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 م٢٦/٠٢/٢٠٠٩                          عبداهللا نجات

 
  )٥(افغانستان 

  

 بستر ناسيوناليزم افغانی
  و داعيه فراملی طالیه داران مشروطيت

 
بامرگ عبدالرحمن خان و بوجود آمدن فضای بهتر حکومت حبيب اهللا خان زیر فشار نا سيوناليست های افغان براي 

 سياسی زیر نفوذ قرار دادن افغانستان –ن با آن تالش های دیپلماتيک حصول وشناسائی استقالل قرار گرفت وهم زما
هر سه دولت برعالوه سایر موارد بر روابط تجارتی در . در دستور کار کشور های روس و انگليس قرار داشت

ليس زیرا مناسبات روس و انگليس از بابت عوارض گمرکی ضد انگ. حقيقت بمثابه پيش زمينه مراودات تاکيد داشتند
  . از سوی ایران فصل جدیدی از رقابت دو کشور تعبير گردید 
 حبيب اهللا از واگذاری امتياز تجارتی خود –معاهده دن . وارتان گریگورین در طلوع ناسيویاليزم افغانی می گوید که

نار این معامالت اما در ک. داری نمود الکن آن ها کنترول خود بر روابط خارجی افغانستان را مانند گذشته حفظ کردند
جنگ های در شرق دور مين کشور آسيایی جاپان . قدرت ها بزرگ عناصر جدید درروال بازی ها رخنه کرد

وروسيه کبير در گرفت ولی در این نبرد ورق بگونه دیگری برگشت وروسيه در برابرجاپان شکست خورد وای 
  : -دگانه داشت جنگ روس و جاپان نتایج چن. رخداد پيامد وپيامی داشت نوازشگر

  اعاده غرور، آسيائی ها در برابر پيشروی های پيهم غربی ها، -
 اهميت مدرنيز یشن و اثرات فرهنگی مترقی آن  -
 اهميت مشروطه  -

در افغانستان در حلقات روشنفکری وهم در ميان مردم که ازروی غریزه و احساس آزادیخواهی این رخداد را تفسير 
زیراجاپانی ها فن را از غرب گرفتند بدون آنکه . یان هم تجدد طلبان هردو الگو شدمی کردندجاپان هم برای سنت گر

  .فرهنگش را از دست داده باشد 
مبادا که این .  تهدیدی بزرگی در ميان کشور های افغانستان و ایران تلقی شد١٩٠٧پيمان انگليس وروس در 

زیرا در غياب افغانستان صورت گرفته . ی نداشته باشدموفقتنامه موافقتنامه های دیگری را به زیان افغانستان درپ
فکر تجدد وآزادیخواهی با تفسير نوی در امر مبارزه جا گرفت افکار و اندیشه های نو از جوانان ترک و از . بود

مشروطه خواهی واصل حاکميت قانون جزو از برنامه . سرزمين دور ونزدیک وارد قلمرو مبارزاتی افغانستان شد
  .  طلبی گردیداستقالل 

 –اصالحات حبيب اهللا با مشروطه سازی نياغازید وی عرصه را برای اصالح طلبان و اصالحات معتدل اجتماعی 
  . اقتصادی بازگذاشت 

عکس .  در تریپولی و بالکان ناسيوناليزم اسالمی را به عصيان در آورد ١٩١٧شکست توهين آميز ترکيه عثمانی در 
 – اروپا –ز در قضایای مختلف با  عکس العمل آنروز نيروهای مذهبی در برابر ایتاليا العمل اسال ميست های امرو

داعيه فلسطين، مداخله در عراق افغانستان و انعکاس رویداد هاو شایعات توهين .غرب و مسيحيت مشابهت های دارد
  !!آميز و رسوخ روانی آن براذهان مردم 

روابطه با رویداد ها و اثرات مثبت و منفی آن دقت شود زیرا پان در این جا بهتر است روی نقش اسالميسم در 
در مناسبات سه کشور هند و پاکستان و افغانستان نتایج جداگانه و متباین داشته و موقف نشنليزم افغانی . اسالميسم

تيزی افراطی بخصوص در پختونخوا و قبایل از همين زاویه صدمه دیده است از همه مهم تر این ایدئولوژی بيگانه س
حضور دارد تعصب پروری را دامن ميزند و با اصالحات و تماس " نه"راکه در آن بصيرت زایل می گردد وتنها 

و این حساسيت های واکنش منفی هم زایيده تحجر سنت و . فرهنگی و تسامح و پذیرش فرهنگ ها مخالفت می کند
  . استعمار همزمان است

 را پرورانيد جنگ جهانی اول عظمت و برتری تمدن مدرن را متزلزل گر اگر جنگ جاپان و روس رویکرد تجدد
دانيد و دیدگاهی را وزنه بخشيد که تمدن غرب را منحط تهی از ارزش های اخالقی ميدانستند ولی همين جنگ اگاهی 

" ن ترقیکاروا"ای را در راستای فهم و درک کاستی ها ایجاد کرد و وسعت فاصله ایرا که کشور های اسالمی از 
  . داشت برمال کرد ... کمبود  فن آوری و اسلوب های جنگی و
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را تقویت " روح شرقی" شکست روس در برابر جاپان. آغاز سده بيستم آغاز جنبش های رهایی بخش ملی نيز بود
 کرد و از لحاظ روانی این نهضت ها را تکان داد تحوالت بعدی در روسيه ترکيه ایران سبب تکانه های تحوالت

