستان را تحت وابستگي كامل بريتانيا قرار مي دهد و ضربه سختي بر روابط اقتصادي ما با افغانستان 

بزرگ استراتژيك براي برنامه هاي نظامي انگليس در برابر اتحاد  ساخت اين جاده،همچنين داراي اهميت . وارد مي آورد
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نادر خان مبتكر كشيدن راه آهن پيوند ) »آرزوهاي دست نيافتني«(» سراب«و » تايمز«به گزارش روزنامه هاي . شوروي دارد

  . اين مساله بيش از هر مساله يي بر سر زبان وي است. »دهنده با هند است

دايت بريتانيا و به دستور آن، با چنگ اندازي به هر دستاويزي به حساب آن نمايندگان بورژوازي ملي و نادر خان بنا به ه- ث

رجال بلند پايه دولتي حكومت امان اهللا  رسيده است كه چونان آدم هايي مبارز در راه استقالل افغانستان در برابر امپرياليسم 

، آن عده از مقامات و وزيران دولت امان اهللا كه به .]گ- برعكس[ ....).مانند ولي خان و (انگليس شناخته شده اند 

و شوروي ستيزي بنام بوده اند، به كرسي هاي رهبري كشور به عنوان مقامات مسوول كشور  )هواداري از انگليس(انگلوفيلي

او با . به نمايش مي گذاردنادر خان بي پرده فرودستي و فرمانبرداري خود از امپرياليسم بريتانيا را  -ج. گماشته شده اند

پذيرايي برده وار و چاكر منشانه از سفير نو بريتانيا و كرنش و خوشامد و پيشامد بي پيشينه براي افغانستان از زمان امير حبيب 

و با تحويل نگرفتن  آشكار سفارت اتحاد  شوروي موازين ابتدايي ) پيش از جنگ آزاديبخش با انگليس(اهللا خان نزد او 

به جاي مشاوران شوروي براي ارتش افغانستان و نيروي هوايي كشور و ديگر . فتار ديپلماتيك را ناديده مي گيردحسن ر

  . عرصه ها  انگليسي ها يا عوامل بريتانيا از ديگر كشورها خارجي گرفته مي شوند

حقيقت نزديك است، نمايش مي  تا اندازه يي كه به» ليبرتي« - در كلكته » كنگره ملي«سياست خارجي نادر خان را ارگان 

. پادشاه هوشمندانه از هر گونه دسيسه هاي روسي جلوگيري مي نمايداما . مناسبات با كشورهاي همسايه دوستانه است«: دهد

 ). 1930اكتبر  4. (نادر شاه به خوبي آگاه است كه منافع علياي كشورش بايد با جهان مترقي و علمي غرب پيوند داشته باشد

داليل كافي در دست مي گذارند كه ديگر افغانستان را نه به عنوان حايل ) كه روشن است كامل نمي باشند(داده ها  همه اين

  .ميان شوروي و امپرياليسم بريتانيا، بل كه به عنوان تخته خيز و پايگاه امپرياليسم بريتانيا در برابر اتحاد  شوروي ارزيابي كرد

  

پس از چند هفته بعد از تاجپوشي نادر خان، در . نبوده است» آرامش بخش«براي كشور  اشغال كابل از سوي نادر شاه- 10

در پيوند با اين، بيست تن از رهبران شورشيان را » تايمز«ماه دسامبر روزنامه 12به گزارش شماره . شورش در گرفت كوهدامن

، چاپ كابل، در شورش جبل سراج »انيس«ه روزنام 6/12/1929به گزارش شماره تاريخي . به كابل آورده، اعدام نمودند

ساعته با دادن تلفات سنگين پس زده شد و در هنگام تعقيب، بسياري از شورشيان كشته و يا  4- 3يورش شورشيان پس از نبرد 

  .اسير گرديدند
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نيروهاي [صرف چاريكار به ت 1929نوامبر  30به تاريخ «گزارش مي دهد كه » تايمز«همچنان شماره تاريخ چهاردهم دسامبر 

گرفتار [كه زنده مانده بودند، ) سقاء بچه(گروه هاي بازمانده از پيروان امير حبيب اهللا ...در آمد و ] گ- هوادار نادر شاه

در مزار شريف، تا «ماه دوازدهم خود گزارش داده است كه  22چاپ كابل در شماره تاريخ - »اصالح«روزنامه .] . گ-شدند

سقاء حضور داشتند كه كه به اخالل نظم اجتماعي مي پرداختند و آرامش مردم را  هوادار بچه ياناين اواخر، هنوز هم شورش

  ».بر هم مي زدند

در وادي چاريكار  خيزش بزرگ دهقاني به راه افتاد كه بر پايه برخي از گزارش ها - كوهدامن ماه جوالي در 20به تاريخ  

سقاء  بچه هواداران - دستگير شده  كه خواستار آزادي  كوهستاني هاي تن اشتراك ورزيده بودند  12000در آن نزديك به

  .دولت براي آرام ساختن مردم مالها را به آن جا فرستاد. سقاء بودند بچه !كشتن نادر خان و زنده  بازگردانيدن

  

راي موعظه و هدايت شماري از ماليان واراسته و خيرخواه ب«خود مي نگارد كه  1930اگست  2در شماره تاريخي » اصالح« 

متاسفانه، سران شورشيان به نيشخند و استهزاي . نزد داكاها؟ و داوود زايي ها شتافتند تا مردم را از شركت در شورش باز دارند

افزون بر اين، شورشيان مي خواستند به شكنجه و حتا نابود كردن زندگي اين خدمتگزاران راستين خدا . خطبه الهي پرداختند

 همزمان با اين، نادر خان قبايل » .حفيظ اهللا خان به دست شورشيان به شهادت رسيد مال.] گ- در همين گير و دار.[..بپردازند

  . »سرشان از ما، مال شان از شما«: وزيري و مسعود هند را فرا مي خواند  شرط بسيار كوتاهي را در برابر آن ها مي گذارد

  

دهقانان  -دستور نادر خان در باره روش هاي سركوب شورشيان» اصالح«لتي روزنامه دو1930جوالي  25در شماره تاريخي 

امروز دستور داده ام تا خانواده ها و فرزندان شان را نابود ساخته و روستاها و خانه هاي شان  آتش زده «: به چاپ رسيده است 

 جوالي، با خشونتي كه  حتا در دوره هايدر ماه  1930جوالي  28تاريخي   -» اصالح« بر پايه گزارش روزنامه دولتي» .شود

سراي خواجه، دولت شاهي  و تا . داكا با آتش سوزانده شدو كلكان « .اميران پيشين افغان بي نظير بود، شورش سركوب شد

توپخانه، سربازان پياده و جنگجويان قبايل را زير پوشش خود گرفته . جايي هم شهر چاريكار  و ديگر جاها به تاراج رفتند

  . بود
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به رغم سركوب هاي خشونتبار فئودالي، از شمار قيام هاي دهقاني در برابر دولت نادر خان، در بخش هاي مختلف كشور .11

استعمار تازه شمال از سوي . تا به امروز كاسته نمي شود) مردم غلزايي و خان آباد.] گ- مناطق  بود و باش[از جمله در (

، بازستاني ماليات با همه شيوه هاي دسترس، .]گ-كه دو باره برگشته اند،) پشتون[(غان زمينداران رانده شده  در گذشته اف

و ديگر مناطق از سوي مقامات دولتي و سر انجام تبديل  غصب و خريد اجباري زمين هاي دهقانان شورشي در كوهستان

 –ايگاهي براي جنگ در برابر اتحاد  شوروي نمودن تدريجي افغانستان به مستعمره بريتانيا، يعني تبديل نمودن اين كشور به پ

بود، در برابر افغانستان مساله مبارزه ضد امپرياليستي بر شالوده  1929 - 1928بار ها شديدتر از آن چه كه در سال هاي 

  . گسترش جنبش دهقاني در برابر بهره كشي فئودالي را مي گذارد

  

هادي مبارزه پراكنده و خيزش هاي جداگانه برزگران رنجبر در برابر رژيم همه اين ها زمينه را براي يكپارچه سازي سياسي و ن

تنها حزب انقالبي  را /  صنعتگران و پيشه وران / مبارزه دهقانان خرده بورژوازي شهري. كنوني افغانستان مي گستراند

ر گرفتن خاستگاه تباري آنان كه بايستي در رده هاي خود بخشي از بهترين گروه هاي دهقاني را بدون در نظ(، افغانستان

فشرده گرداند و بتواند خود را چونان مبارز سرسخت در برابر امپرياليسم انگليس و حكومت نادر خان برجسته بسازد، در گام 

بايد در شالوده  حزب انقالبي خلق افغانستان .مي تواند هماهنگي ببخشد) نخست متشكل از كشاورزان كوهستان وكوهدامن

  :خود نكات زير را قرار دهدپويايي هاي 

نادر خان افغانستاني را كه در  -به كمك دست نشانده اش مبارزه سراسري و پيگيرانه در برابر امپرياليسم بريتانيا، كه-آ 

گذشته  مستقل بوده است؛ كنون به يك كشور نيمه مستعمره امپرياليسم انگليس و سكوي پرش براي جنگ در برابر كارگران 

  .مهوري هاي شوروي تاجيكستان، ازبيكستان و تركمنستان مبدل گردانيده استو دهقانان ج

سرواژي خان ها  –مبارزه با نظام مالياتي و اداره پليسي خودكامه رشوه خوار، اخاذ و ستمگر نادر خان و استثمار فئودالي  - ب

سيم برابرانه آن ميان دهقانان رنجبر، تصرف زمين هاي مالكان و خان ها و بازرگانان چپاولگر و تق. و زمينداران سودجو

واگذاري همه شبكه هاي آبياري جويباري به دست اداره هاي خودگردان محلي انتخاب شده از جمع نمايندگان محلي 

مبارزه با : اهداف اين حزب عبارت است از. دهقانان زحمتكش؛ تنها راه براي حل و فصل نيازهاي بي درنگ دهقانان است
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غو اجاره هاي توانفرسا و قراردادهاي ربا خوارانه، بخشودن همه بدهي هاي گذشته بابت زمين و گاوها، كاهش ماليات، ل

  ...دهقانان بومي-انتخابي بودن مقامات بومي، مسوول ساختن آنان در برابر راي دهندگان 

ن در گستره افغانستان كنوني، اقتصادي و سياسي براي همه باشندگان كشور و همه اقوام و قبايل ساك - برپايي برابري كامل

لغو هرگونه امتياز براي برخي از قبايل و خاندان ها  و معافيت آن ها از انجام خدمت نظامي، پرداخت ماليات و . بدون استثناء

   .نيز برابري حقوق زبان هاي رايج در كشور

قبايل شمال باختري با چهار ميليون نفر » آزاد«ار دولت مستقل افغانستان مي تواند تنها با پيوستن سرزمين افغاني نامنهاد نو -پ

اقوام . باشنده كه از سوي امپرياليسم غارتگر بريتانيا به تصرف در آمده است، به سرزمين كنوني افغانستان؛ تشكيل گردد

آزادي  تاجيك ها، ازبيك ها، تركمن ها و ديگران بايد آزادي كاملي براي تعيين حق سرنوشت و - ستمديده و محروم شمال

  . به دست بياورند تا به خواست خود اشكال آينده اتحاد ملي و دولتي خود را به دست بياورند

استقالل راستين افغانستان تنها مي تواند در نتيجه انقالب عمومي توده يي در برابر رژيم نادر خان كه به كمك امپرياليسم  - ت

بنا بر اين، هدف .  بورژوازي ربا خور در كشور تكيه دارد، به دست بيايد - بريتانيا و حمايت اربابان فئودال و باالييان تجاري

اين . نهايي حزب انقالبي خلق افغانستان عبارت است از  سرنگوني دولت نادر خان و تأسيس جمهوري خلق مستقل افغانستان

 فئو داليسم ان هند در برابر امپرياليسم ومساله مي تواند تنها در صورت پيوند ارگانيك با انقالب پيروزمند پرولتاريا و دهقان

   .حل گردد

  71-60آ، برگ هاي 417، كارتن 154، پرونده ويژه 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند : برگرفته از
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 پيوست ها
 

 پروفيسور داكتر يوري تيخانف

  

  1پيوست شماره 
  چچيرين.] گ-يچگيورگي واسيليو[نامه راسكلنيكف عنواني 

  .]گ-كميسار خلق در امور خارجي شوروي[
        

  !گيورگي واسيليويچ عزيز
در ظاهر، با تمام شكوه و جالل . جوالي به شهر كابل رسيدم16به تاريخ .] گ-سر انجام[پس از سه ماه سفر،  

مبارزه بر سر . نبود مگر، وضعيت راستين امر به هيچ رو الهام بخش و آرامش بخش. خاورزمين به پيشواز من شتافتند
  . نفوذ ما در برابر نفوذ بريتانيا با اين تهديد رو به رو بود كه به سود ما پايان نيابد

