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 ۸۰/۸۰/۲۸۰۲         داکتر عبدالرحمن زمانى

 نگاهى به سوابق سیاست توسعه طلبى  روس ها قبل از کودتاى ثور
 (و آخرى مسو)قسمت  

 تغير پاليسى روسيه بعد از استحکام پايه هاى قدرت دولت شورا ها
 ) حفظ سياست توسعه طلبی تزاری در نظام بلشويکی؟(

 

مناسببات اغاانسببتان و روسببیو شببوروى  در اوایبل دوسببتانه و  ببمیمى بببودر لنببین رهببر شببوروى بببه اسببت رار و  سببتر  
اولبین معاهبدد دوسبتى و مبودت دولتبین ام با   ۰٢۲۰غببرورى  ۲۰روابط با اغاانستان توجه خاص داشت ر  ببه تباری   

 شدر  

بببا اغاانسببتان بببراى روس هببا خ و ببا  در رابطببو  بببراه  بببا توجببه بببه موقعیببت جاراغیببایا و سیاسببا اغاانسببتان  دوسببتى
بهترین  دهلیز و مناسب ترین راه کم و ببی  همبوار ببراى رخنبه انداختن اقدامات ان البى در هند اهمیت زیاد داشت  و  

لّب   به همین ترتیب  دشمنا با اغاانستان ما توانسبت  هبر  ونبه اقبدامات ان البیبون هنبد را ر تل ى میشد به هندوستان ّّ ّف
برپبا « دیبوار یبین»ساخته و بگفتو "یورى تیخانف" مؤرخ روسى   میان  روسیه و هنبد دیبوار رخنبه ناپب یر  ببه سبان 

یبون پنداشبته میشبدر   زیانببارروسبیه  بیطرغبا اغاانسبتان ببرا  کبه حتبى نه تنهبا خ بومت  بل کندر به  فتو این مؤرخ  
د  مسبلحانه  در هنبد شبمرده مبا شب« روح ان بالب»کبه  سبرحد آزاد قبایبل در میبان آنهبا  مانع نفبو     بیطرغا اغاانستان

 سازدر در مبارزه بر سر هند از حامیان مهما محروم   شته  و میتوانست  آنها را 

دولت امانى  در آغاز به این  مان که بلشویک ها اهداف   بد امپریالیسبتى  دارنبد  و از آزادى تمبام ملبت هبا پشبتیبانى 
حدى به ان الب روسیه خوشبین بودر اما این خوشبینى بعد از مدتى  جای  را ببه ببدبینى  داده و ببه تیبره  بى میکنند   تا 

 روابط دو کشور انجامیدر  

 : مال ى  ن   داشتندنیرو هاى مختلف ودر شکل  یرى مناسبات خارجى دولت امانى خ و ا  با روسیو بلشویکى 

در جنگ بوده  از کمک وحمایت محدود غبازى امبان خ خبان  اسبتفاده نمبوده     از یکطرف با روسیو شوروى:  امير بخارا .أ 
 از طرف دیگر  با دشمن  وى )انگلیس ها( نیز مناسبات حسنه داشته  و حمایت میشدر

از یکطرف با انگلیس ها در جنگ ببوده  از کمبک وحمایبت غبازى مبان خ خبان اسبتفاده نمبوده  از   انقالبيون هند در کابل: .ب 
رف دیگر  با   روس ها نیز مناسبات خیلى حسنه و دوستانه داشبته   و میخواسبتند مشبترکا  از اغاانسبتان بحیبپ یبک پایگباه ط

 براى غعالیت هایشان در هند بریتانوى استفاده کنندر

داشبت ر امبا ببا  هم  مخالف  دولت امانى در اغاانستان بوده و هم  با روسیو شوروى و ان البیون هند  مخالفبت هند بريتانوى: .ج 
 امیر بخارا مناسبات حسنه و دوستانه داشته از مخالفین دولت روسیه در آسیاى مرکزى حمایت میکرد 

از جنگجویان قبایلى سرحد آزاد و ان البیون هندى حمایت نموده  میکوشبید ببا وعبدد کمبک ببه دولبت امبانى  :شوروىروسيۀ  .د 
 ند بریتانوى را بدست آوردراجازد استعمال اغاانستان بحیپ یک پایگاه علیه ه

