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 1۶/۲۰/۰۲1۲         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 !در زمان سلطنت یشورو –روابط افغان 
 

با فرهنگ خاص انکشاف « ملت ها»و « جوامع»قدرت های حاکم سیاسی، در جوامع انسانی "می آیند" و "می روند"، اما 
یافتۀ آنها، باقی می مانند، نسل ها بعد از نسل ها با تحمل قربانی ها و افتخارات پیروزی ها، به موجودیت میراث ارزشمند 

حیاتی، یعنی همین دامه می دهند. روابط حسنه و دوستانه و تبادله های متقابل معنوی و دستارد های سودمند انسانی آنها، ا
عقد شده بین دولت « نورم ها و مقررات»، مطابق «دول مربوطه»بین "ملت ها"، از طریق « دستاورد های مادی ومعنوی»

 ها، صورت می پذیرد.
 

 قابل مالحظه برخوردار وسیع همکاری های و ساحات کیفی مناسبات دولتین، خاصتاً پس از ختم جنگ دوم جهانی، از رشد 
روز تا « چندین جانبه»و « دو جانبه»شیوه های پیوند جدید، موازی با رشد علم و تخنیک جدید، در مناسبات که  گردیده است،

با تأسف که جوامع "عقب افتاده" و "غیر  روز افزایش می بیند. ماهیت و مضمون مناسبات، دائماً درحال تغییر است.
صنعتی"، بخصوص کشور هائیکه در ساختار اجتماعی فرهنگی آنها، تسلط "نا همگون سطح رشد"، که حتی در برخی از 

 ها روبرو می باشد. ات، با دشواریسباین منا انقاط "دنیا"، بقایای "قرون اوسطی" نیز بمشاهده می رسد، در تطابق ب
 

رژیم های سیاسی نو نیز وارد میدان گردید.  جهانی، در مناسبات بین المللی، وضعیت جدیدی را با خود آورد،ختم جنگ اول 
و حاکمیت در هر دو کشور، "افغانستان" و "روسیۀ تزاری" نیز اثرات مشهودی از خود  در اوضاع سیاسی اجتماعی بدنترتیب

رسید. « پیروزی»، به «م1۱1۱انقالب اکتوبر « »ۀ تزاریروسی»بجای مانده است. در جریان آخرین سالهای جنگ در 
، به استرداد استقالل آن، نائل آمد. بدینترتیب از همان سال ببعد، الی سال «ختم جنگ اول جهانی»افغانستان، یکسال بعد از 

« نیک»سایگی روابط هم کامل سال ۵۵و دیگر آن  "پادشاهی"، « سوسیالیستی»، یکی «مختلف»م، بین این دو سیستم 1۱۱۱
 وجود داشته است. 

  

قابل درک است، که در مقایسه با تعداد کثیری از دول پیشرفتۀ جهان، بخصوص کشور های اروپائی و شمال امریکا، که در 
مسلط می باشد، دولت افغانستان را با « دیموکراسی»و قضائی پیشرفته با شیوۀ حکومتداری های « های حقوقی سیستم»آنها 

بعد از استرداد  بمعنی اصلی کلمه، م ببعد، یک دولت جوان می دانند. روابط معمول خارجی آن،1۱۲۱ز سال تأسیس آن ا
آغاز یافته است، که می توان بمثابۀ یک "مرحلۀ"  ، با کیفیت دیگرم، بحیث دولت پادشاهی مستقل1۱1۱استقالل کامل در سال 

  جدید، درحیات و تجربۀ دولتی آن دانست. 
 

، با محتوای «ختم  جنگ اول جهانی»، بتعقیب  سالهای «افغانستان»و « اتحاد شوروی»بین « دوستی»و « همکاری»آغاز 
م، "صدر شورای کمیسارهای خلق در 1۱1۱می  ۰۱، درست به تأریخ  حسب اسناد چاپیر ب است. جدیدی برجسته گردیده

تأسیس مناسبات »انی "امیر افغانستان، امان هللا" نوشت:روسیۀ فیدراتیف سوسیالیستی جمهوری شوروی"، "و.ا. لینن"، عنو
دائمی دیپلوماتیک  بین این دو مردم بزرگ، امکانات وسیعی را در امر کمک های متقابل، در برابرهرگونه حمالت از جانب 

"کاندید علوم  ،«لیونید تیپلینسکی« )»می سازد. رهزنان و تاراجگران خارجی بر آزادی بیگانه و دارائی های بیگانه باز
 ( ۰1۶تأریخ"، رسالۀ متشرۀ "اکادمی علوم شوروی"،تحت عنوان: "افغانستان: گذشته و حال"، صفحه 

 

اساس عینی را، برای مناسبات افغان شوروی از همان آغاز اشتراک منافع در مبارزه برای صلح  و همکاری »محقق تأریخ 
 -افغان  –درجریان سالهای دهۀ شصت، مناسبات »داند. به ادامه می نویسد:می « بین المللی، برای آزادی و استقالل مردمان،

بمثابۀ عامل مهم در امر صلح  شوروی ، برای مردمان هردو جانب نه تنها منفعت بزرگی ببار آورده است، بلکه در عین حال،
 )همانجا(.« در آسیا، بازی کرده است