 
فبروري از سوي ما به تصويب رسيده بود و از سوي  28اين واقعيت كه قرار داد روسيه و افغانستان كه به تاريخ 

ونه بيمارگونه يي بر شكست همه سياست ما در افغانستان جانب ديگر هنوز به تصويب نرسيده بود، مي توانست به گ
 . داللت نمايد

  
چنين عدم قاطعيت و بي . دودلي هاي دولت افغانستان موضوع را با شك و ترديدهايي رو به رو گردانيده بود

كه تصميمي يي، دست كم، از سوي گردانندگان سياست خارجي افغانستان، از آن رو هم  بيشتر شايان توجه بود 
كل قرارداد از سر تا پايان آن از سوي ما آگاهانه يك اقدام يكجانبه مي باشد، كه براي افغان ها  به دليل كمك هاي 

  . نمي گذارد]  دوش افغانستان[معين نظامي و فني، تنها سود مي آورد و تقريبا هيچ تعهدي را به 
  

چشم به راه تصويب آن بودند و از طريق سوريتس و  بي صبرانه. افغان ها خود پيوسته اين امر را در سنجش داشتند
و درست در هنگامي كه از سوي ما همه . سفير افغانستان در مسكو از ما شتابدهي تصويب آن را مي خواستند

تشريفات بايسته انجام شده و قرار داد از سوي كميته مركزي اجرايي سراسري روسيه تقريبا بدون كم و كاست 
افغان ها كه جانب پيوسته بسيار ذينفع در اين كار بودند، آغاز به سردرگم شدن  نمودند و به تصويب گرديده بود، 

تدوين مي گرديد و از بوته آزمون ها در كابل و مسكو مي  1920قرارداد، كه از جنوري. عقب نشيني دست يازيدند
 .گذشت، ناگهان در آخرين لحظه آويزان و پا در هوا مانده بود
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 -يين آمدن وزن سياسي ما، كه نزديك بود ما را با تهديد تازه بر هم خوردن قرارداد رو به رو گرادندعامل اصلي پا
سياست هوشمندانه، زيركانه و محيالنه دابس كه به گونه ظريفانه يي با . افزايش نگهاني و شديد نفوذ بريتانيا بود

وزير امور خارجه كه تا كنون بي  -كه محمود طرزيروانشناسي افغان ها هماهنگ گردانيده شده بود، به آن انجاميد 
ترديد به بيزاري از انگليسي ها و بريتانيايي ستيزي بنام بوده و در دو سال گذشته با حسن نيت هوادار دوستي با روسيه  
شوروي بود، ديگر آشكارا آغاز به رفتن زير تاثير نفوذ دابس و گرفتار دامي مي گرديد كه دابس  بر سر راه و 

 .پيشاروي او گسترانده بود

 
 

رشته اصلي يي كه هيات بريتانيا با آن بازي مي نمود، مقايسه اهميت بريتانيا براي افغانستان از يك سو و روسيه 
با نماياندن روسيه شوروي چونان يك كشور برباد رفته و ورشكسته كه قادر به انجام  -شوروي از سوي ديگر بود

 . افغانستان نيستتعهدات خود و ارائه كمك به 

 
از هيچ دست و دل .] گ-به افغان ها[به نوبه خود، بريتانيايي ها در سپردن وعده ارزاني كمك هاي واقعي گسترده  

ميل تفنگ و چهار  20000آن ها به ابتكار خود پيشنهاد مي كردند بي درنگ به افغان ها . بازي صرفه نمي كردند
 .و ديگر وعده هاي چرب و گرم كه به پيمانه گسترده اشتهار مي كردندميليون روپيه كمك مالي ساالنه بدهند 

 
انگليسي ها براي به كرسي نشاندن آوندها و استدالل هاي خود، نمي شرميدند دست به ارعاب و ترساندن افغان ها 

ه خرج مي دادند بريتانيايي ها هرگونه تالش ها را ب. هم با تهديدهاي ظريف و هم نمايش هاي نظامي در مرزها بيازند
تا به افغان ها تهديد واقعي از سوي انگلستان و اين را كه ارتش بزرگي در هند در سه گذرگاه كابل دارند و افسانه 

  .حمله روسيه شوروي به افغانستان را القاء نمايند
 

ستان براي روسيه در اين حال، ديپلمات هاي بريتانيايي ديدگاه هاي خود در زمينه داشتن اهميت هاي متفاوت افغان
آن . چون  سياست خارجي افغانستان بر وضعيت داخلي در هند تاثير مي افگند. شوروي و بريتانيا پنهان نمي نمودند

  . مساله زندگي يا مرگ مي پندارند -ها اين مساله را
  

منافع غير مستقيم كمرنگي روسيه در خاور، به ويژه در افغانستان، در اين ميان، به پندار نمايندگان بريتانيا در كابل؛ 
  .دارد، كه از آن در ازاي دريافت امتيازات بايسته به سود منافع حياتي روسيه در باختر، به راحتي دست خواهد كشيد

  
با اين حال، بريتانيايي ها بي پرده به احتمال سازش كامل ميان انگليس و روسيه شوروي در امور خاور اشاره مي 

چونان  1878ي روسي را به افغانستان همانند خيانت استوليتف به شيرعلي خان در سال كردند و خيانت بلشويك ها
) روسي گرايي(نتيجه چنين سازشي برجسته مي ساختند كه براي بار دوم افغانستاني را كه گرفتار سياست روسوفيلي 

 .ها خواهند كردگرديده است، به دست سرنوشت خود ميان چكش و سندان يا به سخن ديگر به دست انگليس ر
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پس آيا بهتر نيست كه به نزديكي با بريتانيا به عنوان يك طرف مساوي متعاهد شتافت تا اين كه در موقف يك 

چنين بود نتيجه گيري نهايي منطقي ديپلماسي خاوري  -طرف شكست خورده، با دست هاي بسته به چنگ آن افتاد
  . و دسيسه هاي هوشمندانه انگليسي

  
. كه هنري دابس با بازي با آن ها آشوب افگند و هنگامه برپا كرد، اصول مذهبي و پادشاهي بودند بندهاي ديگري،

بديهي است، كه بر پايه طرح ريخته شده از پيش، هيات نمايندگي بريتانيا در گفتگوها با افغان ها، با زهرپاشي و 
ودكنندگان دين، دشمنان همه مذاهب شوكران ريزي، ذهنيت هاي آن ها را در برابر بلشويك ها به عنوان ناب

 . وكليساها و به عنوان مخالفان اصولي اشكال پادشاهي حكومت در هر كشوري، مسموم و مغشوش ساختند

  
افزون بر اين، دشمنان ما با دميدن به آتش سوء ظن ذاتي افغان ها، آغاز به سياهنمايي پيش گرفتن گرايش  سياست 

 . اري از سوي ما نمودندهاي امپرياليستي قديمي روسيه تز

 
، كه درست در همين هنگام از بخارا باز گشته بود، به زيان ما .]گ-داوي[سر انجام، گزارش عبدالهادي خان

به عنوان آوند، او آمدن ارتش سرخ  . تز اصلي گزارش او اين است كه بخارا به هيچ رو استقالل ندارد. انجاميد
 .دروسيه شوروي به خاك بخارا را  مي آور

  
كه يك مذهبي متعصب و باورمند است، با سياهنمايي ويژه يي وضع گويا .] گ-داوي[گذشته از اين، هادي خان 

بس دشوار باشندگان مسلمان تركستان را كه از هرگونه استقالل محروم اند و از سوي دولت شوروي در تنگنا 
 . هستند؛ پرداز نموده و به تصوير كشيده است

  
كه ناگزير هنگام رو به رو شدن اين پان اسالميست ارتدكس متعصب با يك ساختار » خارشي«د با اين هم، با وجو

بيخي بيگانه و ناآشنا و ناپذيرا براي او پديد آمده بود، او به عنوان يك سياستمدار هوشيار، از خاطرات بخارا و 
افغانستان نظام مديريت داخلي  تركستان خود چنين نتيجه گيري و برداشت كرد كه به هر پيمانه هم كه از ديد

جمهوري شوروي در رابطه با مسلمانان خراب نباشد و به هر پيمانه كه سياست خارجي آن در بخارا با روح اسالم 
زيرا روابط با روسيه مهم ترين وزنه متقابل باز . بيگانه نباشد؛ با آن هم برهم زدن مناسبات با روسيه مطلقا مجاز نيست

 . بريتانيا است كه براي افغانستان كشنده و فاجعه بارمي باشددارنده با  نفوذ 

 
همراه با اين، به محض اين كه سر هنري دابس در پي راه اندازي فتنه هاي مصرانه روسي ستيزانه خود، به دادن 

ه دولت او پيشنهادهاي عملي آغاز نمود و به گونه دقيق آن چه را كه بايد افغان ها در پاسخ به وعده هاي سخاوتمندان
  .مي پرداختند، مطرح ساخت؛ بازي باريك و نازك او با ناكامي رو به رو گرديد
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در برابر دست درازي آشكار و سوء قصد انگليسي ها بر استقالل افغانستان، يخ هاي ناباوري به استيالي روسي آب 
اد افغان و انگليس از سوي در پيش نويس ارائه شده قرار د. گرديد و ترس از روسيه به جايگاه دوم رانده شد

بريتانيايي ها، آشكارا و بي پرده از پيمان دفاعي در ازاي پاداش معيني كه در باره پهنا و دامنه آن در باال گفتيم، 
 .سخن مي گفتند

 
  :بريتانيايي ها خواستار بندهاي زير گرديده بودند

  كنترل بر مناسبات خارجي افغانستان  . 1
  ينده مختار روسيه شوروي از كابل  در نتيجه، اخراج نما. 2
عبور بدون مانع عوامل بريتانيا از راه خاك افغانستان براي انجام پويايي هاي ضد انقالبي در برابر حكومت . 3

حاكم در دوره حبيب اهللا و نابودي استقالل .] گ-استيالي...[به سخن ديگر، احياي كامل.  شوروي در آسياي ميانه
 .سياسي كشور

 
شت پا زدن بر حقوق ملي مردمي كه درست همين چندي پيش به بهاي جنگي خونبار استقالل كشور خود را چنين پ

فراچنگ آورده اند، خشم و خروش شديد ملي گرايان افغانستان را بر انگيخته و دست كم در اين اوضاع  هر گونه 
 . امكان اتحاد دفاعي با انگلستان را ناممكن گردانيده است

 
ستان، كه از پيشنهادهاي بريتانيا تكان خورده بود، دوباره، در برابر مساله تصويب قرار داد روسي، كه دولت افغان

 .متاسفانه تصويب آن در مسكو به تاخير افتاده بود، قرار گرفت

  
با گذشت زمان، چهارچوبي كه در آن قرار داد امضاء شده بود، به پيمانه چشمگيري دگرگون گرديد و ما ناگزير 

م تكمله ها و يادداشت هاي متممه توضيحي يي بر برخي از پاراگراف هاي متن تدوين شده اوليه قرارداد شدي
 . بيفزاييم

  
دو روز پيش از برگزاري مجلس به تاريخ اول اگست، امير به گونه بيخي غيرمنتظره مرا با سوريتس و جمال پاشا 

ي و رازداري شگفتي برانگيزي پيچانيده شده بود، تا اين بار دهي كه با پرده پوش. خصوصي به پغمان دعوت كرد
  .ناوقت شب به درازا كشيد و روز بعد در جوي از اين هم محرمانه تري ادامه يافت

   
امير با نويد دادن برگزاري نشست مجلس بزرگ براي تصويب قرارداد ما، به تاريخ چهارشنبه سوم اگوست، بر لزوم 

  .د ورزيدبرداشتن چند مانع از پيش رو تاكي
   

 : تضمين هاي تحريري يي كه الزم بودند، به بندهاي زير محدود مي شدند
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پيوست .] گ-كه در قرار داد نخستين آمده بود و[انصراف موقت از گشايش كنسولگري ها در قندهار و غزني  .1
  .]. گ-گسيل گرديده است[نامه رفيق سوريتس

يكي مرزهاي هند در ديگر بندهاي قرارداد تغييري وارد نمي خود داري فعلي از گشايش كنسولگري ها در نزد. 2
 .آورد

اشاره شده است، » هر گونه كاالها«آن ماده قرار داد كه در باره ترانزيت از طريق خاك روسيه است و در آن به . 3
كشور و يا  بايد به گونه يي تفسير شود كه شامل كاالهاي نظامي خريداري شده از سوي دولت افغانستان در خارج از

 .از دولت روسيه گردد

 . امضاي قرار داد بازرگاني به سود منافع هر دو كشور، با توجه به مشكالت تجاري در افغانستان. 4