جنگ جهانی اول که از تضاد های برسر منافع کشور های بزرگ مایه می گرفت تغيرات شگرفی در . بعدی گردید
انقالب اکتوبر از درون این تضاد ها زاده شد نهضت های رهایی بخش با تجربه و تهوربيشتر پاه به . قبال داشت
افغانستان استقاللش را بدست آورد . ون نماندبالکان ترکيه دچار دگر دیسی شد و ایران هم از آن مص. عرصه نهاد

عالیق پان ترکيسم و پان اسالميسم که ریشه در گذشته داشت و در درون بازی ها و در برابر بازی های بزرگ رشد 
طرزی و مشروطه . و نمو یافته بود در پهنه تحوالت آسيا از مدیترانه تا اقصای هند و آسياسی مرکزی پروبال گشود

ن وقتی استقالل افغانستان توام باشرط وشروطی مسلم گشت، بنابه تحليل و دانش سياسی وقت بر الویت خواهان جوا
عنصراستقالل کشور پاه فشردند به این اميد که باتجدد کشور را نيرومند نموده در مجادالت بعدی در سطح یک قدرت 

از همين رو در . بزرگ تر را دنبال خواهند کردبا استقالليت و توانمندی و تمرکز بيشتر در بستر گسترده تر داعيه 
سال های نخست استقالل آزادیخواهانی از نيم قاره هند به حلقه استقالل افغانستان پيوستند و مراکز مبارزاتی 
ایجادکردند و همکاری و جدو جهد رهبران استقالل افغانستان در همکاری با نهضت های پان ترکيسم و پان اسالميسم 

  . ميانه چشمگير گردید در آسيای 
زمينه ساز همسو یی و کار ) ضدبيگانه(پان ترکيست ها پروگرام خود را داشتند ولی مودت اسالمی وضد استعماری 

این داعيه دولت جوان افغان را در نخستين سال های . مشترک دولت جوان افغان و نهضت پان ترکيست ها بود
ین تنها نبود در حوزه شرق هم نهضت آزادیخواهی هند تشدید گردیده ا. استقرار استقالل کشور بخود مشغول داشت

هند نا ارام بود . در نزدیک سرحدات افغانستان اقوام ساکن آن سوی دیورند نبرد مسلحانه را تازه نگهداشتنه بودند. بود
مدستی با مليون و حاکمان بریتانوی هند در صدد آن بودند تا از همسویی حکومت بلشویکی و زمامداران افغان وه

نامه متمم وایسرای هند برای دلجویی دولت افغانستان . هندوستان از جمله پشتون های آنسوی دیورند جلوگيری کند
بخاطر قبائيل ميتواند نشانگر نوعی دور اندیشی وبازی اغواگرانه و دو پهلو ودادن اطمينان کاذب جهت جلو گيری از 

  .ور قبایل تلقی گرددتالش دولت افغانستان برای رسيدگی ام
ميان دولت تازه تشکيل بلشویک روسيه و دولت جوان افغان عالوه از وجه مشترک  ضد بریتانوی وجوه افتراق 

  .سياسی ایدیولوژیک و استراتيژی در قبال آسيای ميانه نيز وجود داشت 
پان ترکيست ها در نوع همسویی ) ١٥" .(شاه امان اهللا در آسياسی ميانه سياست فعال پيشر وی را انتخاب کرده بود " 

باپان اسالميسم   داعيه بزرگی را برگزیده بودند وشاه امان اهللا با استفاده از پان اسالميزم سعی داشت که در راس 
کنفدریشن آسيای ميانه قرار گيرد و هم چنان در معامالتش با دولت هند بریتانوی اشکارانشان ميداد که آخرین پيشوای 

و عالیم هم نشان ميداد که امان اهللا بر سریر خالفت تکيه خواهند . نان هند و یگانه مدافع اسالم استسياسی مسلما
. اما در دنباله اصالحات مشروطيت حضور گزینه ها و وجوه نگرش های فرا ملی کم رنگورخت بربستند) ١٦.(زد

دولت جوان . انی را بخود مشغول داشتاستقالل ورابطه آزاد با کشور های جهان واصالحات همه فکر وذکر دولت ام
در داخل  به نظام سازی مشغول و برای احراز جایگاه درخور دربرقراری مناسبات با سایر کشور ها دست به کار 

  . شد
 هيات افغانی به ریاست محمد ولی توافقنامه یی را با جانب شوروی امضاء کرد که به ١٩٢١ فبروری سال ٢٨بتاریخ 

یده بود که هر دو طرف باهيچ طرف سومی توافقی ننمایند که یکی از طرفين این معاهده از آن موجب آن تعهد گرد
متضرر گردد بلشویک ها طی این معاهده خاطر افغانی را پاس داشتند ولی روشن بود که پاه بندی و عدم پاه بندی به 