 

م، بنا بر 1۱1۱سال  را برسمیت شناخته است.« استقالل افغانستان»د، که کشور نامیده ان« اولین»را « شمالی»کشورهمسایۀ 
که هر دو  را «دیپلوماتیک»  محاصرۀارزیابی همین  "کاندید علوم تأریخ"، مصادف بوده است، با تالشهای هر دو جانب، تا 

گذاشته اند و برای ، درین راه، در امرهمکاری های وسیع در عرصۀ بین المللی، قدم کشور با آن مواجه بوده اند، منفجر سازند
 (۰1۱را بجا مانده اند. )صفحه « همزیستی مسالمت آمیز دول دارای نظام های مختلف، "نخستین مثال« جهان»
 

م گفته شده 1۱۰1در سال بر اساس همین مطالعات می نویسد که بر طبق هدایات رهبری شوروی به نمایندۀ صالحیتدار آن 
سیاست ما، یک سیاست صلح و همکاری بین تمام مردمان است. در حال حاضر، مردمان شرق، از نگاه اقتصادی، :»است که 
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در عقبمانده ترین سطح دردآور، در تحت فشار اقتصاد خارجی، قرار داده شده اند، کشور روسیۀ  سوسیالیتی برای آنها یک 
ود ... دوستی  مساعدت متقابل را پیش شرط می داند. ما بر مبنای آرزوهای ما، بخاطرانکشاف و دوست طبیعی شمرده می ش

شگوفائی کشور دوست افغانستان، متناسب به امکانات ما، در سهمگیری حاضر هستیم، تا بر اساس همین  هدف، هر نوع 
 )همانجا(.« کمک و مساعدت را انجام دهیم، که در توان ما باشد

 

می داند.  «م1۱۰1"فبروری"  ۰8به تأریخ امضای قرارداد دوستی، »شوروی را محقق،  –اسی در مناسبات افغان توافق اس
همان منبع، صفحه .« ) تهداب با ثبات دوستی را بین مردمان ما گذاشته است»، «مؤرخ»این قرارداد، بر اساس ارزیابی 

۰18.) 
 

به »م، "و.ا.لینن"، پیامی را 1۱۰1همین محقق به ادامه می نویسد که، بعنوان استقبال از امضای "قرارداد دوستی"، سال 
امپریالیزم کهنۀ روسیه، برای ابد منهدم گردیده است، همسایۀ شمالی دولت »فرستاده است، که در متن چنین می خواند: « کابل

وروی است، که به تمام مردمان شرق و در قدم اول به مردم افغانستان دست دوستی و عالیۀ افغانستان، کشور جدید روسیۀ ش
برادری دراز کرده است... ما خرسندیم ازینکه، می بینیم، که اولین قرارداد دوستی، که مردم افغانستان عقد نموده است، یک 

وی ما تحقق خواهد یافت و روسیه همیشه، اولین قرارداد با کشور روسیه بوده است. ما متیقن هستیم، که صادقانه ترین  آرز
 (۰1۱)صفحه .« دوست دولت عالیۀ افغانستان، در راه رفاه هر دو مردمان، خواهد بود

 

می »، از "مسکو" را در ماه «پادشاه امان هللا»، دیدار رسمی «شوروی –افغان »این "کاندید علوم تأریخ"، در تأریخ مناسبات 
از »، آنهم «دولت بیگانه»، رئیس یک «انقالب اکتوبر»، پس از «نخستین بار»می داند. برای « اهمیتحادثۀ با «»م 1۱۰8

امان هللا مدت دو هفته در اتحاد »، از "کشور ما"، بنا بر دعوت حکومت "شوروی"، دیدار نموده است. «یک دولت پادشاهی
 همانجا(«)جماهیر شوروی سوسیالیستی  توقف داشته است.

آنکه تا حدی خارج از موضوع عنوان شمرده می شود، سفر پادشاه افغانستان، "اعلیحضرت امان هللا خان" در همان با وجود 
دن می نماید و یسال به آلمان، ده سال بعد از ختم "جنگ آول جهانی"، اولین رئیس یک دولت مستقل بوده است، که از آلمان د

بعمل آمده است، آن دیدار و خاطرات تا امروز در حافظۀ جوامع ما باقی مانده در آلمان ازین مهمان، بطور بی سابقه استقبال 
 است.

