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 داکتر عبدالرحمن زمانی 

  افغانستانبيطرفی رژيم خاندانی  نقابجنگ جهانی دوم و 
    چهارم) قسمت (

  (از البالی اسناد آرشيف انگلستان) 
  با اتحاد جماهير شوروی  رژيم خاندانی  روابط

 یو ثبات رژيم خاندان   ميتحک برمحور   ، اـستعمار انگليسۀ بحيث يک رژيم دـست نـشاند ،پاليـسی رژيم خاندانی نادر ـشاهچون 
ی نيز پاليســی با اتحاد جماهير شــوروخارجی روابط ســياســی و ســتراتيژيک انگليس ها ميچرخيد، لذاپاليســی  منافع   نيتامو 

در رابطه با توصـيف  ، سـفير انگليس ها در کابل  مکوناچیريچارد محدود سـاختن و قطع نفوذ شـوروی در افغانسـتان بود. 
[با همـسايه ، اظهار داـشته اند[هاـشم خان]  ـسياـست خارجی نادرـشاه طوريکه خودش و ـصدراعظمش  «مينويـسدکه  پاليـسی اين  

-روش صـلح  آميز و آرام ميباشـد. از آنجاکه تقاضـای تعمير مجدد اوضـاع داخلی [تحکيم و ثبات رژيم خاندانی زمانی] -ها
تانه بايد برعليه  زمانی]  اليان متوالی جذب و هضـم خواهد کرد، همچو روابط دوـس جميع منابع و عايدات حکومت را برای ـس

تش را برقرار دارد. هيچگونه مداخله در ماورای ســـرحدات  هرگونه تشـــدد او را متيقن ســـازد تا با قوای خارجی مناســـبا
افغانسـتان وجود ندارد و طرزالعمل امان هللا خان در تخريش ترکسـتان روسـی از يکطرف و هند [بريتانوی] از جانب ديگر 

در اکنون به کلی متوقف گرديده اســت. اين نوع ســياســت و روش مطابق عقل و منطق اســت و هيچ دليلی وجود ندارد که  
تانوی، راپو ســــاالنروش صـميمانه آن شـک و ترديدی را ايجاد کند».  ف هند ب صــــفحه ۱۱۲، شــــماره ۱۹۳۰ ۀ (اســــناد آرشــــ

ط خار ، همچنان )۲۸ اده، روا ست ادمک، ترجمه پوهاند محمد فاضل صاح مه اول قرن ب ستان در ن   ). ۲۸۸، ص افغا

  بازى بزرگ رقابت هاى شوروى و انگليس ۀدر چنبر لئ افغانستان بحيث يک کشور حا

  ١٨٨٣در سـال بار  نياول  یها و روس ها برا سيانگل ني) بBuffer State(  لئمملکت حا  کي  ثيافغانسـتان بح«اصـطالح  
). ۲۰۱۸(جان  و توماس راس، مورد استفاده قرار گرفت ».  است جها   ، دولت های حائل در س

اروپا  کيپلماتيو د کيتوازن قدرت اســت که در قرن هجدهم وارد تفکر اســتراتژ یاز تئور یحائل بخشــ   یمفهوم دولت ها
توان تصــور  یاوقات م یگاه.  بالقوه متخاصــم قرار دارد اي بيدو قدرت بزرگ رق  نياســت که ب یدولت حائل کشــور  شــد.

 نيکه بميباشــدمورد توافق دوجانبه منطقه   کياوقات  یدولت حائل گاه  کيشــود.   یآنها م  نيکرد که وجود آن مانع تضــاد ب
ــط  التيا کيتهاجم   .دو قدرت بزرگتر قرار دارد قدرت  نياغلب منجر به جنگ باطراف آن    یاز قدرت ها  یک يحائل توســ

  .شود یها م

 ی طرفانه را دنبال م یب  یخارج  استيمـستقل باشند، معموالً س یکه به طور واقع  یزمانرژيم امانی،  مانند  حائل،   یها دولت
  .کند یم زيمتما یاقمار یکنند که آنها را از کشورها

ــتان در کابل مينويســد که « ــفير انگلس ــتان از قول مکوناچی س ــيف انگلس ــتناد مدارک آرش زمامداران  لودويک ادمک، به اس
ــاي ــياســت حفظ موازنه در بين نفوذ دو قدرت همس ــتان از زمان عبدالرحمن خان باينطرف ، س ــت  یه اروپايافغانس در   یبدرس

