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 رازهاي سر به مهرتاريخ ديپلماسي افغانستان
 در نيمه خنست سده بيستم 

 
 
 

 و تيخانف پليف ،الکساندر کنيازف، عبداهللا يف، پانني
 
 
 و گزارش  به گزينش

 عزيز آريانفر   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رازهاي سر به مهرتاريخ ديپلماسي افغانستان
 در نيمه خنست سده بيستم 

 
رت الکساندر کنيازف، پرفيسور داکرت عبداهللا يف، پرفيسور داک

و پروفيسور داکرت  پرفيسور داکرت پليف ،پرفيسور داکرت پانني
 تيخانف
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 و گزارش  به گزينش

 عزيز آريانفر   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گروهي از دانشمندان روسي :نوشته
 

 رازهاي سر به مهر  
 تاريخ ديپلماسي افغانستان

 خنست سده بيستم در نيمه
گزيده مقاالت در باره دوره هاي پادشاهي امان اهللا خان، حبيب (

: اهللا خان کلکاني و نادرخان و نيز رخدادهاي آسياي ميانه
هنگامه انور پاشا و کارروايي هاي ابراهيم بيک لقي در مشال 

 )افغانستان
 
 

ي با هبره گريي از اسناد تازه افشا شده بايگان براي خنستني بار
 : هاي شوروي پيشني 

پرده از رازهاي سر به مهر تاريخ  معاصر کشور در نيمه خنست 
 .سده بيستم برداشته مي شود

 
  

 عزيز آريانفر :  و گزارش  به گزينش
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 :اهدا به
بزرگرتين تاريخ نويس و رويدادنگار، بزرگرتين خامه پرداز، 

ابرمرد  -بيستم کشور پژوهشگر و انديشمند نيمه خنست سده
واالگهر و ورجاوند فرهيخته يي که سيمايش در درازاي دهه ها 

و » بيمار«پيوسته فراسوي گرد و غبار برخاسته از تندبادهاي 
خامنان برانداز سرزمني ما پنهان نگه داشته شده بود و هرگز 
از جايگاه واال و هنر باالي وي چناني که درخور شان واراسته 

سته او و بازتابگر سپامسندي بي آاليشانه ما به و سيماي آرا
پيشگاه او باشد، بزرگداري و ارجداري شايسته و بايسته نشد، 

 .   فيض حممد کاتب هزاره روانشاد 
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مقاالتي که در سال  هبرتيناثر دست داشته، گزينه يي است از 
بيشرت ( هاي پسني در باره تاريخ ديپلماسي  و سياسي کشور ما

در باره رويدادهاي دراماتيک دوره هاي فرمانروايي امان اهللا 
کشورهاي مهسايه نيزو خان، حبيب اهللا خان کلکاني و نادرخان 

هنگامه انور پاشا : و مهچنان حوادث آسياي ميانه آسياي ميانه
 در پرتو و کارروايي هاي ابراهيم بيک لقي در مشال افغانستان

يا  ظامي روسيه و سپس شوروي با انگليسن -رويارويي هاي سياسي
 آنچه که راديار کپلينگ آن را زماني بازي بزرگ خوانده بود؛

از سوي دانشمندان و  در گسرته جامعه کشورهاي مستقل مهسود،
 .پژوهشگران سرشناس اين کشورها نگاشته و چاپ شده است

 
مقاله بازتاب يافته در فصلنامه  ده ها اين مقاالت، از ميان

پايتخت  –که در بيشکيک» فغانستان و امنيت آسياي ميانها«
مجهوري قرغيزستان به کمک بنياد فردريش ايربت مجهوري فدرال 

دانشمند  -آملان و به مهت پروفيسور داکرت الکساندر کنيازيف
چاپ مي شود، و ديگر آثار چاپ شده  -نامدار افغانستان شناس

زبان روسي، برگزيده  در گسرته جامعه کشورهاي مستقل مهسود، به
 .و به زبان پارسي دري برگردان شده است

 
و روشنايي افگين آن  آگاهي خبشيمعيار گزينش مقاالت، مهانا   

ها و داشنت بار تارخيي و امهيت علمي آن ها و درجه وثوق آن ها 
به گونه يي که با خواندن . و راهگشا بودن آن ها بوده است
د در روشين دگرديسي ها و اين مقاالت، خواننده مي توان

دگرگوني هاي کشور، منطقه و جهان در  برهه يي حساس و 
سرنوشت ساز از تاريخ نوين ما قرار گريد و تصوير روشن و 
برجسته يي از آن چه در سرزمني ما در آن برهه  مي گذشت، به 

 .دست بياورد
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 پوينده و جوينده
 حلظه هاي گمشده و پنهاني تاريخ 

 
او  قلمزني است کوشا و . آريانفر را از دير باز مي شناسم

 .پوينده و جوينده حلظه هاي گمشده و پنهاني تاريخ -پويا
 

آموزش و اداره را در کشور آملان او زمني شناسي را در روسيه 
ده است؛ اما متامي مهرش را وقف تاريخ سرزمينش کرده است ـ دي

تارخيي که مهواره به امالي شهرياران و اصحاب قدرت نگاشته 
آمده است و اينک بايسته است که تاريخ کشور را از نو نوشت 

آريانفر به . دو از نو خواند و از نو در باب آن داوري کر
د و کار ترمجه آثار راسيت شيفتگي و مهر شگريف به تاريخ دار

تارخيي را نيز، يک دهه و نيم پيش از امروز با پشتکار روز 
 .افزون، آغازيده است

 
به ترمجه کتاب )] در سال هاي دهه هشتاد  سده بيستم([او خنست

و کتاب هاي کودکان » بنگاه انتشارات مري«هاي زمني شناسي در 
« نگني کمانبنگاه انتشارات ر«فين و اقتصادي در  -و آثار علمي

در مسکو دست يازيد؛ سپس در » بنگاه انتشارات پروگرس«و 
روزگار پناهندگي در آملان، به ترمجه آثاري پرداخت که جلوه 
هايي از تاريخ معاصر کشور و سال هاي نربد و آشوب را مي 

اين آثار بيشرتينه به خامه تاريخ نگاران روس و يا . منودند
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ته آمده است که خود گواه کسان ديگري از آن سرزمني نگاش
 . روزهاي اشک وخون، در کشور ما بوده اند

 
آغازيد و سپس کتاب هاي » ارتش سرخ در افعانستان«او از کتاب

را انتشار داد و » افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوري«
هاي ديگر  را در دو جلد چاپ کرد وکتاب» توفان در افغانستان«

اثر در  دوازدهاثر از مجله  آريانفر گزارنده  هفده. را
تاريخ است و بدين سان کارنامه او در عرصه ترمجه، آن هم در 
روزگاري که کار ترمجه بي رونق و کمرنگ  افتاده است؛ ارزنده 

 . مي منايد
 

آثاري را که او ترمجه کرده است، افق هاي تازه يي را در 
. نندتاريخ معاصر ما مي گشايند و ناگفته ها را بر مال مي ک

 . اشتذاما هنوز زود است که بتوان بر مهه اين آثار صحه گ
 

آريانفر آن گونه که مي سزد به زبان مقصد و زبان مبدأ وقوف 
ترمجه هاي او هر چند يک دست نيستتند؛ اما مهوار  . الزم دارد
او از نثري عادي مي . با زباني  روان و شسته .مي منايند

. مايه و پويا دست مي يابدرام به نثري نو آآغازد و آرام 
در معادل يابي در سطوح خمتلف کامگار است و  در پي هبره گريي 

 .از نظام واژگاني گسرتده
 

آريانفر خود، پژوهش ها و نبشته هايي در باب مسايل کشور و 
تاريخ معاصر دارد که بر خوردار از نگرشي ژرف اند و دراين 

 .ته شده استآثار، از منظري نو به قضاياي کشور نگريس
 

يکي از نبشته هاي او در  -» افغانستان به کجا مي رود«کتاب 
باب رويدادهاي کشور است که مهربانه به صاحب اين قلم خبشوده 

جز اين، چند جلد از سخنراني هايش را را نيز انتشار . است
داده و مقالت هاي  نيز پژوهيده است  که فيض آن ها را نيز 

 .عام کرده است
 

ين گزارنده پر تکاپو، توفيق افزون تري مي طلبيم و براي ا
 .چشم به راه ترمجه ها و نبشته هاي ديگر اوييم 

 
 

 لطيف ناظمي
 
 1388 تابستانفرانکفورت، 
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 اي خوشا ناله يي که بي اثر است
 

 آغاز سخن 
 

جاي مردان سياسي «: سخنوري فرهيخته و فرمهند فرموده است
مني دامن، شايد او به .  »که هوا تازه شود –يد درختبنشان

اين مهه دمشين : راسيت حق با او باشد؟ گاهي، با خود مي انديشم
ها و لشکرکشي ها و کشتارها و زدن و بسنت ها و سوزانيدن ها 
و ويرانگري ها که دستاوردي جز دردها و رنج هاي بي پايان 

اد دادن هزينه هاي آدم ها و ويراني آبادي ها و شهرها و برب
بي حد و مرز و به هدر دادن مساعي بزرگ نداشته است، در 

: سراسر تاريخ براي چه بوده است؟ تازه خردمندي مي فرمايد
 . »جنگ برنده ندارد«
 

مگر مني شد در روند تاريخ، انسان ها به جاي نربد و پيکار و 
 شبيخون و تاراج و به ياسا رسانيدن و به دار زدن و به توپ

پراندن و به زندان افگندن و پسان ها مبباران و موشکباران 
يک ديگر، به سوي مهرورزي و دوسيت و عشق و مهسويي و ....و

 مهگرايي و مهکاري رو مي آوردند؟ 
 

شايد هنوز جامعه انساني در دوران کودکي و شايد هم شور و 
شايد، هنگام !. نوجواني به سر مي َبرد» جهالت«گرمي و مسيت و 

لوغ و سپس پاييز  زندگاني و پريانه سري، خرد چريه گردد و ب
شايد . دگرگون شود و آرمان هاي وااليي پديد آيد» ارزش ها«

هم، مهان گونه که پريمردان ما در گذشته مي گفتند؛ در هناد 
يکي، آدمي را به سوي . اهرمين و فرشته: انسان دو نريو باشد

فرهنگپروري مي کشاند  نيکوکاري و رستگاري و انسان باوري و
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و . و ديگري به سوي تبهکاري و گناه و سيه روزي و بزهکاري
گفتار «شايد روزي برسد که اهرمين از پا بيفتد و سر اجنام 

 !بر جهان چريه گردد» نيک، کردار نيک و پندار نيک
 

باشد روزي فرا رسدکه باشندگان اين سياره خاکي، ديگر  مهه 
هبشت گونه خودشان زير سپهر روشن صلح با مهه بتوانند در خانه 

و آرامش به دور از جنگ و کشتار به سر برند و ديگر خونريزي 
 .   و خودکامگي به بايگاني تاريخ سپرده شود

 
آوخ، کنون که اين گونه نيست، پس چه بايد کرد؟ حاال که 

سخنوری آدميان مهه به جان هم ديگر افتاده اند و به گفته 
، چه مي شود کرد؟ »مهه رنگ مي فروشند -است مهه جا دکان رنگ«

بتوانيم جان به سالمت بربمي، بايد   براي اين که از اين کارزار
براي جنات خود و براي اين که زير پا نشومي، چشم بگشاييم و 
ببينيم که در جهان ما، در پريامون ما و سر اجنام درون خانه 

ريو بکوشيم تا ما چه مي گذرد؟ از سوي ديگر، بايد با متام ن
در نظام طبيعت ضعيف پامال «چه گفته اند که . نريومند شومي

 .»است
 

مادامي که ما . امروز، توامنندي و استواري در گرو آگاهي است
در راه گمي و تاريکي بسر برمي، نبايد اميد هبروزي و شگوفايي 

دسيت از «داشته باشيم و نبايد هم در انتظار آن باشيم که 
ما بر سر يک دو راهي قرار . »د و کاري بکندغيب برون آي

آگاهي مي رود، راهي ديگر به سوي   يک راه به سوي: گرفته امي
  . نابودي

 
. دوست دارم اين نبشته را از بازگويي دو رويداد ادامه دهم

 .دو رويداد نامتعارف، شگفيت بر انگيز و دلچسب
روح «تاب هنگامي که گرباچف به پاريس آمد، فرانسوا ميرتان، ک

مونتسکيو را به وي اهدا کرد و اين پيامي بود » القوانني
خوشايند و نويدخبش براي رهرب شوروي و کشور روسيه در آستانه 

عصر  -پا گذاشنت به يک عصر نوين در زندگي سياسي آن کشور
گذار از نظام توتاليرت شوروي به نظام نوين دموکرات و آزادي 

روشن است . اد و شگوفايي کشورهاي مدني با اقتصاد بازار آز
اين پيام براي گرباچف و ملت روسيه، پيامي بود روشن و گويا 

 ...و راهگشاه
 

چندي بعد، پس از فروپاشي شوروي و سرنگوني رژمي دمکراتيک 
خلق در افغانستان، يکي از فرهنگمندان که پس از سال ها 

ت با زندگاني در باخرتزمني به کشور بازگشته بود، ديداري داش
وقيت رهرب نظامي وي را . يکي از رهربان نظامي نامدار کشور

داد، تين چند از سرشناسان حملي گوشه و کنار کشور نيز » بار«
حضور به هم رسانيده بودند که هر يک حتايفي براي رهرب آورده 

او از اين که حتفه يي به مهراه نداشت، احساس شرمندگي . بودند
نش که چرا چيزي براي رهرب نياورده کرد و خويشنت خويش را سرز
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داکرت «مگر ناگهان يادش آمد که ترمجه پارسي کتاب . است
نويسنده نامدار روس را که  -نوشته بوريس پاسرتناک -ژيواگو

در هواپيما با خود گرفته بود، در  -براي خواندن در راه
چون چيز ديگري براي پيشکشي  نداشت، به . ديپلومات خود دارد

 . ان کتاب را  به رهرب اهدا کردناچار مه
 

رهرب نظامي نيمه با سواد که انتظار چنني حتفه يي را نداشت و 
نيز هرگز در زندگي کسي برايش چنني چيزي اهدا نکرده بود، با 
چشمان شگفيت زده در انديشه فرو رفت و به سان ابلهي به کتاب 

ار خريه شد و به روي جلد آن نگريست و سپس کتاب را به دستي
روشن . خود سپرد و اين ماجرا را براي مهيشه به دست فراموشي

است اين کار، نه پيامي به اين رهرب ساخته و پرداخته اوضاع 
نا به سامان کشور داشت و نه در آستانه سرازيري سيل بنياد 

مگر نفس اين رويداد که . برانداز طالبان به کشور؛ معنايي
از پايني فرهنگ و دانش در بايست ثبت تاريخ گردد، گواه بر تر

 . کشور، به ويژه در رهربي است
 

اين موضوع، تنها در قرينه رهرب نظامي  نا گفته پيداست که
سوگمندانه و دردمندانه، . نيمه باسواد يادشده صادق نيست

. يکي از مسايلي است که روح خنبگان ما را اسري گرفته است
ت سهمگني و بيماريي است، سخ -بيگانگي با کتاب و خوانش

 . چنني درماندگي در چنني عصر خيزش، خودکشي است. تباهکن
 

کمرنگ شدن و بي فروغ شدن مشعل فرهنگ، از ريشه يي ترين 
هرگاه قرار باشد از . داليل پسماني و تريه روزي سرزمني ما است

يکي از دو عامل تباهکن تارخيي نام بربمي، در کنار نداشنت 
 ارزش هاي فرهنگي از سرزمني ما است آگاهي، مهو مهني رخت بربسنت

سال کار کرد تا  500اروپا . که پيشينه چندين سده يي دارد
بنياد عقاليي و جتربي رئاليزم پراگماتيک را به ميان آورد و 

سال پس از سقوط دولت تيموريان، ما در خواب  500درست در مهني 
 . سهمگني فرو رفته بودمي

 
آگاهي مفهومي است بسيار  .برگردمي به ادامه گفتار... 

در اين جا سخن بر سر آگاهي . گسرتده، داراي ابعاد گوناگون
آگاهي يي که در گذشته با ترفندهاي گوناگون . تارخيي است

نگذاشته اند از آن هبره مند گردمي و با حتريف تاريخ، با 
دستکاري ها در تاريخ، با توطئه سکوت، با سانسور، با بسنت 

ها، يک مشت ياوه و چرند را به نام تاريخ زبان ها و خامه 
از اين رو، رسالت تارخيي کساني که به . به خورد ما داده اند

آثار دست اول دسرتسي دارند و به زبان هاي خارجي تسلط،  است 
که با برگردان اين گونه آثار، با روشنگري بر تاريکي ها 

 . پرتو بيفگنند و بر سياهي ها سپيدي
 

هنگباور دبستان تاريخ که بيش از دو دهه اين دانشجوي فر
سرگرم آموزش، کار و پژوهش سامامنند در زمينه تاريخ معاصر و 
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نوين کشور و منطقه بوده است، بي آن که در پي دستيابي به 
ستايش واژه يي که مشاري از  -»روشنگر تاريخ«برچسپي چونان 

 دوستان فرهيخته از سر مهر نثار اين کمرتين فرموده اند،
باشد، رسالت تارخيي و ميهين و فرهنگي خود دانسته است تا 
مشاري از آگاهي خبش ترين آثاري را که به زبان روسي در زمينه 
تاريخ خونبار معاصر و نوين کشور و منطقه نگاشته شده است، 
به زبان پارسي دري برگردان و مشاري از آثاري را که ديگر 

ديگر به زبان پارسي  انديشمندان و پژوهشگران از زبان هاي
دري برگردان منوده اند، ويرايش و باز چاپ و به دسرتس 

نگاه شود به زندگي نامه نويسنده در برگ (شيفتگان بگذارد 
 ).هاي اخري کتاب

 
انگيزه اصلي اين کار تنها يک چيز بوده است و آن هم اين که 
دردمندانه ما در کشور خود خنست تاريخ نگار، تارخيدان و 

کساني هم که  جسته . حرفه يي بسيار کم داشته امي1نويس تاريخ
و گرخيته به نوشنت تاريخ و يا کتاب هايي در باره تاريخ 
پرداخته اند، با کمبودهايي چون نداشنت دسرتسي به بايگاني ها 
و اسناد دست اول، نداشنت تسلط بر زبان هاي خارجي، نداشنت 

اير کمبودهاي آشنايي با روش هاي علمي تاريخ نويسي و س
در . ديگري که ناگفته پيدا و هويدا اند، رو به رو بوده اند

نتيجه، با اين فاجعه رو به رو هستيم که خبش بسيار بزرگي از 
کتاب هايي که به دست هم ميهنان ما نگاشته شده است، در 

اکادميک و متديک، از بيماري هاي  -کنار کاسيت هاي علمي
انبار زباني، مذهيب، تباري، خود گوناگوني چون بيماري هاي زي

از مهني رو است .خواهي، خودبرتربيين و مانند آن رنج مي برند
امهيت وارزش برگران آثار گرانسنگ از زبان هاي خارجي  که

 .         برجسته مي شود
 

 :فرانسوي ها مي گويند
روشن شدن يک مشع، مي تواند جهاني از تاريکي را به چالش «

اين کتاب بتواند به سان مشعي در اين شبستان  اميدوارم. »بکشد
بدرخشد و  شب و شب پرستان را به چالش بکشد و چراعي گردد 
فرا راه آيندگان ودر دست هر روشنگر روشن بني، به گونه يي 

چراغي به «: بانگ بر آرد -به فرموده شاملو -که بتواند
 . »من به جنگ سياهي مي روم –دستم، چراغي در برابرم

 
زومندمي، در پايان، در سر اجنام کار، رهي پيش ما آيد که آر 

 !خوانندگان گرامي خشنود باشند و ما رستگار
                                                 

کسي  –)هيستوري گراف( تارخينگارشايان يادآوري مي دانيم که ميان .   1
که به نگارش  منابع و ماخذ در علم تاريخ و پژوهش پريامون اين منابع 

يا  تارخيدانو ماخد و نيز تا اندازه يي به نسخه شناسي مي پردازد و 
کسي که به پژوهش و کاوش پريامون موضوعات )= هيسرتويک ( تاريخ نويس

خيي مي پردازد، تفاوت هست که در مندانه اين موضوع  در کشور ما تار
در نتيجه، کساني  را که پژوهش هايي در . چندان به سنجش گرفته مني شود

باره تاريخ منوده اند و يا کتاب هايي نوشته اند، به اشتباه تارخينگار 
 .  مي خوانند
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 !   ايدون

 
 عزيز آريانفر

 2009هبار 
 فرانکفورت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پروفيسور داکرت الکساندر کنيازيف
 

 چگونگي پديد آيي: افغانستان معاصر
 

وسيه تزاري و بريتانياي پريامون تاريخ رخنه دو امپراتوري ر
مهديگر، به » به پيشواز«کبري در سده نوزدهم در آسياي ميانه 
به گونه يي که روشن . پيمانه چشمگريي روشين افگنده شده است

امنيت مستعمره خود،  در پی تاميناست، امپراتوري بريتانيا 
به پيمانه  که بودديهيم پادشاهي بريتانيا » مرواريد« -هند

موضوع، هدف اسرتاتيژيک گسرتش تاثري بريتانياي کبري  بزرگي، اين
 . در حمور مشال باخرتي هند بريتانيايي، بوده است

 
اوايل سده بيستم، بريتانياي کبري با  –در جريان سده نزدهم

تالش به خاطر هپن ساخنت نفوذ خود در راه هاي منتهي به هند، 
روند  در. سه جنگ را در برابر افغانستان به راه انداخت

گسرتش مناسبات انگليس و افغانستان در اواخر سده نزدهم، مرز 
در نتيجه . مشال باخرتي متصرفات انگليس در هند تعيني گرديد

ميان امري  1893نوامرب  12سازشنامه امضاء شده به تاريخ 
ديورند، خط  -عبدالرمحان خان و مناينده بريتانيا -افغانستان
ميان هند بريتانيايي و چونان مرز » ديورند«نامنهاد 

افغانستان پذيرفته شد که کنون مرز ميان افغانستان و 
 .پاکستان را مي سازد
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سازمان  -پس از تالش هاي نافرجام لشکرکشي روسيه به هند
در پيوند با احتاد (، 1801هاي دن به سال 2يافته از سوي قزاق

، ) )پاول(فرانسه و روسيه در هنگام امپراتوري پل 
ري روسيه تنها در ميانه هاي سده نزدهم به گونه امپراتو

پس از يک رشته شکست ها، . هنايي به مرزهاي افغانستان رسيد
امارت خبارا و خان نشني هاي خوقند و خيوه زير وابستگي وسايل 

به سال . امپراتوري روسيه در آمدند) باجگزاري و خراجگزاري(
يان جنرال در نتيجه يورش بر گيوک تپه از سوي سپاه 1881

اسکوبيلف، سرزمني هاي ترکمن نشني نيز سراجنام به امپراتوري 
 . روسيه پيوستند

 
اين گونه، مرز پيشروي اعظمي امپراتوري روسيه در حمور جنوب 

با پيشروي بيشرت به سوي جنوب، امکان برخورد . رخيت يافت
برخورد سر که (منافع امپراتوري هاي روسيه و بريتانياي کبري 

با يکديگر در شرايط واکنش بيخي حمتمل در افغانستان و  گسرتده
برپايي کنرتل بر ايران و . ، مي رفت)نداشتندايران 

افغانستان در آن برهه براي هر دو امپراتوري مستعمراتي از 
سر . ديدگاه اقتصادي سودمند و از ديدگاه سياسي موثر نبود

ي ميانه اجنام، مهانا واقعيت هاي جديد جيوپوليتيک در آسيا
مرتبط با رويارويي دو امپراتوري مستعمراتي، به پيمانه 

استاتوس مستقل افغانستان و ايران را با پايان سده  یبزرگ
 . نوزدهم از پيش تعيني منودند

 
در آن برهه از تاريخ، افغانستان چونان کشور حايلي بود که 
 گسرته هاي زير کنرتل از سوي امپراتوري هاي روسيه و بريتانيا

افغانستان در ) بوفر(استاتوس حايل . را از هم جدا مي کرد
سراجنام از پيش تعيني گرديده بود که ناشي از توازن منافع 