 

اهمیت آن بعد از سند دوم، که بر مبنای آن،  » می نویسد: « محقق تأریخ»آنچه توجه را بخود جلب می نماید، اینست که 
جون  ۰۲تأریخ ، که به «و پکت عدم تجاوز پکت نیوترالیتی»شوروی، بناء می یابد، عبارت است از  –امروز مناسبات افغان 

در   در زمان پادشاهی اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید، پدر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه فقید، "بابای ملت"(،)م1۱۱1
م بعنوان 1۱۱1سال « پکت»، شناخته می شود. موصوف از مادۀ اول، این «م1۱۰1مطابقت با روح قرارداد دوستی، سال »

 می نماید: مثال چنین نقل
 

در صورت یک جنگ یا یک معاملۀ نظامی بین یکی از جوانب توافق  و یک یا تعداد زیادتر طرف سوم،  جانب دیگر توافق »
( در رابطه با مفهوم این ۰۰۲)صفحه « ظ نماید.را در برابر اولی حف)"نیوترالیتی"( خود را مکلف می شمارد، تا بی طرفی

کشور هائیکه سرحد :» معنی و مفهوم این ماده، بدشواری قابل تخمین اضافه از حد خواهد بود»ماده "مؤرخ" می نویسد، که 
کیلومتر تخمین می شود، تضمن بدست می آورند، تا هیچ یکی از آنها، در هر حالتیکه هم باشد،  ۰۵۲۲مشترک آن، قریب به  
 همانجا(«).دنگیرندر اردوگاه دشمن قرار 

 

 –" برجسته نگهداشته شده است که بر مبنای آن "مناسبات افغان همزیستی مسالمت آمیز اصولهم چنان "« پکت»درین 
جوانب توافق، برسمیت شناخته اند، که حل »استوار خوانده شده است. درعین حال، « همسایگی نیک»شوروی"، بر اساس 

ائل و طرق مسالمت آمیز، جست و جو مسائل احتمالی مورد مناقشه بین آنها، یا هر نوع منازعات، همیشه فقط از طریق وس
خواهد شد. درین مناسبات، بر اساس مواد مندرج، مفاهیم "هر دو جانب"، قلمرو خود را، به هیچ صورت به معامالتی اجازه 

 «نخواهند داد، که به "ضرر"  جوانب، تمام شود.
 

 ن دولت شمرده می شود، کهینخست هم چنان ،«اتحاد شوروی»در همین منبع می خوانیم که پس از کسب استقالل افغانستان، 
نموده است، چنانچه گفته می شود  که به  نیز «به افغانستان "کمک اقتصادی غانستان،فدر پهلوی برسمیت شناختن استقالل ا

خود در کابل هدایت داده است، که "مشکالت و ضروریات افغانستان را ارزیابی" نماید. این خواست « صالحیت»نمایندۀ با 
م نیز انعکاس یافته 1۱۰1فبروری  ۰8« "قرارداد دوستی»مردم شوروی که باید، به مردم "افغانستان" کمک شود، در عقد 

حکومت "سوسیالیستی روسیۀ فیدراتیف جمهوری »" قرارداد مذکور بدین متن نقل نموده است:1۲چنانچه محقق از "مادۀ  است.
های شوروی"، بمنظور تحکیم مناسبات دوستی، بین جوانب عالیۀ توافق کننده، با رضایت اعالم می دارد، که به افغانستان 

 ادامه گفته شده است که این کمک انجام یافته است:  در.« دکمک مالی و غیره کمک های مادی انجام ده
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میل تفنگ  ۵۲۲۲حکومت شوروی به حکومت افغانستان کمک بالعوض یک میلیون "روبل"  به طال، تعداد زیاد طیاره و»
 –تلگراف" در مسیر " کشک  یا خط لین "در عین زمان از جانب حکومت شوروی، هدایت داده شده بود، تا « سپرده است.

و متخصصین « تیکنیشن»"تخنیکر" یا  بسطح هراکارگران م کابل" نیز گذاشته شود. هم چنان تعدادی از –قندهار  -هرات
تعلیم و آموزش دهند. چنین کمک ها، از جانب  هم، "پیلوت های افغان" رابعنوان مثال دیگر را هم به افغانستان فرستادند، تا 

است، که آن حکومت، طوریکه "محقق" می نو یسد، خود  شده احوالی فرستادهوقت، در شرایط و « شوروی»حکومت روسیۀ 
 روبل" و هر "میل تفنگ" سخت ضرورت داشته است. "کاندید علوم تأریخ" به این نتیجه می رسد که در آن دهه، در»به هر 
"انحصارات امپریالیستی" « دیکته»، افغانستان توانسته است، مواضع خود را در برابر «همکاری های اتحاد شوروی»نتیجۀ 

  «.قسماً عقبمانی های اقتصادی خود را مرفوع سازد»تحکیم ببخشد و 
 

م و متعاقباً طوریکه قبالً هم ذکر شده 1۱۰1ها، بر اساس قرارداد های منعقده، بعد از سال ن دوران مناسبات این کشوردری
از فاتحان  ،شهید که اعلیحضرت محمد نادر شاه، ادامه داشته است. این زمانی است م1۱۱1قرارداد های سال است، بر اساس 

پدر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، پس از "نجات" افغانستان از "انارشی" و "هرج و  برجستۀ "جنگ استقالل علیه انگلیس"،
مرج" دوران مصیبت آور، تسلط حبیب هللا مسمی به "بچۀ سقا"، اقدامات "اساسی" را در امر، دوباره از سرگرفتن پروگرام 

" و هم چنان تأسیس مجلس ردوی ملیا" بود، که در صدر همه بنیادگذاری هبراه انداخت ،را تجدد یاهای "مودرنیزیشن" 
 ساخت." افغانستان، باز ی"مجلس شورای ملی"، محسوب می گردد، که راه را برای پارلمان "دو مجلس نمایندگان یا