قش اثر دولت افغان را در منطقه می انگليس و جانب دولت بلشویکی ن. این توافقات مربوط به اوضاع و احوال بود
در تعين وضع استرایژیک منطقه این جانب بلشویک ها و دولت هند بریتانوی بودند که جوانب اصلی تعين . دانستند

برخورد هر دو دولت با جانب افغانی ابزار گونه وغير شفاف و دور از اعتماد .خطوط در ازمدت را تعين ميکردند
ز قرار گرفتن افغانستان در کناریکی از این ها اوضاع منطقه را به سود دیگری دگر گون بود ولی در اوضاع ان رو

از همين رو انگليس سعی بر ان داشت تا . بناء هردو جانب با طرف افغانی حد احتياط را در نظرداشتند. می کرد
نچه را که به احتمال زیاد دولت های تازه تشکيل بلشویک و افغانی را در برابر هم مشکوک و به دشمنی بکشاند آ

بسيار طبيعيست که در اصول رفتاری رقابتی ميان دولت ها این گونگی . جانب دولت کارگران نيز در نظر داشت
راقبول ذکنيم اما نکته آموزنده ای ناعالجی مناسبات کشور های بزرگ به دو محور تقویتی جانب افغانی بر ميگردد 

ایتمردم و دوم آشتی ناپذیری بریتانيا و دولت نو تاسيس شوروی که مجالی بود یکی دولت تازه دم برخوردار از حم
  . برای استفاده وتامين دستاورد هاوحفظ تماميت ارضی واستقالل

اعزام جنرال مليسن انگليس به مشهد  و به اقداماتی که وی متوسل گردید گواهی بر آن دارد که تالش های انگليس در 
به نظر مليسن افغان ها تصور می کرد که انگليس ضعيف گردیده . و جانب بسيار موفقانه بودتيره ساختن روابط این د
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" چنانچه نامبرده ضمن سخنرانی هایش در لندن اظهار کرد . در صدد آن گردیدند تا بازی بلشویک ها را خنثی سازند
الن های افغان شوروی را در چهت ماوظيفه د اشتيم هر کاری راکه ممکن است انجام دهيم تا بالوسيله جلو وقوع پ

وقتی اطالعات بدست آمده که وضع حقيقی چگونه است و برخورد هردو طرف ""..... اتحاد دفاعی و تعرض بگيریم 
افغان ها . با هم چگونه است وظيه ما این شد تا هر دو جانب را برخيانت همدیگر از مجاری غير رسمی اگاه سازیم

نيرومند بر ضد شوروی آغاز گردیده نمایندگانی را نزد روسای این جنبش فرستادند همراه شنيد ند که در فرغانه قيام 
وسوغات ما وظيفه خود شمردیم که این معلومات را به بلشویک ها برسانيم وقتيکه افغان ها به ) نامه( بایاداشت ها 

  . مرو قوای خودرا فرستاد مابلشویک ها را بر این جریانات واقف گردانيدیم 
معطل گردیدچراکه بلشویک ها به این ) به افغانها(پول وعده شده" ليس اضافه می کند که در نتيجه این بی باوری م

  ) ١٧."(باور رسيدند که افغان ها در تمام آسيای مرکزی برضد ان ها به خاطر قيام سرتاسری تحریکات می کنند 
. ن به همبستگی گسترده از بسماچی ها می شتابند به اميد همين کنفدریشن بود که رهبران دولت جوان افغانستا

و این امر سبب التيما توم از جانب ) ١٨.(شوروی ميداند که دولت افغانستان در نارامی های بخارا دست دارند
  . این تجربه بازی بلند پروازانه دولت جوان و احساساتی افغان را متوجه مشکالت گردانيد . شوروی گردید

 دولت افغانستان عمدتًا متوجه اصالحات مدنی اجتماعی داخلی گردید که سپس روابط با کشور ها بعد ازین شکست ها
دولت افغانستان از عمق مشکالت مناسبات با کشور های حاضر در آستانه حریم ملی . روال عادی اختيار کرد

سياسی انگليس دشمن بود وجایی افغانستان و راستای نوسازی آگاه گردید ولی دولت شاه امان اهللا در قاموس منویت 
  . برای دوستی نداشت 

درپيگيری اصالحات نقش روحانيون، ميرو وملک و متنفذین ونيرو های که از کيّسه دولت مواجب رایگان اخذ 
. ميکردندو به موجب اصالحات آنرا از دست دادند رو به تقليل نهادوحتی دست به مخالفت وتخریب این روند زدند

برعالوه سایر علل وعوامل مخل برخورد سنت وتجدد هم بوده و . - نظامنامه ها–دی از قانون اساسی مخالفت با موا
  .ازبستر فرهنگ مسلط دهنشين مخالفين اصالحات و رژیم در جهت بر اندازی نظام سر بلند کرده وبهره گرفتند

 اتباع کشور را پذیرفت که در موادی از قانون اساسی که در لویه جرگه پغمان مشروعيت حاصل کرد تساوی حقوق
تمام مردم افغانستان دارای آزادی های فردی " تمام مردم افغانستان نزد دولت حقوق مساوی دارند " ان گفته شده بود

" اند و از هرگونه تجاوز بر آزادی های دیگران منع ميباشند حریت فردی از هر گونه تعرض و مداخله مصو ن است 
آسایشگاه و منازل "." فيصله محکمه شرعی ونظامات مقننه توقيف یا مجازات نخواهد شد هيچ کس جز به اساس حکم

