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 1۸/۰۸/۲۰۲۰             دی: سوزان لوگهسندهینو
 ۲۰13-۲۰1۰در کابل  ایتانیکارمند سفارت بر

 میرسول رح: مترجم
 

 گفتمان استقالل افغانستان ژهیو
 

 

 نفوذ را در دولت افغانستان داشته اند نیشتریها ب یائیتانیبر 1947سال  تا 
 195۰تا  1947در افغانستان از  ایتانی: نقش بریانیپا یباز 

 ایتانیبر یامپراتور نیب (buffer state) لیدولت حا کی ثیافغانستان به ح 194۰ یتا سال ها 19۲۰ یسال ها از
ومت حک ماً یچنانکه در هند بود، در افغانستان مستق ایتانیعمل کرده است. البته بر یروس ها/ شورو یو امپراتور

ا ثباتش را داد ت یکرد و به حکومت )افغانستان( پول م یافغانستان را کنترول م یخارج استیس ایتانینکرده است. بر
جا  نی. در ادیافغانستان از هم فروپاش کشور در نیبه بعد نفوذ ا 1947در خالل فقط سه سال از  نهمینگهدارد. با ا
 دنیشز هم پاا نیا لیدر افغانستان"، دل ایتانیبزرگ بر یدر باز ی: فصل نهائیانیپا یمولف کتاب "باز دیسوزان لوگه

 .دهد یم حیرا توض ایتانینفوذ بر
 

 

انه اش داشت. کارخ یالملل نیافغانستان و روابط ب یها استیدر س یرینظ ینفوذ ب ایتانی، بر 1947اگست سال  در
 نیماش لیبه تمو ایتانیبر یها کمک مالیکرد،  یم زیافغانستان را تجه یهوائ یرویاردو و ن ایتانیبر یسالح ساز یها

 یها یکشور را در برابر بلند پرواز نیدر هند ا ایتانیبر ینمود، و حضور امپراتور یحکومت افغانستان کمک م
 نی. اآمد یدر نم شیبه نما ایتانیبهتر از سفارت بر یجائ چیدر ه یتیوضع نینمود.چن یحفاظت م ایدر آس یشورو

بعد از  ایتانیاستعمار)راج( بر تیثیاز قدرت و ح یندگیجهت نما ایتانیخارجه بر ریسفارت به دستور الرد کرزن وز
از شهر کابل اعمار شده بود. گفته  رونیب یلومتریدر سه ک کریا ۲5ساحه  کیدر  19۲۰افغانستان در سال  لاستقال

قرارگاه  یبه بزرگ «ایدر آس یشیمحل رها نیبا بهتر یشخص »دیبا ایتانیبر ریحکم داده بود که سف یشود که و یم
 دیشا 1919را اجرا نمود. افغانستان در سال  یگفته و ایتانیبر ریباشد. سف بریدر گذرگاه خ شتریب ایدو کندک و 

هنوز در  ایتانیبه همکان اعالم نمود که بر دشیجد کیدپلومات ئتیگرفته بود، اما مقر ه ایتانیاستقالل خود را از بر
 .آنجا در کار است

بود. حکومت افغانستان جهت به دست  یوزنه اندک یدر امور افغانستان دارا ایتانیبر دگاهید 195۰در سال  نهمیا با
که  ستیدرحال نیمراجعه نمود، ا گرانیو د کایمتحد امر االتیو اسلحه به ا یاقتصاد یگذار هیآوردن پول، سرما

ودند، به که کاشته شده ب یتخم ها یاریزمان بس نیبود. در ع دهیگرد یخیتار ریغ تیواقع کی گرید ایتانیسفارت بر
 چه اتفاق افتاده بود؟ مینیکردند. بب یمک مک یپرجنجال بعد خیتار

 نیهند و پاکستان بود. قبل از ا دیدو دولت جد لیوتشک 1947اگست  15/14عطف استقالل هندوستان در شب  نقطه
قرن نزدهم تالش  رشتیدر بخش ب ایتانیبرخوردار بود. بر ایتانیبا بر یافغانستان از روابط نسبتاً منحصر به فرد خیتار

ر د ل،یدولت حا کیاش در هندوستان را با استفاده از افغانستان به مثابه  یامپراتور ینمود تا مرز شمال غرب یم
 ایتانیبزرگ محفوظ نگهدارد. دو تالش بر یدر دوران به اصطالح باز یمرکز یایدر آس هیروس یبرابر توسعه جوئ