 

حت ت»قرن بیست، در "« ۱۲"، در دهۀ پکت نیوترالیتی و پکت عدم تجاوز»"تذکر رفته است، که « مؤرخ»در ارزیابی های 
م 1۱۱۱سالهای افغانستان در « سیاست بی طرفی»درین رابطه  «سخت پیروز بدر آمد.ط  دشوار بین المللی، از آزمایش شرای
 «م، "دوستی میان مردم شوروی و افغانستان را استحکام بیشتر بخشید1۱۲۵الی 

 

جهانی، درهمکاری با « دومجنگ »در جمله قدم های مهم، انکشافی که در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بعد از 
، که م، نام می برد1۱۵۶جنوری  ۰8در " قرارداد بزرگ اقتصادی"اتحاد جماهیر شوروی" آغاز یافته است، محقق از عقد "

جهات »و « کرکتر»، به امضاء رسیده است. درین قرارداد، «افغانستان»و « اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی»بین 
افات اساسی و با ثبات شتخنیکی اتحاد شوروی و افغانستان"، اساسگذاری شده، جهات عمدۀ انک، "همکاری اقتصادی و«اساسی

میلیون دالر قرضه، برای یک مدت دوباره  1۲۲حکومت شوروی، بحجم »را نیز معین ساخته است. بر اساس همین منبع 
 صفحه)«ئی های شوروی، سپرده است.و توانا فیصد، برای خرید وسایل  مواد و غیره خدمات ۰سال، با ربح  ۱۲پرداخت 

۰۰۱) 
 

چه دستآورد های بزرگ  شوروی"، بعنوان مناسبات "دو جانبه"، –آنچه قابل تذکر است، صرفنظر از اینکه "مناسبات افغان 
از خود بجا مانده است، درینجا بیاد آورده می شود، که فقط با "دیپلوماسی هوشیارانۀ"، اعلیحضرت  در راه "اعمار" افغانستان

موقف "عدم انسالک"، تنها در "شهر کابل"، بکمک همان دو قدرت  اصول و از به پیرویمحمد ظاهرشاه ممکن بوده است که 
و الت متحدۀ امریکا( اکمک ایه )بچون "پوهنتون کابل"  "بزرگ متخاصم علیه همدیگر"، "مودرن ترین" پوهنتون های "آسیا"،

 اعمار گردد.)بکمک اتحاد شوروی( ک" ی"پوهنتون پولیتخن

 

  های ذیل می توانید مطالعه نمائید.« لینک»را در  ۀ "شپیگل"تفصیل مقال
 

.pdf1german.net/upload/Tahlilha_PDF/ma_yosufi_afghanistan_didar_krutshef_-http://www.afghan 
 

.pdf۰german.net/upload/Tahlilha_PDF/ma_yosufi_afghanistan_didar_krutshef_-http://www.afghan 
 

( هم چنان درین منبع تذکر ۰۰1ین گردیده است. )صفحه و تدو م، ترتیب1۱۵۵این قرارداد  بعد از سفر خروسچف، در سال 
"، قائل بوده اند، چندین مرتبه، الی سال پکت نیوترالیتی و پکت عدم تجاوز»"می رود، که بنا بر اهمیتی که هر دو جانب به 

ک "پکت"، ... یعقد این »...م، چنین نقل نموده است:1۱۶۵آگست  ۶، در «کاسیگین»م، تمدید یافته است. از زبان 1۱۶۵
بین کشور های ما محسوب گردیده و نقش تعیین کننده در مجموع حوادث و اوضاع بین مرحلۀ مهم در انکشاف دوستی در 

پکت نیوترالیتی و »"رضایت بزرگ گفت که آنچه حکومات کشور های ما، با عقد  المللی در آنزمان ... امروز ...می توان با
تحقق یافته است. همین امروز هم مناسبات بین کشور های ما، انکشاف می  ضایتمندی، کاملات راظهاربا "،  پکت عدم تجاوز

  .« اهداف عالی آنرا صلح جهانی تشکیل می دهدیابد، که 
 

" و در قدم دوم، در هیچ نوع شرط سیاسی قید نبودهیکی از مشخصات این همکاری ها را، محقق در آن می بیند که نخست با "
این نوع همکاری ها، « جهانی»یاری رسانیده است. سالهای بعد از جنگ دوم « یا بخش دولتیایجاد و تحکیم "سکتور" »امر 
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دهۀ "پنجاه" قرن بیست، قابل توجه است، که سهم کمک های "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی"، « نیمۀ»بخصوص بعد از
 (۰۰۰برجسته بوده است. )صفحه « ی "پنجساله" پالنهای انکشاف»خاصتاً در 

 

و ساحات همکاری ها، « قرارداد ها»قابل تذکر است، که سطح و ماهیت مناسبات بین دو دولت، اساساً بر اساس انواع 
نشان می دهد، که بهترین زمان، فقط « اتحاد شوروی»دولت "پادشاهی افغانستان" و  ارزیابی می گردد. خطوط کلی روابط دو