تمام انواع شکنجه ازاین به "مصادره اموال وکاراجبری کامًال منع است و"تمام اتباع افغانستان واجب الحریت است
نت گراهای کهنه اندیش در درجریان این اصالعات و دگرگونی ها نيرو های محافظه کار و س). ١٩".(بعد منع است

  .برابر تحوالت سنگ اندازی و مخالفت راآغاز کردند
دیگر تبعيض وتفریق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبيله "غبار در مورد پروسه مدنی دوره استقالل مينویسد که 

 اگر از یکسو دگرگونی های در عرصه های کلتوری وتعليم وتربيه) ٢٠".(وجود نداشت و ملت حقوقًا مساوی شد 
تخته خيز وبهانه یی ) اصالحات(از سوی دیگرهمين امر ميمون . جامعه رابسوی ترقی وانکشاف اجتماعی کشاند

جامعه . برای تخریب نظام از سوی رجعت گرایان و درگيرمصاف سنگوارگی سنت ها وشگاف های اجتماعی گردید
برعکس بر حجم مخالفت ها وکارشکنی ها وفساد در نظام  باید در مسير رشد پرتوانتر ميشد ولی امکانات فروکشيد و 

در کار زار تجددتکنالوژیک تخنيک جدید وارد . نيروهای نظامی در بعضی عرصه ها نوسازی شد. افزوده گردید
نظام ارتشی گردید ولی این انکشاف در حدی نبودکه خالی وکاستی های بنيادی موجود درجامعه وچند وچونی ارتش 

  .    ه در برابر آسيب های آینده راجبيره کندوتوان مقابل
  

  
  بررسی زمامداری و سياست خارجی شاه امان اهللا

  
بعد ازجنگ سوم افغان وانگليس وعقدمعاهده صلح راولپندی مسئله تثبيت نهایی استقالل افغانستان وتعيين تعلقات 

یپلماسی فعال وخردمندانه نياز داشت وپروسه از انگليس و افغانستان در هاله ابهام قرار داشت وحل این مسله بااتخاذ د
سر گيری تعلقات برای حل موارد بجامانده به تحرکات هوشمندانه درسياست خارجی وچانه زنيها وتعامالتی پيوند می 

وتعين این برنامه درنظام تازه جان وبی تجربه ونا آشنا با تعامالت و روابط پنهان وپيچيده در مناسبات بين . خورد
تصور اوليه استقالل طلبان و تجدد طلبان توام با احساسات وآرزومندی های بلند باال بود و از . ول کارآسانی  نبودالد

همين جهت هم با شجاعت در چند عرصه پيکار را آغاز کردند وحتاتالش های در راستای تحقق داعيه ایجاد 
اتحرکاتی در سطح کالن پيوستند  وگامهایی هم به این معنا که ب. کنفدریشن اسالمی را بمنصه اجرا در آوردند
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آزادی کشورهای اسالمی از زیر چنبره وسيطره حاکميت قدرت های اروپایی ودسترسی به مجد وجالل . برداشتند
آرمانی بود که از دیر زمانی درکشورهای اسالمی ونيم قاره هند پرورش یافته بود وتالش در راه حصول این امر 

احيای عظمت خالفت اسالمی، پان . مشروطه خواهان وآزادیخواهان با قوت جاگرفته بودسترگ در دل و دماغ 
اسالميسم وپان ترکيسم و در نهایت رهایی از بند و زنجير بيگانگان وکسب استقالل وترقی خطوط فکری 

 رابسوی آزادی پيشگامان استقالل و دولت تازه کار وپرخاشگر افغانستان که گام نخستين. آزادیخواهان درآسيا بود
گذاشته بود در نظرداشت تالشهایش راگسترش دهد وبنا به موقعيت وانگيزه های موجود برای پيشبرد مبارزه ناگزیر 

درجبهه شرق که هنوز هم اميدهایش آب نگردیده و مبارزه هم تازه آغاز گردید بود وبه . به اقدام در دو جبهه گردید
نتنها . جدید ی را باید برای مبارزه موفق اتخاذ و با روش های بهتر طی نمایدتجربه در می یافت که راه هاومتد های 

حوزه آسيای .مشکل آنسوی دیورند  بلکه چشم اميد مردمان نيم قاره هند هم متوجه زمامداران انقالبی افغانستان بود
نان داعيه رهایی این خطه ميانه، نتنها از آنسوی حریم ملی کشور از سوی انقالبيون بلشویک  تهدید ميگردید هم چ

 شوروی هدف دولت افغان بود وپيشگامان استقالل کشور می پنداشتند که اگر بخت یاری کند ،دین -ازسيطره روسيه
وآرمان بزرگ رابجا می آورند و این فرصت ميسر می شود تا در راس اتحادیه بزرگ کشورهای اسالمی قرار 

از این رو وقتی استقال ل حاصل . جدانی خود ميدانسترادین و وظيفه ومشروطه خواهان   آزادی آنها . خواهندگرفت
عالوه ازگسترش تالشها وهمکاری با نهضت های آسيای ميانه و . شد الزم بود تا گامهای بعدی هم باید برداشته شود