  . رايگان بودن كمك هاي ارائه شده بر اساس قرارداد. 5
بر اساس رفتار  خود داري از تبليغات در برابر دولت افغانستان چه در خاك اين كشور و چه در خاك روسيه. 6

 . متقابل

 
چون، هدف اصلي ما امضاي قرار داد دوستي به هر بهايي كه شده، براي مبارزه با نفوذ انگلستان بود؛ در هماهنگي با 
رفيق سوريتس، تصميم گرفتيم به عقب نشيني هايي دست بزنيم و همه اين تعهدات را با اعتماد به اين كه دولت ما با 

  .طرف خود امضا نماييمآن ها موافق است، از 
 

پيشنهاد افغان ها مبني بر دادن تضمين به نمايندگي از دولت ما، از سوي من به دليل نداشتن صالحيت بايسته در زمينه 
  . با اين حال، راه گريز براي موردي كه هرگاه شما با چيزي موافق نباشيد، باز گذاشته شده است. رد گرديد

 
رو نوشت (ويرايش ها و پيرايش هايي آورده شد كه در باره تفاهم كامل موجود بود افزون بر آن، اساسا، در سند 

چناني كه پسانتر روشن گرديد، اين ). هاي اين اسناد را در ويرايش نهايي آن رفيق سوريتس به شما نشان خواهد داد
  .امين كردندعقب نشيني ها نقش بزرگ و مثبتي بر جا گذاشتند و تصويب مجلس را براي قرار داد ما ت

 
بسياري از اشتراك كنندگان آن، از اعضاي موجود . نخستين نشست مجلس به تاريخ سوم ماه اگست برگزار گرديد

كساني كه از سوي شوراي قانونگذاري بر اساس -در كابل شوراي قانونگذاري كه هنوز رسما اعالم نگرديده است
  قوانين در باره اصالحات فراخوانده شده بودند؛ اند

  
سرداران، بازرگانان هندوي بومي و  -در كنار آن ها، در تركيب شورا، اعضاي شوراي موجود، درباريان سرشناس

نفر  300شمار كل حاضران به. سر انجام، هيات نمايندگي قبايل مرزي، عمدتا از مسعودها و وزيري ها حضور داشتند
  . مي رسيد
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دگان مردم خود را به مجلس فوق العاده فرا خوانده است و امير با افتتاح نشست نخست، اعالم نمود كه نماين
آرزومند است با ديدگاه هاي آن ها پيرامون سياست خارجي كشورآشنا شود و از آنان خواست تا آزادانه سخن 

در اين حال از همه خواسته شد تا به قرآن سوگند بخورند كه در باره . بگويند و در ابراز انديشه هاي شان نشرمند
  .ت مجلس هيچ چيزي به كسي نگويندنشس

  
امان اهللا خان در سخنراني خود نمايندگان را با چگونگي پيشنهادهاي اخير انگليسي ها آشنا ساخت و ارقام كمك 

در اين حال پنهان نكرد كه دادن پاسخ رد از سوي . هاي وعده داده شده در ازاي بستن پيمان دفاعي را اعالم داشت
 .امدهاي جدي يي را در مرز با هند با خود به همراه داشته باشدافغان ها مي تواند پي

 
اما او خود كه مقصد سلطنت خود را تحكيم استقالل كشور قرار داده است، ترجيح مي دهد كشور خود را در  

معرض صحنه هاي وحشتناكي از يك جنگ ديگر ببيند، تا اين كه كنترل بيگانه را بر روابط خارجي كشور خود 
  .و به وابستگي پيشين از بريتانيا باز گردد بپذيرد

  
سپس، امير به تجزيه و تحليل مختصر سياست هميشگي امپرياليسم بريتانيا  پرداخت و با توضيح مثال هاي تركيه، 
ايران و مصر به اين نتيجه رسيد كه انگلستان بي ترديد به دنبال برده ساختن مردمان مسلمان و محروم كردن آن ها از 

شرايط ديگري را روسيه  پيشنهاد مي نمايد كه آماده است كمك بي آاليشانه يي را به ما . و استقالل است آزادي
  .اين ديگر به فيصله مجلس بستگي دارد كه پيمان دفاعي با انگلستان را بپذيرد يا رد كند. ارائه نمايد

  
هن خود كه انگليسي ها به آن سوء قصد دارند، به پنداشت امان اهللا، هر افغان بايد همه چيز خود را براي آزادي مي 

  . قرباني كند
  

رييس پيشين شوراي قانونگذاري -از سوي شير احمد) گروه هوادار گرايش هاي  انگليسي(گروه انگلوفيل 
در سخنراني او تهديد نظامي واقعي در صورت برهم زدن با بريتانيا و بيهودگي اميد بستن به  به . نمايندگي مي شد

خوب حاال كه افغانستان  -وردن كدامين كمك در صورت بروز جنگ از روسيه روياروي هم گذاشته شددست آ
نمي تواند بجنگد و خود داري از پذيرفتن خواست هاي بريتانيا هم منجر به جنگ خواهد شد، راه ديگري جز از  

  .لزوم پيروي و قبول  همه شرايط گذاشته شده از سوي سر هنري دابس نمي ماند
   

او نشاندهي كرد كه بريتانيا كنون به دليل . وزير حربيه رو به رو شد -سخنان شير احمد با واكنش شديد نادر خان
پيامدهاي جنگ جهاني دوم جهاني و افزايش نا آرامي ها در هند، ناتوان تر از آن است كه درگير يك جنگ نو با 

تانيا، نه تنها استقالل خود را از دست مي دهد، بلكه به منافع افغانستان با بستن پيمان دفاعي با بري. افغانستان گردد
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تنها راهي را كه او مي بيند، رد . اسالم نيز خيانت مي كند و دستيابي به امر حقي را بار ديگر به تاخير مي افگند
 . پيشنهادهاي بريتانيا و همزمان با آن تصويب قرار داد با روسيه است

 
او در بخش نخست سخنراني پرشور و پر . ز ديدگاه تا حدودي متفاوت تري دفاع كردا.] گ-داوي[عبدالهادي خان 

او با . هنگامه خود، با سياهنمايي وضع داخلي باشندگان مسلمان آسياي ميانه در حكومت شوروي را پرداز كرد
يوه زندگاني خشونت آگنده از تعصب، تأكيد كرد كه بلشويسم نه تنها رشته ها و بافت هاي پايه اقتصادي و ش

مانع نيايش . دست درازي و تاخت و تاز مي كند...اجتماعي جامعه بومي را از ميان مي برد، بل كه به خود دين اسالم
  . را پيش مي برد) بيخدايي(هاي عمومي گرديده و با هزينه دولتي تبليغات آته ايستي 

  
ير گرديده است يگان هاي فزونشمار ارتش وضعيتي به همين اندازه دشوار در بخارا، كه خالف خواست خود ناگز

با اين هم، اين گناهان روسيه شوروي را . سرخ را بپذيرد و در روابط بين المللي خود استقالل ندارد، فرمانفرما است
روشن است دولتي كه همه چيز را سر از نو مي . بايد تنها به سياست آن در داخل فدراسيون شوروي مربوط دانست

  .ند با خويشتنداري كافي با خصوصيات اتباع مسلمان خود برخورد نمايدسازد، نمي توا
  

بحث ديگري است، هنگامي كه روسيه شوروي با مردم آسيا كه همين اكنون در اتحاديه هاي نيرومند دولتي متحد 
نه است سياست خارجي روسيه شوروي با روح آزمندي و اشغالگري بيگا .شده اند، وارد تعامل بين المللي مي گردد

 .و به اسالم دلسوز است و به عنوان ايده قادر به متحد ساختن كشورهاي خاور در مبارزه با امپرياليسم است

  
تركيه قهرمان . پارس تنها در سيماي همسايه شمالي خود تكيه گاهي را در رهايي از بند زنجيرهاي انگليس مي بيند

افغانستان بايد همپا . دت ها پيش در نبرد نابرابر از ميان مي رفتهرگاه پشتيباني هاي مادي و معنوي مسكو نمي بود، م
  .با كشورهاي پيشرفته هم آيين و همكيش خود برود و با رد اتحاد با انگلستان بكوشد با روسيه شوروي نزديك شود

  
رارداد با نشست نخست مجلس با اظهارات نمايشي نمايندگان تاجران بومي هند كه خواستار امضاي هر چه سريعتر ق

بريتانيا بودند و بر اين تاكيد داشتند كه در غير آن، وضعيت ناگزير به كاهش بيشتر حجم معامالت و در نتيجه، سود 
 .تاجران خواهد گرديد؛ پايان يافت

  
مبارزه سرسختانه يي كه گروه هاي بااليي را در دربار كابل به دو گرايش متضاد تقسيم كرده است، مقارن با اين 

پيوستن محمود طرزي به اردوگاه انگلوفيل ها بي ترديد نفوذ آن ها را . به باالترين درجه شدت رسيده استزمان 
اين بار، مساله گزينش از سوي خود ديپلماسي بريتانيا  . تقويت بخشيده، شانس تصويب قرار داد ما را كاهش داد
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آن ها يك بار ديگر  -يك فايده ديگر رساندمطرح گرديد و بي پروايي بي آزرمانه سر هنري دابس به افغان ها 
  .متقاعد شدند كه بازي در دو جبهه را نمي شود تا بي پايان به درازا كشاند

  
» پر تب و تاب«1207آونگ -تا كنون هيچگاهي برخورد منافع روسيه شوروي و انگلستان به چنين شدتي نرسيده بود

فضاي تنگ ميان پيشنهادهاي مشخص نهايي دو طرف و نوسان در ميان » چميدن«سياست افغاني پس از دو سال 
  . از همين رو هم، شدت كشاكش ها در درون دولت افزايش يافته است. باز ايستاد» تپش«رقيب، درنگ كرد و از 

 
بنا به اطالعات رسيده به ما، بريتانيايي ها پرشورانه به آتش اين كشاكش ها هيمه مي انداختند و به گونه گسترده يي 

با اين هم، در مجلس، گروه هوادار انگليسي ها بسيار كمرنگ تمثيل . ن هدايا و رشوه ها به آن مي دميدندبا داد
 .گرديده بود

   
در روند نشست دوم، امير به گونه گسترده  از توضيحاتي كه ما در باره قرار داد داده بوديم، چونان دستاويزي براي  

ولت شوروي و آمادگي آن براي ارائه كمك راستين به افغانستان بهره براي قانع كردن مجلس در بي آاليشي كامل د
روشن است كه كسان از پيش گماشته شده با طرح پرسش ها و ديدگاه ها به امان اهللا خان امكان دادند به . گرفت

  . اطمينان دهي رسمي نماينده شما تكيه كند
  

مي تواند بدون توسل به جنگ، افغانستان را ناگزير به براي نمونه، امير در پاسخ به اين پرسش كه آيا انگلستان 
پذيرفتن پيمان از راه محاصره اقتصادي نمايد، نامه ابراز آمادگي روسيه شوروي را مبني بر امضاي قرار داد تجاري با 

 .افغانستان، به رغم دشوار بودن وضعيت اقتصادي آن، نشان داد

  
در زندگي داخلي امارت، خود داري از پخش تبليغات كمونيستي و نامه همين گونه يادداشت ما در باره عدم مداخله 

در باره جانبداري من از بيانيه رفيق سوريتس در مورد كنسولگري هاي ما در امتداد مرز با هند، باز خوانده شد كه  
  .كاراترين تاثير را بر جا گذاشت

   
مجلس با . ما را باز خواند و موضوع را به راي دهي گذاشت در پايان، امير هم پيشنهادهاي بريتانيا و هم متن قرار داد

  .راي، تصويب نمود تا شرايط انگليسي ها رد گردد 7راي در برابر  270 -اكثريت آرا
  

                                                 
  .گ-پندول يا رقاصه ساعت.  ١٢٠٧
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عموهاي نادر  -در ميان كساني كه راي منفي داده بودند، در پهلوي شير احمد،  سرداران يوسف خان و آصف خان 
نان بومي هندي، بودند كه تاكيد داشتند كه برهم زدن با انگلستان و گسل در تجارت خان و دو نماينده از بازرگا

 . افغانستان و هند، منجر به ورشكستگي كشور مي شود

 
بايسته است همچنين در سنجش داشته باشيم كه نشست در پيوند با سخنراني خود امير در مسايل سياست خارجي 

   1208.پيمانه بايسته روشن در زمينه سخن گفته بود برگزار گرديده بود و او با قاطعيت به
  

خود بافت و چيدمان مجلس كه به عمد براي يك مناسبت خاص برگزيده شده بود، نيز زمينه تنگي را براي كنكاش 
سر انجام، آخرين پروژه آلترناتيو انگليسي ها، كه خواستار بازگشت به نظم زمان حبيب اهللا . هاي داغ باز مي گذاشت