 تيره گى روابط افغانستان و روسيه در عهد امانى

غازى امان خ خان میکوشید در رقابت هاى ببین انگلبیس و روسبیه ن ب  مسبت ل داشبته باشبدر  ببرخالف  ادعبا هباى کبه 
باعپ نزدیکى با روس و  دولت امانى با روسیه  مناسبات خیلى نزدیک و دوستانه داشت  و  ویا ع ده در برابر انگلیس

کمونیزم شده بود  این مناسبات  داراى غبراز و نشبیب هباى متعبدد ببوده  و سیاسبت مسبت ل دولبت امبانى سببب شبد کبه تبا 
نفبر از هنبدى هباى کمونیسبتى  ۰روس ها با دو شکست بزرگ روبرو شوندر شکست اول دسبتگیرى  ۰٢۲۲اواخر سال 
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وس ها نتوانسبتند آنهبا را از طریبق اغاانسبتان ببه هنبد انت بال دهنبد  مجببور بود که در روسیه آموز  دیده بود و یون ر
شدند تا آنها را از طریق واخان  پامیر و یترال بفرستندر شکست دوم خروج ت ریبا  تمام ان البیون هندى  یى ببود کبه در 

 اغاانستان غعالیت داشتندر   

یر منفى بجا   اشت متعدد  بوده که از جمله میتوان  موارد آتبى عواملى که بر مناسبات دوستانو اغاانستان و شوروى تأث
 را  کر کرد:

 تخطى از مواد تعهدنامه و کمک به افغانستان .أ 

با ام اى معاهدد اغاانسبتان و روسبیه   دولبت روسبیه متعهبد شبده ببود تبا سبرزمین    کر شد  ىقبلدر قسمت طورى که 
هاى  منط ه سرحدى  را که در قرن   شته متعلق به اغاانستان ببود  ببه ایبن رشبور بباز  ردانبد   و ببه دولبت اغاانسبتان 

خبود ارادیبت  و مطبابق ببه  کمک ن دى و مادى نمایدر همینان  درین معاهده طرغین آزادى ملل شبرقى  را باسباس  حبق
میل خود شان  قبول نموده  و در غ رد هشتم آن است الل و آزادى ح ی ى دولت بخارا و خیبوه را بهبر طبرز حکبومتى کبه 
خواه  ملل آنها باشد  قبول کردندر اما ببا اسبتحکام پایبه هباى دولبت شبوروى در منط به  پالیسبى روسبیو شبوروى تایبر 

ى بخارا  خیوه و پنجبده در جمهوریبت هباى آسبیاى مرکبزى  و تعویبق انبداختن کمبک هباى نموده و با ادغام سرزمین ها
 موعود  آشکارا از مواد تعهد نامه تخ ى نمودندر  

 بدعهدى در پشتيبانى از مفکورۀ پان اسالميزم .ب 

ببه یکبى از تناقض بین  فتار و کردار  رهبران شوروى در پشتیبانى از پان اسالمیزم بحیپ یک نه ت ان البى بزودى 
مسایل بسیار مهم  مورد اختالف بین دولت امانى و بلشویک ها تبدیل شدر مثال  رهبر شوروى  از نه ت پان اسبالمیزم 
بحیپ یک نه ت  د امپریالیستى و ان البى پشتیبانى نمبوده و  در اولبین مالقبات ببا جنبرال محمبد ولبى خبان دروازى  

و دیدار دوم و آخرى  وى که بعد از یکنیم ماه   ۰٢۰٢اکتوبر  ۰١به تاری   سفیر و نمایندد خاص  غازى امان خ خان 
رسبالت خطیبر تبباریخى را » بورت  رغبت   تأکیبد ورزیبد کببه  اغاانسبتان بحیبپ یگانبه کشبور اسببالمى مسبت ل در آسب ا 

 «ر ل رهنمائى کندبدو  دارد که خلق هاى دربند مسلمان را پیرامون خود  رد آورده و آنان را به راه آزادى و است ال

قببل از   ۰٢۲۸از طرف دیگر رهنمبود لنبین  در تزهباى مرببوط ببه مسبئلو ملبى و مسبتعمراتى  کبه  در مباه جبون سبال 
دومین کنگرد انترناسیونال کمونیستى منتشر  ردید   با این نه ت مخالفت کرده و از لزوم مبارزه  علیه پبان اسبالمیزم 