اين . ميان سان پرت بورگ و لندن در آسياي ميانه بود
روس و  1887و  1873کمپرومايس با سازشنامه هاي سال هاي 

ر واقع، بر د. انگليس از پشتوانه هاي حقوقي برخوردار گرديد
پايه اين سازشنامه ها، مرزهاي مشايل و مشال باخرتي افغانستان 
با سرزمني هاي زير کنرتل روسيه در آسياي ميانه، تثبيت 

در حايل که خط ديورند مرزهاي جنوبي و جنوب خاوري . گرديد
 .کشور را از گسرته هند بريتانيايي، جدا مي کرد

 
بريون  -ا در گسرته هندخط ديورند، بسياري از قبايل پشتون ر

جايي که آن ها در استان مرزي مشال  -از مرزهاي افغانستان
در عني حال، موافقتنامه سال  3.باخرتي در اکثريت بودند، ماند

اجازه ) پشتون ها(روس و انگليس به افغان ها  1887و  1873هاي 
که در (داد تا به گونه هنايي در ترکستان افغاني نامنهاد 

                                                 
ان اشتباه گرفته شهروندان کشور قزاقست -با قزاق ها(در اصل کازاک .  2

که خاستگاه ايشان منطقه رود دن ) مليشيا(سپاهيان شبه نظامي  -)نشود
 . گ-.در جنوب روسيه است

 .گ-.در واقع دو نيم کرد. 3
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جايي که  -کوه هاي هندوکش در اين سوي گردنه سالنگمشال رشته 
تا اين هنگام واحدهاي گوناگون مستقل يا نيمه مستقل فيودايل 
مانند خان نشني ازبيکي ميمنه، خان نشني کندز و بيک نشني هاي 

مشاري . ، حتکيم يابند)موجود بود.] گ-مري نشني بدخشان[هزاره و 
کشور به گونه هنايي تنها  از استان هاي خبش هاي مرکزي و مشايل

در پايان سده نزدهم پس از امضاي سازشنامه هاي روس و 
براي مثال، هزاره جات . وصل گرديدند» افغانستان«انگليس به 

، که در مشال باخرتي کابل در مرکز کشور موقعيت )هزارستان(
به  1896و نورستان به سال  1893دارد، به گونه هنايي به سال 

 .سوي پشتون ها تسخري گرديد گونه هنايي از
 

در پيامد اين فتوحات، نقشه تباري مشال افغانستان به گونه 
حکومت افغانستان مشي نقل دادن پشتون . چشمگريي دگرگون گرديد

براي مثال؛ زمني ها در مشال . تباران را به مشال پيش گرفت
براي اسکان پشتون هايي واگذار گرديد که ناگزير بودند 

که به بريتانياي کبري پس از تثبيت مرز در امتداد ساحاتي را 
اين گونه، به سال . خط ديورند تعلق گرفته بود؛ ترک گويند

پشتون هايي از عشريه کاکر در استان مشال باخرتي مرزي هند  1902
بريتانيايي از سوي عبدالرمحان خان به هزارستان کوهستاني 

د سده نوزدهم در کل، براي مثال، در رون. اسکان داده شدند
سرزمني هاي هزاره نشني، در مشال و مرکز کشور، در نتيجه فشار 

هزار  100هزار کيلومرت مربع به  150از سوي پشتون ها از 
روي هم رفته، در پايان سده نزدهم . کيلومرت مربع کاهش يافت

ترکستان  هزار خانوار پشتون تبار  به 62و اوايل سده بيستم 
 . افغاني کوچ داده شدند

 
کشور مستقل افغانستان در سيماي کنوني، به گونه هنايي در 

توازن  پايیچهارچوب آن ميزان استقالل و مسووليت که براي بر
منافع امپراتوري هاي روسيه و بريتانيا، براي آن سپرده شد، 

به پيمانه بسياري، پشتون ها باخت هاي . در منطقه تشکل يافت
جايي که در زمني هاي  -خاوري سياسي و سرزميين خود را در جنوب

تارخيي پشتون ها اداره مستعمراتي بريتانيايي تثبيت گرديد، 
 . عمال با بردهاي سرزميين و سياسي در مشال هندوکش جربان منودند

 
در سر اجنام، واقعيت هاي تارخيي اواخر سده نوزدهم تا مهني 
اکنون تاثري بالفصل خود را بر وضعيت معاصر در درون 

براي مثال؛ ائتالف ضد طالبان که . ستان بر جا مي گذاردافغان
بيشرت سازمان هاي سياسي اقليت هاي تباري و مذهيب را که روي 
هم رفته، مهو در گسرته ترکستان افغاني و هزارستان مستقر 

 در حايل که جنبش طالبان بيشرت. بودند، با هم پيوند مي داد
ياي کشور واحد در ، بر آن ها با متايل براي احتبار پشتون

در اواخر سده نوزدهم با  تعيين شده چهارچوب مرزهاي
کمپرومايس منافع امپراتوري هاي روسيه و بريتانيا، فشار مي 

 .  آوردند
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در ميان پيامدهاي مهم سامانه نو جيوپوليتيک در منطقه، مي 
توان مهچنان برهم خوردن سنت هاي تارخيي مناسبات سياسي در خط 

کشورهاي . هند از راه گسرته افغانستان را مشرد -آسياي ميانه
مسلمان و هندوي منطقه آسياي ميانه و هند، با از دست دادن 
استقالل سياسي در روند وابستگي استعماري سده نزدهم، ، 

در عني حال، شرايط نو . ابتکار سياسي را نيز از دست دادند
خر سده مناسبات سياسي در منطقه آسياي ميانه، مقارن با اوا

نزدهم، تاثري چشمگريي بر مناسبات اقتصادي و اجتماعي مجاعات 
روشن است که در هند بريتانيايي . سنيت منطقه بر جا نگذاشتند

و در مجاعات آسياي ميانه که زير کنرتل امپراتوري روسيه 
سردار نشني  -خودخمتاري واحدهاي دوليت وسايل باالی ميزانبودند، 

در هند بريتانيايي، امارت خبارا و  هاي حيدر آباد و کشمري
 .خان نشني خيوه در آسياي ميانه روسيه موجود بود

 
اداره مستعمراتي ترجيح مي داد در اصول سازماني جوامع سنيت 
هند و آسياي ميانه مداخله نکند و به اصل کنرتل بريون از 

مهني گونه، برقراري اداره هاي مستعمراتي . سيستم تکيه مي زد
مپراتوري هاي روسيه و بريتانيا، منجر به دگرگوني از سوي ا

هاي سيستمي در تشکيالت جوامع سنيت آسياي ميانه و هند 
اقتصادي  -به مهني پيمانه، متاس هاي پوياي بازرگاني. نگرديد

 .ادامه مي يافت
 

مهه پيامدهاي  باحضور امپراتوري هاي روسيه و بريتانيا، 
راي جوامع آسياي ميانه و منفي از دست دادن استقالل سياسي ب

هند، منجر به دگرگوني هايي معيين در شيوه زندگاني توده هاي 
بريتانياي کبري و روسيه مقارن . باشنده اين سرزمني ها گرديد

با اواخر سده نزدهم، از کشورهاي بيشرت توسعه يافته از 
روشن است که حتقق منافع آن ها . ديدگاه اقتصادي عصر بودند

ره مستعمراتي، مستلزم دست کم تامني حد اقل در روند ادا
اين . توسعه الزم زيرساخت ها در سرزمني هاي زير کنرتل بود

.... بيشرت به ساخنت راه آهن، اجياد پست، تلگراف، بانک ها و 
مهه اين نو آوري ها، در گام خنست، متوجه . ربط مي گرفت

دي نيازمندي هاي اداره مستعمراتي بوده يا ناشي از سودمن
براي مثال؛ با توجه به بعد فاصله ها در . عملي بودند

امپراتوري روسيه، براي حتکيم حضور روسيه در منطقه، راه آهن 
تاشکنت و نيز راه آهن ماوراي قفقاز امهيت  -اورنبورگ

 . اسرتاتيژيک داشت
 

بي ترديد، بيشرتينه اين نوآوري ها براي برآوردن نيازهاي 
گان اروپايي که در آن سرزمني ها اداره مستعمراتي و باشند

حضور داشتند، بود که به گونه مستقيم به شيوه زندگاني 
با اين هم، دگرگوني هاي . جوامع سنيت منطقه سر و کار نداشت

. معني مدني در زندگي جامعه سنيت مستعمرات هر چه بود، رخ داد
در گام خنست، اين مرتبط بود با آن که زيرساخت اجياد شونده 
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ر رو، در گسرته جغرافيايي آسياي ميانه و هند قرار داشت به ه
 . و پس از رفنت امپراتوري هاي مستعمراتي بر جا مي ماند

 
براي منونه، اصول اساسي سيستم آموزش اجياد شده از سوي 
انگليسي ها در هند بريتانيايي، در گام خنست، براي آسان 

در ) ايش هاييروشن است با وير(سازي اداره آن تا مهني اکنون 
 1835هنوز به سال «. مجهوري هاي هند و پاکستان نافذ است

برای آماده رفرم آموزشي را در هند گورنر جنرال ماکويل، 
سازي کادرها براي اداره مستعمراتي از مجع خود هندي ها  

خون و رنگ پوست هندي  باپياده کرد و از آنان يک اليه فرعي 
با پويايي در اين . اجياد کرد و روحيات و طرز تفکر انگليسي،

سه خنستني دانشگاه ها  1857راستا، انگليسي ها در هند به سال 
 . در کلکته، مبيب و مدارس -را گشايش دادند

 
به زودي پس از وصل شدن گسرته مشال باخرتي هند با باشندگان 

با امضاي (پشتون هاي خاوري آن به هند بريتانيايي 
در اين جا ) ورند و عبدالرمحان خاناز سوي دي 1893توافقنامه 

در  1911در «هنوز . نيز دگرگوني هاي مهانندي آغاز گرديد
مکتب که هر آن ها  976ايالت مرزي مشال باخرتي هند بريتانيايي 

بيمارستان و  80هزار شاگرد سرگرم آموزش بودند،  32
به سال . درمانگاه، ده چاپخانه و سه روزنامه کار مي کرد

مرکز اداري ايالت مشال باخرتي مرزي که  -ر پيشاوردر شه 1913
باشندگان آن بيشرت پشتون تباران اند، کاجل اسالمي اجياد گرديد 

 . که در آتيه به دانشگاه پيشاور حتول يافت
 

دگرگوني ها در گسرته ايالت مرزي مشال باخرتي، درست مهانند 
اي زير ديگر استان ها در خبش باخرتي هند بريتانيايي در خبش ه

ساخت، آموزش و توسعه صنعيت در سال هاي حاکميت بريتانيا، 
حال آن . گشودندفصل معيين را براي کشور نو مستقل پاکستان 

که، در افغانستان مستقل، پس از چندين دهه مدرنيزاسيون از 
يليون مپانزده  براي 1978سوي کابل، در آستانه کودتاي اپريل

مشار پزشکان به . مارستان، بودبي 76مکتب و  4185باشنده کشور 
يعين تقريبا براي هر ده هزار نفر باشنده . نفر مي رسيد 1170

هنوز در آغاز سده بيستم، افغانستان مستقل . کشور يک داکرت
و زيرساخت، از گسرته  رابریآموزشي، تنظام آشکارا در توسعه 

پشتون نشني استان مرزي مشال باخرتي هند بريتانيايي، عقب 
اين امر، نقش فيصله کننده يي در دادن به آن . بود مانده

ارجحيت بازي منود که در آتيه پس از رفنت انگليسي ها از هند؛ 
خنبگان پشتون هاي خاوري استان مرزي مشال باخرتي، به ماندن در 

 .چهارچوب کشور نو مستقل پاکستان راي دادند
 

ه که در نتيج(به هر رو، استاتوس حايل بودن افغانستان 
کمپرومايس منافع امپراتوري هاي روسيه تزاري و هند 

، با آن که تا جايي شالوده )بريتانيايي به دست آمده بود
عقب ماندگي اين کشور را در عرصه زيرساخت در مقايسه با 
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سرزمني هاي مهسايه زير اداره بريتانيا و روسيه رخيت، به اين 
 .  يدکشور اجازه داد استقالل سياسي خود را حفظ منا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پروفيسور داکرت الکساندر کنيازيف
 

 قدرت هاي بزرگ 
 و 

 4در افغانستان] اتنيکي[مساله تباري
  

پس از جنگ هاي ضد انگليسي نيمه دوم سده نزدهم در 
يکي از گروه ) کوچي(افغانستان، حاکمييت که به قبايل کوچرو 

پيش . شت، بر جا ماندپشتون ها تکيه دا –] کشور[هاي تباري 
از هتاجم انگليس به افغانستان، در اين جا  حاکميت سياسي به 
دست حلقات حمدود خنبگان پشتون بود که با مناطق زميندار 

درست  -جسته و گرخيته درگري کشاکش هاي پيوسته بودند  تاجيک
مانند آسياي ميانه که مقارن اين زمان به روسيه پيوسته 

ه در وضعي نبودند که مقاومت پشتون ها انگليسي ها  ک .بود
را در نربدهاي رور در رو در هم بشکنند، عمال به پشتون ها 

                                                 
جنگ افغانستان و اسالم راديکال در آسياي «: برگرفته از کتاب ( .   4

 )133-127صفحات  –) »ميانه
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با (امکان دادند تا سلطه خود را بر ساير گروه هاي تباري 
در ازاي خودداري ) به رمسيت شناخنت سلطه آنان بر اين مناطق

 .از پيشربد سياست خارجي ضد انگليسي؛ قامي منايند
 

در حل امپراتوري روسيه نيز در اين برهه ديگر، از سوي 
. مساله افغانستان به سود پشتون ها، ذينفع از کار برآمد

بيشتريين زمينداران در آسياي ميانه و افغانستان در اين 
يگانه توده بزرگ  -هنگام تاجيک ها بودند و مهو تاجيک ها

ران پارسي زبان در منطقه بودند که به گونه سنيت  به سوي  هت
در آستانه هتاجم  روس ها و انگليسي ها به . گرايش داشتند

آسياي ميانه، مهو تاجيک ها در اين جا خنبگان فرهنگي و سياسي 
تاجيک با پويايي ] بومي[مهانا فرمانروايان . را مي ساختند

در برابر گسرته جويي روس ها در آسياي ميانه مقاومت و 
را، خيوه، و خوقند تاجيک ها در خبا. ايستادگي مي کردند

و زبان آن ها زبان رمسي و ادبي اين  5فرمانروايي مي کردند
 . دولت ها و توده هاي بومي بود

 
[ روسيه و انگليس با تثبيت و تعيني مرزهاي مشايل افغانستان 

 :زير را به دست آوردند] امتيازات
يک متحد داخلي در افغانستان در سيماي پشتون هاي کوچرو  -

ي اروپاييان مني توانستند سلطه خود را بر که بدون يار
هپن ] تاجيک ها[زمينداران با فرهنگ تر و دارا تر 

پشتون ها در مناسبات خصمانه با هيچ .  منايند، يافتند
يک از امپراتوري هاي اروپايي ذينفع نبودند؛ چون پيکار 
با هر يک از آنان، از دست رفنت  قدرت در افغانستان و 

را در ] شان[دشت هاي بياباني ]  سرزمني[بازگشت آنان به 
 . پي داشت

ميان ) بوفر(افغانستان به يک گسرته سياسي بي طرف پوشايل  -
در  . هند بريتانيايي و آسياي ميانه روسي مبدل گرديد
] نيز[عني حال، کشاکش ميان انگليس و روسيه بر سر تبت 

 .پايان يافت
تقريبا  خودميان  روسيه و پشتون ها سرزمني تاجيک ها را -

برابرانه تقسيم کردند و کنون ديگر افغانستان باثبات، 
زير حاکميت پشتون ها براي مسکو، کنرتل بر پامريي هاي 

 . تاجيکستان را از هر دو سو  تضمني منود
با اين گونه تقسيم تاجيک ها، روسيه از هرگونه تالش براي  

 .  بيمه بود» تاجيکستان بزرگ«) رنسانس(رستاخيز 
وسيه امکان يافت تا براي پديد آوردن خنبگان نو در ر -

نه از ميان تاجيک هاي پارسي ]  اين بار[آسياي ميانه 
که بي طريف استبلشمنت را (زبان، بل از ميان ترک تباران 

در آن هنگام ) اکتوئل(در گسرته جويي در حمور بسيار مربم 

                                                 
مانروايان ترک تبار  مانند در اين جا منظور از دودمان هاي فر.   5

منغيت ها در خبارا،  قون گرادها در خيوه و  مينگ ها در خوقند نه، بل 
 ].که بيشرت تاجيک تبار بودند[هسته هاي اصلي خنبگان است 
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 ، زمينه سازي)تامني مي کردند» حمور ايران« -براي مسکو
 . کند

 
سياسي پشتون ها که به  -مني توان گفت که نظام برتري تباري

و در عني حال به (آن پيمانه براي قدرت هاي بزرگ پذيرا بود 
پيمانه بسيار مساله امروزين افغانستان را از پيش پرداز مي 

ناخشنودي ازبيک ها، تاجيک ها، ترکمن ها، هزاره ها، ) کرد
خت که طبيعي است مهواره خود را بلوچ ها و ديگران را برنينگي

چندين بار اين . هنگام تقسيم قدرت آزرده مي پنداشتند
به گونه منونه؛ (ناخشنودي به خيزش هاي آشکار مبدل گرديد 

که از سوي دولت کابل ) خيزش هزاره ها در اخري سده نزدهم
مگر مهچنان آميزش پيوسته تبارها حيثيت فاکتور . سرکوب گرديد

به ويژه در ميان خنبگان افغان که هنوز در . رفتثبات را مي گ
سده گذشته بيشرت هويت خود را نه با تبار، بل با حمل زندگي 

خوسيت، قندهاري، : براي منونه[ 6داميي خود باز مي شناختند
کنري، هبسودي، کابلي، مزاري، هراتي، زابلي، هراتي، فراهي، 

 ].گزارنده -....بدخشي، پنجشريي و 
 
نزدهم و بيستم، زمينه ساز  -ا در دو سده اخرياين رونده 

 -بسيار پيچيده تباري) لندشافت(رخيتيابي گسرته سرزميين
هاي  گرديدند که به سنجش نگرفنت باريکي) پوليتيک اتنو(سياسي

براي منونه، فاکت بود و باش خبش بزرگي از باشندگان  –آن
مشال  در استان هاي باخرتي و) دري زبان(پشتونتبار پارسي گو 

باخرتي افغانستان که به مهني دليل به اشتباه تاجيک پنداشته 
امروزه جستجوي مکانيزم موثر حل و فصل سياسي را  -مي شوند

  7.دشوار  مي سازد
 

شکل گرفته در (سياسي ديناميکي  –اين گونه، توازن تباري
، با کاربرد مدل برتري يابي )بيستم -مرزهاي سده هاي نزدهم

در تباني با مکانيزم هاي طبيعي  هژمونسيت) دوميناسيون(
که زمينه ) اسيميالسيون(تثبيت شده تارخيي مهگرايي و مهگونسازي 

                                                 
// هنوز زود است نتيجه گريي ننماييم: جنبش طالبان«ماالشنکو، . آ.   6

 67، ص)7(  1ارهمش 1997، استکهلم، »آسياي ميانه و قفقاز«جمله 
، پراتيک کوچدهي )هرچند نه به پيمانه آن چنان گسرتده(مهزمان، .  7

باشندگان غري پشتون به سرزمني هاي سنيت بود و باش پشتون ها ديده مي 
 -به سرزمني هاي پشتون نشني[يکي از اهداف مشي کوچدهي غري پشتون ها . شد
براي . پشتون ها بودآن ها با ) اسيميالسيون(مهچنان مهگون سازي .] گ

خبشي از تاجيک هاي وادي هاي ننگرهار و کنر، با از دست دادن : منونه
»  پشتونيزه«زبان و پذيرفنت نام هاي قبيله يي عشاير پشتون پرياموني، 

تاجيک هاي افغانستان در عصر «. شاه يف، آر حممد: برگرفته از . شدند
، شهر »هنگ مادينشريه اوچرک هاي تاريخ، اقتصاد و فر«،  »جديد

   27. ،  ص1991دوشنبه، 



 20

را براي زدايش پيوسته تضادهاي قبيله يي و تباري در روند 
  8.مدرنيزاسيون دولت ملي  افغانستان فراهم منود، تامني  مي شد

 
جهان، مربوط  در نقشه سياسي) گلوبال(دگرديسي هاي جهانگري 

به جنگ جهاني اول، انقالب اکترب و  شکست روسيه ترازي، به 
ضربات  –دگرگوني هاي بنيادي آرايش نريوهاي خارجي ،سخن ديگر

جديي بر اين مکانيزم باريک دروني سياسي ثبات در جامعه 
سده بيستم،  1930 -1920سال هاي دهه هاي . افغانستان زدند

مارش «را به گونه چشمگريي با  سياسي افغانستان-نقشه تباري
به سوي آسياي ميانه دگرگون ساختند » پريوزمندانه دولت شوروي

چندين صد هزار از باشندگان اصلي ] که در اثر اين مارش[
تاجيک ها، ازبيک ها و ترکمن ها را ناگزير : آسياي ميانه

در سرزمني [ ساخت  جنات خويش را در آن سوي رود پنج و آمو 
 .جستجو منايند ] هاي جنوب

 
سياسي در پايان سده بيستم در هنگامه کوتامهدت  -توازن تباري

نه بي پشتيباني انگليسي ها در چهارچوب رويارويي با روسيه (
بچه (يعين به قدرت رسانيدن امري حبيب اهللا تاجيک ) شوروي
در آن هنگام، در اواخر سال هاي . در کابل برهم خورد) وسقاء

ال هاي دهه سي سده بيستم، عدم مترکز دهه بيست و آغاز س
براي . قدرت، افغانستان را در آستانه فروپاشي قرار داد

منونه، انديشه اجياد دوليت مستقل در مشال افغانستان با مرز در 
در . امتداد خط هندوکش به رهربي امري پيشني خبارا پديد آمد

چي پياده ساخنت اين انديشه، اميدهاي بزرگي به سرکرده بامسا
گريزي از آسياي ميانه بسته  –ابراهيم بيک لقي -هاي ازبيک

ابراهيم بيک فراخوان هايي هم به  ازبيک ها و هم به . بودند
ديگر مهاجران آمده از از آسياي ميانه و نيز باشندگان 

پشتون ها را رانده و کشور را آزاد « –افغانستان داشت
ه تشديد تنش اين ماجراجويي ابراهيم بيک، منجر ب. »!سازيد

هاي تازهء مناسبات  تباري نه تنها ميان پشتون ها و غري 
پشتون ها؛ بل نيز مهچنان  ميان ازبيک ها و هزاره ها در مشال 

 9.کشور گرديد
 

و روي ) وسقاءبچه (حبيب اهللا  -سرکوب آتيه نريوهاي امري تاجيک
بر کشور  1973تا   1929کار آمدن خاندان شاهي پشتوني که از 

سياسي  -نروايي منودند، مکانيزم هاي  لرزان ثبات تباريفرما
 . را  بازسازي منودند

 

                                                 
پيمايش هاي : ،  منازعه افغانستان.ح. عبادي. تورونوک س.    8

-URL:Http://www.ca استکهلم،   -آسياي ميانه و قفقاز// سياسي -اجتماعي
c.org/journal/10_1997/st_turonok.shtml 

« ، » يکستانتاثري حبران افغانستان بر اوضاع تاج«، .اسکندرف، ک.    9
  ، جمله آسياي ميانه و قفقاز، استکهلم

URL:Http://www.ca-c.org/journal/13_1997/st_skandar.shtml 
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پس از پديد آيي شوروي، سياست مسکو در منطقه به گونه اصويل 
برعکس، گرايش هايي رخيت يافته در گذشته، ادامه . تغيري نکرد

حاکميت در خبارا، خيوه و خوقند به دست خنبگان . منطقي يافتند
افزون بر آن، در روند  .ابسته به مسکو، افتادسياسي ترک و

نزديکرتي  ويژه و مبارزه با بامساچي ها، حکومت شوروي مناسبات
بر قرار منود و به ) امان اهللا خان(با رهربي پشتون افغانستان 