در دوران  استقالل کشور در طول  دوره های سلطنتی همین چندین دهه بوده است، که سودمندترین آن کسب و فقط از آغاز
   .شناخته شده است سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه

  

اصلی  حیثیت مستقل دیپلوماتیک وهویت»بهترین سالهای نام و « بین المللی»موازی با این مناسبات، افغانستان در عرصۀ 
حفظ نموده است. آنچه در گزارشات مطبوعاتی بنشر می رسد، بخصوص در شرایط « نظامی های پیمان»را با « عدم انسالک

، «بازی بزرگ»قرار داشته است، به همان آهنگ ای که در سابق در تحت نام « دو قطبی»و احوالیکه، جهان بیک حالت 
و « اتحاد شوروی»، بین «جنگ دوم جهانی»جریان داشته است، بعد از « یروسیۀ تزار»و « برتانیۀ استعماری»مسابقه بین 

در مناطق مختلف جهان، جریان داشته است، که افغانستان هم جای خاص « نفوذ»رقابت ها، کسب « ایاالت متحدۀ امریکا»
نفع کشور از طریق حفظ آن وضعیت ب در مجموع نظام سلطنتی وقت افغانستان، از خود را داشته، از آن بی اثر نبوده است.

تعلیم، تجهیز و یکی از نمونه های برجسته درین دوره، " نموده است. تبتفادۀ اعظمی مثسمناسبات معقول با هر دو جانب، ا
که  " و تبدیل آن، بیک اردوی "منظم" و "مودرن"، مجهز با تخنیک "عالی" شمرده می شود،تسلیح اردوی ملی افغانستان

 ود. شنمی  تفصیل درین مطلب دیده گنجایش
 

و هم در برابر مناسبات « شرق و غرب»مشی  که رهبری افغانستان در عرصۀ بین المللی، بخصوص در رابطه با  در  
کشور با همسایگان به پیش می برده است، موقف آن از اعتبار بیشتر در امر صلح و همزیستی نسبت به هر وقت دیگر 

 برخوردار بوده است.
 

« قبول»و قابل « سنجیده شده»مرور کوتاه بر گذشته، نشان می دهد، که در دورۀ سلطنت، بعد از جنگ دوم جهانی، با مشی 
در مقایسه با طوریکه یک نمونه در چند سطر قبلی ذکر شده است، خارجی، « کمک های»برای تمام جوانب، حد اعظمی 

 . یده استجذب گرد ، بکشور مادیگر یافتۀ کشور های کم انکشاف
 

م، درست دو سال بعد از ختم 1۱۲۱در سال  چاپ آلمان، که بعد از آغاز نشر آن،« شپیگل»طوریکه در یکی از مقاالت 
لعمل تردد اعکس  م، منتشر می سازد، صرفنظر از1۱۵۵جنگ دوم جهانی، اولین گزارش را در بارۀ افغانستان، در سال 

خطوط اصلی، مناسبات این دو کشور همسایه را، طوری توضیح می نماید، که  هم، نسبت به محتوای اصلی روابط، باز آمیز
 "، مطابقت می نماید.عمدۀ سیاست همزیستی مسالمت آمیز، بین کشور های دارای سیستم های سیاسی متفاوتبا جهات "

 

دانه میان دو سنگ »عنوان دومی با معیت "بولگانین" از افغانستان با یک «  در همین مقاله، که در ارتباط با "دیدارخروسچف
در بازگشت »... یتمی نویسد، در ارتباط به این سفر، پیشگوئی "ژورنالستان امریکائی" را، بدین متن نقل می کند: وق« آسیاب

ممکن با از هند در کابل )پایتخت پادشاهی افغانستان( توقف می نمایند، آنطوریکه در واشنگتن انتظار میرود، که افغان ها، 
، خود را مجبور به عیار ساختن بیابند... برابر کمک های اقتصادی و نظامی، بعنوان خدمت متقابل در ضعیت یک قمر مالیمو

به ادامه « با رهنمود ها پیشروی می نماید شوروی خیلی شدیدتر و دلیر تر از سابق، از جهت ستراتیژیک درمناطق مختلف،
، که اضافه از یک قرن علیه نفوذ روسی، در قلمرو «تر قضاوت می کنند انگلیس ها وضع را خونسردانه»می نویسد که 

، را از کابل ... این دو شهزادۀ مسکوی. دیدار کنونی در مبارزه درگیر و مشغول دسیسه چینی بوده اند دومدار ن بطوراافغانست
 می شمارند.« مؤفقیت فوق العادۀ دیپلوماسی شوروی در آسیا»، «گاردین مانچستر»بر اساس برداشت 

 

در حالیکه از « انتباهی وجود دارد که ابعاد نفوذ کمونیستی در افغانستان قابل ذکر نیست.»در عین حال می نویسند، که  
تا هنوز مناسبات و قوانین قومی آنرا با قرون افغانستان که "« ساختار اجتماعی»، در رابطه با «گاردین مانچستر»تذکرات 