ن پادـشاه جديد افغانـستان [نادرـشاه] احـساس داـشت که  يمنـصئه اجرا قرار داده بود. امان هللا تمايل نزديک به روـسيه داـشت و ا
افغانسـتان به  یپله ترازو ،یت مکوناچاسـاعت به جانب بريتانيا تمايل پيدا کند، به عبار بکزمان آن فرارسـيده اسـت تا عقر

ــيه بدرســت ــتان به  و یطرف عاليق بريتانيا خم شــده اســت که هر کس، شــايد حکومت روس به يقين بداند که حکومت افغانس
(ادمک،  .»را به عهده گيرد ینهائ ميموجود دارد که در صـورت ضـرورت تصـ  یندارد و هميشـه الرنسـ  یطرف آنها تمايل

ط  اده، روا ست، ص ترجمه پوهاند محمد فاضل صاح مه اول قرن ب ستان در ن   ). ۲۸۸خار افغا

افغانـستان همواره در تاريخ ديپلوماـسى ـشرق براى انگلـستان از اهميت خاـصى برخوردار بوده اـست .  انگليس ها بايد براى 
  ۀافغانســتان را تحت ســاح حفاظت  هندبريتانوى ، که حيثيت قيمت بها ترين گوهر در تاج امپراتورى بريتانوى  را داشــت،  

هند   ۀاز اهداف مهم سـياسـت اسـتعمارى انگليس در منطقه يکى هم  دفاع از منافع شـان در نيم قار«نفوذ خود نگهميداشـتند.  
و مهار کردن آرمانهاى توـسعه طلبى روـسيه  در رـسيدن به آبهاى گرم بحر هند بود  که بخـشى از “بازى بزرگ” را تـشکيل  

گامهاى متقابلى بردارند. جاسـوسـان انگليس به  زميداد.  ُگسـترش نفوذ روسـيه در آسـياى مرکزى سـبب شـد تا انگليس ها ني
يه قرار داشـت آسـياى مرکزى رخنه کرده تالش ورزيدند زم ينه را براى تبديل اين سـرزمين  پهناور (که در همسـايگى روـس

خيز براى اقدامات خصـــمانه در  ۀو بازار طبيعى فروش کاال هاى روســـى بود) به بازار فروش کاال هاى  انگليســـى و تخت
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نگليس در آسـياى مرکزى، ا ۀروسـيه فراهم نمايند. توجه حکومت روسـيه هم به آرزوى  برپايى مانع بر سـر راه رخن بربرا
ــياى ميانه  جلب گرديد ــتن هند از آسـ ــتان به عنوان طبيعى ترين مانع موجود براى جدا نگهداشـ ،   . »به افغانسـ (ولودارســـــــــ

ل  خاي انفر( Ͳم ز آر شاور ٢٠٠١ترجمۀ ع ا ميوند،  ه هاى جنو شان . مرکز     ). ٣٥، ص) . شوروى ها و همسا

ــت يافت،  و قبل از پيروزى انقالب   ۀکه در نتيج ،افغان و انگليس  ١٩١٩قبل از جنگ  ــتقالل کامل دس ــتان  به اس آن افغانس
يه  ١٩١٧اکتوبر   تان  در مرکز رقابت هاى  دو امپراتورى  و قدرت  بزرگ   ،روـس اند، افغانـس که بلـشويک ها را بقدرت رـس

 )  ثبت ـشده است .The Great Gameبازى بزرگ  (تاريخ بنام  درتزارى قرار داـشت، که   ۀعـصر يعنى  انگليس و روـسي
گرچه اين قدرت هاى بزرگ نتوانســتند افغانســتان را تحت اشــغال مســتقيم  خود در آورند، اما هم روس ها و هم انگليس ها 

   توانستند قسمت هاى از خاک افغانستان را جدا سازند و در حقيقت سرحدات افغانستان را همين دو قدرت تعين کردند.

ــيدن به آب هاى گرم بحر هند را   بوفادارى امير حبي ــت اينکه روس هاخواب رسـ هللا خان به انگليس ها نيز، با درنظرداشـ
مناسبات ديپلوماتيک بودند،  اهميت خاص خودش را داشت   ۀميديدند، و آرزومند تماس مستقيم با دربار کابل وخواهان توسع

از هند بريتانوى، و قرارداد سـال    ١٩٠٧با انگليس،  مسـافرت سـال    ١٩٠٥ال سـ  ۀ.  امير حبيب هللا خان بعد از عقد معاهد
ال  . در روس و انگليس ،  هم از انگليس و هم از روس خود را مصـئون و مامون ـشمرد  ١٩٠٧ روس و   ١٩٠٧قرارداد ـس

ازى آنها خارج باشــد . دســت اند ۀدر "ســن پترزبورگ"  توافق کردند که افغانســتان از حوز  مذکورانگليس ،  دو ابر قدرت  
انگليـسها با بدـست آوردن امتياز کنترول ـسياـست خارجى کـشور ما، تعهد ـسپردند که ديگر از اـشغال بخش هاى  ـسرزمين ما 

  پرهيز نمايند و شوروى ها متقابالً وعده دادند که در پشت مرز هاى  تعين شده قرار گيرند.  