 دیپلماتيک را با تحرکات وفعاليت های بيرون مرزی –دفع خطرهای پيش روی  نظام جدید، مبارزه وتعامالت سياسی 
و زمانيکه به تجربه دریافت که روابط بين کشور ها بازی ظریف وچانه زنی وفشارهای جانبی واستفاده .  گردانيدمتمم

 دیپلماتيک قدرت های –به موقع از سایر ظرفيت ها را ایجاب ميکند وبخصوص که ازنقش و بازی های سياسی 
ور ازطریق تفاهم و با رهبری معلم استقالل بزرگ هم آشنایی الزم وجود داشت بناًء دولت امانی سياست خارجی کش

وتجدد و ترقی محمود طرزی ومتفکران رزمنده وآکاه دیگرگه با امور سياسی ودیپلماتيک آشنایی داشتند دیپلماسی 
در حاليکه این امر هم شرایط و درایت می خواهد وتبارز قبل ازوقت . فعال با تحرکات بيرون مرزی را دنبال کرد

اینکه موفقيت ها بسيار هم پرشمار . فع دیگران برخورد می نماید ایجاب تامل و مال اندیشی می کندآنچه که با منا
اما آنچه در خور دقت است گامزنی در راه های است که در تاریخ این خطه  سابقه ای . نبوده موضوع دیگریست

بًالانگليس  وشوروی بر اقدامات جانب متقا. پيشگامان استقالل طالیه داران دیپلماسی نوین هم بودند. نداشته است
انگليس می خواست پروژه استقالل رانيم کاره بگذارد وآنرا مجددًا در قيمومت خویش . افغانی توجه ونظارت داشتند

جانب شوروی هم با آنکه در برابر انگليس از استقالل . بناًءبه کارشکنی و دفع الوقت در روابط دست یازید. در آورد
اع وجانبداری  ميکرد ميدانيم که برنامه واستراتِژی بلشویکها با افغانستان مستقل تفاوت وحدود مشخص افغانستان دف
طبيعيست که نگرش های بریتانيا وشوروی از مواضع جداگانه وبعضًا آشتی ناپذیر در برابر افغانستان . هم داشت

تناک جامعه مصونيت کشور قابل تهدیدو تاثيرات متفاوت داشت اما در موقعيت اسيروآسيب پذیر و عقبمانی وحش
درکاستی های همين بی تجربگی ها وخامی ها ست که هسته مرکزی رهبری استقالل وتجدد دچار . نامطمئن بود

موقعيت حایل در ميان دوگرایش ومنافع متضاد که . تشعب وتفرق می گردد و دشمن ترقی وآزادی استفاده سو می کند
و رهای کوچک را به حراج می گذاشتند همانند شمشير دموکلوس تهدید آزار دهنده در بازی های کالن سرنوشت کش

انگليس وشوروی ازتضاد و اختالف افغانستان با یکی ازآنها بهره برداری ميکرد وچنانچه . برای افغانستان بوده است
دولت جوان افغان بایستی . دعمًال تجربه شددر دراز مدت هر دو طرف افغانستان را با موانع ومشکالتی مواجه گرداني

همسویی آغازین رهبری افغانستان دربازی عرصه .  دیپلماتيک رابکار می بست–در مبارزه ظرافت های سياسی 
چنانچه به رغم عقد قرار داد مقدماتی صلح افغان انگليس برای .  دیپلماسی  باشوروی و بریتانيا توام با موفقيت بود

وظيفه اصلی سياست شوروی از سرگيری نبردميان افغانستان و انگليس است و کارگزاران شوروی مطرح بود که 
از این . افغانستان برای این کار به پشتيبانی اقتصادی و نظامی جمهوری سوسياليستی فدراتيف روسيه نيازمند است

ادیه نظامی سياسی با آغاز به گفتگو با افغانان با توجه به وریانت اتح" رونماینده روسيه سوریتس بارسيدن به کابل
افغانستان نمود مگر با سرعت درک کرد که در کوتاه مدت کشاندن افغانستان به جنگ در برابر انگليس ها ممکن 

در شالوده مناسبات افغانستان روسيه بربستن پيمان نظامی " منافع دیرپا و مشترک هر دو کشور"نيست و با گذشتن 
ت برای زدن انگليس وکاهش نفوذش در منطقه ازنيروی مليونی هند شوروی در نظر داش).٢١.(پافشاری نکرد 

بارهبری دولت افغان کارکشی نماید وآقای سوریتس برای بستن ميثاق با جانب افغانی طرحی از قبل آماده ای هم 
  :داشت

  . کمک نظامی روسيه شوروی به افغانستان به ميزان یک مليون روبل به عنوان یارانه ساالنه-١
   قندهار وغزنی –ش قونسولگری های شوروی در جالل اباد  گشای-٢
   جانب شوروی باید حق مناسبات بالفصل با قبایل را به دست آورد -٣
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   دو طرف کنفرانسيون پستی و قرار داد تجاری را امضاء نمایند -٤
ی ازنقطه نظرهای اما زمانيکه نماینده شورو.)٢٢. ( هردو طرف استقالل خيوا و بخارا رابه رسميت می شناسد-٥