 1۸۸۰معاهده که در سال  کیناکام شد. در یآور شرم یبا شکست ها ایتانیبر یجذب افغانستان به امپراتور یبرا
ساالنه  یستمرم ای ارانهیافغانستان  ریها توافق نمودند که به ام یائیتانیمنعقد شد، بر سیجنگ دوم افغان و انگل ازبعد 

افغانستان  یخارج استیحق داشته باشد س ایتانیاش کنترول داشته باشد، در برابر آن بر یبپردازند و او بر امور داخل
 .را کنترول کند

دولتش به شمول اردو و تسلط اراده اش بر  ینهاد ها میتحک یبرا یبه منابع مال ریبه سود هردو جانب بود؛ ام نیا
 هیروس هیافغانستان را عل یارض تیکه حاکم ایتانیبر نانیاطم ن،یداشت و بنابرا ازیاش ن یسرتا سر کشور پادشاه

 یو با ثبات، مرز شمال غرب یدولت افغان قو کی ا،یتانیبر یزمان برا نیبود. در ع یزشامر با ار د،ینما یم نیتضم
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سال  در ورندید مریکه سر مارت دیگرد تیتقو یامر هنگام نیداشت. ا یدر هند را محفوظ نگه م ایتانیبر یامپراتور
 یاتحاد شورو لیمحدود گرداند. تشک ورند،یتوافق نمود که قلمرو افغانستان را در امتداد خط به اصطالح د 1۸93

 یمناسبات وابستگ یاصول مرکز نیاساساً ا 1919و استقالل افغانستان در سال  1917در سال  هیبعد از انقالب روس
 .نداد رییمتقابل را تغ

 یکشور در برابر توسعه جوئ نیحفاظت ا یبرا ایتانیاستقالل هندوستان، افغانستان خواست تا تعهد بر انیجر در
 داشتند یدوم بودند، نگران یبعد از جنگ جهان رانیو شمال ا یشرق ی. آن ها که شاهد اشغال اروپاابدیادامه  یشورو

خارجه  ریوز نیبو ستیسپتمبر، پنج روز بعد از استقالل هندوستان ارن ۲۲خواهد بود. در  شانیکه بعدش نوبت ا
 تینها یادار ایتانیبر یهنوز برا یکشور شان در برابر اتحاد شورو تیداد که امن نانیبه افغان ها مجدداً اطم ا،یتانیبر

و  نداکنون به شدت کار خواهد نمود تا ه ایتانیبر نکهیرا برآن عالوه نمود و آن ا یگریاست، اما عامل د تیاهم
 یدچار نگران بردند و یپ ایتانیدر موضع بر ی. افغان ها به تناقضندینما نیمامول را تام نیتا ا دینما قیپاکستان را تشو

اش را  یتیامن تیخواهد مسئول یم ریکب یایتانیشدند و از خود سوال کردند که تا چه حد بر یشدند. آن ها دچار شگفت
خواهند به حفاظت از منافع افغان ها ادامه بدهند، به  یآن ها م ایاست، آ نیچن ربه هند و پاکستان انتقال بدهد، و اگ

 .که امور شان با پاکستان از آغاز بد شروع شده بود یدر هنگام خصوص
 

 :ادیبا خطرات ز یاستیس
تون پش لیقبا یاش را در مورد قلمرو ها یخیتار یدانسته و ادعا یافغانستان استقالل هندوستان را فرصت حکومت

 یمناطق همه بخش نیقرار داد، ا دیمجدداً مورد تاک شاوریو شهر پ یبه شمول صوبه شمال غرب ورندیدر امتداد خط د
به افغانستان،  ایکه  رندیبگ میتا تصم ابندیاجازه  دیمناطق با نینمودند که باشندگان ا یاز پاکستان بودند. آن ها تقاضا م

اً در خزان شود. بعد یم دهیدهند که پشتونستان نام لیرا تشک یمنطقه خود مختار نکهیا ایو  وندندیبه پاکستان بپ ای
ود با ب یاستیس نیپاکستان را رد نمود. ا تیبود که در ملل متحد درخواست عضو ین تنها کشورهمان سال افغانستا

 و اکنون پاکستان وابسته بود. هرگاه روابط یهند برتانو قیانتقال مال التجاره ازطر ی. افغانستان که براادیخطرات ز
شان  حتاجیاکمال ما یشوند برا یمساله پشتونستان برهم بخورد و مرز مسدود گردد، آن ها مجبور م یبا پاکستان رو