شعور طبقاتی شهری یا  –مقدمات تزریق و سرایت افکار بلشویکی »... ند، هم چنان می نویسد که " خوانده ا اوسطائی مسلط
 همین منبع تأکید می ورزد که: «وجود ندارد. –پرولتاریائی دهاتی 

 

افغانستان از یک قرن بدینسو سیاست خارجی خود را بر اساس نقش بی طرفی و همزیستی تعریف نموده است، که مسکو »
)لینک، قسمت « .بمثابۀ آهنگ روز، فوق العاده "مودرن" در مناسبات بین دولتین در عمق و وسعت توصیه می نماید امروز،

 اول(
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" های سیستمو تعداد کثیری از"« اتحاد شوروی»بین « نیوترال»یا « بی طرف»سنگر «  یگانه»در حالیکه افغانستان را 
"پاکستان" و "افغانستان " را از « اختالفات»در توضیحات، "، می دانند، آمیختههم " واقع در "پیمان های غربیمرتبط با "

  را نپذیرفته است.« عضویت»های غربی « پیمان»جمله "معضالتی" می دانند، که افغانستان در آن 
 

و « جهیزت»، «تسلیح»مقدماتی، ایاالت متحدۀ امریکا برای « شرایط»یکی از « نشراتی»چون در آنوقت، بنابر منابع 
" هم همین "عضویت"، در "پیمان"، مطرح بوده است، این کشور، مجبور بوده است، که اردوی افغانستانافراد "« تعلیمدهی»

د امرفوع سازد. بتعقیب این سفر، قرارد« اتحاد شوروی»با « قرارداد بی قید و شرط»چنین ضرورت را، از طریق عقد، 
 های اساسی، به امضاء رسیده است.

 

را در « امریکا ایاالت متحدۀ»و « اتحاد شوروی»همین منبع در محافل دیپلوماتیک آنوقت در کابل، سفارت های دو کشور در 
، فرصت آنرا «مأمور دولتی در عقب "استحکامات سفارت شوروی« ۰۲۲»مقابله با همدیگر دانسته، تذکر می دهد، که گویا، 

افغانستان ازسیاست "عنعنوی"، دفاع نمایند. در « بیرون کشیدن»، در جهت «تالشهای امریکائی»داشته اند، تا  در برابر 
 " مقابله نمایند.مسابقۀ همزیستیمقابل با سیاست امریکا، با "

 

م و 1۱۵۵به ادامه در بارۀ کمک ها و قرضه های این دو کشور می نویسد، که "ایاالت متحدۀ امریکا" بطور نمونه، در سال 
تنها در « اتحاد شوروی»میلیون دالر" در اختیارحکومت افغانستان قرار داده است، از جانب  ۲بحجم "  اً م میالدی، جمع1۱۵۶
  میلیون دالر تزریق"  نموده است.  1۰م بطور مجموعی "1۱۵۲سال، 

 
 
این « اتحاد شوروی»

کشور را در بخش 
« تفحصات پطرول و گاز»

و سائر منابع طبیعی، 
کود »بشمول فابریکه تولید 

یاری رسانیده « میاویکی
است. آنچه در همین  نیمۀ 
دوم دهۀ پنجاه الی سقوط 

در سال « سلطنت»
م، برجستگی نشان 1۱۱۱

. اولین مسافرت می دهد
متأسفانه که عاری از صوت  دیده می شود.« یو توب»می توان در یک فلم، مشاهده نمود، که در منابع  اه" راهمشرسمی "پاد

  و متون الزم تحریری است.
8۰۲88=id?php.record/com.britishpathe.www://http 

 

http://www.britishpathe.com/video/king-of-afghanistan-in-soviet-union 

 

مسافرت رسمی پادشاه افغانستان به اتحاد شوروی  »
باخروسچف منشی عمومی حزب ، دیدار« م1۱۵۱

کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و بولگانین صدراعظم آن 
 .کشور

  

روابط، بین این  ، دوره های معینی از «فلم ها»با دیدن این 
از اثرات « زمان کسب استقالل  کامل کشور ما»دول، از 

و هم در سالهای بعد « کهنۀ انگلیسی»نا مطلوب استعمار 
، بر «سلطنتی»با رژیم   ، خاصتاً «جنگ دوم جهانی»از 

همزیستی مسالمت آمیز، بین »اساس اصول معروف، 
بیاد می آید، که  ،«دولت های دارای سیستم های مختلف

بین یک رژیم ، «حسنه و دوستانه »زمانی هم مناسبات 
  وجود داشته است.« رژیم کمونیستی»و یک « پادشاهی
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گان محترم خود می بینند، که این سفر رسمی، پادشاه به "اتحاد شوروی"، به چه عظمت و عزت استقبال می گردد. خوانند
بدرقۀ طیارۀ حامل 
ا پادشاه افغانستان ب

هیأت همراه ایشان، 
توسط طیارات "جت" 
شکاری "اردوی 
سرخ" شوروی و 
دیگر جزئیات 

ن ی"پروتوکولی" در
سفر، راز های 

می  وسیعی را برمال
سازد، که خود می 
توانید، درین "لینک 

 ردد.ازین "فلم سفر" خدمت خوانندگان محترم، تقدیم می گ ،تخراج شدهسها" مشاهده نمائید. فقط یکتعدادعکس های ا
می باشد، « صوت»همین عکس ها، با وجود آنکه متأسفانه، بدون  