  

 

 

در تنگناى  بين شير  و   ١٨٧٨ديگرى از "بازى بزرگ"   مثل  امير شير على خان درسال    ۀامان هللا خان در مرحلغازی  
خرس قرار گرفت .  او در قبال رقابت هاى بين دو ابرقدرت  در ـشمال و جنوب افغانـستان ـسياـست بيطرفى را اختيار کرد. 

تعقيب   یشـورو هيهم در مناسـبات با روسـ و   سيدر مناسـبات با انگل  همرا   یجد  یطرف یخواهد ب یوى  اعالم داشـت که م
   .ديکند و افغانستان را به کارزار کشمکش  هاى دو قدرت مبدل ننما

ـغازى اـمان هللا ـخان  ـنادرشـــــاه،  برعکس ـپاليســـــی  
ميکوـشيد در رقابت هاى بين انگليس و روـسيه نقش 
مســتقل داشــته باشــد.  برخالف  ادعا هاى که دولت 

زديک و دوسـتانه  امانى با روسـيه  مناسـبات خيلى ن
داشت، و گويا عقده در برابر انگليس باعث نزديکى 
با روس و کمونيزم شــده بود، اين مناســبات  داراى  
فراز و نشــيب هاى متعدد بوده  و ســياســت مســتقل 

  ١٩٢٢دولت امانى ســـبب شـــد که تا اواخر ســـال  
روس ها با دو شکست بزرگ روبرو شوند. شکست 

کمونيســتى بود   نفر از هندى هاى  ٨اول دســتگيرى  
ــيه آموزش ديده بودند و چون روس ها  که در روسـ
ــتان به هند انتقال  ــتند آنها را از طريق افغانس نتوانس
ان،   ا را از طريق واـخ ا آنـه د ـت ــدـن د، مجبور شـــ دهـن
پامير و چترال بفرسـتند. شـکسـت دوم خروج تقريباً  
ان  دى  يى بود کـه در افغـانســــــت تمـام انقالبيون هـن

  . فعاليت داشتند

تان بات دوـس وروى ۀعواملى که بر مناـس تان و ـش تأثير منفى بجا گذاـشت،متعدد  بوده که از جمله ميتوان   در عهد امانی افغانـس
صـدور انقالب شـوروى به   ، پان اسـالميزم  ۀبدعهدى در پشـتيبانى از مفکور، تخطى از مواد تعهدنامه و کمک به افغانسـتان

ـسازماندهى گروه هاى  ،درقد  بين درياى آمو ۀتجاوز  روـسيه به جزير  ، ـشرق و ـشوروى ـسازى کـشور هاى آـسياى مرکزى
فعاليت هاى اسـتخباراتى  ، و مخالف دولت امانى (صـدور انقالب شـوروى به شـرق ونخسـتين سـازمان هاى چپ افغانسـتان)
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ـــــــــــفحات تحت عنوان(. را ذکر کرد روســــيه س، صــــ ل ازنگری دوره اما و توطئه های ان دالرحمن،  ط   زما ع ه  روا ت
 .( ه در عهد اما ستان و روس   افغا

ادمک «اگر چه باز هم روسـيه شـوروی بود که برای اولين بار حکومت نادر شـاه را به رسـميت شـناخت، لودويک به گفته 
 آنها ميگردد». ۀ مگر به زودی ظاهر شد که توليد شک و سؤظن متقابله بين هردو کشور مانع روابط صميمان

يه ـشوروی بصـورت    وی عالوه ميکند ايلی را درک کرده اـست که در روابط روـس «مکوناچی بدرـستی پاره مـشکالت و مـس
ــتان امان هللا را بحيث رفيق و دوســـت روســـيه تلقی ميکرد، طوريکه عقيده  جدی مؤثر ميباشـــد.  ذهنيت عامه مردم افغانسـ