 یه ممراجع ایتانیمعضل به بر نیحل ا یآن ها برا ریبودند، ناگز ادیز ین خطراتیمراجعه کنند. چن یبه اتحاد شورو
 .کردند

و نه اراده کمک را داشت. آن  تیسال جنگ، نه ظرفپس از شش  ایتانیآن ها محاسبه غلط داشتند. بر ن،یوجود ا با
در  یائینتایبر یاز حد بود. دپلومات ها شیاش ب یالملل نیپوند استرلنگ مقروض بود و تعهدات ب اردیلیم 3.۸کشور 

، با آلمان زیدر مورد کمک به چهارچوب راه حل صلح آم یوو اتحاد شور کایمتحد امر االتیبا ا یدیمباحثات شد ریگ
 ا،یبیبود و در مصر، ل شیاشغالگر در آلمان و اطر یرویاز ن یبخش ایتانیبر یو جاپان بودند. اردو شیاطر ا،یتالیا

 یرا در جنگ داخل ونانی یشده بود. آن ها همچنان اردو فیتوظ کایلند، سودان، شرق دور و جم یقبرس، سومال
 یتیمومیرا مطابق به ق نیصلح در فلسط دندیکوش یکردند و م یکمک م یتاخت و تاز شورو هیرا عل هیو ترک ونانی

انتقال  تیریها حکومت همچنان مد نیداشتند. در راس همه ا انهیاول در خاورم یحفظ کنند که بعد از جنگ جهان
 .( را به عهده داشتالنکای) سر لونیانمار( و سیهند و پاکستان ، برما)م افتهیتازه استقالل  یقدرت به دولت ها

 

 :سمیکمون خطر
 کایمتحد امر االتیو ا ایتانیبر 1947گرفته بود. در سال  یدیچرخش جد یالملل نیزمان، حوادث در صحنه ب نیدرع

ظاهراً  یرونده جنبش کمونست شیپ یمائیباشد. راه پ یرو به رو م یدیاز آن ترس داشتند که اکنون جهان با خطر جد
در  سمیکمون یشرویگرفته تا پ یتوسط اتحاد شورو یشرق یوپااز اشغال ار دیتهد نینمود. ا یم دیجهان آزاد را تهد

 .بود شیدر حال افزا نیتونگ در چ یگرفت و نفوذ ماوتس یرا در بر م ایو جنوب شرق آس ایتالیفرانسه، ا
رود تا خود را از دو تعهد سبکدوش گرداند و  یم رونیب هیو ترک ونانیاعالم نمود که از  ایتانیبر 1947 لیاوا در
 تیحما یاز آن مردم آزاد»  یبه بعد در سطح جهان نیاز ا کایمتحد امر االتیجمهور ترومن اعالم نمود که ا سیرئ
صاص اخت نیسال ا کیدر خالل « کنند. یمقاومت م یخارج رفشا ایمسلح و  یها تیتوسط اقل ادیانق هیکند که عل یم

 ن،یه برلب یهوائ قیاز طر یاساس یها یازمندیو ن ییذاانتقال مواد غ افت،ی دیدر سطح گسترده تر تمد ایتانیمنابع بر
)ناتو( امضا  یشمال کیاتالنت مانیپ 1949 لیصورت گرفت. درماه اپر یتوسط اتحاد شورو ینیپس از قطع راه زم

ا پس تا تهاجم از شمال ر افتندیسوق  یجنوب یایبه سمت کور یکائیو امر یائیتانیبر یروهایو شش ماه بعدتر، ن شد
 .برخوردار بود یاتحادشورو تیزنند که از حما

افغانستان  کهنیمگر ا د،یبرآ یاضاف یو نظام یمال ،یاسیتعهد س کیتوانست به سهولت از عهده  ینم ایتانیبر ن،یبنابرا
در حال حاضر  ایآ نکهیدو سوال مهم وجود داشت: نخست ا نجایاش باشد. در ا یخارج استیدر س یتیهنوز اولو