ب  رهائى بخ   د امپریبالیزم اروپبا و امریکبا را ببا تحکبیم موقعیبت خبان هبا و و جریانات نظیر آن   که میکوشند جن
 ر (۰) مالکین و آخند ها و غیر توأم سازند    حبت میکرد

مح ق روسى  میخائیل ولوسدارسکى معت د است که لنین آشکارا با اندیشو پان اسالمیزم   که امان خ  خان در تفاوت با 
ج میگ اشت  بازى میکرد  و هدف ینین بازى آن ببود کبه پباى اغاانسبتان را در اقبدامات  بد پدر و پدرکالن  به آن ار

ر   اما این اقدامات عوض اینکه به سود مسکو بر  د انگلیس عیار شود  در (۲)انگلیسى مسکو در جهان اسالم بکشاند
زیبر سبر پرسبتى « آسبیاى مرکبزى غدراسبیون»عمل بر د بلشویک ها قرار  رغتند  زیرا امبان خ خبان آرزوى ایجباد 

 ر (٣)کابل را داشت

دولت امانى که آرزوى اتحاد سرزمین هاى دوکرانو رود آمو را داشت   طبعبا  نمیتوانسبت  در رابطبه ببا مببارزد تحمیبل 
شده  بر  مردم آسیاى مرکزى همبدردى نشبان ندهبد  لب ا  ببه رزمنبد ان آسبیاى مرکبزى کبه بعبد از ان بالب اکتبوبر علیبه 

یباد میشبدند  کمبک میکبردر  وى همینبان در جبواب درخواسبت  (١)ت شوروى مى جنگیدند  و به نام باسمایى هباحکوم
  پالیسى هاى اغاان (٦)  امیر بخارا  اغراد و موادى را به کمک وى غرستادر  به  فتو  ریگوریان(٥)سید میر عالم خان

در رابطه با آسیاى مرکزى از همبستگى پان اسالمیستى غراتر رغته  امارت مست ل بخبارا میتوانسبت بحیبپ حایبل )بفبر( 
 علیه روس ها و مناغع شان در اغاانستان  مورد استفاده قرار  یردر 

ت از انبور پاشبا  ببه بخبارا واحبد  را ببرا  حمایب در اسناد اسبتخبارات انگلبیس نیبز  کبر شبده اسبت کبه  امبان خ خبان 
  ر (٧)سپاها پیاده نظام با دو غیل و با یندین مسلسل زیر غرماندها بر د غا ل احمد خان   سیل کرد 022متشکل از 

شبورو   مهباجرین منباطق ببا آمباد ا از « همبسبتگا اسبالما»انا ببا توجبه ببه مبدولبت ا 9102-9191در سال هبا  
هبا  دیگبر داده شبدر ببرا  مثبال  در کمبک هباى   یرایا کردر برا  آن هبا زمبین و انبوا  پ رکزى ساز  شده آسیا  م



  

 

 

 6تر 3 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

 

 02 ن بدى ندم و کمبک  بورى ٣.٥ترکمن کمک ماد  )در هر ماه  مهاجرین برا  عدلیه وزیر امر ترکستان اغاانا به 
 ر(۰) ردید تأدیه روپیه برا  یک بار به هر ع و خانواده(  

 ق و شوروى سازى کشور هاى آسياى مرکزىصدور انقالب شوروى به شر .ج 

شوروى سازى منط و اسیاى مرکزى یکى از عواملى دیگرى بود که باعپ تیر ى روابط کاببل و مسبکو در عهبد امبانى 
شدر سیاست دولت اغاانستان که میکوشید از مبارزد مسلمانان همسبایو شبان در براببر حکومبت شبوروى پشبتیبانى نمایبد  

پشبتیبانى ببى آشیشبانه و اظهبار دلسبوزى و “مح  ین مورد بررسى مت ادقرار  رغته  برخى آنرا از طرف دانشمندان و 
دانسته و برخى هم آنبرا مباجراجوئى غیبر دوسبتانه  نسببت ببه روسبیه  پبان اسبالمیزم و تبال  “   (٢) همبستگى اسالمى