مصرانه جانب افغانی مطلع گردید و از همه مهمتر شگردها وچگونگی روابط دیپلوماتيک روس انگليس تعين کننده 
بود، بناًء جانب روسيه بازی را باترددآغازید به این فکرکه روسيه ميتواند در جنگ افغانستان با انگليس ها در گير 

ما هيچگاهی در باره اتحاد با "  االختيار شوروی در ترکستان نوشت که چيچرین به نماینده تام. کشاکش گردد 
 ٢٣. (اتحادیه دفاعی هرگاه با انگليس صلح نمایيم مارا در وضع بس دشواری قرارمی دهد. افغانستان سخن نگفته ایم

از این . ود جانب افغانی بخصوص محمود طرزی تعهدشکنی وعدم و فاداری به تعهداز جانب روسيه راپيش بين ب.)
رو بدون اینکه به دیپلوماسی خشک و دفع الوقت زیانبار متوسل گردد ووسيله اجرای سياست های روسيه گردد جانب 

زیرا طرزی ميدانست . تابا این وسيله پيامی به جانب انگليس هم باشد. روسيه را در برابر فراخوان مستقيم قرار داد
حقيقت هم چنين بود زیرا آن کشور . رش خواسته های دولت افغان نيستکه انگليس بدون فشار ومانور حاضر به پذی

زیرا درتماس دیپلوماتيک با جانب بریتانوی . در دیپلماسی اروپایی خود از مانور کمک با دولت افغان بهره برد
ز یک دستيابی توافق با انگليس که ميتوانست جبهه ضد شوروی را بپوشاند و ا" روسيه شوروی اميد وارشده بود

تجاوز خارجی جلوگيری کند به رغم آن آه هدف رسمی گفتگو های شوروی انگليس اعضای توافق نامه تجاری ميان 
دو کشور بود تعين کننده ترین مسایل هنگام تدوین و نقد، روی هم رفته مسایل سياسی بود به رسميت شناختن روسيه 

و .)٢٤.(صمانه در برابر یک دیگر از جمله در خاورشوروی به شکل دفاکتو خود داری از تبليغات و اقدامات خ
دولت جوان افغان در پرتو شناخت از ماهيت این بازی ها و اینکه سياست دوستی نمی کند سياست به امر معامله و 

  .استفاده بهينه از امکانات توجه دارد احتمال برندگی زیرکی در نفس بازی های دیپلوماتيک را حدس می زد
و چيچرین را به دست آورد که در آن وی .  کمسيون دیپلوماتيک شوروی پست سياسی ک١٩٢٠ارچ  م٢٥به تاریخ 

دولت افغانستان با هردو جانب ) ٢٥.(تاکيد کرده بود که به موافقنامه آینده با افغانستان نباید رنگ پيمان نظامی داد
  .روسيه شوروی وبریتانيا درتعامالت مبارزه دیپلماتيک قرار داشتند

ضی رهبران رادیکال نهضت آزادی هند بادولت افغانستان روابط نزدیک داشتند و انگليس این رابطه واحساسات  بع
درنگرش . تند ضد انگليسی را آنهم در شرایطی که تکانه شدیدی درقلمروامپراتوری رعشه ایجاد کرده بود، ميدانست

 نظر وجود داشت ولی این تباین در آغاز نه بلکه بعدًا دستگاه نو تاسيس دولت افغانستان درمسایل مختلف تفاوت وتباین
چنانچه در باره از سرگيری مذاکرات بریتانيا و افغانستان نادر خان و طرزی دو دید متضاد داشتند اولی . ظهور کرد

 نه مخالف مذاکرات و طرفدار جنگ بود و دومی با احتياط بيشتر و با واقعبينی برخورد می کرد اما این روش دوگانه
از تباین بلکه ارایه وبيان واقعيت پهلودار بود که از نظر بریتانيا و روس پنهان نبود و وظيفه دیپلوماسی کارادرآن بود 

هم چنان که بریتانيا در بازی با بلشویک ها و دولت افغانستان برگ . تاطرف را درانتخاب واتخاذ تصميم برانگيزد
زی می کردند دولت افغان هم شيوه های مانور وچانه زنی را همزمان بکار های متفاوت با پهلو های چند سویه را با

هرگاه فرماندهی شما روس ها دست تهاجم به خراسان " نظر نادرخان برای نماینده شوروی این بودکه . می بستند
ی قبایل را  سيستان ضربه وارد خواهند نمود و خيزش سراسر-بزند افغانستان آغاز به تعرض از هرات نموده و کشکا

  " .برخواهند انگيخت همه قبایل هوادار جنگ بی درنگ هستند همه چيز بستگی به اسلحه دارد
افغان ها اندیشه عمليات نظامی همزمان یکجا با ارتش سرخ و قبایل ازاد پشتون برضد انگليس ها و متحدان ان هارا 

اول در دست داشتند این گونه در سرمی که بخش چشمگير گسترده خاور ميانه و نزدیک را پس از جنگ جهانی 
پرورانيد و ميدانستند که بریتانيا هم بر این امر وقوف دارد و افاده اش این بود که اگر بریتانيا به خواست استقالل 