از « استقبال پروتوکولی» چنان "انتباه" بدست، می دهد، که
دیدار »م، قریب دو سال بعد از 1۱۵۱در سال « افغانستانپادشاه »

چهار سال پس از »م( از وطن ما، 1۱۵۵«)خروسچف و بولگانین
اعالی دادن ارزش به  دوستی با  ، نمایانگر حد«ستالین»مرگ 

افغانستان، از جانب "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" بوده 
است، که از طریق استقبال گرم و بی سابقه از پادشاه افغانستان، 
اعلیحظرت محمد ظاهر شاه" می باشد. )در پای طیاره: " 

رئیس دولت وقت، دست پادشاه افغانستان را، به و  وروشیلوف"، 
نباید از نظر دور داشت، که در هر نوع  ی، می فشارد.(گرم

شرایط و در هر مرحله، در مناسبات بین المللی، باید در امر 
نگهداری مناسبات دوستی و در عین حال تالش در جهت رفع 
"خصومت ها" و رفع "تشنج" ممکن با دول دیگر صورت پذیرد. 

زیرا تضمین کننده 
صلح و سعادت 
برای یک جامعه، 

شتن "دوستان" و دا
داشتن "دشمنان" 
کم، شناخته شده می 

 تواند.
 

بتعقیب رهبران 
بر اساس « دیگر»

پروتوکول،آن 
، بسوی «دولت»

 Bulganin, Nikolai«)نیکوالی الکسندرویج بولگانین»پادشاه نزدیک می شوند. از جمله درین عکس ها، 
Alexandrowitsch نیکیتا خروسچف»( و( »Nikita Chruschtschowو س ،)ۀ دوم لحظ ائر مقامات دیده می شوند. در

را در دست داشته، صمیمانه فشار می « پادشاه افغانستان، اعلیحضرت محمد ظاهر شاه»دست « خروسچف» در عکس فوق،
داوود خان، بعد م، در کابل دیده بودند. مرحوم شهید محمد 1۱۵۵دهد. قبالً طوریکه در باال نیز تذکر داده شده است، در سال 

 دعوت بعمل آورده بودند.  « خروسچف»م( از 1۱۵۱«)ستالین»از مرگ 
 
، نظر به اظهارات «ملل باهم برادر و با هم برابر»سهم داشته است، بلکه  تمام « ملت روس»در همان استقبال نه تنها  
د. آن عزت و تبارز احساسات پاک ای که کشور ما، افغانستان استقبال نموده ان« پادشاه»، همه از «رسمی رهبران آنوقت»
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نشان داده اند، نمی توان فاقد دوستی و  عاری ازعالقمندی با مردم افغانستان و « پادشاه افغانستان»مردم آنکشور، در برابر 
 یط و در اولین تصویر، خوانندگان محترم، باید در نظر داشته باشند، که این سفر در شراآمادگی کمک به این کشور دانست. 

جانی و مالی را همین « تلفات»می گذشت. بزرگترین « جهانی ختم جنگ دوم »سال از  1۰احوالی انجام یافته است، که فقط 
ما، دیده بود. برخالف دیگر کشور های اروپائی سهیم در جنگ، این کشور و سائر کشور های « شمالی»ۀ همسایکشور 

، منجمله قسمت «غرب اروپا»اعمار کشور های آنها، تنها بوده اند، قسمت ، ومردمان آنها، در دوباره «اروپای شرقی»
، «ویرانی»ایاالت متحدۀ امریکا"، که در جنگ »، بطور خاص، از کمک های وسیع اقتصادی «غرب خاک اشغالی آلمان»

ند. قسمت شرق ، کمک می نمود، بزودی ویرانی های جنگ را برطرف نمود«مجدد»ندیده بود و سخاوتمندانه، در اعمار 
، «پادشاه افغانستان»طیارۀ حامل  ئی، در دو جانب مسیر هوااز چنین "کمک ها" محروم بوده اند. در تصویر فوق« اروپا»

اتحاد جماهیر شوروی »فضائی، « قلمرو»به « پادشاه افغانستان»طیارۀ « دخول»دیده می شود، که بقول آگاهان، حین 
 آنکشور، که هشت بال آن، دیده می شود، بدرقه می گردیده است. « جت جنگی طیارات»، با تعدادی از «سوسالیستی

 
خراج نموده، خدمت تقدیم گردیده است. به تمی گوید، از فلم ها، اس« سخن»با عرض معذرت این چند تصویر را که تا حدی 

از بخواهند، مشاهده نمایند. خدمت تقدیم می گردد، تا هموطنان  اگر خود « مؤخذ»، فلم های «لینک»نسبت عدم گنجایش، 
حضور هم وطنان خواننده تمنا دارم، وقتی نوشته هایم را که از خالل اسناد تأریخی گذشته دوباره، خدمت تقدیم می دارم، 

در واقعیت های گذشته خود، نقش  بعنوان "خوشبینی" و یا "بدبینی" نسبت به کدام "شخص" و یا کدام "سیستم"مهر نزنند.
ال هم خود از آن سود "فردی" نمی برم، زیرا موقف سیاسی و اجتماعی خاصی مرا به این مطالعات توظیف نداشته ام، ح

ننموده است. فقط وطن و مردم خود را دوست می دارم. بحران کشور برایم بعنوان یک مصیبت تباه کن تعریف خود را یافته 
، بیشتر از هر وقت «ملت ها»به دوستی با دول و  باید در خاتمه بصراحت اظهار می گردد، که کشور و جامعۀ ما، است.