 ”رالحاق خاک هاى دیگر را باز مى یابد

 ىرو شبده ببود  زیبرا جمهبور  ببه هبا  سبختا رو ببط میبان راببل و مسبرو ببا آزمونبه  فتبو داکتبر کمبال عببدخ یبف  روا
و سراسر دهه  9102تا سال  9191میانه از سال  ىساز  منط ه آسیا روسیه با شورو  ىسوسیالیست ىغدراتیف شورو

بودر در پاس  به ایبن شان را تیره و تار ساخته  ىتعیین سرنوشت مل ىباشنده منط ه برا ىها بعد   دورنما  مبارزه ملت
روشببیدند از مسببلمانان همسببایه در مببارزه شببان دربرابببر حرومببت شببورو   ما ىاغابان ىتبدبیرها  رابببل و محاغببل اجتمبباع

 رنندر ىپشتیبان

 تجاوز  روسيه به جزيرۀ درقد  بين درياى آمو .د 

مى جزیبرد  درقبد در دریباى ببا اشباال نظبا ۰٢۲٥بحران بزر تر  در مناسبات اغاانستان و روسیه در ماه دسبمبر سبال  
قوس نوشت که "رررشنیده شبده اسبت کبه  ۲٧آمو  توسط عساکر روسى رخ دادر شمارد غوق العادد جریدد اغاان به تاری  

دوائر سیاسى و حربى ما در کابل   درین روز هاى اخیر  در م ابل یک امر واقع مانده است که آنهم تجاوز یبک قطعبو 
بر خاک م دس ما در منط و درقد واقع حکومتى کالن بدخشان  و قتل یک نفر تهانبه دار عسکر اتحاد جماهیر شوروى  

اغاانى استر تشوی  و غی ى که خبر ایبن حملبو نا هبانى در تمبام مبردم اغگنبده اسبت  نهایبت مبده  اسبتررر"ر غبازى 
رقبد حملبه کبرده انبد و دسمبر   در وقبت نمباز   در مسبجد  فبت کبه روس هبا ببه جزیبرد د ۲٥امان هلل خان بروز جمعه 

اغاانها حا رند خون خود را بریزندر بهتر است در مجادله کشته شویم تا آنکه مانند ل مو قرط شویم ر  ریه روسیه بعبد 
از سفربرى قواى نظامى اغاان  از کابل و قندهار به هرات و ازکابل به بدخشان و مزار جزیرد م کور را تخلیه نمبوده  

را ام با نمبود  امبا ایبن  ۰٢۲٦ا سبت  ٣۰ار ینبین حبوادثى معاهبدد بیطرغبى و عبدم تعبرض و براى جلبو یرى از تکبر
 حادثه یشم هاى امان خ خان را در رابطه با احتمال خطر نفو  شوروى از شمال باز نمودر    

 نخستين سازمان هاى چپ افغانستان(صدور انقالب شوروى به شرق وسازماندهى گروه هاى مخالف دولت امانى ) .ه 

م و تشببریل اتحبباد جمبباهیر شببوروى سوسیالیسببتى  حببزب ۰٢۰٧بعببد از پیببروزى ان ببالب رمونیسببتى در روسببیه در سببال 
میِنْتبِرِن خوانبده میشبد و  رمونیست این رشور  اتحادیو  از احزاب ان البى رشورهاى دیگر به وجود آورد ربه ا بطالحا  ري

ببه ابتربار حبزب رمونیسبت روسبیه  ۰٢۲۸روز اول سبپتمبر وظیفه آن حمایت از ان الب رار رى ببودر در همبین راسبتا 
رنگبره ملبل سبتمدیده »  بلشو رى اول ن رنگره بزرگ رهبران حزب رمون ست رشورهاى آس ائى و آغر  ائى تحت عنبوان

در شببهر بببارو در سبباحل دریبباى خببزر بر ببزار شببدر هببدف از ایببن اجببالس رببه بببی  ازیرهببزار نماینببده  « مشببرق زمببین
شررت داشتند ایجاد هماهنگى میان احزاب رمونیست رشورهاى آسیائى و آغری بائى ببا یربدیگر و همسبو رمونیست در آن 

 ساختن حررت آنها با حزب رمونیست روسیه بودر 

از جملببه اهببداف عمببده رنگببره بببارو بررسببى راههبباى بوجببود آوردن تشببریالت رمونیسببتى در رشببورهاى ایببران  ترریببه  
  .س  دور دستاوردهاى ایدئولوژیرى ان الب بلشویرى به این رشورها بودعراق  سوریه و اغاانستان و سپ