افزون بر آن سوریتس  اعالم کرد که کابل آماده است از . افغانستان لبيک نگویند گزینه های دیگری نيز وجود دارند
  . قالبی درهند و عمليات محرم نظامی بر ضد انگليس ها در مرز هند و افغانستان پشتيبانی نمایند جنبش ان

رهبری دولت افغان بخصوص طرزی ونادر خان با نيات وچالبازی دولت های بزرگ نا آشنا هم نبودند هردو 
ت افغانستان بر نيروی آن برای ميدانستند که ترجيهات این دو کشور چيست وضع نيم قاره هند بگونه ای بود که دول

از همين رو در ميدان دیپلوماسی . را افغانها ميدانستد"پاشنه آشيل"این عيب . حصول استقالل ميتوانستند اتکا کنند
ولی حکمت افغانستان تاجایيکه برمکنونات دیپلماسی . مترسک آنرا علم ميکردند وضرورت به پنهانکاری نبود

ها وبرایندهای آنرا در نظر داشتند در دیپلماسی باشوروی هم برتوانایی های خود حساب انگليس وقوف داشتند وپيامد
ازاین رو دیپلماسی افغان هامنفعل و منقادانه عمل . ميکرد و به طرف حالی ميکرد تامنافع افغانستان را مراعات نمایند

نمادی از یک واقعيت تاریخی  - انگيس و روسيه-نمایش حضور فزیکی و دیپلوماتيک با هر دو جانب. نميکرد
بناًء برای تفهيم . و در هر دو سو نيازمندیهایی دارد. کشوریکه در دو جبهه مواجه است. استراتژیک افغانستان است

این . هر دو طرف جلسه ایرا از قبایل فرا ميخواند وبه هردو سو حقيقت توانایی وواقعيت وجودی خود را نمایش ميدهد
ان بر کيفيت آن آگاه هم نبوده باشندزیرکی سياسی رهبران افغان و همدلی و وابستگی قبایل به نشست ولو برگذارکنندگ
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  ٧از  ٦ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. عوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری د
 maqalat@afghan-german.de 

. و درضمن بر نقش حضور این مردم دربازی های منطقوی مهر تایيد ميگذارد. جانب افغانستان را نيز افاده ميکند
ا دیدگاه آزادی طلب که تالش دارد وآنچه حقيقت دانستن آن ازهمه مهمتر است تقابل دیدگاه آمرانه واستعماری ب

  .حضورش در جامعه بين المللی شناسایی گردد
 برگزار گردید امير در تفاوت از سخنرانی حضور نمایند گان قبایل مرزیدر ميانه اپریل در کابل مجلس دربار با 

 با اظهار دوستان های پيشين، بسيار با خونسردی در باره روسيه شوروی سخن گفت و به حاضران پيشنهاد کرد تا
بلشویک ها با احتياط برخورد نمایند و همزمان با ان قبایل را به ان فرا خواند تا برای چند ی از پيکار های مسلحانه 

 دراینجا بر چند وچون توصيه توقف جنگ باسپاهيان انگليس بحث نمی کنيم .)٢٦. (با سپاهيان انگليس دست بردارند
را در دیپلماسی با انگليس که خط دیورند را لحاظ دارد و برای انکشافات مثبت زیرا ناگذیری های دولت امانی 

درميانه دو دولت حسن نيت راپاس بدارد ميدانيم زیرا بگونه ایکه تحليلگران اشاره ميکنند استقالل افغانستان نخستين 
ل آغاز یافته بود ولی اکمال آن درحاليکه برداشتن گام استقال. وخدشه ناپذیر ترین هدف دولتمردان استقالل طلب بود

  .هنوز هم در جال های دیپلوماتيک دست وپاه ميزد 
  

نمایندگان قبایل برای .... در سوم اگست جرگه یی در کابل گشایش یافت  که در ان بيشتر از سه صد تن از بزرگان 
 انگليس ها را در ازای از شاه امان اهللا وعده. سمع گزارش در باره مشی سياست خارجی حضور بهم رسانيده بودند

دست دادن سياست خارجی به حضار تشریح کرد و موضع گيری قا طعانه خود را بخاطر استقالل کشور اعالم کرد و 
. سياسی اثر گذار بود–مانورهای دیپلوماتيک . ضمنًا پيشنهاد روسيه مبنی بر کمک بالعوض رانيز به مجلس گفت

برای آنها .وموضعگيری جانب افغانستان را در جيوپوليتيک منطقه ميدانستندحقيقت این بود که هردو جانب موقعيت 
موضعگيری جانب افغانی حالتی را در برابر آنها به تصویر کشيد که . حایل یک نياز بود وباید اطمينان بخش ميبود

نب را دریافت سياسی مطامع وحساسيت های جوا–دولت افغانستان در این بازی دیپلوماتيک . آخرالمر وقوع یافت
افغانها از شوروی تضمينهای . تفاهم ونقش متحدانه رهبران افغان درنفس تعامالت بر ناگزیریهای آنها وقوف یافت.