د. غالم نبی خان [چرخی]بر عليه قوای بچه ـسقاؤ از طرف ـشمال جنگيد و از طريق داـشتندکه نادر خان رفيق بريتانيا ميباشـ 
ــيه داخل افغانســـتان شـــد. همچنان نادر، از طرف هند بريتانيا داخل افغانســـتان  رديد. از آنجا اســـت که زمامداران  گروسـ

هان امان هللا ميباـشد، مـشکوک ـشده افغانـستان [خاندان نادرـشاه] از احـساس همدردی روـسيه با غالم نبی، چنان که از هواخوا
   .»اند. به همين منوال احساس همدردی بريتانيا با نادرخان ذهنيت عامه را راجع به او مغشوش ساخته است

که بودانگليس ها ، علت آن تصـــميم بود که حکومت افغانســـتان را به رســـميت شـــناخت یروســـيه اولين کشـــوراينکه چرا 
] عجله کنيم،  تصـور خواهد شـد که ما نادر را به تاج و تخت رسـانديم . شـاهنادرخاندانی  اگر ما در شـناختن [رژيم «ميگفتند

ورو ايباهوش اـست بداند که  اين  اقدام درنظر هموطنانش    یخود نادر به اندازه کاف ود چيه  یـش او نخواهد داـشت   یبرا  یـس
 Rhea Talley Stewart (2000) Fire(او و همچنان ما خواهد بود».   .  ادامه حدس زدن  [به رـسميت نه ـشناختن] به نفع

in Afghanistan 1914-1929, page 573.  

کوتاه زمامداری غازی امان هللا خان، انگليس ها هميـشه افغانـستان را  ۀ  برويت اـسناد متعدد آرـشيف انگلـستان، بدون از دور
  نفوذ خود ميدانستند.  ۀ ساح

 خاندانی يک دروغ شاخدار رژيم یطرف یسياست به اصطالح ب  یادعا

 و پاليـسی خارجی رژيم خاندانی نادرـشاه، دروغين  ادعای  برای دانـستن بهتر  
آنچه مکوناچی در باال به آن اشــاره نموده اســت، اولتر از همه به يک ســند 

تحت عنوان « عينا نطق اعليحضـرت محمد نادر رژيم خاندانی خود  رسـمی 
ــتان)» ــاه غازی به تقريب افتتاح اولين مجلس عالی (شــورای ملی افغانس  ش

ــند . مراجعه ميکنيم   ــاه ميگويددرين ســ ی  که «عزيزان من! بنده خيلنادرشــ
متاثر ـشدم وقتيکه ياوه ـسرائی مغرـضين را ـشنيدم، ـسياـست من در افغانـستان 

ندارد، ســياســت من در افغانســتان ســياســت آشــکار اســت . من ســر و راز  
اـضح کنم تا ـشما از هر چيز واقف باـشيد و بکار وميخواهم هر چيز را بـشما  

وقتيکه من به کابل رســـيدم و شـــما ملت باصـــرار و تاکيد   های خود بدانيد.
ــتان انتخاب کرديد، وزارت خارجه فورا بتمام دنيا اعالن   ــاه افغانس مرا پادش
ــائی  اســـ ه تبرـيک و شــــــن اـب ه دول متـح کرد. بجواب وزارت ـخارـجه از هـم

من بنا بر  اصـــول و قواعد بين …حکومت حاضـــره اعتراف و اعالن شـــد
ا ـکه حکوـمت ســـــابـقه ـبا دول متـحاـبه عـقد کرده بود، المللی تـمام مـعاـهداتی ر

  ۱۱(صـــفحات  » . تصـديق کردم. ديگر هيچ معاهده سـری و علنی ننموده ام
ب افتتاح اول    ۱۲و  ه تق ــــــــــاه غازی  ــــــــــت محمد نادر شـ ـ ح عينا نطق اعل

ستان) .    مجلس عا (شورای م افغا

های دروغ و  یرژيم خاندان یطرف یبه اصـــطالح ب ۀ پشـــت پردســـياســـت  و   ادعاواقعيت ها راجع به اين   برای دانســـتن  
از همين قلم  برويت اسـناد آرشـيف انگلسـتان بنشـر (به ترتيب الفبا) شـان ميتوان به ده ها سـندی که در مقاالت ذيل   شـاخدار

 رسيده است، اکتفا نمود.  