 بروه هبا  اغابانا   ۰٢۲۸اوایبل  تبا  ۰٢۰٢ر سبال   یبک مح بق دیگبر روسبى  د(۰۸)ببه  فتبو  داکتبر وشدیمیبر بویکبو
پیمانببه در اغاانسببتان بببه خ ببوص و بببه  شببرق ایببن پدیببده در ایجبباد و حمایببت شببدندر   دارا  جهببت  یببر  یببک رادیکببال

    ایدئولوژیک مست یم پیوند ما خوردر -یشمگیر  به  دور اندیشه ها  ان البا و مداخالت سیاسا

به نام حاجا محمد    که رئیس آن شخ ى در بخارا به وجود آمد ۰٢۲۸سال  در کمیته مرکز  ان البیون جوان اغاانا 
هوادار ان الب در اغاانستان بودندر حکومبت اغاانسبتان  بودند کهد بخارا اع ا  آن بیشتر اغاان ها  باشند  ویع وب بود
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  که از این مو و  آ اها داشت  ت ا ا  باز ردانیدن اتبا  خود ببه مبیهن را نمبودر مگبر بخبارا از آنبان حمایبت نمبودر
هدف عمده این سازمان  واژ ونا ساختمان سیاسبا موجبود در اغاانسبتان  برقبرار  اداره جمهبور   اعبالم شبدر ببرا  

ایجاد کنند و کار نشراتا و تبلیابا را پبی  « ها  سرخ غند»رسیدن به این هدف  در نظر بود با کمک دولت شورو  
در نظببر بببود تببا شببعبه ایببن  زمینببه سبباز  کننببدر« و مببردم اغاانسببتان در برابببر دولببت موجببود قیببام عسبباکرببرنببد و بببرا  

سبببازمان در منببباطق مبببرز  ترکسبببتان )کرکببباه  کوشبببکا  تختبببه ببببازار و دیگرجاهبببا( و سبببپس در خبببود اغاانسبببتان )در 
   ( ایجاد  رددرجا هاى دیگرمزارشریف  هرات و 

بنیانگب اران ایبن سبازمان   نتیجبه میگیبرد کبه کمیته مرکز  ان البیون جوان اغاان   داخلى  ومآیین نا بویکو به  استناد   
در ببباره  ىمگببر تببا کنببون کببدام اطالعبب  هببم بببه شببیوه هببا  سببخت ابببزار   از جملببه اقببدامات تروریسببتا  امیببدوار بودنببد

طراحبان اسبتراتیژیک مسبکو تبال  مبا  ناپدیبد شبدر  ۰٢۲۰رد پا  آن دیگبر در سبال و  اقدامات عملا کمیته پیدا نشده 
جبا هباى را آنهبا از جملبه  ر کمبک نماینبد مرکبزىخبود در آسبیا   مخ بوصکردند به هر  ونه که شده  ببه غرسبتاد ان 

اخت باص مبا   کمونیسبتا رنجببران خباور  پوهنتبونو هنبد  هبا ببه طبور متمرکبز در  ایرانیبان برا  اغاان هبا و نیبز 
  ردادند

در قلمبرو جمهبورى »رررنیز در اثر شوروى ها و همسایه هاى جنوبى شان ایران و اغاانستان  مینویسد کبه  ولودارسکى
تى ترکستان شوروى و جمهورى سوسیالیستى توده یى بخارا سازماندهى  روه هاى دشبمن ببا امبان خود ردان سوسیالیس

 ر  (۰۰)لننینیزم بود  با آهنگ پرشتابى جریان داشت –خ که آئین نامه هاى برنامه یى آنها نزدیک به مارکسیزم 

کبه متشبکل از خبان الف امبان خ بخبارا از  روهبک هبا  مخب]جدیبد  بودنبد کبه ببرا  یبه حکومبت  حیبران انگلیس هبا 
در سبرزمین خبود حمایبت مبا کنبد و یبا دسبت کبم ببه آنبان « جنایت کاران  ریزیان از زندان و مرتبدان رنگارنبگ انبد»

 9109مبا  90اجازه تبارز ما دهدر در نامه ویسبرا  هنبد بریتانیبایا ببه دغتبر سیاسبا اداره سیاسبت خبارجا تباریخا 
دست کسبا دیگبر  اسبت  آنگباه اسبت الل بخبارا یبه معنبا داردب اغبزون ببر آن  حکومبت  هر  اه این کار» که آمده است

