
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  ٤تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئن يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله م، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٦/ ١٤/١٢                                                                                      کانديد اکادميسين سيستانی

  

  پان اس"ميزم امان � خان در تضاد با منافع بلشويکھا وانگليسھا

   ؟ را به قدرت رساندندآيا روس ھا بچۀ سقو

  

 در) ورساوه؟ ته واک چا زوی سقاو  د (عنوان تحت ای مقاله ٢٠١٦/ ٠٩/١٢ درتاريخ تحريک عزيز آقای
 سياه مستند فلم يک  گزارش وبراساس کرده مطرح را ای تازه موضوع آن  در که رساند نشر به جرمن افغان پورتال

 منځۍ د روسانو ...«که ميدھد شرح  چنين است، شده پخش روسيه)  NTV  (کانال از  ٢٠٠٢ سال در که وسفيدروسی 
 او ترکمنان ، قزاقان ، تاجکان ، ازبکان ( لښکر ُمجھز او لوی يو مرستې  په امير د بخارا د او ھٻوادونو د اسيا

 ، تخار ، بدخشان تر يې ټول او اٻستل  پورې څخه سيند له آمو د يې کې جامو ملي افغاني په او کړ جوړ ) تاتاران 
 مشرۍ  تر زوی د سقاو د � حبيب د او ورسول پورې پروان او پنجشٻر ، بغ"ن  ، سمنګانو ، جوزجان ، بلخ کندوز،
 يې تخت پر او کړ پاچا افغانستان د يې زوی  سقاو د » کلکانی « � حبيب او کړ اشغال ارګ شاھي کابل د يې Sندې

 کتابونو  تاريخي لوخپ په ليکوالو تاريخ زموږ چې کوم حقيقت داو،ھغه«:ميکند ع"وه  سپس نويسنده»  ...!کښٻناوه
 در ما نگاران تاريخ که حقيقتی آن بود،  اين(» !!!ده کړې اشاره کومه ورته چا ھم نه او ليکلی دی نه ھٻڅ کې

   .)اند نکرده بدان ھم ای اشاره وھيچ  اند ننوشته چيزی ھيچ تاريخی کتابھای

ترديد آنھا مورد تائيد . يد قرار دادنداولين کسی است که پيغام اين مقاله را مورد تردآقای آياز نوری آزادی 
  .من نيز واقع گرديد، وانگيزه ای شد تا منھم نظريات خود را در مورد محتوای آن مقاله ابراز نمايم

 داده باشند نقش آنھا که روسھا برای اينکه نشانگفت، ميتوان به ارتباط  فلم مورد استناد آقای عزيز تحريک 
لمی را ساخته و پرداخته  قرن بيستم،کمتر ازنقش انگليس ھا نبوده است، في٢٠ردھه در تحوSت سياسی افغانستان د

برای . نيست  از شورش ھای باسمه چی ھای آسيای مرکزی عليه حاکميت بلشويکھا ،چيزی بيشترنبوده واند که غير
  .من اين فيلم در حد  يک فيلم تبليغاتی مثل يک سند جعلی اعتبار دارد نه بيشتر از آن

يا ميتوان تصورکرد که لشکر بزرگی از رود آمو عبورکرده به وSيات شمالی کشورپراکنده گردد وسپس از وSيات  آ
برکابل حمله ببرند وارگ را اشغال وبه  مختلف شمال وارد پروان شوند و در يک روز بگرد بچۀ سقو جمع شوند و

مردم کابل ونه ن وSيات، نه حکومت ھای محلی  و نه نه واليای پسرسقو تسليم کنند وبعد به کشور خود بازگردند، ول
؟؟ آيا مگر اين لشکر، لشکر ارواح خبرنشونداز آمدن ورفتن شان  بجز ژورناليستان روسیمورخان کشورھيچکسی 

آنھا را ديده وژورنالستان روسی يا اشباح بودند که ھيچکسی توانائی ديدن آنھا را نداشته باشد وصرف پسر سقو 
مردم افغانستان، از وجود چنين لشکری مطلع می شدند ومورخان ما ھم اکثر ًگر لشکر ارواح نبودند، طبعا د؟ انبتوان

فيض محمدکاتب، پوھاند عبدالحی .  که جزو مردم اند، خواھی نخواھی از ثبت وضبط چنين حادثه ای دريغ نميکردند
از جمله مورخين نامدار ومعاصر حبيب �  حبيبی، واحمدعلی کھزاد، ميرغ"م محمدغبار، وميرمحمد صديق فرھنگ