  اقدامات حفاظتی و حمايتی انگليس ها بعد ازکشته شدن نادرشاه   .1
   پيام نادر خان بعد از اعالم پادشاهیاولين وعده و  .2
   برسی تقاضای ضمانت علنی از رژيم خاندانی نادرشاه در دوران جنگ جهانی دوم   .3
  تأسيس حکومت خاندانی نادرشاه  .4
   تصميم مهم و آخرين تالش انگليس ها برای نصب کردن نادرخان به مسند قدرت  .5
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  ؟چرا انگلستان نخواست اولترحکومت خاندانی نادرشاه را به رسميت بشناسد .6
   حمايت انگليس ها از رژيم خاندانی در دوران صدارت هاشم خان  .7
  دست به دامن شدن پی در پی رژيم خاندانی نادرشاه به انگليس ها   .8
   کسی اعطا گرديد؟ رتبه و مقام مارشالی به نادر خان چه وقت و توسط چه  .9

   رويداد های اسرار اميز و دست های مرموزی که در ده روز نادرخان را به پادشاهی رساند .10
  سفر عاجل مارشال هوائی و رئيس استخبارات هند بريتانوی برای آرامش خاطر رژيم خاندانی نادرشاه   .11
  عملکرد نادر شاه بحيث يک دست نشاندۀ انگليس ها  .12
   کاميابی ماسترپالن انگليس ها و رسيدن نادرخان به قدرت  .13
  کشته شدن نادرشاه و ترس و واهمه انگليس ها .14
  کمکخواهی از انگليس ها و شرايط نادرخان برای دست کشيدن از جنگ با سقوی ها  .15
  مالقات های محرمانه و سؤال بر انگيز نادر خان و برادرانش باسفرای انگليس  .16
  ای تقويت رژيم خاندانی نادرشاه نمونه های از اقدامات انگليس بر .17
   نمونه های از حمايت استخباراتی انگليس ها از رژيم خاندانی نادرشاه  .18
   نمونه های از حمايت همه جانبۀ انگليس ها از رژيم خاندانی در دوران جنگ دوم جهانی  .19
   ترس انگليس ها از شکست های متواتر نادرخان و ناکامی پالن های استعماری شان  .20
  درخواست نادرخان از انگليس ها برای ميانجيگری با حبيب هللا کلکانى  .21
  تعهدات و تقالی نادرخان برای بدست آوردن کمک های بيشتر از انگليس ها  .22
 . انگليس ها نميخواستند در رساندن نادر خان به قدرت اسناد تحريری بجا بگذارند  .23

محدود  یپاليسـ هدف اين چند مثال  ذيل در رابطه با مناسـبات رژيم خاندانی با اتحاد شـوروی به وضـاحت نشـان ميدهد که  
  سياسی و ستراتيژيک انگليس ها قرار داشت:منافع  نيتامو در خدمت بوده در افغانستان  یساختن و قطع نفوذ شورو

 جون   ٢۴ـکه ـبه ـتاريخ ـجدـيد ۀ  درين مـعاـهدمهم   ۀ  عالوه شـــــدن دو نکتـ   :دو كشــــور  یطرف  یـعدم ـمداخـله و ب  ۀ  مـعاـهد  تـجدـيد
 فعاليت های حاميان غازی امان هللا خان  و همچنان  به امضــا رســيد و هدف آن بصــورت واضــح جلوگيری از    ١٩٣١

داخته  از بين بردن ابراهيم بيگ لقی رهبر مجاهدين ـضد روـسی بود، که جنگ هايرا عليه نادرـشاه و بلـشويک ها براه ان
    بود.

 اين پيمان تجارتی بصــورت متناوب برای شــش ســال ادامه داشــت، تا  ۀ در بار  ات طوالنیمذاکر  :  تمديد قرارداد تجارتی
ــرکت «هاشــمی» که بعد ها بانک ملی  ــد،  ناميده  آنکه عبدالمجيد خان زابلی مدير ش ــا   ۀ معاهدش کرد. مذکور را امض

ــت امتياز   ــوروی قبول کند،  ۀ  تبادلرژيم خاندانی نميخواسـ ــمی را برای اتحاد شـ جنس از مجرا های نمايندگی های رسـ
های خـصوـصی که   تاجناس را در انحـصار ـشرک ۀ چون هاـشم خان ـصدراعظم ميخواـست قراردادهای تجارتی و  تبادل

 خود در آن سهم برازنده داشت، داشته باشد. 
  ــاس آن پرواز های منظم طياره بين   ۀ رارداد دوررژيم خاندانی اين ق :امتياز خط هوائی  نکردن تمديد امانی را که بر اســ

 تاشکند و کابل صورت ميگرفت، تمديد نکرد.
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 :رژيم خاندانی تعدادی از نمايندگی های ـسياـسی ـشوروی در افغانـستان را لغو   محدود ـساختن نمايندگی های قنـسلی ـشوروی
در انگليس ها فعاليت کارمندان قنـسلگری های ـشوروی در افغانـستان را برای هندبريتانوی تهديد ميـشمردند.   ، چونکرد