مهانا افغانستان دوره . وي جنگ افزار و وسايل فرستاد
وسيه شوروي فرمانروايي امان اهللا، خنستني کشوري بود که با ر

 .مناسبات ديپلماتيک برقرار منود
 

گسرته يي پياده شده در آسياي ميانه  –پارچه سازي تباري
شوروي، ادامه تقسيم سرزمني هاي پرمجعيت تاجيک نشني را در پي 

گذشته ازاين، از فرهنگ تاجيکي، مراکز سنيت فرهنگي و . داشت
اجيکي و انتلکتوئل آن که بر شالوده آن مراکز، زبان ادبي ت

فرهنگ عمومي ملي تاجيک ها شکل مي گرفت، جدا گرديده و 
خبارا و مسرقند به  –مراکز اصلي فرهنگي تاجيک ها. بريده شدند

باشنده [تاجيک هاي بومي . گسرته ازبيکستان شامل ساخته شدند
که کنون مشار آنان نزديک به دو ميليون نفر مي ] (ازبيکستان

رمسا به  10)ز ده ميليون نفر استمشار کل تاجيک ها بيش ا -رسد
 11.نام ازبيک ثبت نام شدند

 
خنبگان سياسي ازبيکستان بر شالوده شهر تاشکنت که تکيه گاه 

در گذشته، . ارتش تزاري در منطقه مشرده مي شد، شکل گرفتند
قبايل کوچرو ازبيک در نزديکي تاشکنت جا گرفته  1917پس از 
نيت زميندار ازبيک که به نوبه خود، حتا باشندگان س. بودند

در کنار تاجيک ها در وادي فرغانه و نيز در مناطق خبارا و 
مسرقند بود و باش داشتند، با بي مهري خنبگان تاشکنت روبرو 

جايي که چندين سده به دليل فعاليت  -دره فرغانه. گرديدند
هاي فرهنگي، ايديولوژيک و سياسي تاجيک هاي بومي، گرايش 

بنيادگرايي موجود بود، منطقه يي گرديد  -يهاي نريومند اسالم
که خنبگان آن از سوي دولت شوروي چونان خنبگان کمرت مورد 

 . اعتماد نسبت به خنبگان تاشکنت نگريسته مي شد
 

را ميان مجهوري هاي ازبيکستان، تاجيکستان و ] فرغانه[وادي 
ثبات حد اقل قرغزستان و . قرغزستان شوروي تقسيم منودند

ن با عناصر ترکي آنان ديگر مستقيما مرتبط بود با ازبيکستا
در مجهوري . سرکوب جنبش اسالميسيت و تاجيکي در وادي فرغانه

تاجيکستان شوروي، مهچنان در زمينه خنثي سازي جنبش اسالمي 
تاجيکستان کارهايي اجنام شد که نتايج آن تقريبا چنني به نظر 

 :مي رسد

                                                 
 2000بر پايه آمار سال .    10
، .ماسف، آر: براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت نگاه شود به.   11
؛ و 1991، ] انتشارات عرفان[، دوشنبه، ] تاجيکستان[تاريخ ترب تقسيم «

 . 2003، دوشنبه، »راندن ها و مهگونسازي ها: تاجيک ها«، .نيز ماسف، آر
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نواحي يي ماندند که   در چهارچوب اداري تاجيکستان بيشرت -
براي جوامع با سنت هاي ملي تاجيکي امهيت درجه دو 

در واقع، تاجيک هاي شوروي بدون مرکز انيت . داشتند
خودي ماندند و چنني شد که خود را ) مهگرايي(گراسيوني 

هم گسيخته  فرهنگ هاي از] پاره[چونان جمموعه يي از 
يصار، کوالب خجند، پامري، قره تگني جنوبي، ق: منطقه يي

 12تصور منايند 
قدرت در تاجيکستان، يکسره به خنبگان منطقه لينن آباد   -

واقع در دره فرغانه، سپرده شد که در  -)خجند يا خجنت(
. سال هاي  حکومت شوروي زير تاثري برتر تاشکنت بود

را رشته کوه ها از پيکره بزرگ ) خجند(ن آبادينلمنطقه 
د منطقه، مهه ارتباطات و تاجيکستان جدا مي کند و اقتصا

 . مواصالت آن به ازبيکستان گرايش دارد
ساختار نا استوار سياسي تاجيکستان براي مسکو بس سودمند 

تضمني مهمي بود ] »بي شريازه«چون، مهو، مهني گونه ساختار [بود، 
که (از گرايش دوباره باشندگان آسياي ميانه به سوي اسالم 

از هر ) ک ها مشرده مي شدندعمده ترين باورمندان آن تاجي
) احياي(گونه تالش ها و متايالت متوجه به رستاوراسيون 

نريومند يگانه توده داراي سنت هاي چندين سده يي » کشوريت«
کشورداري خودي در منطقه که به مهني خاطر بيشرت از ديگر توده 

، زيامنند ]در منطقه[هاي بومي از استاتوس کوو برقرار شده
 . شده بودند

 
با اعمار  آسياي ميانه در سال هاي دهه هفتاد سده بيستم،

بندهاي برق آبي عظيم و ذخريه هاي آب، وارد عصر جديد خود 
عصر مبارزه رو در رو به خاطر کنرتل بر منابع آبي  -گرديد
. سري دريا از کوه هاي قرغيزستان سرچشمه مي گريد. منطقه

اب مي سازد، در سرچشمه هاي آمو که سراسر ازبيکستان را سري
سيستم پديد آمده تقسيم . تاجيکستان و در خاک افغانستان است

نواحي مهوار آسياي ميانه را بس آسيب پذير منوده است و  ،آب
ثبات سياسي منطقه در بستگي مستقيم از کنرتل بالفصل بر سر 

 . چشمه هاي دو رودخانه قرار گرفته است
 

ناآرامي هاي بزرگ رخ  ،آنچه مربوط مي گردد به حوضه سري دريا
مگرآنچه مربوط مي گردد به آمو، کنرتل بر مناطق . نداد

کوهستاني منطقه که با باشندگان تاجيک، براي ازبيک ها که 
طي سال هاي حکومت شوروي از يک توده نيمه کوچرو به خلق کبري 

اين . زميندار مبدل گرديده بودند، به گونه حياتي الزمي بود
دهه هفتاد، در حمافل رهربي شوروي انديشه گونه، طي سال هاي 

جدي ) ترانسفارماسيون(يي پديد آمد در باره لزوم استحاله 
دروني در جامعه افغانستان و افزايش وابستگي افغانستان از 

 . آسياي ميانه شوروي
                                                 

اين فاکتور که در زمان موجوديت شوروي کمرت برجسته بود، در سال .   12
هاي نود يکي از مهم ترين فاکتورهاي در روند جنگ داخلي در تاجيکستان 

  ./گرديد
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سال هاي رياست . حممد ظاهر شاه سرنگون گرديد 1973در سال 

توازن  1978ريل اپن انقالب مجهوري حممد داوود و در آغاز مهچنا
هم . واقعي موجود اما شکننده تباري را در کشور نلرزانيدند

داوود و هم تره کي هر دو پشتون بودند و شايد نفس فاکتور 
حفظ توازن تباري را در  -شالوده بس مهم براي موجوديت دولت

 . سنجش داشتند
خله با اين مهه، در هنايت، مهو تعويض سيماي دولت که با مدا

نظامي شوروري محايت مي گرديد، هرم سنيت تباري افغانستان را 
دولت جديد، با انديشه هاي انرتناسيوناليسم پرولرتي . برهم زد

وارداتي از مشال، خودآگاهي ملي اقليت هاي تباري افغانستان 
را برانگيخت و اصول جديد تشکل خنبگان حاکم را نه بر نشانه 

انه هاي ايدئولوژيک پي ريزي هاي تباري، بل بر مباني نش
در روند شکل [وارد ساخنت کمپاننت  بيگانه ايدئولوژيک. کرد

با مکانيزم هاي هرچند هم شکننده، مگر با ] دهي خنبگان جديد
سياسي ناسازگار از کار -آن هم سنيت و شکل گرفته ثبات تباري

نتيجه اين شگرد، کانفيگوريشن شگفيت بر انگيز . برآمدند
جايي که زير تاثري  -اختار سياسي جامعه گرديدبازآرايي س

حتکيم يابي سياست خارجي اردوگاه هاي متخاصم، تضادهاي عمقي 
 . تباري، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهيب افزايش يافتند

 
درست پس از آمدن سپاهيان شوروري، اپوزيسيون مسلح افغان که 

د، از مهان در ظاهر با انديشه هاي جهاد با هم متحد شده بودن
آغاز در شرايط رقابت حاد گروه ها و رويارويي رهربان که از 
پيش امکانات حفظ وحدت سياسي را در آينده، ناممکن مي 

 .ساختند، تشکل يافتند
 

اين گونه، در اواخر سال هاي دهه هفتاد بر سر خنبگان حاکم 
. بود» آويزان«پشتون افغانستان هتديد از دست دادن حاکميت 

بي چشمداشت به منشاي (نبود که اکثريت قبايل پشتون بيهوده 
مهراه با تاجيک ها شالوده ) پشتوني هم تره کي و هم جنيب

مهو به . مقاومت  در برابر ارتش شوروي را مي ساختند]  جنبش[
مهني دليل، در افغانستان، شوروي ناگزير گرديد جنگ فرسايشي 

 . تباهکين را پيش بربد
 

سياسي پايدار نو در کشور ممکن  -اعيهيچگونه ساختار اجتم
پس از پشتون ها، تاجيک ها از ديدگاه مجعيت : نبود برپا گردد

اما مشار آنان براي نشو و منوي خنبگان جديد . دوم هستند
] براي شوروي[بل حتا . حاکميت به جاي پشتون ها بسنده نبود

با سنجش وضعيت تاجيک هاي باشنده آن سوي رود پنج در  –
ازبيک ها در . تاجيکستان شوروي، خطرناک هم بود مجهوري

افغانستان کم هستند و در ميان آن ها نيز مهچنان رسوبات 
شيعيان که در خبش هاي . کم پديد مني آيد» بامساچي گري«سيندرم 

ايران بود و  –مرکزي کشور و در امتداد مرزهاي افغانستان
ند و روي باش دارند، از ديدگاه تباري نامهگون و پراگنده ا
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کاربرد مشي  -تنها چيزي که مي ماند. هم رفته هوادار ايران
 .از مجله در ساختارهاي حاکميت. انرتناسيوناليسيت سازي بود

 
مهو به خاطر اين، با آن که شايد هم نه آگاهانه، از ديدگاه 

سياسي شوروي در  -سودمندي جيوپوليتيکي، اسرتاتيژي نظامي
با آن که . خود بي مانند بود روند جنگ افغانستان، در نفس

افغان هاي » جتاوزات«مادامي که ارتش شوروي : هم مطلقا خشن
مقاومت را که اکثريت آن را پشتون ها مي ساختند، بر ] جنبش[

کشور دفع مي کرد، در موسسات حتصيالت عايل شوروي و در صدها 
 بيخیکودکستان و پرورشگاه، فرزندان خنبگان هوادار شووري که 

تنها . ردم خود گسيخته بودند، آموزش و پرورش مي ديدنداز م
در کودکستان ها در شوروي بيش از ده هزار کودک رهربان 

سرنوشت . هوادار شوروي يا فعاالن دولت جديد، برده شده بودند
 . جنگ را بايد  زمان و دموگرايف حل مي کرد

 
بودند  13هزار سپاهي شوروي مستقر 140در افغانستان نزديک به

. چرتباز شامل بود –که در بافتار آن تنها چهار تيپ کماندويي
بقيه واحدها را يگان هايي تشکيل مي دادند، که به پاسباني 

مهچنان خلبانان، . سرگرم بودند... از شهرهاي بزرگ، راه ها و
مشار اين . توپچي ها، نشانزن هاي کمني گري، پرستاران و پزشکان

اي چريکي پيشربد نربد در مناطق سپاهيان براي مقابله با روش ه
جداي از آن که به ارتش دوليت . کوهستاني آشکارا بسنده نبود

 . افغانستان اعتماد نبود
 

عمال آگاهانه يا نا آگاهانه منازعه را تا جايي به مسکو، 
تاخري انداخت تا آن که در گام خنست، هم در آسياي ميانه 

هم آب رود خانه هاي برنامه هاي صنعيت سازي به پايان برسد و 
مشال به منطقه برسد و اين گونه وابستگي آن را از آمو کمرت 
بسازد و و دو ديگر آن که پشتون ها هم يا افغانستان را ترک 

]  شوروي بتواند[بگويند و يا خبش چشمگري شان از ميان برود تا 
سياسي جامعه افغانستان را بر  -جتديد سازمان ساختار تباري

مهچنان از سوي رهربي شوروي دي . نو عملي منايندشالوده هاي 
در واقع، تقسيم کشور به [کشور ) مترکز زدايي(سنرتاليزاسيون 

چند واحد سياسي در سيماي دولت فدرال و يا مجهوري هاي 
 14.استثناء قرار داده مني شد.] گ –فدرال

 
. طي سال هاي جنگ، بيش از يک ميليون از افغان ها کشته شدند

جنگ جدا . از کشور گرخيتند) بيشرت پشتون ها(ون پنج ميلي
شايد، . تناسب ميان گروه هاي تباري در کشور را دگرگون ساخت

                                                 
وي ذخريه در خاک شوروي  هزار نفر پيوسته  به عنوان نري سیاز مجله .  13

مستقر بودند که هر چند گاهي در نربد ها در افغانستان نظر به ضرورت 
 .  گزارنده –. به کار گرفته مي شدند

ص    -1995لياخفسکي الکساندر، تراژدي و شهامت افغان، مسکو، .   14
توفان در افغانستان ترمجه «اين کتاب را گزارنده زير نام (  6025-604

 ).و به چاپ رسانيده استمنوده 
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 -امحد زي –مناينده  قبيله بانفوذ پشتنون –رييس مجهور جنيب اهللا 
با عدم درک اين فاکت، پس از بازگشت سپاهيان شوروي از 

تغيري بافتار افغانستان، تدبريهايي را اختاذ کرد مبين بر 
تباري خنبگان حاکم با تالش بازگشت به توازن تباري شکل گرفته 

مگر در اوضاع جديد بي ثباتي و خالي حاکميت، اين . طي سده ها
يکي از جنرال هاي : تالش براي حاکميت کابل به فاجعه اجناميد

عبدالرشيد دوستم از ازبيک تباران  -موثر در حکومت جنيب
آن هنگام فرمانرواي استان هاي مشال  رافغانستان که عمال د

گرديده بود، خنستني کسي بود که در برابر احياي 
سر از . 15باالدسيت پشتون ها به پا بر خاست) ريستوراسيون(

در کشور  1995و تقريبا تا پايان   1989فربوري   15آغاز 
سياسي رخ داد که داراي  بار  -روندهاي بسيار پيچيده تباري

فزايش تضادها ميان پشتون ها و مهه ديگر جوامع هر چه بيشرت ا
تباري بود که موجب آغاز مرحله ديگر منطقي تکامل روند به 

قدرت رسيدن جنبش طالبان بر خبش بزرگي از گسرته کشور  
  16.گرديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پانني. ب. س
 مبارزه ديپلماتيک قدرت ها در افغانستان

 1921 -1919در سال هاي 
  

 -)1952-1882(سوريتس . ز) يعقوب(، ياکف  1919جون بيست و سوم 
در گذشته ژورناليست و سپس مناينده تام االختيار کميسارياي 

با فيصله  17،در ترکستان] وزارت خارجه[خلق در امور خارجي 

                                                 
جمله آسياي ميانه و «//  برخورد متدن ها سودي ندارد« ، .دوبنف، آ.  15

 77-72ص  –) 7( 1، مشاره 1997، استکهلم، » قفقاز
جنبش طالبان و به قدرت رسيدن آن، ربط چنداني به مساله تباري در .  16

البته، . طالبان بر اساس يک توطيه خارجي  روي کار آمدند. کشور ندارد
 .گزارنده -روشن است که با سو استفاده از  تنش هاي تباري

اواخر سده نزدهم، خبشي از مشال افغانستان رمسا به نام ترکستان  تا.  17
افغاني، سرزمني هاي فرارود به نام ترکستان روسي و سرزمني کاشغر که 

نام  کيانگ مجهوري توده يي چني ياد مي شود، به اکنون به نام ايالت سني
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به شوراي کميسارياي مجهوري سوسياليسيت فدراتيف روسيه شوروي، 
سوسياليسيت  مجهوري] سياسي[عنوان مناينده تام االختيار 

 .فدراتيف روسيه شوروي در افغانستان گماشته شد
  

در بافتار ديپلماتيک ميسيون سوريتس که در مسکو گزيده شده 
بود، پنج نفر بودند که در آن، افزون بر رهرب ميسيون، کسان 

. ام.سکرتر اول ميسيون، و -ريسنر. ام. اي: زير شامل شدند
سوي شوراي نظامي انقالبي کارشناس مسايل نظامي که از  -کاباک

دستيار  رايزن   -تومپوفولسکي. س. مجهوري گماشته شده بود؛ و
سر دسته گروه پاسباني ميسيون،  -يرموشنکو. و .نظامي و اي

که از روي کرسي وي مي توان گفت که رايزن نظامي ميسيون 
ديگر اعضاي ميسيون مي بايسيت در تاشکنت به آن  18.مشرده مي شد
شده » جدا«مگر ترکستان از پيکر روسيه مرکزي  .مي پيوستند

بود و اطالعات دقيقي در باره امکانات پرواز با هواپيما تا 
تاشکنت در دست نبود و اعضاي ميسيون ناگزير منتظر پريوزي 

استان اکتيوبينسک در (پيشتازانه ارتش سرخ در آق تپه 
 گروه اصلي ميسيون 1919تنها پاييز . مي نشستند) قزاقستان

سوريتس که آهنگ سفر به تاشکنت را داشت، سر اجنام آماده شد 
 .به کابل  برود

  
به کابل رسيد، تصور روشين  1919هنگامي که سوريتس در دسامرب 

پاييدن در . در باره وضعيت راستني امور در افغانستان نداشت
سرگريي  ترکستان که در آن هنگام در آن جا انديشه لزوم از

به ويژه (سوي افغانستان با انگليسي ها  عمليات نظامي از
چريه بود، تاثري نريومندي بر وي ) نزد فرماندهي جبهه ترکستان

سوريتس  در آن هنگام ترديدي نداشت . ي.و. برجا گذاشته بود
اين در حايل بود که وي . که مسکو از اين موقف محايت مي کند

يي هنگام گماشته شدن به کابل، از رهربي شوروي رهنمودها
دقيق تر از (جلوگريي از عقد پيمان صلح «گرفته بود مبين بر 

ميان افغانستان و انگليس براي بر انگيخنت ) امضاي معاهده
  19.»برخورد جديد ميان افغان ها و انگليسي ها

 
 -فرونزه. و .دو روز پيش از رفنت ميسيون وي به کابل، م

، اطالع فرمانده جبهه ترکستان که تازه از مسکو برگشته بود
دو تيپ پياده و مقداري جنگ افزار و «داد که در باره گسيل 

براي اعضاي ميسيون شوروي، . به کابل فيصله شده است 20»مهمات
روشن بود که مرکز به رغم عقد قرار داد مقدماتي صلح افغان 

                                                                                                                                                             
ترکستان چيين خوانده مي شدندکه بنا به داليل سياسي، تقريبا مهزمان هر 

 .  گ -سه نام از سوي سه کشور افغانستان، چني و شوروي کنار گذاشته شدند
، پرونده ويژه 071يه،  فوند  بايگاني سياست خارجي امپراتوري روس.   18
 . 45 و 29، 28، برگ هاي 2، پوشه 1، کارتن2

، 5نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند مشاره  مرکز.   19
 .6، برگ 2116، پوشه  1پرونده ويژه 

، پرونده ويژه 071بايگاني سياست خارجي امپراتوري  روسيه ، فوند .   20
 .101، برگ 4، موضوع مشاره 101،  پوشه 1
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و انگليس، کماکان بر آن است که وظيفه اصلي سياست شوروي در 
 -ميان افغانستان و انگليس است مشال خاوري، از سرگريي نربد

اين بار، ديگر، با پشتيباني اقتصادي و نظامي مجهوري 
  .سوسياليسيت فدراتيف روسيه

 
سوريتس، با رسيدن به کابل، آغاز به گفتگو با افغان ها با 

. سياسي با افغانستان منود –توجه به واريانت احتاديه نظامي
شانيدن افغانستان به مگر به سرعت درک کرد که در کوتامهدت، ک

منافع ديرپا «جنگ در برابر انگليسي ها ممکن نيست و با گذشنت 
روسيه،  -در شالوده مناسبات افغانستان» و مشرتک هر دو کشور

 21. بر بسنت پيمان نظامي پافشاري نکرد
 

و سپس به  1919دسامرب  31ديپلومات هاي شوروي، به تاريخ 
ست چندين ساعته، اساسا با ، در نتيجه نش1920جنوري  13تاريخ 

در  22.افغان ها در باره منت قرار داد آينده به تفاهم رسيدند
روند اين گفتگوها براي سوريتس روشن گرديد که کابل مني 

موافقت نامه « خواهد با روسيه به زبان ديپلماسي معاصر
را هرگاه اين موافقت نامه از پشتوانه اعداد مشخص و » تفاهم

فغانستان برخوردار نباشد، به امضاء تعهدات کمک به ا
او به مسکو گزارش داد کليه تالش هاي مبين بر . برساند

جداسازي امضاي موافقت نامه عمومي از تعيني مهزمان کليه 
اعداد و تفصيالت و جزييات کمک هايي که بايد داده شود، به 

امان اهللا خان رو به رو  موفقيت نينجاميند و با پاسخ منفي
چون به مساله ابعاد کمک نظامي، رنگ و بوي سياسي  23.گرديدند

 . داده شده است و ادامه گفتگوها از حل آن بستگي دارد
 

 :سوريتس تعهدات زيرين دو طرف را بر مشرد
 يککمک نظامي روسيه شوروي به افغانستان به ميزان  -

 ميليون روبل طاليي به عنوان يارانه ساالنه،
جالل آباد، قندهار و  گشايش قونسولگري هاي شوروي در -

 غزني،
جانب شوروي بايد حق مناسبات بالفصل با قبايل را به دست  -

 آورد، 
دو طرف کنوانسيون پسيت و قرار داد جتاري را امضاء   -

 منايند،
 هر دو طرف استقالل خيوه و خبارا را به رمسيت مي شناسند، -

د در مسکو، رسيدن اطالعات مبين بر پيشربد گفتگوها پريامون احتا
سياسي با افغانستان از سوي کابل و تاشکنت در باره  –نظامي

                                                 
گ ، بر2، پوشه  02،  پرونده  2، پرونده ويژه 071مهان جا، فوند .   21
70 . 
، پرونده 5مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين  روسيه، فوند .   22

  3، برگ 2116ويژه 
 ، پرونده و 071بايگاني سياست خارجي  امپراتوري  روسيه، فوند .   23

  70، برگ 2، پوشه 102،  پرونده 2يژه  
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راه اندازي عمليات بامهي نظامي بر ضد انگليس، ناخشنودي بس 
در حايل که آرزومندي فرماندهي جبهه . بزرگي را بر انگيختند

در برابر ]  در جنگ[ترکستان بر وارد شدن  افغانستان 
 .انگليسي ها، هنوز هم  نريومند بود

 
يسارياي خلق در امور خارجه، نگراني خود را در باره آن کم

که روسيه مي تواند بر سر افغانستان با انگليس درگري  کشاکش 
. ز. چيچريين با پيام حمرمانه به ش. و .گ. گردد، ابراز داشت

مناينده تام االختيار مجهوري سوسياليسيت فدراتيف  -ايلياوا
ذ کميسيون ترکستان، با روسيه شوروي در ترکستان، عضو با نفو

ما هيچگاهي در باره احتاد با افغانستان «: قاطعيت اعالم داشت
احتاديه دفاعي، هرگاه با انگليس صلح مناييم، . سخن نگفته امي

 24» .ما را در وضع بس دشواري قرار مي دهد
 

سخنان کميسار خلق در امور خارجي، پرده از روي علت اصلي 
نزد : آن برداشت و تغيري موقفنگراني پديد آمده در مسکو 