عملی  مطالبه کرد و به شوروی فهمانده شد که انگليس در برابرشوروی حاضر به هر نوع امتيازات است آنچه راکه 
انگليس که توان مالی وتکنولوژیک . لبات را برای روسيه تفهيم کردوخطر زیاده روی درمطا. درتوان شوروی نيست

افغانستان حاال . داشت با پيش شرط قطع روابط با جانب شوروی حاضر به شناسایی استقالل وکمک مالی تخنيکی شد
چراغ بناًءبرای جلب توجه بریتانيا . با این رخ سياست آشنا بود و استقالل وجلب کمک باشرط وشروط راميدانست

سبزعدم گشایش قونسلگری هاوحضور دور ازصواب روسيه درجوار خط دیورند را درپاسخی که به جانب شوروی 
  . دادبه سمع انگليس رساند

  .درگرماگرم این بازی ها وپيشکش ها افغانستان دررسيدن به اهداف مورد نظر گام برميداشت
ید شوروی به کابل امد و بی درنگ احساس کرد که  ف و  را سکلنيکف نماینده سياسی جد١٩٢١ شانزدهم جوالی 

چرخيدن گردونه به سود " اوضاع بی ارام است و مبارزه قدرت ها برسر تاثير در افغانستان بنا به اعتراف خود وی 
  ) ٢٧".(ما را تهدید ميکند 
ت متحده بادشاهی بریتانيا، چنين برمياید تاثير انگليس ها با پشتوانه بس استوار ثروت سرشار دول"  او به لنين نوشت 

" دیپلماسی شوروی را که در پشت سرخود چيزی جز از گرد و خاک انقالبی انگليس ستيزی پرهنگامه و وعده های 
  ) ٢٨.(کمک نظامی نه چندان چشمگير تکيه گایی ندارد  زمينگيری نموده است " لرزان

بود هرگاه افغانستان مناسبات دیپلوماتيک خود را با زیرا جنرال دابس نماینده انگليس به جانب افغانی وعده کرده 
روسيه شوروی بهم زند و سفارت شوروی را از کابل بکشد و به نمایندگان انگليسی اجازه دهد بدون ممانعت از راه 
خاک افغانستان برای پيشبرد کاربرضد حکومت شوروی به اسيایی ميانه بروند استقالل افغانستان را به رسميت می 

   .)٢٩ .(–د شناس
 در ١٩٢١ اگست ١وبه این ترتيب زمينه برای تصویب قرار داد با شوروی مساعدشدو اسکليکف و سوریتس به 

و شاه امان اهللا تعهد کتبی در باره چند مورد قرار داد تجارتی و . پغمان برای مالقات باشاه امان اهللا دعوت شدند
. پس امان اهللا درباری تشکيل وضمن صحبت با اکابر وبزرگانس. سهولت های ترانزیتی از نمایندگان شوروی گرفت

جنگ خونبار تازه ای بگرداند تا این که به پذیرفتن کنترول بيگانه بر ... حاضر است کشور را کار زار " اظهار کرد 
و در قرارداد با جانب شوروی از صورت بال قيد وشرط و کمک های بالعوض "روابط خارجی موافقت نماید

. به این گونه درمحيط یک سياست فعال، شفاف وآگاهانه افغانستان به مطلوب دست یافت پروسه استقالل. دتذکردا
در مورد فوق . حقوق کاملته الوداد یک کشور آزاد ومتساوی االحقوق باوجایب متقابل در جهان ظهور کرد

  :الذکرشماری از مبصرین غربی ازجمله شوروی برداشتی دارند مبنی بر اینکه
درحاليکه اینجا مسله ترجيحات . روسيه را برانگليس ترجيح دادند تا استقالل کشور حفظ گردد" شر" فغانستان ا

بغير از کمک " این استدالل کافی به نظر نمی رسد تاترجيحات راتثبيت کنيم که. مناسبات با شوروی جای اصلی ندارد



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

 
  ٧از  ٧ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. عوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری د
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د صرف نظر کرد و ترس افغان ها را کاهش داد های بالعوض، جانب شوروی از گشایش قونسلگری در مرز با هن
این ترجيحات پسانها و بعد از آزادی هند وتشکيل دو دولت هند وپاکستان است که شکل ميگيردازاینکه درهمایش ".

و اسناد برگونه .  تن به نفع قرار داد افغان شوروی و ضد قرار داد با بریتانيا رای دادند٢٦٤ نفر ٢٧٠از " بزرگان 
ترجيحات بيشتر متوجه استقالل وحاکميت ملی افغانها بود، آنچه راکه باوسيله قراردادن این .) ٣٠.(ادله شدرسمی مب

  .قرلردادگامی در راستای آن برداشته شد
این عمل افغان شوروی کار افتاد و جانب انگليس هم بال درنگ با حفظ شرایط تدوین شده از سوی افغان ها، با  "

 افغان انگليس استقالل – ١٩٢١ نوامبر ٢٢لند اعالم آمادگی کردند قرار داد به تارخ صرف نظر از مطالبات ب
  )٣١".(افغانستان را تایيد کرد و نماینده گی های دو جانب راتایيد کرد

و گفته را سکليکف درست تر است که افغانستان موازنه با ثبات ميان هر دو دولت بر قرار کرد و با کجدار و مریز 
  .روابط ميان آن ها، هر گونه  سود ممکنه را از هر دو طرف به دست اورد نگهداشتن 

  
  ادامه دارد

  
 
 