 افغانستان در شوروی نيز کاهش يافت.نتيجه تعداد قنسلگری های 
 افغانسـتان در گرچه   :  پسـتی ۀ  تنامقمواف

پست   يهامانی به عضويت اتحاد ۀ  دور
 بين المللی قبول شـــــد بود،  و بـعد از 

پارسـل پسـت و  ۀ آن قراردادهای تبادل
ه عقد گرديده بود، اما مخابرارتباطات  

ــتند که تلگرام  انگليس ها اصــرار داش
ها و انواع مراـسالت ميتواند تا پـشاور 

پسـته انتقال داده شـودو از آنجا توسـط 
 هند بريتانوی انتقال داده شود.

دانی    اـن ــال رژيم ـخ ل ســـ اه اپرـي در ـم
 ۀ به ابتکار مشـاور آلمانی شـعب  ١٩٣٢

ـيک قرارداد  پســـــت و تلگراف افـغان 
پســــتی با اتحاد شــــوروی را امضــــا 

که باعث اعصـاب خرابی و خشـم کرد
انگليس  هـا شــــــد. انگليس هـا يـک 
ــتان  ــتی را به افغانســ ــيون پســ کميســ

 ۀ به  رژيم خاندانی بفهماند که قبل از تطبيق اصـــالحات پســـتی چه گام هائی را بردارند. در نتيجه معاهدفرســـتادند تا 
    مطلوب نداد. ۀ پستی با شوروی نتيج

 در مقابل تجاوز شورویرژيم خاندانی گرنتی حمايت  تقاضای

اسـتخباراتی و سـياسـی انگليس ها به قدرت رسـيده بود، در رژيم خاندانی نادرشـاه  که به کمک ها و حمايت مالی، نظامی، 
ــتان ــت، بلکه  حفظ آن به ۀ جنگ جهانی دوم  نتنها مورد حمايت همه جانب ۀ آسـ  یاز عمده ترين چلنج ها  یيک  آنها قرارداشـ

انگليس ها اکتفا ننموده و از انگليس  یحمايت مخف یسـنت یبه پاليسـ نيز هاشـم خان صـدراعظم  هردو جانب تبديل شـده بود. 
تقاـضای رژيم خاندانی از انگليس ها برای البته   ـشد. ینظام  ۀها در ـصورت تجاوز روـسيه، خواهان ـضمانت آـشکار و مداخل

از آنجائيکه به اين طرف ادامه داشـــت.   ١٩٣٢روس ها از چندين ســـال، حد اقل از ســـال   ۀ  ضـــمانت حمايت به مقابل حمل
رژيم خاندانی به اين حقيقت پی برده بود خاندانی با سـرنوشـت اسـتعمار انگليس در منطقه گره خورده بود، سـرنوشـت رژيم 

و قوای    و متحرک  یزره یجـنگ افزارـهاـکه ـبدون کـمک ـخارجی نميتواـند ـبه مـقاـبل ـيک ـقدرت بزرگ ـبا اردوی مجهز ـبه  
به انگلستان سفر کرد تا بکوشد    ١٩٣٧ستان در سال  صدراعظم افغانهاشم خان  چانس ايستاده گی داشته باشد.  هوائی مدرن  

برای دفاع مـشترک از افغانـستان به يک تفاهم روـشن برـسد، اما باز هم مؤفق نـشد. انگليس ها برای دادن چنين گرنتی متردد 
ــتند، قبل از وقت برای ــپارنداقداماتی   بودند، چون نميخواس ــان بود، تعهدی بس ف   .که خارج از کنترول آنی ش ــناد آرشــــــ (اســــ

لستان   ). Forminka 97 of 18/10 1937, FO 402/19و  L/P&S/12/1932، ان

و وضـعيت ناشـی از   بی ثباتی انکشـافات بعد از جنجال پير شـامی  ۀ هم، در نتيج  ١٩٣٨دوم سـال    ۀ  رژيم خاندانی در نيم
وزير   ، «اوبری ميتکالف»١٩٣٨اکتوبر سـال در ماه    تالش های شـانرا با انگليس ها از سـر گرفتند.   سـياسـی در اروپا،