رهربان کميسارياي خلق در امور خارجه اميدهاي پديد آمدند 
مبين بر دستيابي به توافق با انگليس که مي توانست جبهه ضد 

. شاند و از يک جتاوز خارجي نو جلوگريي منايدابپ شوروي را فرو
بريتانيا، امضاي  –به رغم آن که هدف رمسي گفتگوهاي شوروي

نامه جتاري ميان دو کشور بود، تعيني کننده ترين مسايل توافق
هنگام تدوين و عقد آن، روي هم رفته مسايل يکسره سياسي 

به ] از سوي انگليس[به رمسيت شناخنت روسيه شوروي :  بودند
فاکتو، خود داري از تبليغات و اقدامات خصمانه در  -شکل د

 25.برابر  يکديگر، از مجله در خاور
 
مات هاي شوروي، پيش از اين ها، با افغان ها در چون ديپل 

باره منت قرارداد آينده به تفاهم رسيده بودند، چيزي که در 
باره آن به مسکو گزارش داده بودند؛ صرف نظر منودن از  طرح 
مهاهنگ شده، مي توانست جنجايل را برپا منايد و اعتماد نسبت 

. و .ين رو، گاز ا. به سياست شوروي را در خاور لرزان سازد
ايلياوا در باره ناروا . ز .چيچريين، با هشدار دادن به ش
، »بدون مهاهنگي با مراجع مرکزي«بودن برداشنت کدامني گام هاي 

شوروي را   –قرار داد افغانستان» تراشيده شد«کوشيد اشکال 
 . جستجو منايد

 
« چيچريين بدون آن که آرزو منايد که مانند گذشته در باره 

با افغانستان سخن بگويد، متمايل به آن گرديد که در  احتاد
ياد آور » ارايه متقابل کمک ها«توافق نامه تنها در باره 

با بسنده منودن  به وعده دادن به گسيل جنگ افزار ها، .  شود
                                                 

، پرونده 5مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند .  24
 . 4، برگ 2116،  پوشه 1ويژه 

تاريخ سياست : براي به دست آوردن  آگاهي هاي بيشرت نگاه شود به .   25
اندره گروميکو و بوريس پونوماريف، :  ، زير نظر 1975-1917خارجي شوروي 

 .130-126، صفحات 1976، مسکو، 1جلد 
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در کاخ کرملني مني خواستند کدامني تعهدات را . نه نريوي انساني
در صورت اعالم جنگ از در زمينه پيشربد عمليات نظامي بامهي 

 26.به گردن بگريند سوي انگليس در برابر افغانستان،
 

. پس از چندي، کوريه ديپلماتيک پست ديگري را به کابل آورد
در دستور العمل هاي رسيده، ارقام مشخص ارايه کمک به 

مهزمان با آن، سوريتس . افغانستان به چشم مني خورد
ترکستان مبين بر اين که  رهنمودهايي به دست آورد از کميسيون

سياسي را  -شوروي احتاد نظامي –در شالوده قرارداد افغانستان
ديگر براي سوريتس اختالف در مواضع کميسارياي . قرار بدهد

خلق در امور خارجي و کميسارياي با صالحيت خلق در امور 
از مهني رو، از دادن اطالع در . خارجي ترکستان، روشن گرديد

به دست آورده به رهربي افغانستان خود داري  باره دستورهاي
تنها در اوايل ماه . ورزيد و توقف گفتگوها را اعالم منود

با تکيه بر رهنمودهاي مستقيم کميسيون ترکستان که  ،مارچ
تقاضا مي منود روند گفتگوها را ادامه دهد، به افغان ها 

مان اعالم داشت که در شالوده گفتگوهاي آينده، انديشه بسنت پي
با آن که خود ديگر به کلي . سياسي را خواهد گذاشت -نظامي

با [ با بدبيين به امکانات کشانيدن افغانستان به جنگ 
 27.بدون کمک کايف شوروي مي نگريست]  انگليس

 
سوريتس، نزديک به يک ماه و نيم چشم به راه پست ديپلماتيک 

اه م 4پست سياسي رسيده به تاريخ . با دستورهاي تازه بود
مارچ در بردارنده تقاضاي بود خالف خواست افغانستان مبين بر 

به . »کشانيدن آن به جنگ با انگليس تا فرارسيدن هبار امسال«
دستورهاي مسکو، پروتکل هاي نشست کميسيون ترکستان با 
منايندگان افغان در تاشکنت پيوست گرديده بود که در 

. هتامجي بود -عيبردارنده برنامه بسيار گسرتده احتاديه دفا
سوريتس با به دست آوردن  دستورهاي ضد و نقيض، راه خود را 

روشن نبود که چگونه با گفتگوهاي تاشکنت و . گم کرده بود
به سان مباني : فيصله هاي اختاذ شده در آن جا، برخورد منايد

يي براي گفتگو با کابل و يا اين که به سان مبنايي براي 
 .اختاذ تصميم هنايي

 
معاون کميسار خلق در  -قره خان. م .شته از آن، نامه لگذ

ايلياوا خواستار آن بود که در . ز .امور خارجي عنواني ش
گفتگوها در کابل مهه چيز را به گونه يي نشان بدهيد که بدون 
آن که به افغان ها چيزي بدهيم، به آنان چنني حايل مناييم که 

دستور، مهه نقشه ها اين  28»ما به آن ها چيزهايي خواهيم داد
ريسنر، ناگزير ساخت گمان زد . ام.را برهم زد و به باور اي

                                                 
نده ، پرو5مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند .   26

 . 4، برگ  2116، پوشه 1ويژه 
 . 61مهان جا، برگ  .   27
 . 45مها جا، برگ .  28
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جايگاه ] افغانستان[به امارات «که حتا در صورت درگرفنت جنگ 
 29»درجه دومي در مشي آسياي ميانه يي ما داده خواهد شد

 
مگر افغان ها با از دست دادن شکيبايي و با آگاهي از آن که 

وي پست ديپلماتيک را به دست آورده است، مناينده سياسي شور
 -حممود طرزي. خود پيشنهاد منودند تا گفتگوها ادامه يابد

وزير خارجه در زمينه آن که منايندگان شوروي نه به گونه 
و در لندن سرگرم جر و حبث  بر هم زده اندتصاديف گفتگوها را 

با انگليسي ها هستند و اين که اين امر مي تواند در 
ات افغانستان و شوروي بازتاب يابد، ابراز سوء ظن مناسب

سوريتس با اعالم آن که بنا به اطالعات دست داشته، جانب . منود
اين  30،افغاني نيز سرگرم رايزني ها با انگليسي ها هستند

لرد  1920مارچ 9به راسيت، به تاريخ . کنايه را پاسخ گفت
نهاد منود تا وايسرياي هند به دولت افغانستان پيش -چلمسفورد

      31.گفتگوها را  از سر گريند
 

طرزي که براي رفنت به مذاکرات انگليس و افغانستان در ميسور 
آماده مي شد، خواستار برپايي مناسبات ديپلماتيک با 

برنده ) کارت(بريتانياي کبري بود و به مهني خاطر مي خواست پر
شن است رو. شوروي را دست داشته باشد -گفتگوهاي افغانستان

افغان ها ترجيح مي دادند تاييد آمادگي رهربي شوروي را مبين 
خود نفس   با اين همبر ارايه کمک نظامي داشته باشند، 

 . پيشربد مذاکرات نيز مهم بود
 

سوريتس، براي ترغيب کابل به ادامه گفتگوها با منايندگان 
با طرزي تاييد کرد که اميدوار به امضاي ] در ديدار[شوروي، 

. سياسي ميان روسيه شوروي و افغانستان است -يمان نظاميپ
مارچ از کميسيون ترکستان راديوگرامي را  13مگر، به تاريخ 

قره خان به دست آورد که از روي آن دانست . م .از ل
کميسارياي خلق در امور خارجي  بي چون و چرا ضد احتاديه 

 32.دفاعي با افغانستان است -نظامي
 

ريسنر، اين راديوگرام به رغم بي پريايه . م. به باور اي
مهه سياست پيشني مجهوري «به معناي حتول کامل«بودن خود 

: » در افغانستان بود» سوسياليسيت فدراتيف روسيه شوروي
گهاني آن را ابراز اانصراف از پيمان نظامي که سوريتس ن

                                                 
، 1، پرونده ويژه 071بايگاني سياست خارجي امپراتوري روسيه، فوند .   29

 112-110، برگ هاي 4، پوشه 101پرونده 
 46، برگ 102، پوشه 2، پرونده ويژه 071مهان جا، فوند .   30
، تاريخ ديپلوماتيک، برکلي 1923-1990افغانستان، دبليو،  .آدمک، ل.  31

، تاريخ مناسبات .ب. ؛ تيپلينسکي، ل 141، ص 1967و لس آجنلس، 
،  1988گانکفسکي، مسکو، . و. ، زير نظر يو 1987-1919شوروي  -افغانستان

 . 53ص 
،  2، پرونده ويژه 071بايگاني سياست خارجي امپراتوري روسيه، فوند .  32

 .52، برگ 2پوشه  ،102پرونده 
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داشته بود و خود داري عملي از ارايه کمک هاي ملموس که وي 
. وعده داده بود 1920جنوري  13و  1919دسامرب  31وهاي در گفتگ

مارچ ميسيون ديپلماتيک شوروي پست  25سراجنام، به تاريخ 
چيچريين را به دست آورد که در آن، وي تاکيد . و .سياسي گ

کرده بود که به موافقتنامه آينده با افغانستان، نبايد رنگ 
 33».پيمان نظامي داد

 
نه، نه تنها آنچه را که سوريتس در هنمودهاي مسکو، اين گور

کابل به آن دست يافته بود، بل نيز شالوده گفتگوهاي تاشکنت 
بار ديگر، . تدافعي فسخ منود -را در باره احتاديه هتامجي

مگر . انديشه کمک هاي نظامي يک جانبه سر از نو مطرح گرديد
با ارقام مشخصي که با آن که مي شد دلچسپي کابل را 

 . پيشنهاد نگرديدبرانگيخت، 
 
به هر پيمانه که تاريخ سفر هيات افغاني براي ديدار با  

انگليسي ها نزديک تر مي شد، به مهان پيمانه دهلره دولت کابل 
در رهربي افغانستان، پيشنهاد انگليسي ها مبين «. بيشرت مي شد

نادر . بر از سرگريي مذاکرات، اختالفات تازه يي را بر انگيخت
وزير خارجه، ديدگاه هاي متضادي  -ربيه و طرزيوزير ح -خان

نادرخان در راس آن خبشي از کابينه . را ابراز مي داشتند
قرار داشت که ضد گفتگوها با انگليسي ها بود و بر امضاي 
هرچه سريعرت قرارداد با روسيه براي ادامه پيشگريي سياست 
پوياي انگليسي ستيزي به ياري شوروي در مرزها پافشاري 

بقيه اعضاي کابينه به رهربي طرزي مي پنداشتند که . شتدا
نزديکي تنگاتنگ با روسيه شوروي، استقالل افغانستان را هتديد 

خيوه، ترکستان، : مثال هايي آورده مي شد؛ چون(مي کند 
اعمال فشار شوروي بر خبارا و در باره وفانکردن شوروي ها به 

  34). ارضي] تالفاتاخ[وعده هاي پيشني ايشان در زمينه مسايل 
 

. امري، روي هم رفته متمايل به محايت از موقف نادر خان  بود
مگر مي دانست که اوضاع کنوني در مرزها با هند، از آن چه 

 .بود، متفاوت است 1919که در 
 

امان اهللا خان بي آن که منتظر ابتکار جانب شوروي در باره 
ديدار که به . ادامه مذاکرات مباند، خود سوريتس را بار داد

وزير خارجه و  -ماه مارچ صورت گرفت،  در حضور طرزي 27تاريخ 
عدم . وزير حربيه، پشت درهاي بسته برگزار گرديد -نادر خان

حضور ياوران خاص امري در سالون، گواه بر اشد حمرم بودن 
  35.مذاکرات بود
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مگر امري و وزير حربيه بر آن . افغان ها موقف واحدي نداشتند
د که هرگاه از جنگ با انگليسي ها ناگزير باشد، اکنون بودن

در روند . هبرتين موقع است و مهه چيز بستگي به کمک واقعي دارد
ديدار، حممد نادرخان مسکو را به هتاجم بامهي در برابر 

 . انگليسي ها فرا خواند
 

در گزارش سوريتس به مسکو، وي به تفصيل خواهش نادر خان را 
رگاه فرماندهي مشا دست به هتاجم به خراسان ه« : بازتاب داد

افغان ها آغاز به تعرض از هرات منوده و به ] آن گاه[بزند، 
سيستان ضربه وارد خواهند منود و خيزش سراسري قبايل  -کشکا

. مهه قبايل هوادار جنگ بي درنگ هستند. را برخواهند انگيخت
 »  .مهه چيز بستگي به اسلحه دارد

 
ها انديشه عمليات نظامي مهزمان يکجا با  اين گونه، افغان

ارتش سرخ و قبايل آزاد پشتون بر ضد انگليسي ها و متحدان 
آن ها که خبش چشمگري گسرتده خاورميانه و نزديک را پس از 

در دست داشتند، در سر مي ] اول[پايان جنگ جهاني 
افزون بر آن، سوريتس رمسا اعالم منوه بود که . پرورانيدند
و عمليات حمرم » جنبش  انقالبي در هند«ده است از کابل آما

نظامي بر ضد انگليسي ها در مرز هند و افغانستان پشتيباني 
اين سخنان نادر خان  تاييد برنامه هاي هتاجم بامهي به . منايد

اجياد شده در خاک افغانستان » ارتش انقالبي هند«هند به کمک 
: را نشان دادوزير حربيه به سوريتس اسناد حمرمي . بود

تصاوير حمل و خطوط راه آهن در خاک هند را که بايد انفجار 
افغان ها آماده بودند هياتي را به ترکيه و . داده شوند

مهچنان به نيپال و تبت با پيشنهادهايي در باره اقدامات 
 . بامهي ضد بريتانيا گسيل دارند

 
: ردسورتيس خرب بس مهمي را براي ديپلماسي شوروي به دست آو

بنا به پافشاري وزير حربيه، حکومت افغانستان به منايندگان 
قبايل مرزي پشتون اجازه داد تا متاس هايي مستقيمي را با 
ديپلمات هاي شوروي برقرار منايند و حتا از طريق خاک 

اين شرايطي بود که . افغانستان به خاک ترکستان شوروي بروند
آغاز آرزوي آن را  نظاميان و ديپلومات هاي شوروي از مهان

داشتند و از مدت ها پيش آن را مي خواستند که اين کار، 
و  طالعاتیهاي ا پويايیميدان را در برابر آنان براي 
افغان ها در برابر اين . تبليغاتي در مرز هند باز مي کرد

با مشردن گسرته قبايل به عنوان خبشي (خواست شوروي ها مدت ها 
ن مي توانست تنها با پادرمياني از ميهن خويش که کار در آ

سوريتس اين فيصله را . کردندمی ، خمالفت )کابل آغاز گردد
انصراف از «که در واقع  » خيلي ها مسووالنه« فيصله چونان

 36.ارزيابي منود بود،»احنصار دفاع شونده پيشني
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پذيرايي صادقانه از ديپلمات هاي شوروي که پرده از آماده 
ي افغان ها در برابر انگليسي ها گريي هاي پنهاني رزم

برداشت، هيچ شک و ترديدي در مصمم بودن رهربان افغانستان، 
دست کم ترديد خود امري و نادرخان پرنفوذ، بر کليه جنبه هاي 

پذيرايي امري، مناينده  .استقالل ملي و حتکيم ختت برجا نگذاشتند
تی متايالافغان ها  متقاعد ساخت کهسياسي شوروي در کابل را 

مبين بر دستيابي به اهداف شان از راه هاي سخت ابزاري دارند 
که طي زمان بسيار کوتاه امري را به قهرمان ملي ( 1919که در 

مگر، کنون ديگر امان اهللا خان  . به بار نشسته بود ،)مبدل منود
بدون به دست آوردن تضمني استوار مايل و  1919مني توانست مانند 
سوريتس با دادن وعده کمک نظامي به امري   .مادي، رفتار منايد

در آينده ناپيدا، ناممکن بودن هتاجم گسرتده ضد انگليسي را 
او مهچنان به طرح کميته اجرايي کمينرتن، در . درک مي کرد

زمينه رخنه انقالبي به هند، به ياري افغانستان، با شک و 
ود او مي پنداشت که کنون با متايالت موج. ترديد مي نگريست

نزد رهربي افغانستان، به آساني مي توان پاي افغانستان را 
مگر، در آن ترديد داشت . به هتاجم بر ضد انگليسي ها کشانيد

که افغان ها بدون پشتيباني چشمگري شوروي، کدام گامي 
 37.بردارند

 
در ديدار با امري، سوريتس مني خواست هيچ چيز  ،با اين هم

درک بيهوده بودن به دست آوردن  امري با. مشخصي را وعده بدهد
کمک سريع نظامي از روسيه شوروي و باالتر از آن هتاجم بامهي 

وزير  -در برابر انگليسي ها، ناگزير بود از موقف نرمرت طرزي
خارجه پشتيباني منايد و هيات افغاني را به ميسور گسيل 

 . دارد
که مهو آن  درکمگر امري مني توانست چنني موقف شوروي ها را با  

آن ها افغانستان را به مذاکره با انگليسي ها کشانيدند، 
نه تنها  دور ديگر سرد شدن مناسبات . فراموش منايد و ببخشد

دو جانبه، بل، دور باز انديشي افغان ها در باره موقف نو 
نه [مهو در مهني وقت، . ميان دو قدرت بزرگ فرا رسيد –شان

شار نظامي به ياري روسيه آرزوي کابل مبين بر آوردن ف] تنها
برانگليس، به ياس مبدل گرديد؛ بل انديشه هاي امري به سخن 

ريسنر، از عرصه سياست هاي جهانگشايانه، به عرصه . ام. اي
شالودهء خردمندانه تر متحول ساخنت صلح «سياست هاي استوار بر

 38.دگرديسي پذيرفت» آميز کشور
 

ف غري پيگريانه روسيه افغان ها به عنوان واکنش پاسخي، به موق
شوروي، مهه پيشنهادهاي اصويل يي را که در ديدار حمرم با 
مناينده سياسي شوروي يادآوري شده بود، پس گرفتند و اجنمن 
 -مهاجران به وجود آورده شده از سوي رهربان جنبش ملي هند
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آچاري که گره عمده پيوند دهنده ميان منايندگي . عبدالرب و ت
 . و عشاير مرزي بود،  فرو پاشانيدند ديپلماتيک شوروي

 
در  1920اپريل 18ديدار هيات هاي افغاني و انگليسي به تاريخ 

هيات افغاني به رهربي طرزي، گفتگوهاي . ميسور آغاز گرديد
بسيار خسته کننده يي را که نزديک به چهار ماه به درازا 

. جون به پايان رسيد 24کشيدند، پيش بردند که تنها به تاريخ 
انگليسي ها کوشيدند برپايي مناسبات ديپلماتيک را که به 
معناي به رمسيت شناخنت هنايي استقالل اين کشور بود، به تعويق 

اعالميه در باره ] پخش[توافق هاي مشخصي به جز از . بيندازند
آرزومندي دو طرف مبين بر مبادله منايندگان رمسي در آينده، به 

ار نريومند، ناگزير بودند ناروا افغان ها زير فش. دست نيامد
براي مهه روشن بود که مهو از (بودن پروپاگند ضد بريتانيايي 

در هند را اعالم منايند، مگر به برهم زدن ) سوي شوروي ها
آن گونه که بريتانياي کبري مي  –مناسبات با روسيه شوروي

     39خواست، موافقت نکردند
 

گفتگوهاي ميسوري  ديپلمات هاي شوروي، مادامي که نتايج
. درکابل روشن نبود، دوگانگي وضعيت خود را احساس مي کردند

افغان ها با پيشربد گفتگوها با دو طرف رقيب، در وضعيت 
در رفتار  تازه تریمهچنان جزييات . سودمندتري  قرار داشتند
امري، پس از رفنت هيات افغاني براي . افغان ها پديدار گرديد

که مي خواهد بي طريف  جدي را هم در  گفتگوها، اعالم داشت
مناسبات با انگليس و هم در مناسبات با روسيه شوروي پيش 

 . گريد و افغانستان را به کارزار کشاکش دو قدرت مبدل ننمايد
 

سوريتس که مي ديد که اين گونه طرح مساله، سيماي مناسبات 
شوروي را از ريشه دگرگون مي سازد، مني توانست  –افغانستان

براي وي روشن بود که رهربي افغانستان مي تواند . خاموش مباند
بر کليه مساعي ديپلماسي شوروي که مايل است افغانستان را 
هر گاه نه به عنوان مهپيمان، دست کم  يک ابزار گوش دهنده 

او با . در مبارزه با انگليس مبدل منايد، خط بطالن بکشد
افغانستان با گذاشنت «نگراني پنهان نکردني يي حايل کرد که 

نشانه تساوي ميان ما و انگليس، نبايسيت به کمک ما سنجش 
 40.»منايد

 
در ميانه : افغان ها بي درنگ به گونه بايسته پاسخ گفتند

با حضور منايندگان ) جرگه(هاي اپريل، در کابل، جملس دربار 
امري در تفاوت از سخنراني هاي . قبايل مرزي، برگزار گرديد

با خونسردي در باره روسيه شوروي سخن گفت و به  پيشني، بس
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حاضران پيشنهاد کرد تا با اظهارات دوستانه بلشويک ها با 
احتياط برخورد منايند و مهزمان با آن قبايل را به آن فرا 

خواند تا براي چندي از  پيکارهاي مسلحانه با سپاهيان  
  41.انگليسي دست نگه دارند

 
ديگر از ميانه هاي اپريل، از روي  منايندگان شوروي در کابل،

نامه هاي رد و بدل شده ميان تاشکنت و مسکو آگاهي يافته 
بودند که خودداري کرملن از امضاي احتاديه نظامي با 
افغانستان، نه آن چنان به دليل ترديد در امکانات حتقق عملي 
آن، بل به دليل توافقنامه در دست امضاء با انگليس، با 

نبود نتايج ملموس در  ،مگر 42.خوردن آن  بود هراس از برهم
بريتانيا که مسکو به روي آن حساب باز کرده  -مناسبات شوروي

بود و تالش هاي افغان ها مبين بر از سرگريي دو باره متاس ها 
با  انگليسي ها، مسکو را بر آن داشت تا به عقد توافقنامه 

س شتاب دو جانبه با کابل در گام خنست،  در مقابل انگلي
 .منايد

  
سوريتس، به تاريخ ششم ماه مي، در ديدار با امري، متايلش را  

مبين بر از سرگريي گفتگوها و در باره رهنمود حکومت شوروري 
او وعده سپرد . مبين بر امضاي  قرار داد در کابل اعالم داشت

ماه مي، پيش نويس توافقنامه را به امري پيشکش  22که پيش از 
مي پنداشت و » باريک«س که اين بار اوضاع را بس سوريت. منايد

چه تاثري منفي يي را عقب نشيين جديد  در اين «مي دانست که 
، از کميسارياي خلق  در امور خارجي »مساله، بر جا مي گذارد

مي، ارقام مشخص کمک نظامي مورد نظر را به   22خواست که تا 
ارقامي  ] اگزيرن[او اطالع بدهند و هشدار داد در غري آن، او 

در گفتگوهاي ماه جنوري به وي  ارايه ] افغان ها[را که 
منوده بودند، در شالوده گفتگوهايي که از سر گرفته خواهند 

 43.شد، خواهد گذاشت
 

پسانرتها، روشن گرديد (زمان مي گذشت، مگر مرکز خاموش بود 
که اين خاموشي ناشي از آغاز آماده گريي بلشويک ها به خاطر 

ماه مي ناگزير  26سوريتس به تاريخ ). وني امري خبارا بودسرنگ
بود به وزارت خارجه افغانستان مسوده پيشني قرار داد را 

با افغان ] آن که[مگر او در متايالت خود مبين بر  44.گسيل دارد
او . ها به توافقنامه دو سويه سودمند دست يابد، صادق نبود