اغتشاش آنھا ھر يک از  !!ھيچ رابطۀ ايديولوژيک با بلشويکھا نداشتند تا از چنين حادثه ای ياد نکنند؟کلکانی اند، و
بچۀ سقو آنطور که ديده و از اشخاص قابل اعتماد شنيده اند، تذکر داده اند وھمگی با اين نظرمتفق القول اند که 

 بسرکردگی حبيب � کلکانی  شمال کابل  ودرريس ھا توسط جواسيس خود باعث شورش ھای درشنيوارننگرھاانگل
  افغانستان بود ومردم  گرفتن انتقام از شاه امان � وعناصر ضد انگليسی شدند وھدف

 بلکه توھين بزرگى  بچه سقاو بر تخت سلطنت افغانستان نه تنھا آغاز فصل تاريک تاريخ افغانستان استقرارگرفتن
زيرا که ملت مغرور افغان به پادشاھى مردى تن  داد که نه سواد و نه سوابق . ملت افغانستان نيز بشمار ميرود به 

.  چيزى ميدانست و نه در راه حصول استق"ل گام برداشته بودن از دي�داشت ونه به اندازه يکصدم شاه امان ا نيک 
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 دست آورد ھاى استق"ل و روشنفکران و تحول طلبان افغانستان تا آن وقت، نقش بر رويکار آمدن پسر سقاو تمام با 
 و ارائىبى امنيتى، زورگوئى، تجاوز به مال و د. دروازه ھاى مکاتب و آموزشگاه ھاى دولتى مسدود گرديد . آب شد

  . و اعدام سپرده شدندھواداران نھضت امانى يکى پى ديگرى به زندان و شکنجه و ترور . مردم آغاز شد ناموس 

حبيب � کلکانی توضيح نداده مثل اين کمک بزرگ روسيه را به يک شخص بيسواد دليل وعلت آقای تحريک 
ند؟  چرا روسيه دولت حبيب داشتونگفته است که روسھا چی نفعی از روی کار آوردن بچه سقو  بجای امان � خان 

قط به داشتن يک قونسلگری درمزارشريف قناعت کرده بود؟ چرا روسھا � کلکانی را تا اخير برسميت نشاخت و ف
ًبه استاد خليلی که والی بچۀ سقو دربلخ بود ودرھنگام فتح کابل از سوی نادرخان، رسما جدائی وSيات شمال کشور 

  وپيوستن آنرا با شوروی پيشنھاد کرده بود، وقعی نگذاشتند؟

خاطر استالين يکی سخت انگليس ھا تشخيص داده بودند وبه ھمين ،  شاه امان � را دشمن سرھا بلشويک
  : به مناسبت روی کار آمدن امان � خان چنين گفته بوداز رھبران بلشويکھا

Sزمه جبھه انق"بى نھضت ملى در شرايط فشار امپرياليزم ، به ھيچوجه آن نيست که عناصر پرولتاريائى « 
 .راى برنامه انق"بى و جمھورى خواھانه و يا متکى بر دموکراسى باشددر نھضت وجود داشته باشدو نھضت دا

مبارزه امير افغان براى استق"ل افغانستان با وجود نظريه سلطنت طلبى او و اعوان و انصارش از نظر عينى ، 
 متزلزل  زيرا اين مبارزه امپرياليزم را ضعيف و قوايش را تجزيه کرده و آنرا از ريشه.مبارزه انق"بى است 

 ]١[».ميسازد

البته نبايد از نظر دور داشت که امان � خان در سالھای اول سلطنت خود، دم از پان اس"ميزم وھمبستگی 
مسلمانان بخصوص مسلمانان آسيای ميانه وھند وترکيه وايران ميزد وچون شرايط برای اتحاد کشورھای مذکور 

اشاره ای به حمايت شاه امان � از مسلمانان آسيای ميانه ،ميتواند اما . آماده نبود، ازاين داعيه صرف نظر نمود
  .ع"يق قلبی او را به چنين اتحادی نشان دھد که با منافع بلشويکھا وانگليس ھردو در تضاد بود

  

  :پان اس"ميزم امان � خان در تضاد با منافع بلشويکھا وانگليسھا بود

منور وآگاه بود وبراثر ھمين آگاھی ازاساسات اس�م و مسلمان پرست ويک بدون ترديد،شاه امان هللا ،يک  وطن 
وظايف رھبران اس�می بود که در نمازھای روزجمعه بجای م� امام خود به امامت می پرداخت وخطبه ھای پرشور 