از کابل بازديد نمودند. اين بار اول هندلوی درســتيز  خارجه حکومت هند بريتانوی به همراهی «کرنيل جی بی هندرســن»  
به کابل ســفر ميکرد. تمرکز صــحبت ها بر عالوه از مســئله  هند بريتانوی از بود که يک وزير خارجه ١٩٢١بعد از ســال  

ــر ــت. اقوام س ــتان را نيز در بر داش ــيه بر افغانس ــی روس ــوع تجاوز فرض ــبات تجارتی، موض ف  (حد و مناس اســـــــناد آرشـــــــ
ــمـــاره ــــــــــــ ــتـــان، شـ ــــــــــــ لسـ  ;IOR L/P & S/12/1558. 18 Katodon 143 of 18/10/1938, FO 402/19 ;19/)هـــای    ان

Katodon 151 of 16/11/1938, FO 371/22257).  

تيتلر، ســـفير انگليس در کابل، يک نوع کمک به شـــکل تجهيزات نظامی، پول مشـــاورين -فريزردرين بازديد،  باوجوديکه  
         (همانجا).   تصميمی نگرفت.کدام افغانستان را پيشنهاد کرد،هيئت انگليس و قوای هوائی  نظامی به اردو

 روزنامه اصالح ١٩٣۶مارچ سال  ٣١شماره 
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ال   اه يکبار ديگر با الهام از ضـمانت انگليس ها  ١٩٣٩در بهار ـس ور رژيم خاندانی نادرـش برای کمک نظامی به پولند و کـش
د ال های ديگری که  احتماال قربانی تجاوز خارجی خواهند ـش تان همان ـس ، توجه انگليس ها را جلب نمود. اما وقتی در تابـس

ــد،  ۀ  از مذاکرات مخفيان که کمک مشـــکوک  نيترس  اانگليس ها با اتحاد شـــوروی که در مســـکو جريان داشـــت، آگاه شـ
تجاوز  تخيل بيترت نيبدو شــود، غلبه کرد یداريخر  ايدســت آزاد در آســ   متيدر اروپا به ق  یغرب یبه قدرت ها یشــورو

لســـــتان، دف خارجه،   .قرارداد خط مقدم در  به افغانســتان را  یالوقوع شــورو بيقر ف ان   ۱۹۳۸راپور ســـــاالنٔه  اســـــناد آرشـــــ
ستان و شماره    )Afghanistan-Annual Report 1938, para. 5; Katodon 34 of 7/5/1938, FO 402/2 افغا

در   یاقدام مشــترک احتمال کي یرا برا یمفصــل  یشــنهادهايپهاشــم خان  از  لرتيت -زريفر ،  ١٩٣٩ ســال یجوال  ٧به تاريخ 
به  ايتانيبر یو اســتقالل افغانســتان حداقل برا  یکپارچگ ي  او  دگاهيکرد. از د افتيبه افغانســتان در یصــورت تجاوز شــورو

 یطرف م یحال که ظاهراً ب ني، در عرژيم خاندانیکرد،   یرا رد م  ینيتضـم نيچن  ايتانيمهم بود. اگر دولت بر  پولنداندازه  
لسـتان،  .مواجه ميـشدخرابکارانه در داخل و خارج از کـشور   راتيماند، ممکن بود در زمان مـشکل به تأث ف ان (اسـناد آرشـ

   .) Katodon 59of7/7/1939, IOR R/i2/I/113دف خارجه، شماره 

از لوی درستيز   ۀ  کميت   گرفت.  رقرا یمورد بررس  یبا تعلل معمول،  و لندن  یدر دهل  يتلرت  زريفر  یفور هيحال، توص  نيبا ا
هند در   اردوی  اسـتدالل کردند که  نا. آنها همچندنديترسـ  یم ،کردند یکه در مسـکو با آنها مذاکره م یشـورو عکس العمل

ند آگاه بود آنها حال،   نينبود. اما در عآماده  ارائه کمک مؤثر به افغانســتان  یمجدد بود و برا یآن زمان در حال ســازمانده
  ن، يباشــد. بنابراجاپان  اي ايتاليممکن اســت به نفع آلمان، ا رايبرخورد کرد، ز  یهرم یبا ب  ديبا درخواســت افغانســتان نبا  که 

ــند،کمائی کردن در تالش   ديبا  هایســ يبود که انگل  نيدر لندن ا  یريگجهينت ــتر باش آموزش  یبرا  يیهااگرچه کمک  وقت بيش
لســتان، دف خارجه، شــماره   .ـشد  ـشنهاديپ هيدفاتر دولت ترک  قيارتش افغانـستان از طر ف ان  .GOI to IO, No(اســناد آرشــ

io86 of 6/8/i939 .(  

ورد بحث قرار گرفت. کارشـناسـان به تاريخ پانزدهم اگسـت مموضـوع دوباره در نشـسـت مشـترک دفاتر خارجه و هند   نيا
حال، آنها بتوانند از  نيدوجانبه با دولت افغانـستان پاـسخ مناـسب خواهد بود تا در ع  تيتوافقنامه حـسن ن کيتوافق کردند که 