کنونا اغاانستان خود را ان البا ما شماردر در این مورد دلیل برا  ان الب در  ورتا کبه در کشبور هبم اکنبون روان 
 « است  ییستب

 فعاليت هاى استخباراتى روسيه .و 

برویت اسناد استخباراتى موجود در آرشیف هاى روسیه و دغتر هند بریتانوى  که غعال  در دسترس مح  ین قرار دارنبد  
زدنبدر غعالیبت  در اغاانسبتان جاسوسبى   شبکه هاى دولت امانى  دست به تأسیس روس ها از همان آغاز روابط خود با 

عببات  راجببع بببه حکومببت اغاانسببتان  روابببط اغاانسببتان بببا هبباى جاسوسببى و اطالعبباتى روس هببا شببامل جمببع آورى اطال
تأسبیس   جمع آورى اطالعات در ببارد آلمبان هباى م بیم کاببلکشور هاى خارج و ب ورت خاص روابط با انگلیس ها  

نفو  دربین بخارائیبان مهباجر و تشبویق ایشبان جهبت باز شبت ببه   و میان قبایل ات آزاد شبکه هاى جاسوسى در سرحد
 میشدر فو  در بین هندى هاى م یم کابل و استخدام بع ى از ایشان براى جاسوسى ن  بخارا

مببامور سببازمان جاسوسببى روس در اغاانسببتان کببه بنببام "معبباون ادارد اطالعببات و (۰۲)ابکوفقببآبببه اسببتناد خبباطرات 
مان  اسبختبارات  ایفباى وظیفبه مینمبود  قببل  از  وى  و "والتبر"  مبأمورین  سبازمطبوعات سفارت روس در اغاانسبتان 

روس در مزارشریف تحبت پوشب  قونسبل غعالیبت میکردنبد  روس هبا قونسبل اغاانسبتان در تاشبکند را بعبد از دعبوت  
دواى خواب آور خورانده و اسناد قونسلگرى را ربودند  اطالعات مهم را از قواى پولیس کابل میخریدند  کسانى را که 

سبط دادن پبول ببه رئبیس  پبولیس کاببل   ببه زنبدان مبى انداختنبد  اسبناد مهبم به جاسوسى به انگلیس ها مظنون بودند  تو
 دولتى را توسط کارمندان و متخ  ین آلمانى یى که به ع اید کمونیستى معت د بودند  بدست مى آوردندر

خباک درتمبام مبدت اقامبت امیبر در "در رابطه با سفر غازى امان خ خان ببه روسبیه مینویسبد کبه  جاسوس روسا  این
شورو   ما او را بوسیلو مامورین " گرکریو" }شبکو استخباراتا شورو  آنزمان{ درمحا ره داشتیم و همبانطور کبه 
قبال   فته ام  پسرژنرال "سباموئیلوف" را هبم بعنبوان پیشبخدمت مخ بوص او انتخباب کبرده ببودیمر اغابان هبا  اطبراف 

غارسبا مسبلط اسبت   لب ا ببا کمبال آزاد  در ح بور   امیر یون به هییوجه حدس نما زدند که این شبخص ببه زببان
 حبت میکردند و او نیز عینا   فته ها  آنان را به ما تحویل میداد و به ایبن ترتیبب برمبا معلبوم شبد کبه توقبف امیبر در 

م مسکو وپ یرایا ها  ما بهییوجه نتوانسته او را اغسون نماید و از مساغرت و ازمجمو  اطالعات دریاغتا متوجبه شبدی
لا تاییر ع یده داده و توجه او از شورو  به سمت کشورها  غربا  که امیرامان خ خان در اثر مساغرت به اروپا به کي
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 کشیده شده است ر ر ر عبور او از ترکستان شورو  با یند حادثه همراه شد که یکا از آنها   سبرقت دو جامبه دان امیبر
ن دو جامه دان حاو  اسبناد و مبدارک ببا ارزشبا اسبت   ولبا پبس از یباغتن بودر "ک ر ک ر یو" ابتدا خیال میکرد که ای