ک پارچگی وپرجذبه يی  در راستای وحدت واخوت افغانی و اس�می ايراد ميکرد و مردم را به برادری و اتحاد وي
برای آبادانی کشور وحفظ استق�ل ميھن دعوت ميکرد وخطبه را با دعای ھمبستگی  ووحدت ملی مسلمانھا و افغانھا 

 .به پايان ميبرد

شاه امان � ،با براه انداختن نبرد استق"ل موقعيت خود را بحيث : دکهنويساولسن مى محقق دانمارکی استا
م برقرار نمود و در اولين سالھاى حاکميت خود سياست پان اس"ميستى رزمنده زعيم ضد امپرياليستی درجھان اس"

او بصورت شفاھى از خ"فت در برابر تھديد اروپائى ھا حمايت نمود و امير بخارا و باسمه چى ھاى . را تعقيب کرد
در پخش و اشاعه رھبران مذھبى قبايل ماوراى سرحد . ترکستان را در برابر بلشويکھا از لحاظ مادى کمک کرد

ھمچنان گزارش داده شد که مير گازرگاه و  .محبوبيت زعيم افغانستان وسيله يى سودمند در نيم قاره بشمار ميرفتند
حضرت کرخ از طريق پنجده به چھل دختران عودت نموده اند و اط"ع رسيد که ترکمن ھاى پنجده که پس از سال 

ين پان . آرزومندى نمودند که تحت حاکميت افغانستان باشند تحت تسلط روسھا در آمده بودند اظھار ١٨٨٦
اس"ميسم نه تنھا اعتبار پادشاه را در جھان اس"م بلکه ھمچنان در داخل افغانستان افزايش داد وحتى سنتى ترين 

با  اما سازگارى ،کردند، او را حمايت �رھبران مذھبى نيز بر اساس ھمين خصلت ضد امپرياليستى بودن شاه امان 
  ]٢[.دو ھمسايه پر قدرت، مستلزم کشورى نيرومند بودکه افغانستان استطاعت آن را نداشت

   مي خود  پادشاه را خان � امان و آمد مي حساب به اس"م قلب افغانستان ھند،  مسلمانان براى ١٩٢٠ درسال
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خان ازسوى جامعه روحانيت، توده هللا بقول اوليور روی، با اع�م استرداداستق�ل افغانستان،امان ا  ] ٣. [دانستند 
 جنبش که  جايى - درھند چه و افغانستان در چه خان � امان پرستيژ... ستايش قرارگرفت طلبان مورد مردم و تجدد

  ] ٤[.رسدمي  شگوفائى اوج به -بود  افتاده راه به »خ"فت «از پيروى  در عجيبى اس"ميستى پان

 امان از را انگليس تنفر  که دليلی يناول.آمد نمی  را خوشانگليسھا ،قارهدرنيم � امان شاه محبوبيت اين اما
 باطل  درشرق را انگليس ناپذيرى شکست افسانه بود،که انگليس و افغان سوم جنگ ھمانا ،انگيحت میبر خان � 

 و خواه آزادى نمايندگان حضور ساخت، می ومنزجر بيزار � امان شاه از را انگليسھا که ديگری دليل  . ساخت
 وپشاور دھلى امرتسرو و Sھور ھاى شھر در ھند زده قحطى مردم ھاى شورش گيرى اوج و درکابل ھند  انق"بى
 امان به نسبت را انگليس استعمار که بود خان �ا امان جانب از انگليس ضد بر سرحدى قبايل تحريکات  و وغيره

 ديگر ھرچيز از بيش بابلشويکھا، خان � امان نزديکى رتظاھ مھمتر ھمه از. ساخت متنفرمي و منزجر  خان �
   . ميکرد خشمگين خان � امان نسبت  را ھا انگليس

 دست به نيز را ھند وطن ج"ى موقتی وزيرحکومت سندی �عبيد و خان � امان بين مکاتبات برآن مزيد
 در که بودند کرده تقاضا ھنديھا متما از) آيبک:ظ(ظفرحسن وى ھمکار و �اسنادعبيدا ازاين دريکى. بودند آورده 
 غيره و تلگراف آھن، خطوط برسانند، قتل به را ھا انگليس نمايند، کمک برتانيه عليه شان حمله در افغانھا با آينده 
 حکيم خان � امان نماينده و ھند خارج در ھندى ناسيوناليستھاى بين نزديک رابطه يک و بدھند قرار حمله مورد را 
  ]٥.[داشت وجود منظور ىمولو و اسلم 