 جنگ از کشور برداشته شده بتواند.« گلیم منحوس»تا این  زیرا نیازمند است، ند،شابدیگر عالقمند 
  

آنوقت شاگرد )در  این تصاویر، از اولین "سفر"، پاد شاه افغانستان، اعلیحضرت محمد ظاهر شاهبار دیگر تکرار می یابد، که 
نشان می دهد، که رهبران وقت شوروی و مردم آن، با چه عظمت و احترام از  ف هفت مکتب متوسطۀ ابن سینا در کابل(صن
، استقبال بعمل می «جنگ دوم جهانی»، "پادشاه" کشورهمسایۀ جنوبی خود، قریب دوازده سال بعد از ختم «مهمان افغان»

بمثابه ارزش دوستی با ملت "افغان" دانست، که "سمبول وحدت" را باید، آورد. این عزت و ارزش به دیدار پادشاه افغانستان 
 آن "پادشاه" آنوقت بوده است.

 

"، قائل بوده اند، "پکت نیوترالیتی و پکت عدم تجاوز»هم چنان درین منبع تذکر می رود، که بنا بر اهمیتی که هر دو جانب به 
عقد :»...م، چنین نقل نموده است1۱۶۵آگست  ۶، در «کاسیگین»م،  چندین مرتبه، تمدید یافته است. از زبان 1۱۶۵الی سال 

این "پکت"، ... یک مرحلۀ مهم در انکشاف دوستی در  بین کشور های ما محسوب گردیده و نقش تعیین کننده در مجموع 
بارضایت بزرگ گفت که آنچه حکومات کشور های ما، با عقد  حوادث و اوضاع بین المللی در آنزمان ... امروز ...می توان

پکت نیوترالیتی و پکت عدم تجاوز" بسر رسانیده اند، کامالً رضایت بخش، تحقق یافته است. همین امروز هم مناسبات بین »"
 .«  کشور های ما، انکشاف می یابد، که اهداف عالی آنرا صلح جهانی تشکیل می دهد
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، در آن زمامداران عاقل افغانبزرگرترین دستاورد :»... در بارۀ هوشیاری پادشاهان افغانی می خوانیمدر جائی هم چنان 
را علیه فشار برتانوی ها و بالمقابل فشار برتانوی ها را علیه روسها بکار  خطرات روسی از شمالنهفته بوده است، که تهدید 

)همانجا( در همین متن، .« را از قدرت ای بیگانه، آزاد نگهدارندبرند و با جسارت و شجاعت وحفظ توازن و تعادل، کشور 
فاشیست »، توسط «آلمان»، که از خاک «ختم جنگ دوم جهانی»از « سال1۲»قبل تحریر یافته است و فقط « پنجاه سال»که 
 براه افتاده بود، می گذشت.« هیتلر»تحت رهبری « ها
 

« بزرگ»حتی در رابطه با قدرت های  ،«اعلیحظرت محمد ظاهر شاهر شاه»واقعیت اینست که این توازن تا زمان سلطت 
جنگ دوم »حفظ گردیده است. با وجود آنکه بنابر شرایط منطقوی و وضعیت جدیدی که بعد از « جهانی»بعد از جنگ دوم 

از  تربیۀ قوای دفاعی کشوربوجود آمده است، افغانستان نیازمند، تجهیز تسلیح و تعلیم و « تقسیم نیم قارۀ هند»، با «جهانی
جانب کشور های پیشرفتۀ صنعتی، بوده است. بعد از اینکه در رسیدن به چنین اهداف، تالش های کشور، درطرح طلب کمک 
ها و همکاری از جانب ایاالت متحدۀ امریکا، در سالهای نیمۀ دوم، دهۀ پنجاه قرن بیست، جواب منفی دریافت داشت، این 

 ، مرفوع ساخت. «اتحاد جماهیر شوروی سوسالیستی»معلوم، با « قرارداد های»عقد احتیاجات را با 
 

ایتنی و فرهنگی جامعه، بخصوص با اقوام  –نا گفته نماند، تا زمانیکه، نظام سلطنتی پیوند نزدیک با تشکل های اجتماعی 
در مناسبات بین المللی و روابط حمایت می نموده اند، این کشور « ثبات داخلی»داشته است که دولت را در حفظ 

 داشته است و از موقف و اعتبار سنگین در صف کشور های عضو سازمان ملل « بزرگی»نیز، دستاورد های « دیپلوماتیک»

 
  متحد، برخوردار بود است.

 
 پایان
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