مدافع استقالل، حافظ حقوق به دست  -د، عناصر همنوا با آن را در موضع عملي ناسودمندي در برابر اميرخان بو
  .آمده از سوي افغانستان در جنگ گذشته، قرار مي داد

  
] با انگليس[همه اين ها، انگلوفيل ها را وادار مي گردانيد بيخي از سخن گفتن آشكار به سود بستن پيمان دفاعي 

 . اشاره نمايند.] گ-كشور[ورزند و تنها به پيامدهاي منفي گسست با آن خود داري 

  
وزير تجارت و  -نخستين سخنران نشست دوم مجلس، كه به تاريخ پنجم اگوست برگزار گرديد، غالم حيدر خان

را بي چون او بر شرايط تحقير آميز طرح بستن پيمان با انگلستان سخت تاخت و پيشنهاد كرد تا اين طرح . صنايع بود
  .و چرا و بدون بحث و گفتگو رد كرد كه نتيجه منطقي پيشنهاد او تصويب بي درنگ قرار داد روسيه و افغانستان بود

 
از ناگزير .] گ–نمايندگان [شير احمد خان تقريبا كلمه به كلمه گفته هاي سخنراني نخست خود را با ترسانيدن 

  .وس ها باز گفتبودن يك جنگ ديگر و بي باوري به وعده هاي ر
 

اگست مراسم مبادله اسناد تصويب شده  14تصميم مجلس سرنوشت قرار داد ما را از پيش تعيين كرد و به تاريخ 
  . برگزار گرديد

  با درودهاي كمونيستي
  راسكلنيكف

25/08/1921 

  كابل
 
 . 63-51برگ هاي ، 49، كارتن 2، پرونده ويژه 159بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند   

                                                 
 .گ-از همين رو هم كمتر كسي جرئت داشت، مخالف اظهارات امير نظر بدهد.  1208
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  2پيوست شماره 
  رايزن نظامي شوروي در كابل -تلگرام ايوانف

  به كميته اجرايي مركزي تركستان
  29/09/1919تاريخي 

        
  .ترسم از اين است كه مبادا هزينه آن از كيسه ما نباشد. قرار داد  صلح با انگليس عقد گرديده است

  .ساز و برگ آن ضعيف است. يان منظم آن به سي هزار نفر مي رسدشمار سپاه. توانمندي ارتش افغانستان باال نيست
  .تهديد ماوراي قفقاز و كوشكا ممكن است

  .تبليغات پان اسالميستي هم خطرناك اند
  .ما به گونه جدي تجريد شده ايم

  .يمبا اين هم مي كوشيم روابط برپا نماي. خيزش در هند ادامه دارد، مگر امير مرا نمي گذارد به هند بروم
  هر چه زودتر پاسخ ما را بدهيد

  
  ايوانف

  48، برگ 920، كارتن3، پرونده ويژه 110برگرفته از بايگاني دولتي نظامي روسيه، فوند
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  3پيوست شماره 
  گزارش نماينده مختار فئودر راسكلنيكف

26/11/1921 

 

 گيورگي واسيليويچ نهايت گرامي، 

 
شويد كه من در اين گزارش، در برخي از جاها ناگزير به چنان نكاتي اشاره كرده ام، شما نبايد از آن شگفتي زده 

اما سياست در كابل چنان پدرساالرانه است، زندگي . كه براي شما ممكن است مانند چيزهاي كوچكي بنمايند
 . وه مي كننداجتماعي در كل چنان كمرنگ است كه حتا كوچكترين پديدارها بس ارزشمند، نمادين و نشانگر جل

 
 : : : : جشن استقاللجشن استقاللجشن استقاللجشن استقالل

، ناگزير به تعويق افتاد و به )كلرا(جشن سالگرد استقالل افغانستان بايد در ماه اگست برگزار مي شد، مگر به علت وبا 
 . نوامبر برگزار شد كه اين گونه با جشن انقالب اكتبر مصادف گرديد 7تاريخ 

 
و ) تمرينات نظامي(هاي گوناگون و رنگارنگ، از رزمايش ها چهار روز آزگار انواع و اقسام بازي ها و سرگرمي 

 . هاي خنده آور و شادي آفريني چون فيل سواري به ر اه افتاده بود» تماشا«گرفته تا  )رسم گذشت(رژه 

 
ما هر دو مي كوشيديم  قواعد و . در جشن همه سفيران اشتراك ورزيده بودند و من بار نخست با دابس آشنا شدم

ي آداب معاشرت و برخورد رسمي را رعايت كنيم، مگر از گفتگو با يكديگر اجتناب مي ورزيديم و  تنها نزاكت ها
به سخنان بسيار كوتاه بسنده مي كرديم و سپس هم  به كرسي هاي خود كه در دو سوي تريبون امير گذاشته شده 

  . بودند، نشستيم
  

شن است براي آن كه بي پروايي و كم بها دادن خود را رو. خاكستري ساده پوشيده بود) كرتي(دابس در جشن كت 
در حالي كه كارمندان ما براي بخشيدن شكوه و رنگيني بيشتر به . در قبال روز استقالل از انگليس، به نمايش بگذارد

 .مراسم، همه لباس هاي سياه پوشيده بودند

  
گفت، او شتابزده از جا برخاست و پيش از  در روز دوم جشن، هنگامي كه امير نخست به من و سپس به دابس پدرود

هرگاه افغان ها به دليل اين كه با نزاكت هاي معاشرت كمتر آشنا هستند، به كت و . امير جشنگاه را ترك گفت
شلوار او توجه نكردند، گستاخي آشكار او كه براي آداب خاورزمين تكان دهنده بود، بي چون و چرا نمايان بود و 

 .بر جا گذاشت تاثير ناخوشايندي

  
 



 ٥٦٧ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

» تماشا«براي اين . جالب ترين نمايش جشن، ترانه هاي گروه قبايل مرزي بود كه به ابتكار امير سازماندهي شده بود
اين گونه، با اين كار به گونه آگاهانه  . وزير حربيه خاص از خوست آورده بود -سرايندگان را برادر نادر خان

  .ه شده بودديمانستراسيون سياسي به نمايش گذاشت
    

. همه ترانه هاي مرز نشينان مستقل از آغاز تا انجام سرشار و آگنده از استقالل از انگلستان و بريتانيايي ها بود
آوندهاي روشني مانع از آن شدند تا من از طريق راديو بي پرده به گونه كامل همه رنگارنگي محتواي اين سرود ها 

 .را  گزارش بدهم

  
همه مردم كابل، ترانه هاي پيروزي بر انگليس ها در خوست را مي سرودند و شكست آن ها را در آن ها در حضور  

 :آينده ها پيش بيني مي كردند

  
   1209انگريزيان« 

  . كاشانه هاي ما را ويران مي كنند و  بر باد مي دهند
  .انگريزياني  كه بسيار زر دارند

  و هر چند هم سخاورزانه
  ند،زر ها را به هر سو مي پاش

  . با اين هم، نمي توانند بر ما پيروز گردند
  

  به ساني كه گاوها
  سبزه هاي چمن ها را پاك مي دروند، 

  .ما هم انگليسي ها را از چهره زمين پاك مي كنيم و مي درويم
  

  چه نكوست و جاي شادماني
  كه ميان بيخدايان 
  بلشويك ها سر برآورده اند 

  كه دست به دست با اسالم
  روند به پيش مي 

  
  انگريزيان در  پي برانگيختن مسلمانان در برابر هندوها اند،

                                                 
  .گ-انگليسي ها.  ١٢٠٩



 ٥٦٨ صفحه  ...نبرد افغاني استالين

 

  اما امير  
  اين راز را نيك مي داند

  و از همين رو..
   ».به مصاف انگليس مي رود

  
امير، . همه اين سرودها و ترانه ها و فريادكشيدن ها، با كف زدن ها و سر و صداهاي بلند؛ آدم را از كوره در مي برد

بسياري از تماشاگران با پوزخند و . ت بيش از هر كس شادي مي كرد و مي چاويد و فرياد بر مي آوردمي شود گف
مگر او با زهر خند، به روي خود نمي آورد و چنين وانمود مي كرد كه اين . نيشخند به سوي دابس مي نگريستند

يي گرفته و ناخوشنود، در حالي كه مي با اين كه با چهره . آهنگ ها ربطي به او ندارند و حتا كمي كف هم مي زد
  . از جا تكان نخورد» تماشا«كوشيد از خود شكيبايي و بردباري نشان بدهد، تا پايان 

   
در پايان جشن، هنگامي كه با اعضاي سفارت به خانه باز مي گرديديم، مرزنشينان قبيله يي به پيشواز ما شتافتند و با 

  .ها، دنبال خودرو هاي ما آغاز به دويدن نمودند سر دادن فريادهاي شاديانه و چاويدن
  

برداشت هاي . براي نخستين بار در تاريخ افغانستان در مقياس اروپايي سازماندهي شده بود) مانورها(رزمايش ها 
در اين جا من تنها خواسته ام به جنبه سياسي اين رزمايش ها  1210.داراي بار نظامي در پيوست پيشكش گرديده است

. روشن است كه مانورها مي بايستي توانمندي پدافندي كابل در برابر ارتش هند را به نمايش بگذارند. ايمدرنگ نم
پاسداران كابل، با دست يازيدن به پاتك، سفيد پوشاني را كه از سوي مرزهاي هند بر آنان  -سپاهيان سرخپوش

» تماشا«س كه آرزومند لذت بردن از چنين روشن است داب. تاخته اند؛ در هم مي كوبند و بر آنان چيره مي شوند
 .هايي نيست، در رزمايش ها حضور به هم نرسانيد

  
 - )Kaletny(درست در روز نخست جشن، كاليتني . بايسته مي دانم يك نكته بسيار مهم را ياد آوري كنم

يشگي افغاني، اين بار امير با كنار گذاشتن سوء ظن هاي خصمانه سنتي هم. سيمابردار و سينماگر ما به كابل رسيد
كاليتني با بهره گيري از اين فرصت بي نظير، به . اجازه داد تا هر چيزي را كه دلش مي خواهد فيلم برداري نمايد

كوري چشم انگليسي هاي حسود، پرده هاي جالبي، از جمله رزمايش و رژه ارتش افغانستان، و همچنين ترانه ها 
اين نخستين باري بود كه از افغانستان براي . زي جنگي را سيمابرداري كردسرودخواني ها پايكوبي هاي قبايل مر

 . عكسبرداري سينماتوگرافيك استفاده مي شد

  

                                                 
   .گ-.داشته اين پيوست شايد بنا به محرميت آورده نشده استدر سند دست .  ١٢١٠
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براي افغانستان اين نخستين . در جشن، همسران كاركنان و كارمندان نمايندگي هاي ديپلماتيك دعوت شده بودند
) اروپايي(بانوان فرنگي » انجمن«ين باري بود كه امير در بسنده است بگويم كه اين نخست: گام بزرگ به جلو بود

نسبت به بانوان انگليسي بيشتر مهرباني نشان  1211به ويژه با الريسا ميخايلونا -او با بانوان ما. حضور به هم مي رسانيد
 .مي داد كه زياد براي آن ها خوشايند نبود

   
چون امتناع . روشن بود نمي توانستم رد كنم. با او شرط ببنديم هنگام مسابقه فيل دواني، امير به من پيشنهاد كرد تا

وقتي او دوباره از من خواهش كرد تا با او شرط ببندم، اين بار گفتم كه اكنون نوبت سر هنري . كردن نامناسب بود
ار خود از او خواست اما وقتي دابس به  ابتك. »نمي خواهم با او بازي كنم«: در اين جا امير با آواز بلند پاسخ داد. است

دابس كه در اين نيشخند، اشاره امير را به » .شرط بندي ما با شما پايان يافته است«: تا شرط بندي كند، امير گفت
  .گفتگوهاي انگليس و افغانستان مي ديد، آزرده شد و رنجيد

  
امان اهللا . حضور به هم رسانده بود» اتماش«نكته ديگر شايان يادآوري اين كه امير پيشين بخارا نيز به عنوان مهمان در   

خان و حواريون برجسته اش به گونه نمايشي با او برخورد سردي داشتند و به رغم خوشامدها و خم و چم هايش، 
 .همه از او دوري مي گزيدند و هيچ كس با او گرم نمي گرفت و گپ نمي زد

        
 : : : : پيرامون كنسولگري ها در مرزهاي هندپيرامون كنسولگري ها در مرزهاي هندپيرامون كنسولگري ها در مرزهاي هندپيرامون كنسولگري ها در مرزهاي هند

به طور خاص، به ويژه به بند مربوط به .  يگر توجه افغان ها به قرارداد ما افزايش يافته استدر اين پيوند، بار د
  . كنسولگري ها در مرزهاي هند

 
سال روان شما كه بر پايه آن شما  09/05با تكيه به پيام رمزي تاريخي . امير از من در مورد پاسخ دولت روسيه پرسيد