 :مينويسد نويد سنزل داکتر .نميکرد پنھان نيز بخارا  بخشآزادی جنبش از را خود حمايت خان � امان
 اعضای از يکی (بيگ کاظم قبيل از ترکي اس"ميستی پان فعالين وسيلهء به مرکزی امورآسيای به کابل  ع"قمندی«

 پيشبرد در کابل در اقامتش حين در پاشا جمال. ميشد تحريک پاشا نورا و پاشا جمال ،)ترکھا و ھا  جرمن ھيئت
 انور بعد سال. نمايد تنظيم نظامی مدرن قواعد بموازات را افغانستان اردوی که کوشيد خويش اس"ميستی  پان اھداف
 به مسکو راه از بود، جنگ جريان در اس"ميسم پان جنبشھای اصلی محرکين از يکی و حربيه اسبق وزير  که پاشا

 عوض در او ولی بودند، فرستاده آنجا به بلشويسم مقاصد پيشبرد بمقصد را وی روسھا. کرد مسافرت مرکزی  آسيای
 با مرکزی آسيای مسلمانھای ساختن متحد و بخارا استق"ل اعادهء اميد به و نمود اع"ن امير آنجا در را  خود

  . گرفت تبدس را بسماچی حرکت رھبريت اس"می،  دولتھای

 ميشد، تلقی مردم برای دينی مفھوم يک عنوان به غالبا) اس"ميزم پان (اس"می ھمبستگی پديدهء اينکه با... 
 اين در ھم خان � امان. ميکردند استفاده آن از خويش سياسی مقاصد پيشبرد برای اس"م جھان سياسی رھبران ولی 
 بگفته. نمود فراھم انگليسھا مقابل به افغانستان استعماری ضد فعاليت توسعهء برای مناسبی فرصت پديده 
 و گردد متحد اس"می ديگر دولتھای با ميتوانست افغانستان آن توسط که بود ای وسيله اس"ميزم پان گريگوريان، 
 عزاما نظامی مشاورين اميربخارا به خان � امان دليل ھمين به.بخشد تقويت ملل اين بين در را قدرتش و نفوذ 
 به رسمی نماينده ھمراه وغيره تجھيزات اسلحه، ازقبيل ھا تحفه وديگر توپ شش سازی، کارتوس دومتخصص.نمود 
 به گوناگون ھای نام به ديگر وافغانھای نيزفرستاد فروش چای بنام را مخبر يک ھمچنان. کرد ارسال بخارا پادشاه 
 ھای کمک با افغانستان به روسيه مالی کمک روبل ميليون يک گرديد، امضا بافغانستان روسيه معاھده. رفتند بخارا 
 به افغانستان شھر درپنج را خود قونسلگری که بود شده داده وعده روسيه به درعوض.بود شده داده وعده تخنيکی 
 ادیآز که گرديد موفق خان � امان بدينسان.کنند تاسيس) قندھاروغزنی (برتانوی ھند سرحدات در منطقه دو شمول 
  ] ٦ [».آورد دست به بخواھند مردم که طرزحکومتی با را بخارا 

   با دوستى اساسى شرط بود، شده عقد١٩٢١نومبر٢٨در که اتحادشوروى و افغان دوستى معاھده نخستين در

   ونميلي يک ساSنه پرداخت با ھمراه بخواھند، ديار آن مردم که حکومتى طرز با خيوا و بخارا کشور آزادى دولت آن 

  شھر درپنج شانرا قونسلگريھاى تا داد وعد روسھا به افغانستان مقابل در بود، گرديده درج افغانستان به روبل 



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، کوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د لي: يادونه

 

 مذکور  معاھده امضاى از بعد کنند،ولى تاسيس) غزنى قندھارو (بريتانوى ھند سرحدات در دومنطقه بشمول افغانستان 
 افغانانى  و قراردادند خويش حمله مورد را بخارا بلشويک قواى.دزدن پا پشت خود تعھدات تمام بهً عم" ھا بلشويک

 مردم به  ھا بازار در و دستگير ميکرد حمل خود با بخارا پادشاه که ط" واگون سه با  بودند رفته بخارا بکمک که را
 ھاى  وعده به و نيستند اعتماد قابل ًقطعا ھا بلشويک که وگفت دايرکرد را وزراء مجلس � امان شاه. دادند نشان
  ] ٧.[نکردند وفا شان