بازتاب دادن ارقام و خود مي پنداشت که » هناخنانه ذهن«در 
اعداد کمک نظامي شوروري در قرار داد، به معناي آغاز 

، با 1920او، در ماه جون . حتويلدهي جنگ افزارها خنواهد بود
آگاهي يابي از پاگريي مقاومت بامساچي ها در ترکستان و خبارا،  
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اعرتاف مي کرد که از مهه انواع کمک ها که مي بايسيت کنون به 
ترين » نادلبخواه«دادن جنگ افزار، «رايه منود، افغانستان ا

   45.»آن ها است
 

به تاريخ ده جون،  تنها منايندگي سياسي شوروي در کابل،
تاييديه حجم کمک وعده داده شده به افغانستان را به دست 

شوروي در زمينه تدوين پيش  –وکميسيون مشرتک افغانستان 46آورد
شوروي به  -اي افغانستانگفتگوه. نويس قرار داد، اجيادگرديد

در اين . جون، پس از پنج ماه گسست، از سر گرفته شد 24تاريخ 
هتيه شده از سوي [روز، نشسيت به مناسبت بررسي پيش نويس 

: ، که عقد مهزمان سه موافقت نامه را در برداشت]افغانستان
و » در صورت محله ناگهاني انگليسي ها« -]نظامي[جتاري، پيمان 

افغان . در زمينه بي طريف دوستانه؛ برگزار گرديد موافقتنامه
فين بودند که ابعاد آن چند بار  -ها خواستار کمک هاي  نظامي

افغان ها، . بيشرت از آن چه بود که سوريتس پيشنهاد منوده بود
مهچنان، بر تضمني حقوقي انصرف جانب شوروي از تبليغات 

 .کمونيسييت در افغانستان، پافشاري داشتند
  
وريتس به حمض آشنا شدن با پيش نويس تدوين شده از سوي س

او، با اعالم . ارزيابي منود» ناشدني«افغان ها، آن را مهچون 
منودن اين که اين گونه تقاضاها سوء قصد بر نظام اقتصادي 
شوروي است و حکومت شوروي هيچگاهي به اجنام آن مبادرت خنواهد 

وارد آورد و سر ] ستانافغان[ورزيد، اعرتاض شديدي بر حکومت 
اجنام، آشکارا حايل کرد که به منايندگي از حکومت خويش 
ماموريت دارد تا قرار داد را تنها بر اساس پيش نويس ارايه 

شده از سوي شوروي به بررسي بگريند و به برهم زدن مناسبات  
امري حلن . اعالميه او تاثري چشمگريي برجا گذاشت. هتديد کرد

رامرت ساخت و تالش ورزيد بسياري از بندهاي سخنان خود را آ
پيش نويس خود را نرمرت سازد و سراجنام موافقت منود تا 
واريانت ارايه شده از سوي شوروي را به عنوان شالوده 

  47.گفتگوها بپذيرد
 

اگوست به کشور برگشت و به گونه  2هيات طرزي به تاريخ 
در برابر طرزي در سخنراني خود . باشکوهي پذيرايي گرديد

افسران و کارمندان وزارت خارجه، در   -پذيرايي کنندگان
باره موفقيت آميز بودن سفر هيات خويش سخن گفت و از آغاز 

راستش او در باره آن . عصر جديدي براي افغانستان اطالع داد
که اين مشي سياسي جديد عبارت از  از چه چيزي است، سخن 

ا، منايندگان شوروي در از مهه اين ه. نگفت و آن را نشکافت
در گفتگوهاي : کابل تنها يک چيز را براي خود روشن ساختند

انگليس گسست رخ داده است که بي چون و چرا منجر به  -افغان
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حمدوديت کارهاي تبليغاتي و استخباراتي شوروي در هند از 
سوريتس، در نامه ها به تاشکنت و . طريق افغانستان مي گردد

در رابطه با  : نتيجه گريي کرد 1920اگوست  4به مسکو، تارخيي
ًپر ما در «راه اندازي کار تبليغاتي شوروي در هند، 

 49».خورده است 48»رنگ«افغانستان 
 

مهگام باآن، نگراني افغان ها، در رابطه با گزارش هاي رسيده 
به کابل و آوازه هاي پخش شده در باره تشديد حبران در خبارا، 

بنا به رهنمود مسکو، برنامه سوريتس، . بيشرت مي شد
سرنگونسازي امري خبارا را از رهربان افغان پنهان مي کرد و با 
درک جدي بودن حوادث پيش آينده و با هراس از واکنش منفي 

 .افغانستان، به هنايي ساخنت تدوين موافقتنامه شتاب مي ورزيد
 

افغان ها تقريبا مهه بندهاي اساسي پيش نويس ارايه شده از 
از مجله، مهچنان در باره  گشايش (شوروي را پذيرفتند سوي

، منهاي بندي که )قونسولگري هاي شوروي در قندهار و هرات را
 50».در باره تبليغات در مرز با هند  بود

 
هنگامي که پيک در باره رخدادهاي خبارا، به کابل رسيد، مهه 

 -افغانستان برای هر دو سو سودمندچيز براي امضاي قرار داد 
شوروي فراهم بود و به گونه يي که انتظار مي رفت، قرار داد 

امضاء شد و دو طرف متعهد شدند   1920سپتامرب   13به تاريخ 
، اين بار، کشاکش ها ]اين گونه. [آن را به تصويب برسانند

به ) روسوفيل(در دربار امري، به سود گروه متمايل به روسيه 
 . پايان رسيد

 :وي اجنام تعهدات زير را به دوش گرفت، جانب شور]به هر رو[
گذاشنت يارانه ساالنه به ميزان يک ميليون روبل با  -

 پشتوانه طاليي يا نقره يي به دسرتس حکومت افغانستان؛
 کابل، -قندهار -هرات -جتهيزات لني تلگراف کشکا  -
 فروند هواپيما و سازماندهي آموزشگاه هوانوري،  12دادن  -
 چي با هشت توپ پدافوند هوايي،حتويلدهي دو بطريه توپ  -
 قبضه تفنگ و به اندازه کايف مرمي؛  3000دادن  -
  51.ساخنت کارخانه باروت بدون دود به کابل -

 
لندن، با آگاهي يابي از امضاي اين قرار داد، از ريشه يابي 
تاثري شوروي در افغانستان پريشان گرديده و به مهني سبب به 

يايي به رياست دابس به کابل هيات بريتان 1921جنوري  7تاريخ 
انگليسي ها هدف خود را چنني قرار داده بودند که جلو . آمد

شوروي را بگريند و به امري پيش  -تصويب قرار داد افغانستان
 . نويس موافقتنامه افغانستان و انگليس را پيشکش منودند

                                                 
 است) قطعه بازي يا ورق بازي( بازي منظور از پر.  48
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در کاخ کرملن، در آغاز، امر تصويب قرار داد را به تاخري 

اين کار، نه تنها با متايالتي مبين بر روشن ساخنت . انداختند
موقف افغان ها پس از آمدن هيات دابس به کابل مرتبط بود، 
مگر، بيشرت با آن که بندهاي جداگانه سند امضاء شده از سوي 

حکومت شوروي تصميم گرفت . سوريتس براي مسکو، خوشايند نبود
 –مسي افغانستانبا شتاب منت جديد قرار داد را با منايندگان ر

، مريزا حممد خان يفتلي و غالم صديق خان ]دروازي[حممد ويل خان 
. از جانب شوروي،  قرار داد  را گ. (چرخي امضاء منايد

در اين حال، موفق شدند ). چيچريين و قره خان  امضاء منودند
به  1920به تفاهم برسند که منت قرار داد امضاء شده در پاييز 

کميته  1921اپريل  20به تاريخ . رفته شودگونه مقدماتي پذي
اجرايي مرکزي سراسري مجهوري شوروي فدراتيف سوسياليسيت 
روسيه، قرار داد را تقريبا بدون کدام تغيري به تصويب 

 .رسانيد
 

که در وضعيت سياسي بس ناگواري پس از امضاي (مگر در مسکو 
 قرار داد جديد و تصويب يک جانبه آن از سوي شوروي قرار

، هنگامي که روشن گرديد که افغان ها نه تنها )گرفته بودند
به گفتگوها با انگليسي ها پايان نداده اند، بل در بسياري 
از مسايل، متمايل  به پذيرش خواست هاي آنان اند، هنگامه 

سياست آگاهانه، نرينگ . يي  شگفيت برانگيزي برپا شده بود
گار با روانشناسي بازانه، سنجش شده و باريک بينانه و ساز

افغان هاي دابس، به سرعت به آن اجناميد که بسياري از  
وزير امور  -سياستمداران برجسته افغاني و در گام خنست، طرزي

) انگليسي ستيزي(خارجه که تا اين هنگام به آنگلوفوبي 
طرزي آماده  52. »نامور بود، زير تاثري انگليس از کار برآمد

ي ها در باره ناروا بودن گشايش بود با خواست هاي انگليس
قونسلگري هاي شوروي در خاور افغانستان، در نزديکي مرزهاي 

 -افغانستان  1921چيزي که توسط قرار داد  -هند، موافقت منايد
، به )امضاء شده  و کنون ديگر تصويب شده در مسکو(شوروي  

در کابل مي دانستند که اين . جانب  شوروي اجازه داده مي شد
قرار داد، مهم ترين پريوزي ديپلماسي شوروي در رقابت با  بند

 . انگليس مشرده مي شود
 

، مناسبات روسيه شوروي   1921سر از هبار و تا پايان  پاييز 
موافقت ممکنه : با افغانستان در حالت حبران جدي قرار داشت

حکومت  افغانستان  با برخي از خواست هاي انگليسي ها، مي 
  .شوروي را بي مفهوم گرداند -اد افغانتوانست قرار د

 
مناينده سياسي جديد  -راسکلنيکف. ف. ، ف 1921شانزدهم  جوالي 

او بي درنگ احساس کرد که اوضاع بي . شوروي، به کابل آمد
آرام است و مبارزه قدرت ها بر سر تاثري در افغانستان بنا 

                                                 
 . 4-3، برگ هاي 2128، پوشه 1، پرونده ويژه 5مهان جا، فوند .  52



 39

مي  چرخيدن گردونه به سود ما  را هتديد«به اعرتاف خود وي، 
،  در يکي از نامه ها 1921او، در ماه اگوست   53» .منايد

چنني «: ٍلنني، اوضاع را اين گونه پرداز کرد.  اي .عنواني و
بر مي آيد تاثري انگليسي ها با پشتوانه بس استوار ثروت 
سرشار دولت متحده پادشاهي بريتانيا، ديپلماسي شوروي را که 

ک انقالبي، انگليسي در پشت سر خود چيزي جز از گرد و خا
کمک نظامي نه » لرزان«وعده هاي ] سراب[ستيزي پرهنگامه و 

 54.»چندان چشمگري، تکيه گاهي ندارد، زمينگري منوده است
 

روشن گرديد که انگليسي ها، به امري، در صورت راه اندازي 
تبليغات ضد شوروي در کشورهاي مسلمان و در صورت اجنام 

بيست مياجنيگري حکومت بريتانيا،  گفتگوها با ديگر کشورها با
دستگاه توپ دور برد، جنگ افزار براي  بيستميل تفنگ،  هزار
ميليون چهار گروهان تريبار، و يارانه ساالنه نه کمرت از  بيست

جنرال دابس اعالم منود که حکومت وي،  . روپيه، وعده داده اند
روي هرگاه افغانستان مناسبات ديپلماتيک خود را با روسيه شو

برهم بزند و سفارت شوروي را از کابل بکشد و به اگنت هاي 
انگليسي اجازه دهد بدون ممانعت از راه خاک افغانستان براي  
پيشربد کار بر ضد حکومت شوروي به آسياي ميانه بروند، 

 55.استقالل افغانستان را به رمسيت مي شناسد
 

ر را به گونه يي که اين کا -با آن که رهربي نظامي شوروي
، به آوردن فشار بر حکومت  -انگليسي ها هم مي کردند

افغانستان، با برگزاري چند منايش قدرت در مرزها دست 
يازيدند، مگر ديپلماسي شوروي را نه اين کار، بل تنها نرمش 
ناپذيري انگليسي ها که از افغان ها خواستار چيزي بودند که 

بازگشت به  -ندآنان ديگر مني توانستند با آن موافقت مناي
جنات ]  از شکست[کنرتل انگليسي ها بر روابط خارجي کشور شان، 

افغان ها، با رد خواست هاي انگليسي ها، سر از نو در . داد
. افغان قرار گرفتند –برابر لزوم تصويب قرار داد شوروي

، ناگهاني براي 1921اگوست  1راسکلنيکف و سوريتس، به تاريخ 
امان . ه با امري به پغمان  دعوت شدنداجنام گفتگوهاي حمرمان

اگوست قرار  3اهللا خان  با اطمينان اعالم داشت که به تاريخ 
مگر به خاطر اين که . داد با روسيه به تصويب خواهد رسيد

حبث هاي تند در شورا  نگردد،  و اين عمليه موجب برانگيخنت جر
خي از ديپلمات هاي شوروي بايد تضمني کتيب يي مبين بر حتقق بر

عقد قرار داد جتاري، سهل ساخنت شرايط ترانزيت (خواست هاي وي 
از راه روسيه و ] هاي خريداري شده از سوي افغانستان[کاال 

 . بدهند) مانند آن
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اگوست در کابل  3موعود، به تاريخ ]  شوراي دربار[نشست 
نفر که در ميان  آن ها  300گشايش يافت که در آن نزديک به 

دوليت جديد قانونگذاري که مقارن  آن هنگام  اعضاي شوراي
سرداران، رهربان روحاني، : هنوز رمسا گشايش نيافته بود

منايندگان بارزگانان هندي باشنده کشور و منايندگاني از 
قبايل مرزي مسعود و وزيري ديده مي شدند، اشرتاک ورزيده 

 به رغم  آن که از مهه حاصران سوگند به قرآن گرفته شد(بودند
که مسايل مورد بررسي و نتايج جرو حبث ها فاش نشود، منايندگي 
سياسي شوروي به موقع گزارش کاملي  از روند نشست به دست 

 ).آورد
 

او اعالم منود که . جلسه را امري افتتاح و آن را پيش برد
] سياست[آرزومند است ديدگاه هاي بي آاليشانه در باره اوضاع 

اضران را با سرشت پيشنهادهاي او ح. خارجي کشور را بشنود
اعداد و ارقام کمک هاي انگليسي ها . اخري انگليس آشنا ساخت

در ازاي بسنت پيمان دفاعي ارايه منايند، ] حاضر اند[را که 
با پنهان نکردن اين که سر باز زدن از تقاضاي . اعالم کرد

. انگليسي ها مي تواند پيچيدگي هاي جدي را در مرز برانگيزد
طر نشان ساخت که او با قرار دادن حتکيم استقالل مگر خا

حاضر است کشور را «افغانستان به عنوان هدف حکومت خود 
جنگ خونبار تازه يي بگرداند تا اين که به .... کارزار 

، و به »پذيرفنت کنرتول بيگانه بر روابط خارجي موافقت منايد
ن ساخت سپس خاطر نشا. وابستگي پيشني به انگليس بازگشت منايد

که روسيه شرايط ديگري را پيشنهاد مي منايد که حاضر است به 
او آشکارا به حاضران حايل . وي کمک هاي بالعوضي  ارايه منايد

کرد که متمايل به پذيرش پيشنهادهاي روسيه و تصويب قرار 
 . شوروي است -داد افغانستان

 
 به هر رو، با توجه به اين که امري عمال ديگر موقف خود را

با . درنگرفت] در نشست[تعيني کرده بود، جر و حبث هاي تندي 
] موضوعات[اين هم، در چهارچوب وعده امري مبين بر بررسي آزاد 

و عبداهلادي ] خان[شري امحد  -، سخنراني هاي منايندگان شورا
خان داوي که از خبارا برگشته بود، با موقف امري مباينت 

 . داشتند
 

نديشه يي را ابراز داشت در باره خطرات شري امحد، با احتياط ا
هتديد نظامي در صورت گسيختگي روابط با انگليسي ها و از 
نامطمني بودن به دست آوردن کمک هاي نظامي چشمگري از روسيه 

سخنراني داوي  بيشرت از ديگر سخنرانان شايان توجه . سخن گفت
 بود که نازکرتين مساله مناسبات افغانستان و شوروي در آن

او با دهلره از . داد» شور«هنگام، يعين مساله خبارا را 
سرازير شدن نريوهاي ارتش سرخ به خبارا، در باره بلشويک ها، 

که به هزينه ) احلادي(در باره کارزار تبليغات آته ايسيت 
دولت به راه انداخته اند و اين که از اداي نيايش هاي مذهيب 

موقف داوي در کل   ،مگر .آشکارا جلوگريي مي منايند، سخن گفت
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ناگزير » شر«او با درک آن که از ميان دو. بار دوگانه داشت
بايد کمرت زيان آور آن را برگزيد، در آن دوره متمايل بود 

نسبت [روسيه شوروي را براي کشور کمرت زيان آورتر » شٍر«تا 
به باور او، بي آن که چشم هاي . بپندارد] انگليس» شر«به 

دادهاي خبارا ببندمي، بايسته است از روسيه کمک خود را روي رخ
مهان گونه که ترک و پارس (هاي مهه جانبه به دست بياورمي 

استقالل افغانستان را حفظ  -تا مهمرتين چيز) رفتار کردند
 . کنيم

 
که نگران امکان کاهش (با آن که منايندگان تاجران حملي هندي 

، در محايت از مستگريي )با هند بودند] خود[چشمگري دوران جتاري 
هوادار انگليس  افغانستان ابراز نظر کردند، موقف انگلوفيل 

نريومند نبود، چون امري که گزارش ) هواداران انگليسي ها(ها
افزون بر . اصلي را داده بود، ابراز نظر بس مشخصي منوده بود

آن، امري، توضيحات منايندگان شوروري را در باره  قرار داد 
انه برگزاري جملس ارايه منوده بودند، به گونه که در آست

گسرتده به کار گرفت که به گونه که از کار برآمد، مهمرتين 
تاثري ويژه يي را بازخواني . فاکتور تصويب موفقانه آن گرديد
مبين بر خود ] جانب شوروي [نامه راسکلنيکف در باره موقف 

وي امري، داري از گشايش قونسولگري ها در مرز با هند، از س
چون افغان ها  هراس داشتند که  56.بر حاضران برجا گذاشت

پويايي سياسي شوروي، مي تواند وضع را در مرز ها پيچيده 
 .ساخته و افغانستان را به درگريي جديدي با انگليس بکشاند

  
شوروي را به تصويب  -تصميم گرفت قرار داد افغانستان دربار

هنگام راي . س را رد منايدبرساند و تقاضاي هاي اخري انگلي
عضو شورا عليه تصويب قرار داد  270گريي، تنها هفت نفر از 

، اسناد تصويب شده  1921اگوست  14به تاريخ . قرار گرفتند
 57.، به گونه رمسي مبادله شددو کشورميان 

پس از تصويب قرار داد با روسيه، افغان ها مذاکرات با 
» پراودا«روزنامه . م زدندانگليسي ها را به گونه منايشي بره

شتاب زده اطالعات تاييد )] ارگان رمسي حزب کمونيست شوروي[(
ناشده يي را مبين بر اين که هيات بريتانيايي ناگزير گرديده 
است پايتخت افغانستان را ترک گفته و به لندن بازگردد، 

 58.مگر، دابس به کابل ماند.  گزارش داد
 

ش به حفظ شرايط تدوين شده از پس از چندي، انگليسي ها با تال
سوي افغان ها، با انصراف از مطالبات فزوني خواهانه، اعالم 

انگليس را مبتين بر اصويل  -آمادگي کردند تا قرار داد افغان
آن . که بتواند هر دو طرف را ارضاء منايد، به امضاء برسانند

                                                 
 .11-8، برگ هاي 2128، پوشه 1، پرونده ويژه 5فوند... مرکز نگهداري.   56
 .12-9مهان جا، برگ هاي .  57
؛ گزارش ساليانه کميسارياي خلق  6/9/1921روزنامه پراودا، تاريخ .  58

 .  130-، ص1921مسکو،  ،)1921-1920( در امور خارجي به هنمني کنگره شوراها 
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  ها پنهان مني کردند که ديگر اين قرار داد عمدتا بر ضد تاثري
 . روز افزون شوروي ها در اين کشور متوجه است

 
استقالل  59انگليس، –افغان  1921نوامرب  22قرار داد  

گي هاي ديپلماتيک دافغانستان را تاييد و ترتيب مبادله مناين
اين گونه، اين پيشگويي  .ميان لندن و کابل را تثبيت منود

نه  -طافغان ها با نگسسنت رواب«راسکلنيکف تاييد گرديد که 
يا )  Status quo(با روسيه و  نه با انگليس، استاتوس کوو 

وضعيت موازنه با ثبات را ميان هر دو دولت برقرار خواهند 
کرد و با کجدار و مريز نگهداشنت روابط ميان آن ها، هرگونه 

 60»سود ممکنه را از هر  دو طرف به دست خواهند آورد
 

ز ابرقدرت هاي رقيب، هر چه بود، مي توان گفت که هيچ کدام ا
کشاکش هاي ديپلماتيک در افغانستان، ] کارزار[از اين 

در حايل که جانب افغاني، به هدف اصلي . پريوزمند بدر نشدند
دستيابي به پشتوانه حقوقي وضعيت مستقل کشور و يافنت  -خود

 . رسيد» عضو کامله احلقوق جامعه جهاني«استاتوس 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 : براي مطالعه منت قرار داد نگاه شود به.   59

Gopalakrishnan R. The Geography and Politics of Afghanistan. New Delhi, 1982,  232-237, 
Shah ikbal Ali. Afghanistan the AfghansL.,1928 ,255-264. 