ي مي توان از كنار گذاشتن بي درنگ گشايش كنسولگري ها در قندهار و مجاز شمرده بوديد كه تحت شرايط خاص
 .غزني صرف نظر نمود، اين موضوع را به آگاهي امير رساندم

 
با توجه به اين كه زمان را براي بحث در باره بررسي گشايش كنسولگري هاي افغانستان در خاك روسيه نامناسب 

روشن است هنگامي كه افغان ها مساله عملي گشايش كنسولگري ها را . مي پنداشتم، با سكوت از كنار آن گذاشتم
مطرح سازند، به آن ها اجازه نخواهيم داد كنسولگري هاي خود را بيش تر از تعدادي كه شما در پيام رمزي تان بر 

  . شمرده بوديد، بگشايند
  

                                                 
  .گ-همسر راسكلنيكف سفير شوروي -بانو راسكلنيكوا.  ١٢١١
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امير از . شده بود، بروز كرده است ، كه در نسخه پيش نويس من گنجانده»اكنون«برخي ناهمنگري ها در باره كلمه 
من بسيار خواهش كرد تا با پذيرش اين كلمه در واقع، از بازتاب آن در قرار داد بگذريم، چون تاثير ناگواري بر 

  .  مجلس برجا خواهد گذاشت
  

سازيم و چون موقعيت حساس كنوني، مستلزم احتياط خاصي است تا كسي را بيهوده و ناروا بر آشفته و بر افروخته ن
 .افغان ها را از خود نرنجانيم؛ بر آن شدم تا بي درنگ در اين بحث نقطه پاياني بگذاريم و اين كلمه را بستريم

    
در عمل، ما از گشايش اين كنسولگري ها براي هميشه چشم نمي پوشيم و بر پايه قرار داد به گونه فرماليته از حق 

در هر زماني كه آن را مناسب تشخيص بدهيم، بر باز كردن  گشايش اين كنسولگري ها برخوردار هستيم تا
  . كنسولگري ها در قندهار و غزني پافشاري نماييم

  
امير معتمدانه به من وعده سپرد و موافقت نمود تا آن را به گونه تحريري تاييد نمايد كه با دگرگون شدن اوضاع و 

ا در خوست، جالل آباد و داكا؟ نيز كنسولگري هايي به ما فراهم شدن زمينه، نه تنها در قندهار و غزني، بل كه حت
وي در اين حال همچنين سخن هاي بسياري در باره لزوم به خرج دادن مساعي باهمي براي پهن ساختن . بدهد

 . تبليغات انقالبي در هند، كه بايد از  يكسو داراي بار كمونيستي و از سوي ديگر بار پان اسالميستي باشد

  
اگر ما :  او براي من آن چه را كه در باردهي هاي اخير چند بار به رفيق سوريتس باز گفته بود، تكرار كرد در پايان،

 .به او تضمين رسانايي همه كاالهاي مورد نياز افغانستان را از ر وسيه بدهيم، بستن قرار داد با انگليس زايد خواهد بود

   
با ما قرار داد تجاري ببندند، كه در چهارچوب آن ما مي توانيم  تضمين در پاسخ به اين گفته هاي او پيشنهاد كردم تا 

  .نماييم كه عرضه كاال به افغانستان را، در صورت بسته شدن مرز با هند تامين مي نماييم
 

  .اين جا او بسيار سر زنده شد و از من خواست هر چه زود تر پيش نويس قرار داد تجاري را برايش ارائه بدارم
 

تا جايي با اين دليل پيچيده شده است كه هنوز نظر شما در باره پيش نويسي كه از سوي رفيق ايوانف  وضع من
  تدوين گرديده است، برايم روشن نيست

  
        : : : : دلچسپي به رخدادهاي بخاراي خاوريدلچسپي به رخدادهاي بخاراي خاوريدلچسپي به رخدادهاي بخاراي خاوريدلچسپي به رخدادهاي بخاراي خاوري

 دولت افغانستان پس از دريافت اطالعات در باره شورش ها در بخاراي خاوري، مصرانه آغاز به پيشنهاد كمك
البته، يك بار ديگر آوندهاي مبتذل در باره . به يوسف زاده براي بازگرداندن نظم و آرامش نمود.] گ–نظامي[
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نكوهش حضور ارتش سرخ در بخارا و ستايش از سپاهيان مسلمان افغانستان، كه به بخاراي پيرو اسالم بيشتر نزديك 
  .اند، تكرار گرديدند» همزاد«و 
 

» صدور قاچاقي«.] گ-افغان ها[» دوستانه«ن است نيك مي دانست كه زير پرده پيشنهاد يوسف زاده نيرنگباز، روش
پيشنهاد شده خود داري كرد و با مردود » كمك«اشغال نظامي پنهان است، به گفته خودش، قاطعانه از پذيرفتن 

يه  پيمان نظامي ما از حضور ارتش روسي در بخارا گفت كه نيروهاي روسيه، بر پا.] گ-افغان ها[دانستن سرزنش 
 .در بخارا حضور دارند

 
با در نظر گرفتن دلچسپي بيمارگونه يي كه افغان ها پيوسته در قبال رويدادهاي بخارا نشان مي دهند، منتفي نيست كه 
آن ها به بهانه ارائه دوستانه ترين كمك ها، تالش هاي ديوانه واري را براي تحميل حمايت خود از دولت بخاراي 

  . با قرار دادن آن ها در برابر عمل انجام شده با گسيل سپاهيان افغاني به قلمرو بخارا به خرج بدهند شوروي،
   

روشن است مبنايي در دست نداريم كه افغان ها بدون گرايش جدي به سوي انگلوفيليسم معين، كنون مايل به تيره 
يش هاي آشكاراي امپرياليستي افغانستان و سر در گمي  ساختن روابط خود با روسيه و بخارا باشند، اما با توجه به گرا

  . شديد سياست پر نوسان آن، بايد همه چيز را پيش بين بود و براي همه چيز هم آماده
  

 : : : : وضع جامعه هندي در كابلوضع جامعه هندي در كابلوضع جامعه هندي در كابلوضع جامعه هندي در كابل
جدا از برخي از نشانه هاي اميدبخش، جامعه انقالبيون هندي در كابل هنوز هم وضعيت را تيره و تار ارزيابي مي 

اين روانشناسي شك و ترديد نوميد كننده، به پيمانه چشمگيري به دليل شكنندگي و ناپايداري وضع آن ها و . كنند
آوازه هاي پخش شده مبني بر اين كه پس از تصويب قرار داد با بريتانيا، در برابر هندي ها در كابل اختناق آغاز 

  .خواهد گرديد
دوست جمال پاشا، كارزاري را در  -)داخله(ه هاي سر بازار، وزير كشور اين در حالي است كه در تاييد اين آواز 

هندي خودفروخته و آبروباخته   -اين كار شايد نه بدون نفوذ عبدالطيف. برابر رفقاي هندي ما به راه انداخته است
 . اه انداخته استرخ داده باشد كه در خدمت پليس افغان است و هنگامه خشونتباري را در برابر ديگر هندي ها به ر

  
بايسته است تا هر چه . عبدالرب شمرده مي شود» انجمن انقالبي«در اين ميان، عبدالطيف چونان نماينده رسمي  

در پيوند با خطري كه رفقاي هندي را در صورت . زودتر صالحيت هاي او را همچون نماينده اين انجمن گرفت
خدمتگاران «كنون به ابتكار سازمان تازه ايجاد شده در كابل به نام  تصويب قرار داد انگليس و افغان تهديد مي كند،

  .رايزني هايي به راه افتاده تا به پارس رخت بربندند» هند
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نمايندگان قبايل، كه براي گرفتن كمك نزد دولت افغانستان مي آيند، با عدم دريافت پاسخ، به حدي مي رسند كه 
در متن اين پديده ها، هندي ها و مرزنشينان حال خوار و . خود مي يازند در اوج نوميدي، دست به فروش تفنگ هاي

  .زاري دارند
عبيدااهللا .] گ-مولوي[هرگاه هندي ها مورد آزار و اذيت قرار بگيرند، تاثير گذار ترين گروه آن ها به رهبري 

را در قبال مناسب بودن  براي ما بسيار مهم است از پيش ديدگاه شما . عزم مهاجرت به روسيه دارد.] گ-سندي[
   .آمدن دوستان هندي به روسيه، اگرگاه آن ها به ما براي دريافت ويزا مراجعه نمايند، جويا شويم

  
        : : : : نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

در اين . سياست افغانستان در كل، بسيار ساده، بي پيرايه و قالبي است كه پيوسته ميان ما و انگليس در نوسان است
بهبود روابط با انگليس به ناگه نشان خواهد داد كه يا . كاستي هاي آن آگاهي داريمحال، ما به روشني از همه 

 . جوالي به تعويق خواهد افتاد، يا ايستگاه راديويي ما در سپتامبر بسته خواهد شد-تصويب قرار داد تا ماه هاي جون

 
تندي را در سيماي سخنراني هايي از پيش  به همين منوال، با بهبوديابي روابط با ما، بريتانيايي ها در همان دم واكنش

تهيه شده در جشني باشكوه و بزرگ با ترانه سرايي ها و سرودخواني هاي ضد بريتانيايي قبايل مرزي احساس 
 .  خواهند كرد

  
، دادن خيرات هاي بزرگ براي گرسنگان و »تماشا«به هر رو، به تازگي، رشته كاملي از حقايق ملموس مانند برپايي 

 .چاپلوسانه مكاتبات رسمي افغانستان به ما نشان مي دهد كه بهبود اوضاع را به سود ما نشان مي دهند لحن

  
اين را كه تيرگي روابط با انگليسي ها تا كجا خواهد كشيد و آيا به دنبال آن، منحني سياست افغانستان جهش نوي به 

به طور كل، يافتن احاطه كامل بر رويدادها و  .كردنمي توان پيش بيني  -سوي نامطلوب براي ما خواهد داشت يا نه
با دقت به عمق معناي سياسي اين تغيير رفتارها رفتن، به دليل پنهانكاري يي كه كنون گفتگوها با انگلستان پيچانده 

  .حتا بيشتر وزيران نيز از رازهاي پس پرده گفتگوها آگاهي ندارند[...] شده است، بسيار دشوار است 
  

بنا بر اين، . امل زندگي اجتماعي در كابل، وضعيت خبرچينان و ماموران اطالعاتي ما، بسيار دشوار استبا نبود ك
 .  برداشت ها را ناگزير بايد در چهارچوب تنگ گفتگوهاي رسمي نمود و بيشتر بر پايه گمانه زني ها استوار گردانيد

  
اي به درازا كشيده با انگليسي ها، چونان آذرخشي هر گونه نتيجه گفتگوه. البته، چنين وضعيتي تنها موقتي است

با اين هم، كنون مي توان گمان برد كه، در ظاهر، روابط با . آسمان تيره و تار وضعيت را روشن خواهد گرانيد
  . بريتانيا با برخي از پيچيدگي ها برخورده است
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افزون بر اين، اثر بي . موانع برخورده استبسيار مهم است كه تصويب قرار داد امضا شده از سوي دابس در لندن با 

ترديدي را همزمان رخدادهاي اخير در هند، به ويژه تصويب تاكتيك مقاومت منفي پيشنهاد شده از سوي گاندي در 
 . كنگرس برجا گذاشته است

  
تان را وادار پاگيري انكار ناپذير جنبش انقالبي در هند، كه به رغم سركوبگري هاي دولتي موج گرفته است، افغانس

در پرتو انقالب به پختگي و به بلوغ رسيده هند، افغانستان مي . مي گرداند در باره صالبت قدرت بريتانيا بينديشد
، )حال چه رسد به دشمني آن(ترسد روسيه  شوروي را از خود برنجاند و براند، چون با از دست دادن حمايت آن، 

هد يافت، كه مي تواند امارت افغانستان را با شعله هاي آتش، خاكستر خود را در آينده ميان دو آتش سوزنده خوا
بنا بر اين، دولت افغانستان كنون به دنبال بيمه كردن نظام خود با نزديك شدن به روسيه شوروي است، كه . بگرداند

 . بايد به موازات تحول رخدادها در هند آبستن انقالب تقويت يابد

  
ك و مظنون پيگيرانه دولت افغانستان بر وضعيت بخاراي خاوري، با وجود ديدگاه در كل، با وجود نظارت مشكو

 . هاي دوستان هندي ما، كنون وضعيت اجازه مي دهد تا برداشت هاي بيشتر خوش بينانه تري داشت

  
در پله  آن ها بار بسياري را. سياست فاقد انسجام و كج و معوج افغانستان، لحظه بسيار جالبي را از سر مي گذراند

هر چند هم كه ترازوي آن ها در حال حاضر بسيار ضعيف است، با آن هم از . هاي ترازوي نوساني خود گذاشته اند
  . وزنه هاي ما سنگين تر است