 در امير اصلی انگيزه: " داشت اظھار دابس ھانری ١٩٢١ در  که گويد قبلی،می مطلب ادمه در سنزل داکتر
 توسعه برای امير خود تمايل بجز تواند نمی شوروی نفوذ ساختن ضعيف برای ما با نزديک دوستی معاھدهء انعقاد 
 توصيه بوی و داد ھوشدار تمايلی چنين منفی و احتمالی نتايج از را خان � امان دابس،" باشد شمال در فوری طلبی 
 مقابل به را شوروی آميز تعرض و شديد العمل عکس است ممکن مرکزی آسيای ملتھای امور در مداخله که کرد 
 قطغن وSيت از را مرکزی ایآسي به مربوط اوضاع بود مؤظف که خان؛ نادر سپھساSر ھمچنان. انگيزد بر افغانستان 
 امان به بود، متصور افغانستان برای مرکزی آسيای شورشھای اثر در که منفی و بخش زيان نتايج از نمايد، مراقبت 
 و مطلوب نتايج چندين به بود يافته تحرير پادشاه عنوانی که دستنويس مکتوب يک در او. داد اط"ع خان � 
  :کرد اشاره چنين باشد، متصور افغانستان برای مرکزی آسيای ھای بسماچی رکتح در بود ممکن که نامطلوبی 

  .افغانستان الحمايهء تحت يا متحد دولت يک تشکيل و سلطنت به بخارا پيشين امير احتمالی برگشت -١ 

  .افغانستان قيادت تحت بخارا، و فرغانه داخلی استق"ل تأييد -٢ 

  .افغانستان با بخارا و رغانهف نشينی شھزاده دو ھر اتحاد -٣ 

 به متحد و قوی دولت يک استقرار به ميتواند امر اين. ترکھا حمايت تحت تورانيزم پان مفکوره تقويت -٤ 
 خان نادر. گردد منتج بريتانوی ھند با چترال و پامير طريق از سياسی مناسبات تأسيس ھمچنين و پاشا انور قيادت 
 تورانيزم پان جنبش به افغانستان ھای ازبکھا پيوستن از که بود خواھد ناممکن رتآنصو در که بود نموده اظھار 
 تا ساخت وادار را کابل رژيم که بود شمال در ترکھا قوی کنفدراسيون يک ظھور از ترس شايد . شود جلوگيری 

 خان � امان داماتاق که است اين غور قابل مسئلهء بھرحال؛. سازد معتدل مرکزی آسيای مورد رادر خويش  سياست
 آسيای ھای بسماچی و عثمانی خ"فت ھای جنبش از وی وحمايت اس"م، جھان به مربوط مسايل و ع"يق به  توجه با
  ] ٨.[داشت تأثير افغانستان علمای با وی روابط باSی وسيعی پيمانهء بهً يقينا مرکزی، 

 استق�ل سياسی استرداد را دوچيز تشکيل ميداد، اول  � امان شاه اس"ميزم پان محتوای کهگفت بايد خ�صه 
وقتی دست به مدرنيزه کردن جامعه  اما .بود افغانی جامعه کردن مدرنيزه  دوموانگليس، استعمارچنگ افغانستان از 

. ساخت مواجه سقوط رابا امانی طلب تجدد رژيم و  شد روبرو استعمار به وابسته متنفذ روحانيت مخالفت  بازد،
 ازسواد محروم ًواکثرا مظلوم ملت و روبروست متنفذ روحانيت ودسايس ھا توطئه با افغانستان ھنوزھم تا  سفانهمتا

 درجدال وبنيادگرا کار محافظه نيروھای با مدنی ھای وآزادی دموکراسی بر مبتنی حکومت يک ايجاد برای  افغنستان
  .ميرود شده وخمير خورد بنيادگرا افراطيون سوی  واز است

  :مآخذ

  ١٧٤ ص ،١٣٦٣ چاپ ، افغانستان در مشروطيت جنبش ، حبيبى پوھاند-]١[ 

   ١١٤زمر،ص خليل درافغانستان،ترجمه وسياست اولسن،اس"م استا] ٢[ 

  ٣٢ص ، افغانستان در استوارت،آتش تالی ريه -]٣[  

  ١٠٠ ص سياسى، نوگرائى و اس"م روى،افغانستان اوليويه -]٤ [ 

  ١٣٦،٢٣١ درافغانستان،ص آتش ستوارت، لیتا ريه -]٥[ 

  )٨٧ -٨٦،صص افغانستان در اجتماعی مذھبی،وتحوSت ھای ،واکنش نويد سنزل داکتر-]٦[ 

  ٣٣  ص درافغانستان، آتش  ستوارت، تالی ريه -]٧[ 

   ٨٧ -٨٦،صص افغانستان در اجتماعی مذھبی،وتحوSت ھای ،واکنش نويد سنزل داکتر -]٨[ 