 ایتانیمانند پاکستان و هند نقش بر گرید یکشورها ایآ ،یآرقرار داشت، اگر  یاتحادشورو دیافغانستان جداً مورد تهد
 شتریافتاد، آن ها ب یو به دست روس ها م دیگرد یثبات م یهرگاه افغانستان ب رایرا به عهده خواهند گرفت، ز
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کشور دور از دسترس رد  کیبه مثابه  یبود، اما به زود گرید نهیگز کی کایمتحد امر االتیشدند ؟ ا یمتضرر م
 از امور ایتانیسفارت اش را در کابل افتتاح نموده بود و فاقد دانش گسترده بر 1943در سال  یبه تازگ رایز ،شد

که بدون آن ایتانیامکان آن وجود داشت که بر ایآ نکهیوجود داشت و آن ا زیسوال نا نوشته سوم ن کیبود.  یمنطقو
 برود رونیاش و در راس همه نفوذش را از دست بدهد، محترمانه و با وقار ب تیو موقع تیثیح

تهاجم به  از یسود اندک یکه شورو دندیرس جهینت نیکردند، به ا یرا بررس یشورو استیها س یائیتانیکه بر یوقت
کشور در قرن نزدهم  نیاز تهاجم و اشغال ا ایتانیررا تجربه خواهد کرد که ب یمشابه یها لنجافغانستان دارد و چ

شکل و مت ریسواد، غ یعمدتاً ب تیجمع نیدر ب یشورو سمیمحتمل است که کمون ریغ ن،یمتقبل شده است. عالوه برا
 ریاتحاد جماه اتین یبرا یشد همچون سنجه ا یدر کابل را م ی. سفارت شوروابدیافغانستان اشاعه  یروستائ

برنامه  چید که هآن بو انگریدوره ب نیآن در ا ینسب تیفقدان فعال یمبنائ نیدر نظر گرفت، بر چن یشورو یستیالیسوس
 دندیظاهراً ساده رس جهینت نیبه ا سیشدند، انگل یمسائل بررس نیکه همه ا ی. وقتستیرو ن شیدر پ یلوقوعا بیقر

بط کردند که روا ید گرفت. متاسفانه آن ها درک نمنقش را بر دوش خواهن نیکمتر هند ا یکه پاکستان و تا اندازه ئ
 اعمال نفوذ یخود آن ها برا تیمسموم خواهد شد و چه طور به سرعت ظرف یافغانستان، پاکستان و هند به زود نیب

 .افتیخواهد  شیفرسا دادهایرو ریبر س
 

 :از دست رفته اعتبار
کوشش به عمل آوردند، اما در حل مناقشه پشتونستان ناکام شدند. سرانجام  یائیتانیبر یدپلومات ها گریدو سال د تا

ان. است، نه افغانست ایتانیبر یلیدر مجلس عوام اعالم نمودند که پاکستان دولت وارث مناطق قبا 1949 یدر ماه جوال
دست داد و تا امروز خط  نزد افغان ها از یمذاکره امپراتور جانب کیاعتبارش را به مثابه  ایتانیاز آن به بعد بر

رد از موارد مو نیمانده است. به مثابه نخست یمنبع مشاجره در مناسبات افغانستان و پاکستان باق کی ثیبه ح ورندید
که  ختاش پردا استیس نیبه ا نیسنگ یبها یهنگام 195۰ یسال ها لیدر اوا یافغانستان به زود گر،یمشابه د

 .به افغانستان مسدود نمود ید نفتواردات موا یپاکستان مرزش را برا
قرارداد  کیناکام شد که در  یبه زود یهند برتانو یدر زرادخانه ها یاضاف حاتیآن تسل یمدهیزمان، تسل نیدرع

 حاتیشود. هند پس از کسب استقالل صدور تسل یوعده داده شده بود به افغانستان داده م 1946سود آور در سال 
ار رود. خود آن ها به ک هیو عل فتدیبه دست پاکستان ب نراه افغانستا ریرد نمود که مبادا در مس نیرا از ترس ا شتریب

 تیاولو کیکه افغانستان  دینمود و متقاعد نگرد یخود دار یاز اقدام ایتانیحکومت بر گریبه عبارت د ایهال و  تیوا
 د،یافغان در هند محدود گرد انیدانشجو یامآموزش نظ یکه فرصت ها یباشد. هنگام یم ایتانیبر یخارج استیدر س

نمود. اگرچه  یخوددار ایتانیافغان( در بر محصلینآن از آموزش دادن به آن ها) نهیهز لیبه دل یوزارت هوانورد
قرضه به آن ها در جهت کمک به  یاعطا یمکرر افغان ها برا یاش با تقاضا یبه همنوائ ایتانیوزارت خارجه بر