 .به هر رو، بايسته است تا وضعيت را از نزديك بررسي كنيم تا به گونه پويا بتوانيم بر آن تاثير بگذاريم

 
  با درودهاي كمونيستي

  سكلنيكفرا
  

   49-42، برگ هاي 98، كارتن 154، پرونده ويژه 495بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي و سياسي روسيه، فوند 
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 1922تا يكم مي ] 1921[در باره كار هندي طي نيم سال از يكم دسامبر  1212گزارش

 1213سفارت شوروي در افغانستان

 1214فئدور راسكلنيكف

  خيلي ها محرم
  

د كنوني براي ما در افغانستان در مورد كار هندي، در معناي وسيع اين كلمه، حرفي براي گفتن در وضع ناخوشاين
رخ داده است و همزمان  1215در روابط ما با حكومت افغانستان سردي معيني به ويژه در پيوند با مساله بخارا،. نداريم

ستان در نوامبر سال گذشته تثبيت گرديده است، با آن نزديكي با بريتانيايي ها كه با امضاي قرار داد انگليس و افغان
  .آغاز شده است

  
نزديك دروازه . اين همه ها، افغان ها را به بيداري و هوشياري بيشتر و بي اعتمادي نسبت به ما بر مي انگيزند

كنند و از  نمايندگي هميشه نگهبانان و پاسبانان افغاني ايستاده اند، كه به طور طبيعي بازديد كنندگان را اذيت مي
چرا كه پس از آمدن، بازديد . بازديد بسياري از كساني كه مي خواهند به سفارت بيايند، جلوگيري مي كنند

  .كنندگان را مورد پيگرد قرار مي دهند
 
 
امير دستور پنهاني يي صادر كرده است كه بر طبق آن هيچ روسي حق ندارد در خيابان بدون محافظ امنيتي افغان 

مي ) اجنت ويژه رسمي معرفي شده از سوي دولت به نمايندگي(» مهماندار«نها با پرداخت رشوه به ت. ظاهر شود
 . توانيم  از شر اين محافظان رهايي يابيم

 
او چندي پيش، با ديدن يكي از كارمندان ما . امير خود به گونه جدي چگونگي اجراي دستور خود را پي مي گيرد

كارمند ما هم با لحن سردي پاسخ . ز ايستاند و علت نبودن نگهبان را همراه او پرسيددر خيابان بدون محافظ او را با
 . گفت كه نگهبان از او عقب مانده است

                                                 
  .گ-.در اصل اين گزارش در پانزده صفحه تدوين گرديده است كه ما تنها فشرده آن را در اين جا آورده  ايم.  ١٢١٢

-128، برگ هاي 105، كارتن 3، پرونده ويژه 544فدراسيون روسيه، فوند  سياسي -بايگاني دولتي تاريخ اجتماعي: برگرفته از.  ١٢١٣
147   

  6/2/1924تا  16/7/1921سفير شوروي در كابل از  –) 1939-1892(فئودر فئودر راسكلنيكف، .  ١٢١٤
در . وي روان بودميان روسيه شوروي و افغانستان رقابت شديدي بر سر نفوذ در جمهوري به ظاهر آزاد بخاراي شور 1922به سال .  1215

امان اهللا به نوبه خود در پي برون . فرستاده افغانستان در بخارا از آن جا رانده شد -.]گ-عبدالهادي داوي[همين بستر، زير فشار مسكو 
   .راندن يگان هاي ارتش سرخ از بخارا بود و پنهاني از باسماچيان پشتيباني مي كرد
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بسنده بگوييم كه تنها همين واقعيت ما را از امكان كار قانوني در باره هند محروم مي گرداند و وادار مي گرداند تا 

و نمايندگي بريتانيا 1216چيزي كه تعهدات توافقي ما را با انگليس. ي رو بياوريميكسره به كارهاي زير زميني و پنهان
  .در كابل  بدتر مي سازد

  
جايي كه هر اروپايي انگشت نما است و همه چشم ها به سوي او، جايي كه اروپايي ها نمي  -در جو ويژه كابل

دشواري اين كار . رمانه امر بسيار دشواري استتوانند حتا يك گام هم بيرون از نظارت، بردارند، پرداختن به كار مح
بيشتر با آن پيچيده مي شود كه نه تنها ما، بل كه هندي ها و پتان هايي كه با تماس دارند، تنها مي توانند با ما به گونه 

   .غيرقانوني و پنهاني تماس برپا نمايند
 
 

كه در افغانستان (پتان ها را زير سايه تهديد زندان  هنگامي كه هندي ها و -»روزهاي تيره و سياه«چنين بر مي آيد كه 
از همين رو، ما . از گرفتن هر نوع تماس با ما بر حذر مي دارند، فرا مي رسند) تقريبا برابر با رفتن پاي چوبه دار است

به سفارت   كسي از هندي ها يا پتان ها. با بسياري از هندي هاي برجسته، تنها از طريق ميانجي ها ارتباط مي گيريم
همه كارها از طريق كاركناني، كه ديرهنگام . من روابط شخصي مستقيم با هيچ كسي از آن ها را ندارم. نمي آيدند

 .شب به بيرون شهر براي ديدارهاي پنهاني در جاهاي  از پيش قرار گذاشته شده مي روند، پيش برده مي شود

 
اين ارتباط ها پنهان پيش برده مي شود و . ي با هند محروم اندهندي ها در كابل نيز از امكان داشتن ارتباط رسم 

همه اين كارها به پيمانه بزرگي مانع از پيشبرد كار هندي . حكومت افغانستان بر سر راه آن ها انواع موانع مي تراشد
  . ما مي گردند و نمي گذارند تا دامنه آن را به گونه بايسته پهن نماييم

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
است كه نه تنها در بر دارنده بندهاي اقتصادي، بل  1921مارچ  16روي و انگليس تاريخي سخن بر سر شرايط قرار داد تجاري شو.   1216

در بيرون «خود داري از هر گونه اقدامات خصمانه و پيشبرد و راه اندازي تبيلغات در برابر جانب ديگر «نيز تضمين هاي متقابل مبني بر 
  .بود» از حدود خود
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  1217:محمد عليمحمد عليمحمد عليمحمد علي
او در » كارنامه«. واقع، ما تنها يك رابطه دائم، اما بي چون و چرا قابل اطمينان داريم كه رفيق محمد علي استدر 

ارزش اين رابطه نه آن قدر در سودي كه او براي كار هندي مي . گزارش هاي پيشين در كار هند داده شده است
محمد علي، كه نماينده . غانستان به ما مي دهدآورد، بل در اطالعاتي است كه از مجراي سرويس مخفي اش در اف

  .حزب كمونيست هند در كابل است، با هند تماس بس ضعيفي دارد
به كابل آمد، در اين شهر از  1921رجل برجسته سينگ، كه در هند پنهاني مي زيست و بهار سال  -1218متا سنگ

براي پي ريزي حزب كمونيست سيك به سوي محمد علي به راه كمونيسم كشانده شد و از اين جا با دستور او 
مگر، با گذشت نزديك به يك سال كه از تاريخ بازگشت او سپري شده است، دستاوردهاي . پنجاب فرستاده شد

مقاله و سخنراني نسبتا تند او در مطبوعات بومي، كه در آن ... به جز از چند. مشخص كار او هنوز روشن نيست
او هيچ . گرديده است.] گ-در برابر انگليس[د داده و خواستار مبارزه سينگ پي ريزي حزب كمونيست را نوي

 . گزارشي نفرستاده است

  
كه چندي پيش به كابل آمده و نزد محمد علي زندگي مي كند از زبان متا سينگ مي  1219غالم حسينبا اين هم، 

. ر خود را  خواهد فرستادگويد كه سينگ هسته حزب كمونيست را ريخته است و در آينده نزديك به ما گزارش كا
غالم حسين، كه هنوز جوان است، چند سال پيش دانشكده اقتصاد دانشگاه الهور را به پايان رساند و پس از آن 

 . در الهور گرديد  Tilak(1220(استاد اقتصاد در كالج سياسي تاسيس شده از سوي كنگره به نام كالج تيالك 

  
راز آمادگي كرده است با ما همكاري كند و خواهش نموده است نشستي  او اب. حسين خود را سوسياليست مي خواند

را براي دريافت دستور در زمينه پويايي هاي آينده خود در هند، بيشتر در پيوند با اتحاديه هاي كارگري با ما داشته 
   .تا كنون با او از طريق محمد علي تماس داشته ايم. باشد

  

                                                 
در كابل مي زيست كه  1919 -1915او در سال هاي . كمونيست هندي -)1937- 1894( )خوشي محمد عبدالسالم(محمد علي   .١٢١٧

   .به رهبري بركت اهللا ارتباط داشت» دولت موقت هند«در آن جا به پويايي هاي ضد بريتانيايي مي پرداخت و با 
  

از افغانستان به دستور امير امان اهللا . بودرزدنت كمينترن در كابل  1922 -1920در سال هاي. دست داشت» نامه هاي زرين«او در توطئه 
مورد  1937به سال . كارمند اپارات كمينترن بود-1928در . در آلمان و فرانسه به كار هاي زير زميني پرداخت 1928تا . خان اخراج شد

  . اعاده حيثيت گرديد 1992/ 21/04اختناق قرار گرفت و به تاريخ 
كاپوي سيك از گروه زيرزميني چپ راديكال بود كه خيزش مسلحانه را در پنجاب تدارك مي يكي از مهره هاي پرت -متا سينگ. ١٢١٨

  . از سوي مقامات بريتانيايي دستگير شد 1922او در سال . ديد و در آن جا نخستين ياخته كمونيستي را در هند ايجاد كرد
  .زندگي نامه او در دست نيست. 1219

  . پيشواي شاخه راديكال كنگره ملي-بر جنبش رهايي بخش ملي هندره -)1920-1856(تيالك بال گانگادهر.  ١٢٢٠
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نوشته شده از سوي من عنواني اجالس كنگره ملي سراسري هند در احمد آباد  ، محمد علي فراخوان1921در دسامبر
  .افزون بر آن، او چند مقاله مختلف را به ارگان هاي كنگره هند فرستاده است. فرستاد

در ماه مارچ همان سال، سينگ از طريق يك ميانجي . همه مقاله ها از صافي سانسور مقدماتي ما گذشته است
رجل برجسته دستگير شده جنبش  -Kiechle(1221(علي پيام فرستاد كه همسر داكتر كيچلي تصادفي به محمد

ما هم براي او از طريق . به نمايندگي شوهرش از ما درخواست دريافت كمك مالي كرده است1222خالفت،
  . پوند كاغذي فرستاديم 600واسطه

د هاي ما پيروي مي كرد، ناگهان پس از طرفه اين كه محمد علي هميشه فروتن و كم ابتكار كه همواره از رهنمو
به كابل، آغاز به تبارز دادن ابتكاري بيگانه با رفتار او، با ميالن معين خودسرانه و 1223محمد شفيق صادقآمدن 

و سپس به حزب 1224تقريبا همزمان با محمد علي به روسيه رسيد و به سازمان روي 1922شفيق به سال . تكروانه نمود
  .پيوست» دكمونيست هن«نامنهاد 

                                                 
او بارها از  1947تا . يكي از رهبران جنبش رهايي بخش ملي در پنجاب است –) 1963-1885(سخن از داكتر سيف اهللا كيچلو .  ١٢٢١

  .سوي حكومت انگليس بازداشت شده بود و سر هم ده سال را در زندان گذراند

اع از سلطان ترك كه خليفه همه مسلمانان سني شمرده مي شد، در هند به راه افتاده بود كه پس از پيروزي انقالب اين جنبش در دف. ١٢٢٢
  . نيز رنگ باخت و فرو كش كرد 1924كمالي در تركيه و از ميان رفتن خالفت در 

  .دبير حزب كمونيست هند ايجاد شده از سوي روي در تاشكنت -محمد شفيق صادق. ١٢٢٣
و رابرت آلن روي، ) Villagarcía(با نام هاي مستعار مارتين، روبرتو آلن، ويلياگارسيا / نات) Manabendra(انابندرا روي م.  ١٢٢٤

انقالبي هندي؛ در سال هاي جنگ جهاني دوم در جستجوي جنگ افزارهاي الزم براي قيام ضد ) 1954-1892/ (رابرتس، مانوئل مندز 
، مااليا، هنگ كنگ، فيليپين، كوريا و جاپان بازديد كرد و تماس هايي با نمايندگان آلمان در اين )Batavia(انگليسي در هند از باتاويا 

  .كشورها براي به دست آوردن كمك هاي مالي برپا نمود

  
گر دستگير كردند، م) متحدان(جايي كه او را پس از ورود امريكا به جنگ در كنار دولت هاي آنتانت  -به امريكا آمد 1916در سال 

