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توسعه ی امپریالیسم تزاری در آسیای 
میانه، نخستین فهم ما از عنصر روس 

 .در تاریخ معاصر است
حضوووور مردم مسوووممان امارت نشوووین  

بخارا در افغانستان و قضیه ی پنجده، 
نخسوووووووتین مبعضووووووورتی بودنوود  ووه در 

را پیرامون انعکوواس داخمی، افغووانووان 
بررسوووووووی پدیده ی در حا  توسوووووووعه 
)روسوووووویه ی تزاریی در سوووووویاسووووووت 
پردازی هووای زعووامووات افغووانسوووووووتووان، 

 .متوجه می  نند
و تووعووویوو   9191تووحووو  ا ووتوووبوور 

ظوواهری روس بووا شووووووووروی و ایجوواد 
حا میت جدید )اتحاد جماهیر شوووروی 

ی افغانسووتان را 9111سوووسوویالیسووتی در 
یگر ، بووا اعرم این  ووه د9191 ووه پس از 

نیازی ندارد در امور خارجی با بریتانیا مشوره  ند، در میز توافق با روسان می نشاند و تهدید تزاری، مبد  به تعهد 
 .میان افغانان و روسان می شود -در امر مبارزه ی مشترک با استعمار  هن

افغانسوتان، اولین  شووری سوت  ه اتحاد شووروی را به رسومیت می شوناسود و جان  مزاب  نیز این مسواله را رعایت  
می  ند. ترقی دوسووتانه، توجه زعمای شوووروی را با وجود این  ه مبعضوو  اقتصووادی داشووتند، بر امر تامین نیاز های 

یر انگمیسوووووی را می آزماید  اما دیری نمی پاید  ه فنی افغانان جم  می  ند و شووووواه امان س، نخسوووووتین  م  های  
ظاهر شوروی، باطن امپریالیسم روسی را معرفی می  ند و شاه افغان )امان سی با تعهد اسرمی و دین اخوانی، به 

از خاک های خویش دفاع می  - م  و تزویت آن مجاهدین و مبارزین بخارا می پردازد  ه در برابر شوووووووورویان
 ه برای  م  به برادران مسممان تاجی  و اوزبی  بخارایی  یین میان، سهم داوطمبان و مبارزان افغان ردند. در ا

 .خصمانه ی ما پس از دوره ی تزاری با روسان بود -خویش، با روسان می جنگیدند، نخستین تزاب  سیاسی
ای میانه، نزش سازنده و مخر  تسمط شوروی بر امارات نشین بخارا و تجزیه ی آن ساحه به  شور های  نونی آسی 

افغانسووووتان، حضووووور مسووووتزیم با حمایت از  ودتابیان بپی، و باوخره پیامد زوا  های در سوووومطنت ها و جمهوریت 
 نونی، می بایست مساله ی پیوند با همسایه ی بزرگ شمالی )وصف رفزای بپی ی شوروی و نزش تازه ی روسیه 

د، اما متاسفانه همبنانی  ه حاصمی از تزاب  گسترده خارجی ما قرار دهراس سیاست های  از اتحاد شورویی را در
با جغرافیای پیرامون و عناصوووور متداخ  مهم و بیرونی در وضوووواحت سوووویاسووووت های خویش نداشووووته ایم، منابعی  ه 
مهمترین طرف های سووویاسوووی ما در بند دهه ی اخیر را در برمی گیرند، بیشوووتر در تفاصوووی  و تفاسووویر  ربیان از 

سزوط آن پدیده ی ت سا  ها پس از  ستان اند  حتی رفزای متعهد بر منافع شوروی،  جربه ی حضور شوروی در افغان
خشن، در حالی  ه وودیمیر پوتین، را ت ها و حضور او در جهان را با باور های اعتزادی خویش، همبنان عو  

افشوووا  نند، پس از رعایت خودسوووانسووووری،  ، ب  می گیرند، از راز ها و تجربیاتی  متر می گویند  ه اگر ذره ای از
 .همبنان آرزو برای برپایی محاف  رفزایی ست

 .این کتاب را کاری کوچک در امر روشنگری در مساله ای می دانم که خیلی حجیم است ۀترجم
 (.دانش نشر انجمن) ولنهټدانش خپرندویه  :«در قلب کرملین»کتاب ناشر 

ده  ۀیزی، جادکتاب فروشیییییی دانشب رو یه روی شیییییرکت رحیم  رد «:قلب کرملیندر »کتاب  محل پخش و فروش 
 .کایل ،دهن یاغ -افغانان
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