 2، برگ2128وشه ، پ1، پرونده ويژه 5فوند ... مرکز نگهداري .  60
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 پليف. اي .آ
 

 هاي آسياي ميانه 61ترک ها در جنبش بامساچي» رد پاي«
 و

 موقف افغانستان 
 )پسنماي تارخيي، ويژگي ها، ره آوردها، برداشت ها(

 
آسياي ميانه به پيمانه بزرگي با جنبش  تاريخ شوروي سازي

ريشه هاي بامساچي ها به . گره مي خورد» بامساچي ها«نامنهاد 
سرشت . سياسي منطقه مي رسد -ت اجتماعيژرفناي اليه هاي زيس

سده  سی – بيستشوروي ستيزانه بامساچي ها در سال هاي دهه هاي 
چه . بيستم تنها يکي از مظاهر اين پديده چند هپلو است

مهزمان، بازيگران گوناگون خارجي نيز در آن هنگام تالش مي 
ورزيدند از اين جنبش براي هبره جسنت براي منافع خود کار 

  62.ريندبگ
 

نقش چشمگريي در تاريخ » تاثري ترکي«به گونه يي که روشن است، 
روشن است، تاريخ . پيدايش بامساچي هاي آسياي ميانه، داشت

پيوندهاي متقابل، متاس ها و روابط امپراتوري عثماني و 
. کشورهاي منطقه آسياي ميانه از سده هاي گذشته آغاز مي شود

ژه ترک ها و اصوال مهه جهان دولت عثماني، مدت ها رهرب وي
به مشول کشورهايي که نزديکي جغرافيايي و مرز  -مسلمان

مهانا سلطان . مستقيم با امپراتوري نداشتند؛ مشرده مي شد
مهه سين ها به )  رهرب روحاني(ترک، سر از سده شانزدهم، خيلفه 

 .مشار بود
   
خبارا امارت : کشورهاي بيشرت بزرگ و نريومند آسياي ميانه در 

و خان نشني خيوه و سر از سده هژدهم، خان نشني خوقند، سين هاي 
مهه اين کشورها مهدستان طبيعي ترک . مسلمان بود و باش داشتند

حريف عمده ترک ها در  -عثماني در رويارويي با ايران شيعي
آسياي ميانه يي  -روشن است، پيوندهاي ترکي. خاور، بودند

خطر «در دربار سلطان، در باره . جهت گريي ضد روسيه، هم داشت
                                                 

محله، هجوم، يورش، شبيخون، : باصمق -بامساچ، از مصدر بامساق(بامساچي.  61
در زبان هاي گروه ترکي به معناي مردان مسلح سرکش و ياغي است که ) تک

، در ادبيات سياسي »بامساچي«. مهتا پنداشت» عياران«مي توان آن را  با 
شوروي ها شورشيان . فته استبه کار ر» رهزنان« -»رهزن«روسي به معناي 

سده بيستم آسياي ميانه را که در برابر حکومت  30-20دهه هاي سال هاي 
 .  گ-روسيه شوروي به پا خاسته بودند، به اين نام ياد مي کردند

ناسيوناليست هاي  -در اين مقاله، نقش يکي از اين نريوهاي خارجي.  62
ترک « -م يا پان ترکيسمتندرو ترک، هواداران ايديولوژي پان تورانيس

به رهربي انور پاشا در رويدادهاي خونبار آسياي ميانه در » هاي جوان
 .   گ-آن برهه بررسي مي شود
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که گويا خطر ) خيوه، خبارا(براي مسلمانان آسياي ميانه » روس
آنان را هتديد مي کرد، هنوز در ميانه » مسيحي سازي اجباري«

هنگامي که خان نشني اسرتاخان به روسيه  -هاي سده هژدهم
 63.پيوست، سخن بر زبان مي آوردند

 
خان نشني هاي آسياي ميانه،  پيوندهاي امپراتوري عثماني با

به ويژه در نيمه دوم آن، هنگامي که  -در سده هژدهم
امپراتوري عثماني در نربدها با روسيه، با شکست هاي پي در 

ترک ها مي . پي رو به رو گرديد، بار منظم تري به خود گرفت
خواستند در خان نشني هاي آسياي ميانه مهپيماناني براي جنگ 

عثماني ها در . ا روسيه، دست و پا منايندهاي دامنه دار ب
صورت درگريي ممکنه با روسيه به مهپيماناني که مي توانستند در 

هاي پيوسته بيافرينند،  نياز » ناآرامي«پشت جبهه آن 
مرزهاي جنوبي روسيه با آسياي ميانه، که با شبيخون . داشتند

که بازرگاني کاروان هاي (هاي پيوسته عشاير کوچ نشني 
، رو )انزييت و پاسگاه هاي مرزي روسيه را آماج مي گرفتندتر

 .شدند» ناآرام«به رو بودند، مهانا مهني پشت جبهه 
 
از نيمه خنست سده نزدهم، هنگامي که امپراتوري روسيه آغاز  

به پيشروي کم و بيش منظم به سوي جنوب منود، خبشي از خنبگان 
ناصايب «ن و جنرال ها، سخن از پرهزينه بود -نظامي کشور

از . پيوسنت کامل منطقه به روسيه بر زبان مي آوردند» بودن
ابروچف که مي پنداشت که  هبرتين و کاراترين . و. مجله جنرال ا

دشت ها و بيابان «پاسگاه هاي مرزي در مرزهاي جنوبي روسيه 
مي باشد، که کسي توان پيمودن آن را  » هاي بي آب و گياه

 .ندارد
 

انفجار آميز «بگان نظامي روسيه، تراز باالي در اين حال، خن
 64»رفتارهاي ناآرام و پرخاشجويانه«منطقه را که با » بودن

، اثر بسيار )در مشال(نشني دشت هاي قزاق  توده هاي کوچ
و ) در جنوب(نريومند اسالم و روحانيت مسلمان در خان نشني ها 

خاطر در کل مسايل بس پيچيده زمني و آبياري، گره مي خورد، 
مهه اين عوامل در منطقه بي ثباتي مي . »نشان مي ساختند

آفريد،که بي چون چرا مي توانست از سوي  دمشنان روسيه در 
چيزي که رويدادهاي  -شرايط نامساعد بني املللي هبره گريي شود
 . مربوط با جنگ کرميا، به منايش گذاشتند

 
و مهزمان  سفريان عثماني به خوقند و خيوه 1853در پاييز سال 

به خبارا وارد شدند و فرمانروايان اين دولت ها را بر محله 
گورنرجنرال  -پريوفسکي. ل. و. به روس ها فراخواندند

اورنبورگ در باره  پويايي هاي اجنت هاي حکومت ترک در خبارا 
                                                 

، برگ 2003، سان پرت بورگ، »خنستني يورش به جنوب«ميخايلف، . ا. ا.  63
 .335 -315هاي

، 2006، بيشکيک، »شناخت آسياي ميانه در روسيه«کاليسنيکف، . آ. آ.   64
 . 5-4برگ هاي 
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. و خيوه در سال هاي لشکرکشي به کرميا به پرتبورگ، گزارش داد
گورنر جنرال سايربياي باخرتي؛  -تگاسفور. خ. بر پايه گزارش گ

. در خوقند، مربيان نظامي و استادکاران ترکي کار مي کردند
درگزارش هاي هر دو،  گواهي هايي هست مبين بر اين که 
گماشتگان ترکي مي کوشيدند باشندگان خان نشني ها را متقاعد 

اين در حايل بود که . منايند» اعتماد منودن به انگليسي ها«به 
يسي ها به نوبه خود براي گسيل کارشناسان نظامي ترکي انگل

پسان ها، پس از پايان جنگ . به خيوه و خوقند کمک مي کردند
، 1878-1877کرميا و در آستانه جنگ ديگر ترک و روس در سال هاي 

سفري ترک به خان خيوه مهکاري خود را در زمينه اجياد احتاديه 
 65.کشورهاي آسياي ميانه پيشنهاد کرد

 
به علت  -، مهانا به علت مهان اوضاع، دقيق تربا اين هم

خوقندي ها، خبارايان وخيوه يي  رفتار بد«و » دسايس انگليس«
که از سوي ترک ها حتريک مي شد، روسيه ديگر مني توانست » ها

در اين . پيشروي خود به سوي آسياي ميانه را متوقف سازد
قفقاز در باره،  رييس ستاد و حاکم -سويستنوف پيوند، جنرال

کوچ نشني هاي آسياي ميانه را نبايد به «: چنني ابراز نظر کرد
  66. »تابعيت پذيرفت يا ناگزير مهه را پذيرفت

 
هر : کشيده شد» بزرگ«اين گونه، پاي روسيه به بازي نامنهاد 

چه بود، در اوضاع ناگوار بني املللي وقت، راهي برايش جز 
آوردن بيشرت اثر خبش بر  کاربرد پيکان ديگري براي فشار

دقيق تر بر متصرفات هندي آن؛ از حمور از مشال   -انگليس
اين اسرتاتيژي، روي هم رفته صايب بودن خود را . منانده بود

در اواخر سده نزدهم، انگليس با به رمسيت : ثابت کرده بود
شناخنت آسياي ميانه به عنوان گسرته زير اداره روسيه، ناگزير 

 .ا آن گرديده بودبه مهکاري ب
 

در اين پيوند، جهت گريي ترکيه در سياست آسياي ميانه يي آن 
آملان به نوبه خود، تالش مي . به آملان، کامال طبيعي مي منايد

سياسي در مرزهاي  -ورزيد به گونه غري مستقيم بر اوضاع نظامي
آسياي ميانه امپراتوري روسيه از طريق ترکيه تاثري » ناآرام«

به ويژه، اين امر در سال هاي خنست سده بيستم و . بيندازد
 . بعدها در سال هاي جنگ اول جهاني، منايان گرديد

 
در اين رابطه، ياد آور مي شومي،که امپراتوري عثماني کوشش 
مي منود تا بر منطقه با هبره گريي از دستاويز ايدئولوژيک پان 

انه در آست(ترکيسم، که با پويايي از سوي قدرت هاي غربي 
پشتيباني مي شد، هبره ) در گام خنست، آملان -جنگ جهاني اول

دانشمند ترکي از قول منابع  -پاکسوي. ب. براي مثال، خ. گريد

                                                 
: براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت در اين باره، نگاه شود به .   65
 . 397-335ميخايلف، برگ هاي . آ.آ
  .6، برگ ...کالسنيکف. آ. آ: جستار از.     66 
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مي  67آغاز سده بيستم -و کارهاي مولفان سرشناس سده نزدهم
) يا تورک ها(پان ترکيسم اصال اخرتاع خود ترک ها «نويسد که 

ياستمداران، به منظور توجيه نه بل، اخرتاع خاورشناسنان و س
راه اندازي يک سلسله کامل جنگ هاي صلييب برضد توده ها و 

  68.کشورهاي آسياي ميانه بوده است
 

البته، در خود اين ديدگاه نيز انديشه ترکي گرايي و ترک 
مگر در آن . مرکزي ويژه بسياري از مولفان ترکي ديده مي شود

قدرت هاي غربي روشن :  مي توان هسته خردگرايي را پيدا کرد
است که بي ترديد در دامن زدن به ايدئولوژي پان ترکيسم، با 

. هدف رويارويي با تاثري روسيه در آسياي ميانه ذينفع بودند
به هر رو، اين ايدئولوژي در اواخر سده نزدهم و  اوايل سده 
بيستم از سوي خنبگان نظامي و روشنفکران ترکي آملان گرا به 

 . نگ ابزار به کار گرفته شده بودعنوان يک ج
 

، مهانا زير درفش )روند جنگ اول جهاني در آستانه و در(ديرتر 
مهني ايدئولوژي و دکرتين، سياست دولت جوان عثماني در آسياي 

در حببوحه جنگ جهاني اول، افسران . ميانه، روي دست گرفته شد
 کار استخبارات دولت عثماني در سرزمني آسياي ميانه با داشنت

کار مي » کارمندان عرصه معارف ملي«رمسي بيشرت زير نام 
، »پويايي هاي روشنگرانه«اين افسران زير پوشش . کردند

 .انديشه هاي پان ترکيسم را در آسياي ميانه پخش مي کردند
 

در آسياي ميانه در ) دقيق تر، عامل ترکان جوان(» ترکي«عامل
شورش «هاي مرتبط با جهت گريي ضد روسي آن به ويژه در رخداد

براي ترکيه . ، پديدار گرديد»1916نامنهاد آسياي ميانه سال 
دمشن روسيه در جنگ جهاني  -)و گسرتده تر براي آملان(سلطاني 

در مرزهاي جنوبي » ستون پنجم«اول، بس مهم بود تا از 
شايان يادآوري است، که به . امپراتوري روسيه کار بگريد

از آوان آن، از ديدگاه » 1916رش سال شو«پنداشت ما، ارزيابي 
 .سرشت و جهت گريي آن به عنوان يک شورش ضد روسي، درست نيست

 
بازرگاني، زمينداران بزرگ  -منايندگان بومي سرمايه رباخوري

سران نو «و کارخانه داران که ) صاحبان کشتزارهاي پنبه(
را تشکيل مي داند و با اداره روسي منطقه ارتباط » مسلمان

شتند، در آغاز، نه تنها از شورش پشتيباني نکردند، بل دا
نيز، برعکس، با کمک به حکومت تزاري به سرکوب آن مساعدت 

بالفصل » مسببان«آخر، مهو مهني اليه باشندگان ترکستان، . کردند

                                                 
تارخيدان  ،)1889-1975( توين بي. د. از مجله سخن بر سر کارهاي ا  67

 مهکار وزارت خارجه بريتانياي کبري و نيز استاد دانشگاه لندن، انگليس،
 .است

68.H. P. Paksoy.Turkistan-bagimsizlik.Savasi //http://www.ukans.edu/ibetext/texts/paksoy-6/ 
cae12/html. 
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هتي دست شدن دهقانان بومي در سال هاي اخري موجوديت 
 . بودند 69،امپراتوري روسيه

 
 –نه تنها انگيزه هاي ملي، بل نيز اجتماعيشورش هاي دهقاني 

مگر، به پيمانه بزرگي در سايه پويايي هاي . طبقاتي داشتند
افسران استخبارات ترکي، شورش مهچنني رنگ و بوي ضد روسي به 

در منابع و آثار ترکي، گزارش هايي به ويژه در . خود گرفت
جه آجودان آينده و خوا -باره پويايي هاي پرشور انور پاشا

) هفرتود(افسر ترکي در اين حمور در سرزمني مسي ريچي  -مسيع باي
 .ديده مي شود 70،و فرغانه آسياي ميانه

 
مگر تنش در سرزمني ترکستان . شورش در فرجام درهم کوبيده شد

براي مثال؛ طي يک سال،  1917در سال . مدت ها بيداد مي کرد
بومي چونان   مشارکل خيزش هاي رنگارنگ که بيشرت از سوي اداره

  547ارزيابي و پرداز مي شد، سر به » يورش هاي تاراجگرانه«
تنها در استان فرغانه مشار اين گونه خيزش ها . مورد مي زد

 . مورد مي رسيد  324تا  
 

در آينده، در سال هاي خنست حکومت شوروي، در نتيجه حل نشدن 
سايل مسايل اجتماعي پيشني و تضادها در منطقه و افزود شدن م

تازه به آن، مهانا اين شورش ها به پيمانه چشمگريي بار 
ملي پيدا کردند و شالوده يي را براي گسرتش جنبش  -سياسي

ديده  1916بامساچي گري که در آن آشکارا رد پاي شورش هاي سال 
 . مي شود، ساختند

 
مهان گونه که روشن است، نظر به نتايج  جنگ جهاني اول، آملان 

و شرطي خورد و عمال امپراتوري عثماني هسيت خود شکست بي قيد 
و امپراتوري روسيه هم در ) از ميان رفت(را  از دست داد 

اثر پيامدهاي جنگ جهاني اول و نيز توفان هاي ژرف اجتماعي 
در نتيجه اين، در منطقه آسياي ميانه . دروني فرو پاشيد

سال هاي  حکومت شوروي در خنستني. ويژه يي اجياد شد» خالي قدرت«
موجوديت در سرزمني آسياي ميانه خيلي ها ضعيف بود و در واقع 

افزون بر اين، در طي سال هاي . تنها در شهرها وجود داشت
سراسر ترکستان با جبهه جنگ ميهين از  مرکز روسيه  1918-1919

 .جدا شده بود
 

مناطق روستايي جنوب ترکستان را جنبش بامساچي ها فرا گرفته 
يوناليست هاي ترکستاني نيز براي تاثري گذاري بر بود که ناس

                                                 
: ه شود بهبراي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت در اين باره نگا.  69
پيليف، . ي. و نيز ا. 1995، مسکو، »اسالم در تاريخ  روسيه«الندا، . گ.ر

سيماي کلي و ويژگي هاي منطقه يي در سال : بامساچي ها در آسياي ميانه
  .2006بيشکيک، ). 1918-1934(هاي 

 .88-83برگ هاي .... پيليف، . ا.   70
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پيوند باوري اين جنبش با شورش سال . آن، در تکاپو بودند
اوضاع  1919 - 1920در مرز سال هاي. آشکارا ديده مي شد 1916

مگر در نتيجه . تا اندازه يي تثبيت شد) براي شوروي ها(
سر از   خان نشني خيوه  و به ويژه امارت خبارا» شوروي سازي«

 . نو تريه شد
 

به گواهي منايندگان فرماندهي ارتش سرخ جبهه ترکستان، 
به سود  گرويدن مجعيت به روند «لشکرکشي ارتش سرخ به خبارا 

، با آن که اين لشکرکشي »انقالب، نتايج چندان کارايي نداد
براي واحدهاي نظامي يي،که در آن شرکت کرده بودند، بسيار 

از سوي ديگر، نه مهه منايندگان  71.»گران متام شده بود
گروهبندي هاي انقالبي خيوه و خبارا که به گونه فرموليته 

شوروي سازي «ياوه هاي کمونيسيت را پذيرفته بودند، با ايده 
در خبارا، در رده هاي رهربي مجهوري تازه . موافق بودند» منطقه

 اعالم شده شوروي خلق خبارا، جناح آشکارا ناسيوناليسيت يي
 -دمکراسي ملي«که بر سوق دهي کشور به راه  پديد آمد
 -»دستيابي به رهايي کامل از استعمار شوروي«، »بورژوازي

اين گروه براي رسيدن به . ، سنجش داشت»وراث استعمار روسيه«
اهداف خود با اتکاء به کمک مهان بامساچي ها و نيز سازمان 

اسيوناليسيت که هاي رنگارنگ زير زميين داراي جهت گريي هاي ن
آغاز به تشکل در متصرفات مسلمان نشني امپراتوري روسيه کرده 

 .بود، سنجش داشت
 
افسران ترکي نقش بس چشمگريي در سياست مجهوري هاي خيوه و  

آن ها که در آغاز از سوي دولت . خبارا ، بازي مي منودند
ترازي به عنوان اسريان جنگي به منطقه گسيل شده بودند، ديگر 

سوي دولت هاي نو براي تشکيل ارتش هاي ملي و آماده سازي   از
. کادرهاي نظامي براي اين ارتش ها، فعاالنه جلب شده بودند

به (» احتاد و ترقي«در اين اوضاع، رهربي حزب ترک هاي جوان 
که ) سه گانه(» تريومويرات«گروه نامنهاد  -ويژه رهربان آن

لطاني عمال  قدرت را در سال هاي جنگ جهاني اول در ترکيه س
، بر آن بودند که تاليف شکست هاي ايشان در )در دست داشتند

 .جنگ جهاني اول بيخي ممکن مي باشد
 
اوضاع آسياي ميانه از ديد آنان کامال براي پياده ساخنت  

و تاثري ممکنه آتيه بر وضع  خود » پان ترکيزم«آرمان هاي 
يط ترک خماصمه که شرا(ترکيه  که ديگر در آن کماليست ها 

به رمسيت  72را در پي آن  1920مودرس و قرار داد صلح مشال سال 
 . ، با پويايي عمل مي کردند؛  مناسب مي منود)مني شناختند

                                                 
 77در مهان جا برگ.  71

از سوي منايندگان کشورهاي  1929اگوست، سال   10قرارداد به تاريخ .  72  
انتانت و کشورهايي که به آن پيوستد، از يک سو و ترکيه عثماني از 

بر اساس شرايط آن، متصرفات امپراتوري عثماني در . سوي ديگر، امضا شد
خاور نزديک و در اروپا ميان قدرت هاي بزرگ اروپايي پريوز جنگ جهاني 

بر آن، اصوال ترکيه امکان دستيابي به درياي افزون . اول تقسيم شد
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اوضاع براي نريوهاي رهايبخش  1921-1920در سال هاي  با اين هم،

: بيشرت حبراني مي منود) تا ترکآ(ترکيه به رهربي مصطفي کمال
ا پشتيباني انگليسي ها خبش گسرتده سرزمني اناتويل ارتش يونان ب

در صحنه بني املللي، از ديدگاه حقوقي در . را اشغال منوده بود
گذشته از آن، در . ترکيه  حکومت هنوز به سلطان متعلق بود

سلطان ترک هنوز به ) از مجله در آسياي ميانه(دنياي مسلمان 
ه مسلمانان، موجب روحاني مه) رهرب(طور سنيت به عنوان خليفه 

 .احرتام مشرده مي شد
 

در . ترک هاي جوان مهه اين نکات را به سنجش گرفته بودند
و امساعيل انور 73مجال پاشا  1921-1920نتيجه، در طي سال هاي 

دو تن از رهربان ترک هاي جوان، به نوبت در آسياي  -پاشا
در آغاز، آن ها با پشتيباني حکومت . ميانه حضور يافتند

، »شوروي سازي شده«کزي شوروي، به آسياي ميانه چندي پيش مر
رهربان ترک هاي جوان با تعقيب اهداف خودشان در راه . آمدند

متحد ساخنت مهه ترک آسيا در يک کشور زير چرت ترکيه براي کمک 
هنگامي » ترميويرات«رهربان پيشني . به روسيه شوروي رو آوردند

، و سپس »ليگ جهان اسالم«که هنوز در مسکو بودند، برنامه 
اين سازمان ها هدف . را مطرح کردند» انقالبي اسالمي 74احتاديه«

بنيه «در خاور و کاربرد » امپراليسيم انگليس«مبارزه با 
، را در اين راستا پيش روي خود گذاشته »جنبش بامساچي گري

 .بودند
 
دولت روسيه شوروي که آرزومند تقويت تاثري بلشويک ها در  

يانه و آوردن فشار بر سياست بريتانياي کبري بود، خاورم
در نتيجه، . مناسب دانست به مجال پاشا و انور پاشا کمک منايد

با پشتيباني دولت شوروي هر دو از آسياي ميانه سر برآوردند 
براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت در اين زمينه نگاه شود (

با  1920ل پاشا در سال مجا). پانويس مقاله کمال عبداهللا يف: به
به افعانستان فرستاده شد و » نوسازي ارتش افغانستان«طرح 

با اعتبار نامه شوروي با  1921انور پاشا در پاييز سال 
به خبارا » جلب بامساچي ها به سوي حکومت شوروي«گرفته وظيفه 

  75.آمد
                                                                                                                                                             

و درياي ) قسطنطينه(آبناهايي کنستانتينوپل. مديرترانه را از دست داد
که در سال » جلسه کبري ملي ترک« .سياه زير اداره بني املللي سپرده شد

که در آن هنگام به نام آنگورا ياد مي شد و پسان ها (در آنکارا  1920
اجياد شده ) داد و سراجنام هم آنکارا خوانده شد به انقره تغيري نام

بود، به رهربي مصطفي کمال از به رمست شناخنت و تصويب شرايط قرار داد، 
 .سر باز زد

به . مجال پاشا کرسي وزير نريوي دريايي امپراتوري عثماني را داشت.   73
 .مهني ترتيب انور پاشا کرسي وزير جنگ و  رييس ستاد ارتش آن را 

74. B. Paksoy.Op.cit  
. ک: براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت در زمينه نگاه شود به .  75

// تاريخ در سيما ها//پرنده خاور، » هلندي«مرگ . عبداهللا يف و بلجوان
  .، سايت انرتنيت فرغانه رو
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خودمنايي افغانستان در برنامه هاي ترک هاي جوان در خصوص 

. در سده بيست،  تصاديف نبود» توران کبري«د احياي جمد
مرکزي خود » نقطه گرهگاه«افغانستان از ديدگاه گيتايي در 

ويژه  آسياي ميانه  قرار دارد، که چونان ختته خيز بس مناسب 
هم در حمور جنوب و هم ) جهانگشايي(براي جنگ هاي استيالگرانه

درازاي سده  به اين سرزمني در. مشال به مشار مي رود 76در حمور
ها به نظر لشکرکشي هاي استيال گرانه در حمور هند ديده مي 

در سيماي » بازي بزرگ«شد، مگر از سده نزدهم با آغاز عهد 
. خود ويژه يي براي گشودن آسياي ميانه، تبارز منود» کليد«

با اين هم، اين کشور نه مهيشه  به سان يک کشور، تنها  به 
 .يت داشته استحلاظ وضع اسرتاتژيک خود امه

 
امپراتوري امحد شاه دراني، از مهان آغاز تاريخ دولتداري 

يکي از نريومندترين دولت  -77از ميانه هاي سده هژدهم، -خود
بسياري از کشورهاي مسلمان . هاي اسالمي در خاور ميانه بود

آسيا با هدف به دست آوردن يک متحد قوي، به برپايي روابط 
بسنده است گفت، که حکام . ي کردندديپلماتيک با آن تالش م

خان هاي قزاق و خوقند براي مبارزه با  -آسياي ميانه
. امپراتوري سني و جلب کمک به امحد شاه رو مي آوردند

امپراتور عثماني مي کوشيد در سيماي افغانستان سين، متحدي 
 .ايران، بيابد  -در مبارزه با رقيب داميي خود

 
ه نزدهم ضعيف شده و به يک دولت افغانستان، در نيمه دوم سد

مگر، در . از ديدگاه سياسي وابسته به انگليس، مبدل گرديد
به رهربي امان اهللا و  1919نتيجه سومني جنگ با انگليس در 

حمور آسياي . جوانان افغان دوباره استقالل سياسي پيدا کرد
ميانه بنا به يک رشته علل، بي درنگ براي حکومت افغانستان 

روي هم (براي مثال، بازارهاي خبارا . يادي پيدا کردامهيت ز
در شرايط انزواي سرزمني ) رفته، بازارهاي آسياي ميانه در کل

آسياي ميانه که با جبهه هاي جنگ ميهين از بازارهاي روسيه 
هندي را از که  -جتريد شده بود؛ مقادير بزرگ کاالهاي انگليسي
اين در حايل بود . طريق افغانستان وارد مي شد؛ جذب مي کرد