لســـتان، دف خارجه، شـــماره(  اجتناب کنند. یبه کمک نظام یهرگونه تعهد قطع ف ان  نيا  )FO 371/23631   اســـناد آرشـــ
خشــک   یحت یو شــوروها  یناز ۀ موافقت نام رنگ  نکهياز ا دو روز بعد -به کابل منتقل شــداگســت    ٢١پيغام به تاريخ  

  شود.

ً يتقر ـبه نوـبه خود ـبه آلـمان    زين  ايـ ـتانيحمـله کرد و بر پولـندآلـمان ـبه    بنتروپ،ير-مولوتوف  ـمانيپ یهفـته پس از امضـــــا  کيـ   ـبا
وارت، ي، جان ام ابريتانوی دولت هنداســتخبارات دفتر رئيس   ینشــســت ســر کيماه اگســت   انيدر پا  .اعالم جنگ کرد

 صــورت گرفت. انگليس هاافغانســتان در کابل   صــدراعظم. ژوبرت د ال فرته، با یب  پيليفرمانده هند، ف يیهوا مارشــالو
تان بودها  یآلمان تعداد زيادی از نگران حضـور   تیکه در صـورت وقوع جنگ، م نددر افغانـس حکومت  رييتغ یبرا ندتوانـس

  شد. استفاده  یمرز ليقبا کيدر تحر یو نقش اساس کابلدر 

ف  (دو طرف حاـصل نـشد.   نيب  یدر مورد تبادل اطالعات اطالعات یتوافق مـشخصـ   چيحال، ه  نيبا ا  لســتان، اســناد آرشــ ان
در طول جنگ  هایسـ يها و انگلافغان  نيمورد ب  نيهر آنچه در ا  )N. 4740, 29/8/i939, FO 371/2  دف خارجه، شـــماره

   د.بودر کابل محدود  ايتانيبر سفيرهاشم خان و  نيب یخصوص یهااتفاق افتاد، به مالقات

خواهند  روزيمحور پ یکردند که قدرت ها یفکر مرژيم خاندانی  آتش جنگ شــعله ور شــد، هم مردم افغانســتان و هم  یوقت
آلمان    ژهيمحور به و  یقدرت ها  تيافغانســـتان و عموم مردم از موفق  یاســـ يســـ  یها تياز شـــخصـــ  یرو برخ  نيشـــد. از ا

ــدند. عالوه بر ا ــحال ش ــاه محمود خان،  ح  داخلطرفدار آلمان در   یجناح ها  ن،يخوش ــردار ش ــتند، مانند س کومت وجود داش
  .یخان زابل ديسردار محمد داود خان و عبدالمج

نادرشــاه  و    ینگهداشــتن مناســبات رژيم خاندان یمخف یاز  پاليســ   یتاســ به خويش    ۀســلط  یحفظ و بقا  یبرا یرژيم خاندان
  بزرگ و منطـقه ـبه مـعامالت پشـــــت پرده پرداـخت و ـبا هيـله و نيرـنگ   یرژيم ـبا ـقدرت ـها  یاطميـنان ـقاطع انگليس ـها از بـقا

هاشــم   مشــغول ســاخته و فريب دادند.مردم را   یعنعنو  ۀبر چهره و تشــکيل لويه جرگ یبا کشــيدن نقاب بيطرف های مختلف 
 ديها روابط را خراب نکرد و د یها را حفظ کرد و هم با آلمان یســ يم رابطه با انگلدو جانبه پشــت پرده، ه اســتيســ خان با 

 یب اسـتيبه عنوان سـ  سـندگانياز نو یدسـت توسـط برخ کيبه  تربوزدو  گرفتن اسـتيسـ . اين شـود یم  روزيکدام طرف پ
آلمان در  ینظام یها یروزيپ  ريتحت تأث یجوال لي«در اوا اسـتيسـ  نياز هم یرويشـده اسـت. هاشـم خان با پ  مجيدت  یطرف

  به عنوان فرستاده آلمان به افغانستان خوشحال شد». گياز انتصاب هنت  یپنهان ،یجبهه شرق
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  (ادامه دارد)

 