آن بود که در آن  لشیبازهم به آن جواب "نه" داد. ازنگاه آن ها دل یادامه داد، وزارت دارائ یاقتصاد یحل چالش ها
تا  بکشند و بگذارند رونیشان را ب یکه پا دندیها مجبور گرد یائیتانیوجود نداشت. سرانجام بر یکدام سود تجار

 یکائیامر یقرار داد تجارت کیشروط به اکمال قرضه م نی. اندیاتخاذ نما 1949قرضه را در سال  بیترت یکائیامر
 .بود حکومت افغانستان را ورشکست گرداند کیهلمند بود که نزد یواد یاریآب یها برا

 یدر سال ها یمرکز یایدر آس یجهان نیانتقال آرام به نظم نو کی تیهدا یبرا ایتانیبر یتالش ها 195۰سال  در
رفته بود. از آن به بعد  نیاز ب یریاول جنگ سرد، مندرس شده بود و اعتبارش نزد افغان ها به طور برگشت ناپذ

ان ها زمان افغ نیداشت. در ع یئ هینقش حاش ندهیآ ثبر حواد یگذار ریتاث یمانده بود، برا یاگر باق یزیچ تیظرف
ذاشته گ رونیطرح ب نیرا از ا ایتانیشان نموده بودند، و بر یالملل نیب یاتحاد ها یمجدد برا یشروع به چارچوب بند

به  یرت قیبه طور عم وستهیکشور را پ نیا یریبه طور اجتناب ناپذ یکشور با اتحاد شور نیا یبودند. مرز طوالن
را  یو شورو کایمتحد امر االتیا دندیکوش یبرد. افغان ها م یفرو م کایمتحدامر االتیو ا یاتحادشورو نیب قابتر
 195۰ یهند و پاکستان به نفع خود استفاده کنند. در سال ها نیو از خصومت ب رندیگ یبه باز گریدر برابر د یکی

 مانیپ کیپاکستان کاهش دهند و  قیشان را از طر یتگبستند تا وابس یبا اتحاد شورو یآن ها موافقت نامه تجار
 التای"دشمن" قرار دادند. سرانجام ا گانیا در محاصره همساپاکستان ر یبا هند امضا نمودند که به طور موثر یدوست

 یامر دروازه را به رو نینه از افغانستان و ا د،ینما تیگرفت که در جنگ سرد از پاکستان حما میتصم کایمتحد امر
را با  یو تجار یحاتیمعامالت هنگفت تسل 1955باز گذاشت تا در سال  یاتحاد شورو ریخروشف نخست وز تایکین

 .دیافغانستان امضا نما
تصرف آن را م دندیماجرا بود، چنانکه نخست هند و بعداً پاکستان کوش نیاز ا یبخش زیدر کابل ن ایتانیبر سفارت

و  1947 یسال ها نیبود، نه لندن. ب دهیدر هند اعمار و حفظ گرد ایتانیساختمان توسط حکومت بر نیا رایشوند ، ز
قرار گرفته  یآبده قدرت امپراطور نیو وزارت خارجه در برابر از دست دادن ا یائیانتیبر یها پلوماتید 195۰

 نیرو به زوال بود، چه بهتر آنکه ا ایتانیبر یکه قدرت واقع یآن را نجات دهند.وقت یمتیبه هرق دندیکوش یبودند و م
 .گذشته پنهان نمود تیثینماد و تجسم عظمت و ح نیرا با حفظ ا تیواقع
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 

 هجیبلکه در نت کیپلوماتیماهرانه د یمانور ها قیماند، اما نه از طر ایتانیدر دست بر 1994سفارت تا سال  سرانجام
آنجا را ترک گفت،  ایتانیکابل برهم خورد، بر تیکه امن یهنگام 19۸9برهم خوردن روابط پاکستان و هند ) در سال 

آمدند(. اکنون در آن سفارت پاکستان قرار دارد،  یبدانجا م آباد مبودند که از اسال یاما کارمندان سفارت دپلومات هائ
ابل در سال در ک ایتانیبر یقرارگاه نظام نیقرار دارد که نخست هیبه ناح کینزد ایتانیبر یکه سفارت کنون یدر حال

در  1۸4۲شرم آور در سال  ینیشروع به عقب نش ایتانیبر یقرار داشت و از همان جا بود که اردو 1۸3۰ یها
 نمودند. سیجنگ اول افغان و انگل انیجر
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