که درآمدهاي ترانزييت، خبش چشمگري در آمد افغانستان را تشکيل 
 . مي داد

 

                                                 
و صلح » عامل سوم«سنيسريف،  در باره . ا. سوماروکف، ا. ي. ل.  76

طرح هاي مهکاري و مهگرايي براي آسياي // ميانه دوسيت در مساله آسياي 
آناليز قياسي، امکانات و چشم اندازها، مدارک کنفرانس بني : ميانه 

  35برگ -2007، بيشکيک،2007جون سال   27-26املللي خجند، 
به  1747افغاني، در سال » عبدايل«رهرب عشريه پشتوني  –امحد شاه دراني. 77 

وچ نشني افغاني برگزيده شد و اين گونه، عنوان پيشواي مهه عشاير ک
سرزمني امپراتوري . بنيادگذار خنستني دولت افغاني در تاريخ خودي شد

دراني در نتيجه جنگ هاي استيالگرانه امحد شاه، از خراسان تا دهلي و 
                                                             .سني زيان هپن بود
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افزون بر اين، در شرايط سست شدن موقت تاثري روسيه در آسياي 
خبشي از خنبگان سياسي افغانستان، ايده  78،ميانه و خان نشني ها

به  در واقع» کنفدراسيون اسالمي کشورهاي آسياي ميانه«اجياد 
با اين هدف، . را در سر مي پرورانيدند 79،رهربي افغانستان

 -.]گ-)»کور شري مت«معروف به [( افغانستان از شري حممد بيک
يکي از فرماندهان بامساچي هاي فرغانه پشتيباني مسلحانه مي 

آسياي ميانه » جماهدان« 1921-1920چناني که طي سال هاي . کرد
 .موزش مي ديدنددر آموزشگاه نظامي خان آباد  آ

 
، مهه اين اوضاع را در هپلوي تقويت »احتاد و ترقي«کميته   

براي  1920-1919نسيب موقف بني املللي افغانستان در سال هاي 
. رسيدن به اهداف خود در آسياي ميانه مساعد ارزيابي مي منود

که قبال به عنوان (با تالش هاي مجال پاشا، مربيان نظامي ترکي 
، در ارتش افغانستان آغاز )در آسياي ميانه بودنداسري نظامي 

انور پاشا که هنگام حضور در مسکو، با . به کار کردند
سفارت افغانستان رو به رو شده بود، از دولت » پذيرايي گرم«

انديشه هاي » هزينه«هزار فونت اسرتلينگ براي افغانستان چهار
  80.جهانشمول خود گرفت

 
ه بر آن که افغانستان بيشرت به آوندهاي هست گوابا اين هم،

برنامه هاي او،که مرتبط با آرمان رهايي » پان اسالميسيت«خبش 
مسلمانان خاور از تسلط انگليس بود، دلبستگي داشت تا به 

در نتيجه، انور پاشا به گونه . انديشه هاي پان ترکيسيت اش
هنايي با پيوسنت به بامساچي هاي خبارا و با تالش براي متحد 

نت مهه بامساچي ها زير فرماندهي يکپارچه، تنها  کمک هاي ساخ
 .به دست آورد 81حمدودي از افغانستان 

که ) پس از شوروي سازي خيوه و خبارا(موضعگريي روسيه شوروي  
نظامي خود بر آسياي ميانه  -به روشين متايل حتکيم تاثري سياسي

 و نيز فاکت حضور واحدهاي ارتش سرخ در خباراي خاوري را
تبارز داده بود، آشکارا به معناي پايان مهه برنامه هاي 

 . بزرگ افغانستان در قبال آسياي ميانه بود
 

پشتيباني افغانستان از بامساچي هاي آسياي ميانه به رهربي 
انور پاشا، با ايدئولوژي پان ترکيسيت اش، در فرجام براي آن 

                                                 
رژمي حتت احلمايه روسيه را که قبال بر  1917دولت روسيه شوروي در سال .  78

اين گونه، هر دوي  .امارات خبارا و خان نشني خيوه معترب بود، لغو کرد
 .اين کشورهاي حتت احلمايه، مستقل شدند

  162-161 برگ هاي   ...پيليف،. ي.ا. 79
  ......عبداهللا يف،. ک:  نگاه شود به.  80
به گزارش هاي سرويس هاي اطالعاتي ستاد گروه سپاهيان خباراي جبهه  81

قبضه تفنگ سيستم هاي هشتصد ارتش انور پاشا از افغانستان تا  ترکستان،
اشرت با جنگ افزار و فشنگ و مرمي به دست آورده  هشتاد خمتلف و نيز

ي به زبان هاي روسي و بوم«تبليغاتي مهچنني از افغانستان برگ هاي . بود
. براي پخش در ميان باشندگان و يگان هاي روسي آورده شده بود

، برگ 97، پوشه2، پرونده ويژه272بايگاني دوليت نظامي روسيه، فوند[
 ].59-55هاي
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ن هم کشور مي توانست تنها به معناي بي ثباتي اوضاع بي آ
چيزي که چندي ديرتر در  -پيچيده تباري در واليات مشايل باشد

پتنسيال بزرگ  82.، روي داد1929در جنوري  سقاءانقالب بچه 
را مي توانست جامعه بزرگ قرغيز که ) خواهي جدايي(سپراتيزم 

از سده هفدهم در پامري افغاني و در منطقه دهليز واخان بود 
اين گونه، حکومت  83.دو باش داشتند، به منايش بگذار

افغانستان مي توانست با کمال ميل، انور پاشا را به عنوان 
کارشناس نظامي و حتا به عنوان  فرمانده نريوهاي مسلح 
افغانستان بپذيرد، مگر هرگز نه چونان ايدئولوگ پان 

 !ترکيسم
 

افزون بر اين، براي افغانستان با توجه به واقعيت هاي 
سده بيستم سودمند نبود مناسبات خود  اوضاع بني املللي آغاز

حکومت . تريه سازد) بعدا شوروي(را با روسيه شوروي 
افغانستان به رهربي امان اهللا خان با مهکاري با ترک هاي جوان 

در تراز «به پيمانه کايف خردمندانه و واقعبينانه اوضاع را 
  ارزيابي منوده و به مهني دليل با روسيه شوروي در آغاز» جهاني
 84.قرار داد دوسيت بست 1921سال 

سر اجنام به اين نتيجه رسيدند که مناسبات  ،در کابل 
دوستانه با روسيه شوروي دستاويز وزنني تر فشار  ديپلماتيک 
بر بريتانياي کبري خواهد بود تا چسپيدن به برنامه هاي 

 .ناسخته و موهوم ترک هاي جوان در آسياي ميانه
 

با «، فرماندهي شوروي به نوبه خود به گواهي منابع آرشيوي
اطالعات در باره کمک کابل به بامساچي هاي انور پاشا با 

مگر بازرسي هاي هنايي و گواهي . »احتياط زياد برخورد مي کرد
حکومت افغانستان به راسيت به «هاي اسريان تاييد کردند که 

: نگاه شود به. (»هر چند هم ناچيز. انور پاشا کمک مي کرد
، 97، پوشه2، پرونده ويژه272اني دوليت نظامي روسيه، فوندبايگ
مگر اين جا بايسته است خاطر نشان سازمي که اين کمک ). 55برگ 

به پيمانه بزرگ، در سايه کوشش هاي مهاجران سياسي خبارايي 
رييس پيشني کميته اجرايي مرکزي  -از مجله عثمان خواجه يف(

فرمانده نريوي پليس  -ضامجهوري توده يي شوروي خبارا و علي ر
                                                 

براي مثال؛ ابراهيم بيک يکي از رهربان بامساچي هاي خباراي مشايل که .   82
افغانستان از  به سرزمني افغانستان گرخيته بود، توانست در کوتامهدت در

مهتباران  ازبيک لقي خود يک دسته يي يک هزار نفري گرد بياورد و  در  
 .امري واژگون شده،  شرکت کند -جنگ ها در برابر هواداران امان اهللا

. کنيازيف. ا. ا: براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت نگاه شود به.   83
افغاني به ميهن  يزهايدر باره تاريخ وضعيت کنوني و بازگشت  قرق«

 .»شان
بايد بيفزاييم که افزون بر سودمندي جيوپوليتيک، کابل قرار بود   84

براي به (برتري مهکاري اقتصادي با مناطق مرزي شوروي را ارزيابي منايد 
کنيازيف، . ا. ا: دست آوردن آگاهي هاي بيشرت در اين باره نگاه شود به

افغانستان و مسايل تامني امنيت خاوري  -اوضاع اقتصادي در واليات مشايل«
: ، زير نظر1مشاره// جمله افغانستان و امنيت آسياي ميانه// منطقه يي

 33-56برگ هاي . 2004کنيازيف، بيشکيک، .ا.ا
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. که به افغانستان گرخيته بودند، اجنام مي شد) ملي خبارا
 .افسر پيشني ارتش ترکيه بود -شايان يادآوري است که علي رضا

 
گروه سپاهيان «پس از سرکوب نريوهاي انور پاشا، از سوي 

، 1922ي ارتش سرخ و کشته شدن خود او در ماه اگوست سال »خبارا
ه مايل به تريگي روابط با روسيه شوروي نبود، به افغانستان ک

تدريج متاس هاي خود را هم با بامساچي هاي درگري جنگ در آسياي 
ميانه و هم با منايندگان مهاجران سياسي آسياي ميانه، کاهش 

 .خبشيد و کمرنگ ساخت
 

از مهني رو، دولت کابل بر رفنت منايندگان مهاجران آسياي ميانه 
پسان ها، . پا مي فشرد 85،ران يا به ترکيهاز کشور، به اي

کابل تا جاي امکان مي کوشيد از ارزاني کدامني پشتيباني به 
بامساچي ها و مهاجران گريزي آسياي ميانه که در سرزمني 

با آن که مساله . افغانستان پناه گزيده بودند، رو گرداند
ي آوارگان آسياي ميانه که در پيامد سرکوب بامساچي هاي خبارا

خاوري، آن ديار را ترک گفته و به سرزمني افغانستان آمده 
آن ها به حفظ ارتباط با هم . بودند، به حد کايف شديد بود

عشايريي هاي خود که در خاک شوروي  مانده بودند، ادامه مي 
 . دادند

 
پس از کشته شدن انور پاشا، فرماندهي دسته هاي باقي مانده 

 -ر فرمان او را خواجه مسيع بايبامساچي هاي خباراي خاوري زي
در برخي از اسناد و خاطرات (افسر ديگر ترکي به دست مي گريد 

مشاري از شرکت کنندگان رويدادها، گاهي از او به نام سليم 
حاجي سليم باي،  1921در ميانه هاي سال ). پاشا ياد شده است

با حتمل شکست هاي پيهم از يگان هاي ارتش سرخ، زمخي شده، 
 . بامساچي ها را ترک و به افغانستان مي گريزد جبهه

 
در افغانستان، او با منايندگان مهاجران خبارايي ديدار و طرح 
هاي خود را مبين بر به دست آوردن کمک هاي مايل چشمگري براي 
جنبش بامساچي ها، از ناسيوناليست ترک خمالف مصطفي کمال پاشا 

نيز بود، به آگاهي آن » در ميان آن ها سفري ترک در هتران«که 
مگر در آينده، بنا به علل ناپيدايي، گريزيان  86.ها رسانيد

 .ترکستاني هرگونه ارتباطي با وي را برهم زدند
 

اين «: انگليس اين وضع را چنني تفسريکرد سازمان اطالعات
رويداد نشان مي دهد که به چه پيمانه مداخله مستقيم ترک ها 

)] از سوي مهاجران ترکستاني[(ها از سوي رهربي جنبش بامساچي 
 87.»منفي ارزيابي شده بود

  
                                                 

مبارزات مسلمانان ترکستان و ديگر ترک «زکي ويل طوغان  خاطرات، .  85
 392، برگ1997، مسکو، »هاي خاوري براي موجوديت ملي و  فرهنگ

86.Fraser G. Basmachi-I //Central Asian Survey.1987,Oxford.Vol.6 ,№ 1, P.65-64 
  94برگ.....پيليف .اي. ا.  87  
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يکي از انديشه پردازان ) 1890-1970(در مهني باره زکي ويل طوغان 
درآينده (، »مبارزه براي استقالل ترکستان«باشقريي تبار 

ما «: ، به انور پاشا نوشت)تاريخ نويس و زبانشناس نامدار
سياست مشا در خاور  نی قربااز مشا مي خواهيم که ترکستان کبري

 88»...ميانه به خاطر جنات جهان اسالم نگردد
 

انديشه هاي ترک هاي جوان، در پيوند با عامل آسياي ميانه، 
چناني . تاثري چندان کارايي بر سياست افغانستان برجا نگذاشت

شايان . »دستاوردي نداشت«که در خود ترکستان هم مهني گونه 
آل هاي پان ترکيسيت در گرايش هاي يادآوري است که ايده 

ايدئولوژيکي ناسيوناليست هاي ترکستاني نيز جاي برجسته يي 
چناني که در ميان خبارايي هاي جوان و خيوه هايي جوان . داشت

داراي متايالت انقالبي که با پشتيباني روسيه شوروي در سال 
 . حکومت خيوه و خبارا را اشغال کردند 1920

 
ر افغانستان ايده آل هاي پان ترکيسيت خود را  ترک هاي جوان د

درست بر  -زير پرده ايده آل هاي پان اسالميسيت مي پوشانيدند
عکس، در آسياي ميانه، براي پان ترکيسم سرشت بيخي ديگري، 
متفاوت از آنچه که ناسيوناليست هاي بومي آسياي ميانه يي 

ود، نه مهم ب» ترکستان مستقل«که براي آنان در گام خنست (
زير سرپرسيت ) از بالکان تا چني(» کنفدراسيون ملت هاي ترک«

ترکيه و در واقع زير اداره ترک هاي جوان، بگذار حتا به 
براي آن  ) چون انور پاشا )فرمهندی( رهربي شخصيت کاريزماتيکي

 .قايل بودند، مي دادند
 

براي خبش زياد اردوگاه بامساچي ها، به ويژه براي جناح حمافظه 
که هم ترک هاي جوان و هم ناسيوناليست هاي بومي (کار آن 

براي پياده ساخنت ايده هاي شان در نظر داشتند از ذخاير 
نه ([، نه اين و  نه آن )انساني آن ها هبره برداري منايند

. مهم بود.]) گ-ترکستان مستقل و نه کنفدراسيون ملت هاي ترک
نه، گرايش هاي در نتيجه، در ميان بامساچي هاي آسياي ميا

 .جدايي خواهي سنيت خاوري و حمل گرايي قرون وسطايي چريگي داشت
 

به نوبه خود، رهربان بامساچي ها و خود بامساچي هاي عادي، 
روحانيت حمافظه «و به » خود«بيشرت به منايندگان اشرايف سنيت

ملي و انتلکتوئل  -نسبت به منايندگان بورژوازي ليربايل» کار
ايدئولوگ  -زکي ويل طوغان. وابسته بودندجديدي ها  -ها

ناسيوناليست ترکستان، در خاطرات خود اغلب در باره آن 
يادآور مي شودکه به چه پيمانه براي خنبگان سنيت آسياي ميانه 

براي آن ها هدف . ، بيگانه بود»کشور مستقل ملي«ايده کدامني 

                                                 
 88  Paksoy. Op.cit. 
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ا ماندن به عنوان تام االختيار دقيقا در استان هاي خود ي
   89.عشاير خودشان  مهم تر بود

 
به گونه يي که مشاري از پژوهشگران کنوني نيز خاطر نشان مي 

و » قبيله يي«سازند، تاريخ پيدايش بامساچي ها را جامعه 
چند پارچه از حلاظ ساختار خود، به پيمانه بسيار » منطقه يي«

 تعيني 90»تباري«و  يا حتا » عمومي ملي«بزرگرتي نسبت به داليل 
خواه، (براي بسياري از سران بامساچي ها شکل حکومت . مي کرد

حکومت عشريه يي سنيت يا خواه خان ساالري اقتدارگرا، خواه 
چندان ) حکومت شوروي و يا حکومت متعلق به بورژوازي بومي

براي آن ها اين مساله مهم بود که اين حکومت اين . مهم نبود
ر باشندگان بومي به جمال را به آن ها بدهد تا از حساب کا

زندگي ادامه بدهند و مهچنان حاضر باشد آن را به علت سنت ها 
به گونه يي که تاريخ بامساچي هاي . و عادات به حساب بگريد

آسياي ميانه نشان مي دهد، به علت مهانا مهني ويژگي هاي ذهنيت 
سياسي رده هاي بااليي سنيت جامعه آسياي ميانه، در بسي از 

سيت کامال مساملت آميز و حتا تفاهم رهربان بامساچي موارد، مهزي
ها و منايندگان ارگان هاي حکومت شوروي در مناطق، به مشاهده 

  91.مي رسيد
 

سر اجنام، پشتيباني از بامساچي ها براي افغانستان که از 
ديدگاه اجتماعي ساختار چندپارچه عشريه يي آن با ساختار 

انند بود و مي توانست بر اجتماعي وقت آسياي ميانه خيلي مه
اجتماعي داخل کشور، تاثري منفي برجا بگذارد  –وضع سياسي

در سال هاي  سقاءچيزي که در رويدادهاي مرتبط با حتوالت بچه (
گذشته از . ؛ نيز سودمند نبود)رخ داد سی- بيستدهه هاي 

اين، محايت قاطع از ماجرجويي آسياي ميانه يي انور پاشا  از 
ن، به معناي آن بود که آن کشور روسيه شوروي سوي افغانستا

را از يک متحد به يک به دمشن تبديل کند و در اين صورت چيزي 
 .ديگري براي خنثي ساخنت تاثري بريتانياي کبري  برايش مني ماند

 
شايد هنگامه ترک هاي جوان به رهربي انور پاشا در آسياي 

قدرت هاي هرگاه موفق به به دست آوردن پشتيباني (ميانه 
که مايل به حمدود ساخنت ) درگام خنست، بريتانياي کبري(غربي 

                                                 
ويل طوغان، خاطرات، مبارزات  یزک: براي مثال، نگاه شود به .  89

مسلمانان ترکستان و ديگر ترک هاي خاوري براي موجوديت ملي و  فرهنگ، 
  ..2،کتاب  1998فا ،او

به » قيام بامساچيان«وليدی طوغان زير نام  کیزکتاب : يادداشت گزارنده
دايره املعارف «قلم علی کاتبی به پارسی دری برگردان و از سوی بنياد 

  .در هتران به چاپ رسيده است 1375در » اسالمی
باري ، اوضاع ت.آ.عبداهللا يف، کمال و نيز يورينا آي: نگاه شود به.  90

نژادها و توده ها،  مسايل معاصر نژادي و // در جنبش بامساچي ها
 . 181 – 168، برگ هاي27، مشاره 2001تباري،  سالنامه، مسکو،

پيليف، . اي. ا: براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت  نگاه شود به.  91
 126 -125برگ هاي 
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در مناطق مهم حياتي براي آن بودند، مي ) شوروي(اثر روسيه 
مگر با . ، مي توانست منتج به پريوزي هايي هم گردد)شدند

حتکيم يافنت چشمگري پرستيژ بني املللي روسيه شوروي پس از پريوزي 
و به علت تشديد ) از يک سو( 1920 -1918بر مداخالت سال هاي

از سوي ( مبارزات ضد استعماري در خاور نزديک و ميانه
؛ بريتانياي کبري ترجيح داد تا از مشارکت پويا در )ديگر

در منطقه، پرهيز ) شوروي ستيزانه(کدامني طرح روس ستيزانه 
 .منايد

 
مهان طوري که يکي از مولفان امريکايي در سال  با اين هم،

اين موقف  يادآور شد، دادگرانهسده بيستم  30-20اي دهه هاي ه
نداي وجدان بيدار و انتحاب «بريتانياي کبري هرگز ناشي از 

برخي از اسناد حمرم و گزارش هايي که در آغاز . نبود 92»آزاد
رسيده بود، حاکي از آن » Foreign office«به  1920سال هاي دهه 

هاي انور پاشا  تکاپوهایيس بود که سرويس هاي اطالعاتي انگل
در برابر . در آسياي ميانه را با دقت زير نظر داشتند

استخبارات انگليس اين وظيفه گذاشته شده بود تا روشن سازد 
تا چه اندازه در » مسلماني -کنفدراسيون ترکي«که طرح اجياد 

ترکستان و در خاور ميانه در کل شهرت پيدا  منوده است و 
هوادارن و پريوان ترک هاي جوان در منطقه  چگونه مي توان از

 93.در آينده هبره گريي منود
 

جالب است يادآور شومي که خاطرات قهرمانان انقالب ترک هاي 
از مجله به خاکسپاري استخوان هاي انور  1918جوان در سال 

در استانبول » احتاديست ها«پاشا، مانند خود جمتمع يادبود 
در حايل که مهه ساله . ر مني انگيزدب94عالقه خاص ترک هاي کنوني

صدها هزار ترک براي بزرگداشت از يادبود اتاترک به آرامگاه 
 .مي آيند95کبري در آنکارا  -انت
 

مهه اين ها گواه بر آن است که ايدئولوژي پان تورانيسم براي 
ترکيه امروزي مانند خاطره بنياد گذار و خنستني رييس مجهور 

، )بر عکس پان ترکيسم(» ترکيسم«اصل  ترکيه و به مهني پيمانه
مگر اين امر امکانات هبره . پي ريزي شده از سوي او مهم نيست

 گريي از ايديولوژي و شعارهاي پان ترکيسم را به عنوان مناد
خود ويژه گروه هاي جداگانه تند رو  در آسياي ميانه و 

اين به نوبه خود، مي تواند . افغانستان، منتفي مني سازد
بي ثبات ساخنت وضع ميانتباري در مرزهاي جنوب روسيه و  موجب

                                                 
92 Kuntiz J. Dawan over  Samarkand. The rebirth of Central Asia. New York,1936. 
P. 114 
93. Sonyel  S. Enver Pasha ve Orta Asia da  bashgosteren “Basmaci” akimi // 
Belleten. Ataturk kultur, dil ve  tarih yuksek kurumu. Ankara,1990 LIV.Cilt. 
S.1179 -1208.-P.1189,1192 

 ...کمال عبداهللا يف  : نگاه شود به .  94
 .  نوامبر است 10 –وز  يادبود اتاترک در جمهوري ترکيه، روز مرگ او ر .95
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نظامي بر منطقه از سوي کشورهاي غربي  –تشديد فشارهاي سياسي
 . شود
 

در فرجام، مهچنان مي خواهيم بيفزاييم که مهکاري و خصلت 
مناسبات ترکيه کنوني با افغانستان و روسيه و کشورهاي 

ترکيه کنوني در  آسياي ميانه، گواه بر مشي پراگماتيک تر
خاور ميانه متفاوت از رهربان ترک هاي جوان سال هاي دهه 

مشارکت مثرخبش و «ناظران بني املللي . بيست سده گذشته، است
ساخنت جمتمع هاي کشاورزي در (» سازنده ترکيه در افغانستان

شريه (کشور با شرکت ترکيه به مقصد کاهش کشتزارهاي خشخاش 
را ...) در زمينه آموزش، هبداشيت و ، طرح هاي خمتلف )ترياک

  96.خاطرنشان مي سازند
 

به هر رو، بي ثبات ساخنت اوضاع مذهيب، تباري هم در کشورهاي 
آسياي ميانه و هم در افغانستان آبسنت وخامت جمموعه مسايل 

مسايل اقليت هاي تباري در خاور کشور، (مهانند در خود ترکيه 
ترکيه معاصر، به يک . ستنيز ا...) مسايل اسالم  سياسي و 

چنني بر مي آيد که . افغانستان باثبات و صلح آميز نياز دارد
خنبگان سياسي ترکيه کنوني اين مساله را درک کرده و متفاوت 
از ديگر کشورهاي غربي، مايل نيستند بار ديگر در بي ثبات 

پايايي چنني گرايشي . سازي اوضاع در آسياي ميانه، سهم بگريند
، از ديد ما به گونه معيين، پاسخگوي منافع خود در آينده

 .ترکيه نيز مي باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .اخبار، افغانستان زير تاثير مساعد ترکيه از کشت خشخاش دست بر مي دارد  // Turtsia.ruسايت انترنتي .   96
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 پروفيسور داکرت کمال عبداهللا يف