 "آنها معلوم شد که غ ط محتو  وسایل شخ ا هستندررر

 توطئه هاى انگليس    .ز 

شبده معلومبات مف بل  داده در قسمت هاى قبلبى  و روسیه اغاانستانروابط برهم زدن  انگلیس در قبال توطئه هاى راجع به 
پوشدا  نویسندد کتباب ا بالحات و اغتشبا    ببه ن بل از یبک اغابانى کبه معلومبات مؤثبق راجبع ببه رواببط ر  لیون است

غازى امان خ خان با روسیه داشت  مینویسد که امان خ خان به بلشویک هبا اعتمباد نداشبته و از ایشبان نفبرت داشبتر 
محببت و دوسبتى پبی  آمبد میکبردر  پبوشدا معت بد ولى براى زجر و ا یت انگلیس ها با روس ها در مح بر عبام از در 

اسببت کببه امببان خ خببان میتوانسببت غعالیتهبباى سببرى داشببته و بببه آزادى خواهببان  ملببى  ببراى اغراطببى  هنببد و رهبببران 
مهبباجرین هنببدى م ببیم کابببل   بببا وجببود اینکببه  میدانسببت ایشببان بببا بلشببویک هببا همدسببت انببد  ب ببورت علنببى کمببک 

 ر  (۰٣)میکرد

نه تنها از نزدیکى روابط روسیه با دولت امانى  هراس داشتند  بلکه  از نظبر آنهبا غعالیبت هباى غبازى امبان  انگلیس ها
 :(۰١)خ خان خطرات سه  انو آتى  را متوجه هند بریتانوى هم  میساخت

 داردر امان خ خان ع یده داشت که  اغاانستان بحیپ یک دولت مست ل حق تأسیس روابط دوستانه را با روسیه –
 از وجایب یک پادشاه مست ل مسلمان است  که از برادران مسلمان خود که در هند اسیر اند  پشتیبانى کندر  –
بالخره تأسیس روابط با اقوام مأوراى خبط دیورنبدرا  کبه ببا اغاانسبتان ارتبباط نبژادى  مب هبى و تباریخى دارنبد  و  –

 ر (۰٥) وق طبیعى اغاانستان شناخته است  مجاز میدانستنداین ح ی ت را اعتراف و از ح ۰٢۲۰بریتانیا در معاهدد 
مح بق روسبى  انگلبیس هبا بجباى تجزیبه و تحلیبل واقعبینانبه و اندیشبمندانو ولودارسکى  ل ا از همین سبب بود که ب ول  

ى تعبویض او ا   ]مناسبات اغاانستان و روسیه  به مشى سرسختانو پشت پازدن به مناغع اغاانستان ادامه میبداد و در پب
 ر(۰٦)را درک کند  بود« برترى اتحاد با بریتانیاى کبیر»امان خ با شخ ى که 

 (پایان) 

 يادداشت ها و مأخذ

 ر ۰۲۰ – ۰۲۲  یاک یهارم روسى   فحات ٣۰ر لنین  کلیات آثار  جلد  1
 ر۰٧۸  ص (۲۸۸۰ترجمو عزیز آریانفر)- ولودارسکى  میخاییل ر  ۲
 ر۰٧۰ر همانجا   ص  ٣
ى روسبى ببه معنباى راهبزن  و یباغى ببه کبار رغتبه سیاس ادبیات در که است ىیاغ و سرک  مسلح مردان ىمعن به ىترک زبان در ى باسمایر  ١

 م ۰٢۲٥  -9191 ىدر سبببالها  ىشببورو  بر ببد حرومببتبودنببد کببه    ىمررببز  ىآسبببیا  از مسببلمانان از  روههببایى متشببرل  اِسببمییانب اسببت ر
  ملببىم ا ببد مبب هبى یببا   ىبببرا  بودنببد رببه  ىشببود  اغببراد مى دیببده آنببان اهببداف در طیببف رببه بببا وجببود اختالغببى باسببماییان  رهبببرانمیجنگیدنببدر 

 و علبل ىشبپیدای  ىها   زمینبهغرهنگبى  ترکیبب   ب رد  اظهارنظرهبا درببار   مى باسماییان  از نه ت  ره  رمتر از  د سال  طى در  ر جنگیدند مى
از دور   بخشبى عنبوان را ببه با باسبماییان جنگ  همواره  ره  ىشورو  ر مورخان است  بوده  بسیار متفاوت  آنان  نهایى و شرست خستینن ىموغ یتها