را تاسيس كرد و با گروه هاي بومي » انجمن دوستان هند«از امريكا به مكزيك گريخت، جايي كه  1917در سال . به قيد وثيقه آزاد شد
  .ماركسيستي نزديك گرديد

  
نشريه هاي  -»سيكوال ارالدو دو مك«و » ال سوسياليستا«او با در اختيار داشتن پول هنگفت دريافتي از آلماني ها، بنيادگذار روزنامه هاي 

. م. زير تاثير م. او دبير كل حزب منطقه يي سوسياليست مكسيكو انتخاب گرديد 1918در دسامبر . حزب سوسياليست مكسيكو گرديد
  . نخستين كنسول شوروي در مكزيك به پشتيباني از انقالب اكتبر پرداخت -بورودين

  
ترنت به عنوان نماينده براي اشتراك در كنگره دوم بين الملل . اي به دستور حزب كمونيست مكزيك همراه با 1920روي به سال

در مسكو با لنين ديدار كرد كه به پيشنهاد او تزهايي را در مسائل ملي و مستعمراتي . به شوروي گسيل گرديد) كمينترن(كمونيستي 
  .تدوين نمود كه در كنگره دوم كمينترن بررسي گرديد
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 .از راه اروپا به افغانستان و هند آمد 1922او در جنوري . او نماينده هند در كنگره دوم كمينترن بود

  
. شفيق، بي ترديد از محمد علي از ديدگاه تكاپو، داشتن ابتكار و اعتماد به نفس و همچنين از نگاه مطالعه برتر بود

آن كه از ديدگاه فكري و از ديدگاه آگاهي در ماركسيسم راستش، قدرت برداشت و فصاحت خوبي نداشت و با 
تقريبا با او در يك تراز و يا حتا پايين تر از او قرار داشت، از او با گزافه گويي هاي بي پايه و دويدن كودكانه به 

  .دنبال شكوه و جالل متفاوت بود

  
به ...خوان گرفته تا مقاله، اعالميه و نامه ها ومحمد علي كه در گذشته بدون هماهنگي قبلي با ما هيچ برگي را از فرا

هند نمي فرستاد، ناگهاني در اوايل ماه مارچ مجموعه كاملي از نامه ها، مقاالت و فراخوان هايي را كه با شفيق بدون 
  . آگاهي قبلي ما به هند فرستاده بودند، نشان داد

ل تمايل براي خودنمايي مختص شرقي ها را آشكار همه اين اسناد بيسوادي كامل سياسي نويسنده ها و در عين حا
اما اشتباه اصلي هر . همه آن ها با امضاهاي شفيق و علي به عنوان دبيران حزب كمونيست هند مزين بودند: گردانيد

دو ما دوست جوان هند ما برخورد سطحي راديكال و رويكرد اولترا كمونيسيتي آن ها در قبال جنبش انقالبي هند در 
  . درك اساسي از ماركسيسم و ظرفيت براي تجزيه و تحليل جدي مناسبات طبقاتي و اقتصادي استنبود 

                                                                                                                                                             
با نام (و نماينده هند ) با نام روبرتو آلن(روي به عنوان نماينده مكزيك . مسايل ملي و مستعمراتي بود او عضو كميسيون كنگره دوم در

  . عضو كميته اجرايي انترناسيونال كمونيستي به نمايندگي از هند بود 1921از سال. در كار كنگره اشتراك داشت) مهاندرا نات روي

  
روي در ). شركت نداشت» به دليل بيماري«مگر در كنگره ششم (م كمينترن بود شش -او همچنين عضو نمايندگي كنگره هاي سوم

نماينده كميته  1921-1920در سال هاي . اشتراك ورزيده بود) شاخه بلشويكي(كنگره چهاردهم حزب سراسري كمونيست روسيه 
  .اجرايي كمينترن در تاشكنت براي كار با كشورهاي خاور بود

  
، به رهنمود كمينترن در آماده سازي انقالب در آلمان 1923در سال . كمونيست هند را بنيادگذاري كرددر تاشكنت بار ديگر حزب 

  . عضو هيات رييسه كميته اجرايي كمينترن به نمايندگي از  هند بود 1924از سال . اشتراك ورزيد
  

نماينده كمينترن در چين و عضو  - 1927در . عضو دبيرخانه خاور دور كميته اجرايي كمينترن گرديد -1927-1926در سال هاي
در واقع، دليل اخراج وي . از كمينترن اخراج گرديد» هواداري از تروتسكي«به اتهام  1929در سال . بود  lendersekretariataانجمن

  .نپذيرفتن پيشنهاد وي از سوي رهبري كمينترن در باره پويايي هاي بعدي كمينترن در هند بود
  

در . پس از آزادي، يكي از اعضاي كنگره ملي هند شد. زنداني بود 1936 - 1931ه هند باز گشت و در سال هاي ب 1930روي به سال
در . به خاطر فراخوانش مبني بر پشتيباني از انگليس در جنگ جهاني دوم از كنگره ملي هند بيرون رانده شد 1940سال

از زندگي سياسي كناره گيري كرد و در  1948در سال . ر كل آن شددموكراتي را تاسيس كرد  و دبي –حزب راديكال 1940سپتامبر
  . كشته شد 1954سال 
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اين دو . مي گردد» كمينترن«همه آشنايي آن ها با ماركسيسم محدود به رساله هاي معروف و شماره هاي مجالت 

كمونيستي خود را مديون روي  شفيق خود نوشته است كه جهان بيني. زير تاثير شخص روي به كمونيسم گراييده اند
  . است

  
اما درك سطحي از كمونيسم آن . با اين حال، هر دو، به خصوص محمد علي كمونيست هاي بي آاليشي مي نمايند

  ....مي كشاند»چپ روي«ها را به سوي 
  

        .] :.] :.] :.] :گگگگ- - - - سنديسنديسنديسندي[[[[    1225122512251225موالنا عبيد اهللاموالنا عبيد اهللاموالنا عبيد اهللاموالنا عبيد اهللا
ر اين جا بسياري از احترام بااليي برخوردار و كه د) عضو پيشين دولت موقت هند(محمد علي و شفيق نزد عبيد اهللا  

آن ها مي توانند در اين جا تنها به خاطر تضميني كه . عمال حامي همه انقالبيون جوان هند است، زندگي مي كنند
عبيد اهللا به دولت افغانستان داده است كه دوستان جوان ما در اين كشور، دست به پويايي هاي كمونيستي يا ضد 

  . يازند، مي توانند كار كنند دولتي نمي
 

او از . عبيد اهللا، كه در آغاز جنگ جهاني اول به افغانستان مهاجرت نموده است، نسبت به ما بسيار حسن نيت دارد
در مساله هند او در پالتفرم جناح چپ كنگره . است) شوروي ها(ديدگاه مالي كامال وابسته به محمد علي، يعني ما 

يعني مي پندارد كه قبايل مستقل . ايستاده است» قبيله يي«ر مسايل تاكتيكي، در پالتفرم نامنهاد مگر، د. ايستاده است
  . پتان در مرز ميان افغانستان و هند بود و باش دارند، اهرم اصلي خارجي براي تسريع و تسهيل انقالب هند اند

  
مي كوشيد انحصار كار  هند را در  در سال هاي بود و باش خود در كابل، با شيوه هاي گوناگون1226جمال پاشا

شايان ياد آوري است كه او نامه هايي به سرشناس ترين رجال كنگره و خالفت در هند با . دست خود داشته باشد
با اين همه، از سرنوشت اين نامه ها ما هيچ . پيشنهاد  ارائه كمك از افغانستان با سنجش به وجوه ما فرستاده است

                                                 
 1922-1915خدا شناس مسلمان و رجل جنبش رهايي بخش ملي هند بريتانيايي، از  -) 1944 -1872(سندي، موالنا عبيد اهللا،   . ١٢٢٥

نمايندگي كابل كنگره ملي هند را   1922تا . در كابل بود او وزير حربيه دولت موقت هند. در افغانستان در مهاجرت به سر مي برد
زمان درازي در تركيه زندگي . ناگزير به ترك كابل و رفتن به شوروي گرديد 1922در سال . به نادر خان نزديك بود. رهبري مي كرد

   .به ميهن خود برگشت 1939او در سال ) . 1939 - 1926در سال هاي(مي كرد 
يكي از رهبران ترك هاي جوان در سال هاي جنگ جهاني اول، وزير نيروي دريايي  -) 1922- 1861/1872(ا جمال احمد پاش.  ١٢٢٦

جمال . او سركوب جنبش آزاديبخش عرب در فلسطين، لبنان و سوريه را رهبري مي كرد. و فرمانده ارتش چهارم تركي در سوريه بود
از  1919در سال. به آلمان گريخت 1918در سال . در امپراتوري عثماني بوديكي از سازماندهندگان كشتار عام ارامنه 1915در سال 

جاسوس نفوذي  1922 -1920او در سال هاي. سوي فرماندهي نيروهاي اشغالگر انگليسي در تركيه غيابي به اعدام محكوم گرديد
او كار بسياري براي اصالح نظام دولتي . دجمال همچنين در اين سال ها بازرس نظامي ارشد ارتش افغانستان بو. شوروي در كابل بود

  . در تفليس كشته شد.] گ-ارمني[از سوي داشناك   1922جمال در سال . افغانستان و ارتش آن انجام داد
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جمال در كار هندي خود را سخت بي . كم هنوز پاسخي به اين نامه ها دريافت نشده استدست . چيزي نمي دانيم
او .... گلوله ها، هفت تيرها و تفنگ هايي كه ما به او براي رساندن به قبايل مرزي داده بوديم، . اعتبار ساخته است

ي را كه به وي براي ساختن درمانگاه هزار روبل با پشتوانه طالي 15همين گونه او . همه را به وزير كشور داده است
  . هندي در كابل داده بوديم، همين گونه بر باد داده است

  
جمال پاشا پيش از رفتنش كميته عالي يي را براي كار در هند . در باره سرنوشت اين چيزها، ما هيچ چيزي نمي دانيم

كه از اين كار سر باز زد و با  كس (محمد علي ، عبيد اهللا و)به عنوان جانشين خود(افسر تركي  –در سيماي ضياء باي
كميته از همان آغاز مرده پا به گيتي نهاده بود و در ماه هاي نخست پويايي خود . ، ايجاد كرد)ديگري جايگزين شد

  .ترك ها كنون كوچكترين رابطه يي با كار هندي ما ندارند. پس از رفتن پاشا از پا افتاد

  
        .] :.] :.] :.] :گگگگ- - - - آيبكآيبكآيبكآيبك[[[[ظفر حسنظفر حسنظفر حسنظفر حسن
. او در وزارت حربيه افغانستان كار مي كند. يته كنگره كابل، با محمد علي در نزد عبيداهللا زندگي مي كندعضو كم

او اطالعاتي را كه در باره افغانستان به دست مي آورد، به . اما نسبت به ما حسن نيت دارد. ارتباط مستقيمي با ما ندارد
  . آگاهي محمد علي مي رساند

..... 

  
  راسكلنيكف

  لكاب
  1922مي  5
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        زندگي نامه زندگي نامه زندگي نامه زندگي نامه 
 

 
 

آموزش هاي نخستين را در . در شهر مزارشريف پا به گيتي نهاد.) خ.ه 1338( 1959عزيز آريانفر در اكتبر سال 
 .آموزشگاه فني تخنيكم نفت و گاز مزارشريف را به پايان رسانيد 1987به سال . شهر زادگاهش فرا گرفت

 
دانشگاه را به  1985در تابستان . دانشكده زمين شناسي دانشگاه دولتي مسكو شد شامل 1979آريانفر به سال 

 .درجه ماستري پايان برد

 
) وزارت(سرپرست مديريت روابط فرهنگي و ارتباط خارجه كميته دولتي 1986تا ماه مي  1985از ماه اگوست 

 . افغانستان پذيرفته شداو در همين سال به عضويت انجمن نويسندگان . طبع و نشر افغانستان بود

  
مسكو به عنوان سر » پروگرس«و » رادوگاه«، »مير«در بنگاه هاي نشراتي  1989تا ماه فبروري  1986از ماه جون 

ويراستار كار كرد و در ويرايش بيش از  بيست اثر در زمينه هاي تاريخ، اقتصاد، گيتاشناسي، فلسفه، مسايل 
در همين سال ها بود كه به مسايل اقتصادي دلچسپي گرفت و با  .سياسي و علوم طبيعي و فني سهم گرفت

  . شماري از شركت هاي خصوصي افغاني همكار شد
  

به آموزش زبان آلماني  1990تا پايان  1989از سال . در شهر فرانكفورت آلمان پناهگزين شد 1989او به سال 
در انستيتوت اقتصاد جهاني وابسته به اكادمي  1992دو باره به روسيه برگشت و تا پايان  1991پرداخت و به سال 

اقتصاد بازار آزاد  در اوضاع معاصر و نقش آن در آينده آسياي ميانه و «علوم سيبريا روي رساله دكترا در زمينه 
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از خاستگاه هاي نفت و گاز در جمهوري هاي  تازه به استقالل رسيده و  افغانستان در پيوند با بهره برداري
زير نظر پروفيسور فريدمان كار كرد مگر شوربختانه نتوانست به دليل دگرگون  »نوين اقتصاديگرايش هاي 

  . شدن اوضاع سياسي در آسياي ميانه آن را به پايان برد
  
  

مدت چهار سال در يك شركت مشورتي آلماني در فرانكفورت كار كرد و در  1995تا پايان  1992از اواخر 
همچنان در كار چند پروژه بازسازي و . ي در باره شوروي پيشين اشتراك ورزيدشماري از سيمينارهاي اقتصاد

  . نوسازي در روسيه سهم گرفت
  

به اين سو، سرگرم پژوهش در زمينه تاريخ ديپلماسي افغانستان، ايران، آسياي ميانه و روسيه  1996آريانفر از 
ر باره تاريخ ايران، سه اثر در زمينه ادبيات و دو اثر در او تا كنون ده اثر در زمينه تاريخ افغانستان، سه اثر د. است

  . ترجمه و چاپ نموده است) صفحه 5000جمعا هژده اثر در (زمينه زمين شناسي
  

او همچنان در سال هاي دهه هشاد سده بيستم در چند پروژه تدوين فرهنگ روسي به دري از جمله فرهنگ 
  . واژه هاي فني روسي به دري سهم گرفته است

  
صفحه تاليف نموده است و هفت اثر  1000در » مجموعه مقاالت«از اين ها، وي پنج اثر را در سيماي  گذشته

  .صفحه گرد آوري و نشر نموده است 3500ديگر را  در 
  

در سمت رييس مركز مطالعات استراتيژيك وزارت امور خارجه  2006تا ماه اكتبر  2003آريانفر از ماه جون 
ي اين مدت، وي انستيتوت ديپلوماسي وزارت خارجه را بازسازي و نوسازي و مركز ط. كار كرده است

در همين مدت، او ده اثر را در زمينه مسايل سياسي ويرايش و چاپ . مطالعات استراتيژيك را پي ريزي نمود
  . اپ رسانيدصفحه به چ 1500در دوازده شماره، در » فصلنامه مطالعات استراتيژيك«نمود و مجله يي را به نام 

  
نقش كشورهاي منطقه در تامين امنيت، ثبات و « در همين سال ها، پروژه هاي تحقيقي يي زير نظر او به نام هاي

نقش افغانستان «و » نقش كشورهاي اروپايي در تامين امنيت، ثبات و بازسازي در افغانستان«، »بازسازي افغانستان
جمهوري فدرال آلمان پيش برده شد » هانس زايدل«ه كمك بنيادب» در سازمان هاي همكاري اقتصادي منطقه يي

اكادميك در مركز مطالعات استراتيژيك  -كه در چهارچوب اين پروژه ها، ده ها سيمينار و كنفرانس علمي
  . اشتراك دانشمندان داخلي و خارجي سازماندهي و برگزار گرديد وزارت امور خارجه با
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به ابتكار او كنفرانس بين المللي يي در تاالر كنفرانس هاي  2006ه اپريل همچنان در همين چهارچوب، در ما
  . كشور منطقه برگزار گرديد 15بين المللي وزارت خارجه با اشتراك دانشمندان

      
آريانفر تا كنون سخنراني هاي بسياري در زمينه هاي مسايل افغانستان و منطقه در شهرهاي مسكو، نوواسيبيرسك 

و ) قزاقستان(، آستانه و آلماآتي )در قرقيزستان(، بشكيك )در ازبيكستان(، تاشكنت )در روسيه(و كيميرووا 
در (و نيز لندن ) تركيه(، استانبول )جمهوري فدرال آلمان(در فرانكفورت » خانه فرهنگ روسيه«همچنان در 

بين المللي به ويژه در ايران،  ايراد نموده و در بسياري از كنفرانس هاي ملي و) در امريكا(و بركلي) انگلستان
تركيه و روسيه به نمايندگي از افغانستان اشتراك و سخنراني نموده و  آلمان،قزاقستان، ازبيكستان، قرغيزستان،

  . رياست بسياري از هيات هاي علمي و رسمي كشور را به عهده داشته است
  

وي از . هيچ حزب و گروه سياسي پيوند نداردآريانفر از ديدگاه سياسي هوادار انديشه هاي دمكرات است و به 
در قزاقستان كار مي كرد كه بنا به داليل سياسي . ا.ا.به سمت سفير كبير و نماينده فوق العاده ج 2009تا  2006

  .بركنار گرديد
  

در پژوهشكده خاور شناسي فر هنگستان علوم جمهوري قزاقستان در شهر آلماآتي ثبت نام و زير  2006در سال 
رييس پژوهشكده آغاز به كار روي رساله دكترا زير نام  -ر بانو پروفيسور داكتر مرواريد ابو سعيدووانظ
كه به رغم نافرجام ماندن آن به شكل (نمود » افغانستان در پهنه سياست هاي جهاني در سده هاي نزدهم و بيستم«

  ).  رسمي، كار روي آن تا كنون ادامه دارد
     

        آثارآثارآثارآثار
  :ترجمه ها

  1980، مسكو، »مير«، گروهي از دانشمندان روسي، بنگاه انتشارات ن شناسي براي همهزمي -1
  1984، مسكو، »مير«، گروهي از دانشمندان روسي، انتشارات خاستگاه هاي نفت و گاز -2
، مسكو، )رنگين كمان(، »رادوگا«، يفريم لويتان، بنگاه انتشارات)براي كودكان و نوجوانان(، آسمان پر ستاره -3

1985  
 1986، )رنگين كمان(» رادوگا«، مسكو، انتشارات )داستاني براي نوجوانان( مرغزار پاك، -4

فرمانده ارتش سرخ در افغانستان و بعدها معاون وزير دفاع  -، بوريس گرومفارتش سرخ در افغانستان -5
، تهران، وزارت امور خارجه ايران روسيه و كنون استاندار مسكو، چاپ دفتر مطالعات سياسي و بين المللي

1996  
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مشاور ارشد نظامي داكتر نجيب، و  -ارتشبد محمود قارييف افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروي، -6
 1997بعدها رييس اكادمي علوم نظامي روسيه،كلن، 

  1998، الكساندر لياخفسكي، فرانكفورت، )در دو جلد( توفان در افغانستان -7
ز دانشمندان روسي از دانشسراي خاورشناسي فرهنگستان ، نوشته گروهي اافغانستان مسايل جنگ و صلح -8

 1378، تهران، »نشرانديشه«علوم روسيه، زير نظر پروفيسور داويدف، چاپ 

جنگ در افغانستان،نوشته گروهي از استادان دانشسراي تاريخ نظامي روسيه،زير نظر پيكف، انتشارات  -9
 2000، پيشاور ، »ميوند«

ادبي، نوشته گروهي از دانشمندان روسي از دانشسراي خاورشناسي مجموعه مقاالت (خاور و باختر، -10
 2000پيشاور، » ميوند«فرهنگستان علوم روسيه، انتشارات 

مشاور ارشد نظامي رييس جمهور ببرك  -، نوشته الكساندر مايوروفدر پشت پرده هاي جنگ افغانستان -11
 2001، دهلي نو، »پامير«كارمل، انتشارات 

نوشته پروفيسور ) 193 9-1917در سال هاي ( ايران و افغانستان:اي جنوبي شانشوروي ها و همسايه ه -12
 2001، دهلي نو، »پامير«ميخاييل ولودارسكي، انتشارات 

 2001، پيشاور، »ميوند«اندريانف،  انتشارات . پالستون،  و . و افغانستان در منگنه جيوپوليتيك،  -13

استاد  -، پروفيسور دكتر موسي پارسيدس)ر ايران و بخاراپيرامون تجاوز شوروي ب(تجاوز بي آزرمانه؛  -14
  2000، پيشاور، »ميوند«بازنشسته تاريخ در دانشكده كشورهاي آسيا و افريقا وابسته به دانشگاه مسكو، انتشارت 

روسيه و خاور، نوشته گروهي از دانشمندان روسي از دانشكده مطالعات آسيايي دانشگاه سان پتربورگ،  -15
 2003، كابل،  »ميوند«ات انتشار

، كابل، »ميوند« ، نوشته مال فيض محمد كاتب هزاره، انتشارات »تذكر االنقالب«ناگفته هايي در باره كتاب  -16
2006 

 رازهاي سر به مهر تاريخ ديپلماسي افغانستان، نوشته گروهي از دانشمندان روسي -17

، نوشته پروفيسور داكتر يوري )قبايل پشتونسياست قدرت هاي بزرگ در افغانستان و (نبرد افغاني استالين  -18
 استاد دانشگاه ليپيتسك، آماده چاپ -تيخانف

 
 صفحه  5000هژده اثر در بيش از 

  
 :نوشته ها 

  2006، كابل، »ميوند«گزيده داستان هاي كوتاه، انتشارات  -1

  2003كابل،  ،)مجموعه سخنراني ها در اروپا و امريكا(افغانستان به كجا مي رود؟  -2

   2005، كابل، افغانستان بر سر دو راهي، مجموعه سخنراني ها -3
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   2006كابل،   افغانستان در چنبر گردباد سهمگين تاريخ،  -4
  ابر هاي آشفته و سياه بر فراز آسمان افغانستان، مجموعه سخنراني ها، آماده چاپ -5

  
 صفحه  1000پنج اثر در بيش از 

  
  :  آثار گردآوري و تدوين شده

 2006، كابل، )مجموعه مقاالت(كشورهاي منطقه در تامين امنيت، ثبات و بازسازي افغانستان نقش -1

  2005، كابل، )مجموعه مقاالت اطالعاتي(افغانستان و جهان -2
انتشارات  گزيده مقاالت گرد آوري شده از شبكه هاي انترنتي،نزديك مي شود، » پايان خط«: »ديورند« -3

  .2009، كلن، »كاوه«
 صفحه 1000بيش از سه اثر در 

 
  :كتاب ها و كتابواره هاي آگاهي بخش انترنتي

   2006آذرخشي در سپهر  شبستان، گزيده مقاالت گرد آوري شده از شبكه هاي انترنتي،   -1
    2008چراغي فرا راه آيندگان، گزيده مقاالت گرد آوري شده از شبكه هاي انترنتي،    -2
ناتو درگورستان ابر (در كهكشان ناپيداي  سياست هاي جهاني  سياهچاله ناشناخته جيوپوليتيك -افغانستان -3

 )قدرت ها

 نويد بهروزي يا پيك سيه روزي؟ :راهبرد نوكاخ سفيد  -4

 صفحه 2500چهار اثر در 

 
  

 :ويرايش آثار
صفحه، از جمله بيست اثر در بنگاه هاي پروگرس، مير و رادوگا در مسكو  10000سي عنوان كتاب در بيش از 

 در بنگاه انتشارات مركز مطالعات استراتيژيك وزارت خارجه در كابل و  ده اثر 

 
 

  :اهتمام در چاپ آثار
 :اثر به زبان انگليسي و سه اثر مهم در تاريخ ديپلماسي كشور دو اهتمام در چاپ پنج عنوان كتاب، از جمله

  2005كتر پنجشيري، كابل، كشور شاهي افغانستان و اياالت متحده، ليون و ليال پوالدا، ترجمه استاد دا -1

تاريخ روابط سياسي افغانستان، جلد نخست، لودويك آدمك، ترجمه استاد زهما، انتشارات پاييز،پاريس،  -2
2005 
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تاريخ روابط سياسي افغانستان، جلد دوم، لودويك آدمك، ترجمه استاد صاحب زاده، انتشارات پاييز،  -3
   2005پاريس، 

  
   صفحه 1000در بيش از 

  
  : گارش و ويرايش  مقاالت در  مجالتن

  )فصلنامه مطالعات استراتيژيك( چاپ دوارده شماره مجله
  
  صفحه  1500در   

 
  :چاپ مقاالت در نشريات پريوديك مختلف

از جمله در افغانستان در  شهرهاي كابل و مزارشريف،  ايران، روسيه، قزاقستان، قرغيزستان، امريكا، انگلستان و 
  .آلمان

  
  صفحه 500در 
 

صفحه و پنج اثر  21000اثر چاپ شده در بيش از  76از جمله (صفحه  23500جمعا هشتاد و يك اثر در بيش از 
  )صفحه 2500چاپ ناشده در

  
آثار آقاي آريانفر از نگاه حجم كار در افغانستان ريكورد به شمار مي رود و در تراز گستره زبان پارسي دري از اين 

  با بزرگاني چون داكتر باستاني پاريزي مقايسه نمود نگاه ايشان را مي توان

  

  

  

  

  

  

  

  

  