    ن ب  تأرید ربرده  در اقت اد منط ه  آنان و تأثیر مخرب باسماییان ىیاغیگر اند تا بر ویژ ى  اند  روشیده قرار داده  موردبررسى« داخلى جنگ»
 باسبماییان    حررت ىغیرشورو  از منابع در برخى ره دهند؛ در حالى جلوه پراهمیت  از آنان  و حمایت  بریتانیا را در تحریك یون  خارجى  دول

 ر  است شده ارزیابى ملت اهانة یكخو ىآزاد از قیام نمایشى  شکل  به و  اه تورانیسم از پانى نمود عنوان به
امپراتبور  خانبات بخبارا تحبت الحمایبه  ۰۰٧٣ببودر ببا وجبود  کبه از سبال  امیر بخبارا(  آخرین ۰۰۰۸ - ۰٢۱۱سید میر محمد عالم خان )ر  ٥

 ۲روز امیبر بخبارا پبس از حملبو   رو خبود را داشبت قرار  رغته بود  امیر در اداره امور داخلا آزاد  عمل داشت و نظام سبلطنت مطل ب روسیه
هبا    و  در سبالر   نایبار ببه دوشبنبه و از آنجبا ببه کاببل رغبت و در همانجبا در  شبت  مبیالد  نیروهبا  ارتب  سبرخ شبورو  ۰٢۲۸سبپتمبر 

یبک کباپى  نشبر کبرد کبه  الملل بخبارا ببه زببان غارسبا  پناهند ا در اغاانستان عالوه بر ارتباط با باسماییان خاطرات خود را به نام تاری  حزن
 آن نزد این قلم موجود میباشدر

 .The emergence of modern Afghanistan; politics of reform and Gregorian, Vartan. (1969)ر   ٦
Stanford, California, Stanford University Press. 1946.-modernization, 1880   )ر۲٣٥  ص )ظهور اغاانستان مدرن 

 ر  L/P&S/20/ B289ادمحرمانو استخبارات انگلیس  آرشیف هند ر اسن ٧
 ر(ر  دولت و اپوزیسیون در اغاانستان ر ۲۸۰۸بویکو  وشدیمیر /ترجمو آریانفر  عزیز )ر ۰
 ر نظیف خ شهرانى٢

 اغاانستان در مراحل نخست توسعه مست ل  ترجمو آریانفرر وشدیمیر بویکو ر ۰۸
 ر۰٧٧و همسایه هاى جنوبى شان ایران و اغاانستان  ص    شوروى ها ولودارسکىر  ۰۰



  

 

 

 6تر 6 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

 

 ۰٢٣۸(  مأمور دستگاه استخبارات   و  اولین مبأمور عالیرتببو اسبتخبارات روسبیه ببود کبه در سبال Georges Agabekovر آقابکوف ) ۰۲
  مرکزى   ردیدر  به غرب  ریخت و کتب اغشا رانو او سبب دستگیرى وسیع  عمال استخباراتى روس در شرق نزدیک و آسیاى

 ر۲١١  ص  ۰٢۲٢-۰٢۰٢ر لیون پوشدا   ا الحات و اغتشاشات در اغاانستان ۰٣
 ر۲١١  ص  ۰٢۲٢-۰٢۰٢ر  لیون پوشدا   ا الحات و اغتشاشات در اغاانستان ۰١
دلیسبپى  هبر دو دولبت ر در مکتوب  میمو معاهدد بعد جنگ است الل اغاانستان با انگلیس ها  کر شده اسبت کبه و بع قبایبل سبرحد طبرف  ۰٥

خود )اغاانستان : انکشاغات  سیاسى آسیاى مرکزى و جنبوبى ( مینویسبد کبه اغاانهبا حا بر نبودنبد ببدون مکتبوب میباشدرر غریزر تیتلر  در کتاب 
یبر قبانونى ببودن آن سال بعد از آن  مواغ ه این بود که کبه تبا غ ۲٦معاهده را ام ا کنندر  وى عالوه میکند که هدف پالیسى حکومت انگلیس در 

   اعمال را که انگلیس ها مجاز دانسته بود  بر اغاانها ب بوشندر
 ر۰٧۰  ص  (۲۸۸۰ترجمو عزیز آریانفر)- ولودارسکى  میخاییل ر  ۰٦

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