 
 :تاريخ در سيما ها

هنگامه انور پاشا درآسياي ميانه و بازتاب آن در 
 97غانستاناف

 
ده سال و اندي پيش از امروز، رييسان مجهوري ترکيه و 

باره بردن استخوان هاي بازمانده جنرال انور  تاجيکستان در
 -سليمان دميريل. بول به توافق رسيدندنالن به استاتپاشا از خ

انور «: رييس مجهور وقت ترکيه در آن هنگام در اين پيوند گفت
مناد مهم تاريخ  شايستگي ها و  ناشايستگي هايش،پاشا با مهه 

» ناقهرمان« يک -با اين هم، سرگذشت ترک نامدار. »ما است
ديگر اوچرک هاي ما که زندگي وي در درگريي سهمگني تابستان 

در بلجوان تاجيکستان پايان يافت،  حلظه هاي مهم  1922گرم  
 .نه تنها تاريخ ترک، بل نيز تاريخ ميهين را  بازتاب مي دهد

 
 :؟ »نرتنياسالم ا«يا 98»نرتناي موک«
در خبارا نه آتش ، هنگامي که 1920در دهه خنست ماه سپتامرب  

 -انقالبي، بل طبيعي ترين آتش شعله رو بود و امري نگونبخت
سيد عامل خان در بيک نشني هاي خاوري پناهگاه مي جست، کنگره 

چونان منايش بس گسرتده بلشويک ها در  خنستني توده هاي خاور
صورت جلسه اين کنگره، مدت  . برگزار گرديددر باکو  آسيا،

کرملن پنهان نگه داشته شده بود، و » نرازبانا«ها از سوي 
روشن است که کنگره سياست وقت کمينرتن در . اين تصاديف نيست

 –شعار اصلي کنگره. خاور را بس بي پرده به منايش گذاشته بود
سراسري و تاخري ناپذير و مبارزه جهاني در راه اندازي انقالب 

 .برابر  امپرياليسم انگليس بود
 

ي از رهربان بلشويست ها و صدر کنگره از يک -گريگوري زينويف
. ما خمالف بورژوازي انگلستان هستيم«: تريبون فرياد برآورد

ما گلوي امپرياليست هاي انگليسي را  مي گريمي و آنان را به 
  »........زانو در مي آورمي

بازتاب داغي در ) رجزخواني ها(اين فراخوان هاي جنگجويانه 
به گونه يي که در گزارش . ره داشتميان اشرتاک کنندگان کنگ

کف «: کنگره  آمده است، واکنش به سخنراني زينويف چنني بود
اعضاي کنگره با . زدن هاي شورانگيز و هورا کشيدن هاي ممتد

                                                 
. بود» هالندي پرنده خاور«کشته شدن : بلجوان«عنوان اصلي مقاله .   97

پاشا در آسياي ميانه و بازتاب آن در  هنگامه انور«مگر ما عنوان 
 . گ-را که بيشرت بازتاب دهنده منت مقاله است، برگزيدمي» افغانستان

خمفف  -اينرتن خمفف انرتناسيونال کمونيسيت و اسالم -کمينرتنکوم اينرتن .   98
 .گ-انرتناسيونال اسالمي
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تکان دادن و بلند کردن سالح هاي شان به پا خاستند و با 
 99.»آواز بلند سوگند خوردند

 
نيا و دمشن ديرين ترکيه مهدست ديروزين بريتا –موقت نو روسيه

زمينه ساز تبارز يک مهره نو در افق سياسي آسياي  –عثماني
آن کنگره  گاناشرتاک کننديکی از  –اين مهره . ميانه گرديد

. ک -که در آن رهربان انرتناسيونال کمونيسيت(فراموش نشدني،
بامساچي هاي فرغاني، در کنار  -زينويف. کاون، گ.رادک، ب

، )ي و اسريان نظامي ترکي ايستاده بودندشورشي هاي قفقار
 .بود
 

دولت ترک  از رهربانجنرال ترکي، يکي  –سخن بر سر انور پاشا
به  –انور در وقت خود در ميان مسلمانان. هاي جوان، است

 100سلطان کبري» داماد«سپهدار پريوزمند و  -»پاشا«عنوان 
جه خوا -وي در خانواده کارمند راه آهن. ترکيه، سرشناس بود

 1881انور در سال . امحد باي و عايشه دل ياري، به جهان آمد
سپس در آملان . بول را به پايان رسانيدناکادمي نظامي استا

درس خواند که در آن جا هوادار فرهنگ آملان، به ويژه اصول 
به  عنوان مهم ترين جز  –جنگ. سياست نظامي آن، مي شود

ر زندگي مبدل مي ، براي انور به پيشه سراس»عادي«سياست 
احتاد و «(او به زودي به سازمان ترک هاي جوان . گردد
اعضاي اين سازمان، از مجله انور در سال . ، مي پيوندد)»ترقي
شورشي را سازمان دادند، که نتيجه آن پذيرفنت و تصويب  1908

قانون اساسي و دادن قول برگزاري انتحابات پارملاني سراسري 
 .د گرديداز سوي سلطان عبداحلمي

 
جنرال ارتش امپراتوري  -انور پاشا 1911 - 1909در سال هاي

وي در جنگ هاي  .نظامي بود) آتشه(وابسته  -عثماني در برلني
و جنگ هاي بالکان در  1912 -1911ايتاليا در سال هاي -ترک
به رغم آن که در نتيجه اين جنگ ها، . شرکت کرد 1911-1909سال

الکان و در افريقا از دست داد، ترکيه سرزمني هاي خود در ب
. اين نربدها به انور لقب شايسته سپهساالري به ارمغان آورد

دخرت  -)1957-1896(شاهدخت امينه ناجيه سلطان 1914انور در سال 
که در سال (شاهزاده سليم سليمان و نبريه سلطان عبداجمليد را 

 . به زني گرفت) فرمانروايي مي کرد 183 -1861هاي
 

) سه گانه(فته، کنرتل بر حکومت به دست تريومويرات رفته ر
وزير دفاع و رييس ستاد، مجال  -انور پاشا   -احتاديست ها

وزير امور خارجه،  -وزير ناوگان دريايي و طلعت پاشا -پاشا
حفظ امپراتوري از راه -هدف عمده ترک هاي جوان. سپرده مي شد

                                                 
.  1920 سپتامرب 8-1به تاريخ هاي : کنگره خنست توده هاي خاوردر باکو-  99

کميته تبليغات انرتناسيوناليسيت،  گزارش تندنويسي صورت جلسه، چاپ
 .48-40، برگ هاي 1920پرتوگراد، 

 .گ-منظور از خليفه عثماني است.  100
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آن ها تالش مي در اين حال، . اصالح سيستم حقوقي و ارتش، بود
ورزيدند مردم امپراتوري يي را که هنگامي دوليت توامنندي به 

 .مشار مي رفت، در چهار چوب يک دولت واحد به زور نگه دارند
  

انور نوميد شده از از دست رفنت سرزمني هاي گسرتده امپراتوري 
عثماني در هنگام جنگ هاي بالکان و لبنان، ترکيه را مهپيمان 

مگر، نتايج جنگ جهاني اول . جهاني اول، ساخت آملان در جنگ
بر پايه پيمان صلح مودروس . براي ترکيه بس اندوهبار گرديد

بسته شد،  1918اکترب  30که ميان انتانت و عثماني به تاريخ 
انگلستان در خاور . ترک ها از قفقاز و پارس بريون رفتند
ود که اين در حايل ب. نزديک فرمانرواي بي چون و چرا گرديد

بر ترک ها شکست هاي  1918  -1914يگانه نريويي که در سال هاي 
 .جربان ناپذيري وارد آورده بود، ارتش روسيه بود

 
بر پايه پيمان آتش بس، متحدان حق داشتند هرگاه بپندارند 
هتديدي براي منافع آن ها از ناحيه ترکيه متصور است، مهه 

اين مصاحله به معناي  .نقاط اسرتاتيژيک ترکيه را تصرف منايند
از سوي ديگر، مصاحله . امپراتوري عثماني بود» پايان«سرآغاز 

به معناي شکست شخص انور و حزب ترک هاي جوان که فرمانروايي 
 . دهساله خود را بي افتخار به پايان برده بود، گرديد

 
در . گرديدند» داماد«ابرهاي سياه آغاز به هپن شدن بر سر  

انور مهراه با با مهدستان خود از سوي   1918ل اوايل دسامرب سا
افسران آملاني، به عرشه يک زير دريايي،  -مهپيمانان پيشني شان

زير دريايي به سوي بندر آديسه که در آن هنگام . گرفته شدند
ترک ها  سپس .از سوي آملاني ها اشغال شده بود، رهسپار گرديد

يل وزنيين براي آن ها دل. از آن جا به آملان گسيل گرديدند
بريتانيا بر ) وزارت خارجه(فارين آفرس . پنهان شدن داشتند

پايه تصميم پارملان خود چندين بار از دولت هاي آملان و سويس 
خواستار باز سپردن سه پاشا که مسبب کشتار گروهي ارمين ها، 
شکنجه دادن عرب ها و کشنت اسريان جنگي انگليسي بودند، 

ت هاي آملاني به محايت از رهربان مگر ميليتاريس. گرديد
 –سرشناس و نيز ديگر دمشنان انگلستان) سه گانه(تريومويرات 

 .بلشويک ها، پرداختند
 

چنني بر مي آيد که اتفاقي نيست در برلني، انور با کارل 
که ) 1937-1885(رادک . يکي از رهربان کمينرتن کنار آمد -رادک

بسر مي برد، در آن جا با به دستور لنني در آملان  1918به سال 
پويايي براي سازماندهي حزب کمونيست، کار مي کرد که به مهني 

بازداشت و در موابيت   1919فربوري سال  15خاطر به تاريخ 
در اين زندان . زنداني شد و سپس در دسامرب مهان سال رها شد

براي وي امکان ديدار با بازديدکنندگان خمتلف از مجله با 
چنني بر مي آيد که در  آن . انور، داده شده بود -قهرمان ما

ايده شگفيت » رايشس وير«زير کنرتل » سالن سياسي رادک«جا در 
کمونيسيم و پان اسالميسيم ) پيوند زدن(» صليب زدن«برانگيز 
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برآيند ديدار انور با رادک اين شد که انور . به ميان آمد
سنجش داشتند  رهربان کمينرتن بر آن. را به مسکو دعوت منايند

. تا با کمک ترک ها مسپاتي مسلمانان خاور را به دست آورند
به نوبه خود، انور در سياست ضد بريتانيايي، که از سوي رژمي 
شوروي پيش برده مي شد، دستاويزي براي بازي منودن نقش پوياي 

 .دوباره در صحنه  سياست جهاني، پيدا مي کرد
 

جنرال هانس فن سيکت  -اومنافع مشرتک، انور و دوست ديرين 
)Hans von Seeckt ( را که در هنگام جنگ جهاني اول مشاور رييس

ستاد ارتش امپراتوري عثماني و سپس فرمانده ستاد ارتش آملان 
در مرکز توجه  آن ها،  -بود، نزديک  مي کرد 101در ترکيه

در آن هنگام، آملاني ها با مهه نريو . روسيه شوروي قرار داشت
قرار داد صلح ) براي آن ها(گري شرايط حتقري آميز براي بازن
با تاييد آملاني ها، انور و هواداران . می کوشيدندورسال، 

. مجال  و نوري  تصميم گرفتند به خدمت شوروي ها بروند -وي
پس از چند بار تالش هاي  1920اگوست   4انور، مقارن با تاريخ 

هي مي کرد، به ناموفق، با مهراه با بلشويکي که او را مهرا
، و نيز کسي به نام فواد باي به کونگيز برگ »ليو«نام 

 .مي رسد) کنون کالنني گراد(
 

شگفيت بر انگيز است که تا اين هنگام، انور براي رسيدن به 
روسيه چندين بار کوشيده بود، اما  مهه اين تالش ها نافرجام 

تا  1919انور براي رفنت به مسکو از اپريل . پايان يافته بود
سه بار به هواپيماهاي آملاني نشسته بود، مگر،  1920مارچ سال 

پروازهاي هواپيماها يا به علل . خنستني دو تالش وي ناکام بود
مهچنني . فين و يا به دليل خرابي هوا ناگزير برهم خورده بود

تا اين هنگام وي را دو بار در مرزها بازداشت و حتا براي 
زنداني و وادار به بازگشت منوده ) ادر کاوناس و ريگ(دو ماه 

چنني بر مي آمد که کدامني نريوي فرا طبيعي مي کوشيد . بودند
به  102.مگر بيهوده. انور را باز دارد تا دست از سفر بردارد

هر رو، سومني تالش موفقيت آميز بود و جنرال انور پاشا با 
 به 1920اگوست  15پاسپورت آملاني با نام علي باي به تاريخ 

 103.مسکو مي آيد
  

                                                 
  101  . Azade–Ayse Rolich Fellow Travellers: Enver Pasha and the Bolshevik Goverment 1918-
1920, Assian Affairs 13, NO.3 (October 1982), 289. 

روزي که انور پا به  -اگوست  4ما از سرنوشت ياد کردمي، چون روز .  102
وي به . سرزمني روسيه هناد، براي اين جنرال ترک روز سرنوشت سازي شد

دقيقرت به  –درست پس از دو سال. برلني را ترک گفت 1920اگوست   4تاريخ  
تن با دسته هاي سرخ در او در درگريي هاي تن به  1922اگوست  4تاريخ 

، حکومت ترکيه 1996اگوست  4و سراجنام، به تاريخ . خباراي خاوري کشته شد
 .استخوان هاي انور از تاجيکستان برد

103  .MasaykıYamauchı.The Green Crescen under the Red Star: Enver Pasha in Soviet 
Ruusia, 1919-1922, Tokyo University of Foreign Studies,1991,24 
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در اين هنگام، اشغال ترکيه از سوي سپاهيان انتانت، ادامه 
داشت و سلطان وحيد الدين سنگرها را يکي پي ديگر از دست مي 

کشور را يونان که بر افزون بر بريتانيا و فرانسه، . داد
هتديد مي ارمنستان داشناکي نيز  ادعاي ارضي داشت و  ازمري

يسي ها، فرانسوي ها، ايتاليايي ها، ترکيه را انگل. کردند
يوناني ها، ارمين ها و کردهايي که به آنان پيوسته بودند، 

در سال (در اين هنگام . در يک سخن پارچه پارچه منوده بودند
 .مصطفي کمال به صحنه تارخيي ترکيه مي آيد) 1920 -1919هاي
 

ن در آغاز، وي هوادار ترک هاي جوان بود، اما سياست هاي آملا
گرايانه انور را به باد نکوهش مي گرفت و بر برکناري او 

جلسه کبري ملي ترکيه، کشور  1920در ماه اپريل . پافشاري داشت
در پاسخ به آن، . را به عنوان يک دولت مستقل اعالم کرد

فرانسه، انگلستان، ايتاليا و يونان، استامبول را اشغال و 
 10ايل که به تاريخ قرارداد مش. پارملان را پراگنده منودند

امضاء شد، عمال ترکيه را چونان يک دولت   1920اگوست سال 
در پي اين رويداد ها، سپاهيان يوناني . مستقل از ميان برد

 .آغار به جنگ اشغالگرانه در برابر ترکيه کردند
 

درکل، روسيه شوروي از پيکار رهايي خبش مردم ترکيه به رهربي 
. به استقالل، پشتيباني مي کردمصطفي کمال براي دستيابي 

مگر، مهراه با آن، مي کوشيد تا اين مبارزه را به بسرت 
مسکو  1920- 1919روي هم رفته، در سال هاي . بلشويسيت بلغزاند

» توده هاي ستمديده خاور«براي هيات هاي گوناگون فزونشمار 
در اين بسرت، . خود ويژه مبدل شده بود) قبله(» مکه«به نوعي 

د مهاجران ترکي به رهربي انور، رويداد ويژه و خارق بازدي
با اين هم، در مسکو از وي مهچون . العاده يي به مشار نبود
 .مهمان گرامي پذيرايي شد

 
ليونيد (انور، در روز خنست آمدن خود، با قره خان 

. معاون کميسارياي خلق در امور خارجي ديدار کرد -104)کاراخان
وسيه و نيز سفارت افغانستان وي را سپس منايندگان مسلمانان ر

رمسا، گويا وي در باره . به عنوان مهمان گرامنايه پذيرفتند
حتويلدهي اسلحه آملاني براي ارتش سرخ، گفتگوهايي اجنام مي 

مهراه با آن، انور مي کوشيد روشن سازد چگونه سياسيت  105.داد
 را روسيه در قبال خاور پيش گرفته است که با توجه به آن تا

روشن است با  توجه  (جاي امکان بر اين سياست تاثري بگذارد 
 ). به منافع خودش

                                                 
که ) 1937-1889(ميخاييل ويچ، ) لو( ، ليون )کاراخانيان(کاراخان .   104

ديپلمات ارمين (در برخي از آثار پارسي به شکل قره خان هم آمده است 
معاون کميسارياي خلق در امور  - 1921تا سال  1918، از مارچ )تبار

در سال هاي  .مجهوري فدراتيف سوسياليسيت روسيه) وزارت خارجه(خارجي 
به مسکو فرا خوانده  1937سفري در ترکيه، که در اوايل مي  -1937- 1934

 .شده، بازداشت و سپس به اهتام جاسوسي تريباران شد
105.  Rolich, Azade –Ayse.Op. cit 292. 
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، انور »رجنربان خاور«گذشته از اين ها، به ديده بلشويک ها و 

او در مسکو به عنوان يکي از راه . آدم بي آاليشي نبود
از مهني رو، در سخنراني . اندازان جنگ امپراليسيت بنام بود

نگره توده هاي خاور برگزار شده در باکو، خود در  خنستني ک
کنگره در پايان  106.شرکت خود در جنگ جهاني اول، را نکوهيد

در «نامه خود مهره هايي چون انور را به آن فراخواند تا 
عمل نشان دهند که آن ها ديگر آماده خدمت براي توده هاي 

 ناسخته گذشته هاي تاريک شان) گناهان(رجنرب و جربان اقدامات 
اعتماد داشت و  بيخیمني توان گفت که مسکو به انور  107.»هستند

 . جدي در پي برانگيخنت خاور براي جنگ مقدس بود
 

روسيه شوروي با نگريسنت به شرکت کنندگان پرشور کنگره 
مسلمانان،که بسياري از آنان با جنگ افزارهاي سرد و گرم 

ر عني د. مسلح بودند، دستخوش احساسات درهم آميخته يي بود
حال حمبوبيت انور در ميان هيات ها از ديد بلشويک ها پوشيده 

براي مهني بود که آن ها پاشا را از خود دور مني . نبود
شايد، مسکو گذشته از مهه، انور پاشا را به عنوان . راندند

هرچه بود، به . جانشني حمتمل مصطفي کمال پاشا، نگه داشته بود
شد و او را پنهاني زير نظر  داد» کارت بالنش«داماد خليفه 

 . گرفتند و به وي کمک هاي پويل مستقيمي هم شد
 

به گونه يي که از مکاتبات انور بر مي آيد، او در 
هزار مارک آملاني براي برآوردن   400، از کرملن1921اوايل

نيازهاي شخصي خود و هزينه پويايي هاي سياسي اش به دست 
از برنامه هاي پان اسالميسيت  مهچنان او براي محايت. آورده بود

 4برابر با (هزار روپيه  100خود از امان اهللا، مبلغ هنگفت 
 . به دست آورد108)هزار فونت اسرتلينگ

 
 1921تا فربوري  1929در بازگشت از سفر از باکو، از اکترب سال 

انور گاه در مسکو و گاه در آملان بود و يا با خانواده اش 
آيا او مي . هايش و آسايش مي پرداختدر سويس و ايتاليا به ر

توانست گمان بربد که اين واپسني ديدار با خانواده اش است؟ 
او در مهه اين زمان، با تظاهر به حسن نيت نسبت به مصطفي 

مگر، . کمال و نيز نسبت به مسکو؛ تعادل را پيشه منوده بود
اميدوار بود که مسکو براي سازماندهي لشکرکشي به ترکيه، به 

 .و کمک نظامي مي کندا
 

جدا از برنامه هاي ناب ترکي و پان ترکيسيت، انور آغاز به 
وي .  انديشيدن در باره پالتفرم گسرتده تر پان اسالميسيت کرد

                                                 
هرچه بود، مصطفي چوقايف تاييد مي کرد که بلشويک ها به انور   . 106

 .از سوي دبريخانه کنگره خوانده شد اجازه سخنراني ندادند و گزارش وي
سپتامرب  8- 1به تاريخ هاي : کنگره اول توده هاي خاور در باکو.   107

 118، برگ 1920
108 . Masaykı Yamauchı.Op. cit.  22. 
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را ) احتاد مجعيت اسالمي(» احتادي اسالم مجعييت«انديشه نام هناد 
مطرح کرد که مي بايسيت با نريوهاي ضد امپرياليسيت انقالبي 

نزديک و ميانه، و نيز آسياي ميانه و جنوبي، مهکاري  خاور
مي توانست نريوهاي مسلح خود » احتاديه«به پنداشت او، . منايد

کمينرتن «اين ايده که در واقع، نوعي . را داشته باشد
را تداعي مي کرد، از سوي مهه » اسالم انرتن«، يا »اسالمي

زيدند مهه آن ها تالش مي ور. احتاديست ها پشتيباني مي شد
سازمان هاي انقالبي را از مغرب تا سني زيان چني متحد 

 .گردانند
 

با بوخارين، چيچريين  1920قبال در تابستان سال » احتاد«پروژه 
با حزب » اسالم انرتن«.  و کارا خان به بررسي گرفته شده بود

متاس هايي برپا و با گريزي هايي آمده از سوريه » وطن«مصري 
مگر اين ها که در . اروپا ديدارهايي کرد و هندوستان در

اروپا پا پناهگاه مي جستند، از ديدگاه مشار و وزن خود بس 
هر چه بود، با پريوي و الگوبرداري از سرمشق . ناچيز بودند

 1920کنگره خود را در اواخر سال» احتاد مجعيت اسالمي«کمينرتن، 
ر ساختار ، و د»احتاد«در اسناد . در برلني و رم برگزار کرد
که منايندگي آن را خليل پاشا و (آن غيابا ترکستان خاوري 

که مجال پاشا از آن منايندگي (و افغانستان ) مسيع باي داشتند
جالب آن است که هر سه اين . ، شامل ساخته شده بود)مي کرد

 .  ها ترک هاي عثماني بودند
 

 -مجال: مجال پيشنهاد کرد مکلفيت ها اين گونه تقسيم گردد
 -مسوول هندوستان، افغانستان، فرغانه و ترکستان، انور

» اسالم انرتن«رهربان  109.مسوول ايران، خبارا، خيوه و ترکمنستان
حتا خود مصطفي کمال را در صفوف جامعه خود، شامل منوده 

آيا مي ارزد بگوييم که رييس مجهور ترکيه نه تنها با . بودند
آن را  ايادي روسيه و موافق نبود، بل رهربان » احتاد«ايده 

هيچ برنامه انقالبي دقيق و » احتاد«هرچند، . آملان، مي مشرد
اسرتاتيژيک نداشت، فراخوان آن مبين بر رهايي از يوغ 
امپراليسيت و شعارهاي وحدت و مهبستگي اسالمي مي توانست در 
آسياي ميانه، افغانستان و هندوستان  بازتاب هايي پيدا 

 . کند
 

بلشويک ها نيز به يک سازمان که آنان را با به نوبه خود، 
جنبش هاي ضد بريتانيا در جهان مسلمان، پيوند دهد، نياز 

پشتيباني مادي و معنوي » احتاد«از مهني رو، آن ها از . داشتند
جون  27به تاريخ » احتاد مجعيت اسالمي«کنگره دوم . مي کردند

کميسار خلق  -در اين کنگره، چيچرين. در مسکو برگزار شد 1921
در امور خارجي به سخنراني پرداخت که وعده کمک هاي مهه 

                                                 
109 .Masaykı Yamauchı.Op. cit. 40  
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به ويژه او گرويده و . را سپرد110جانبه به انقالبيون خاور
شيفته مبارزه عشاير افغاني در برابر امپراليسيم انگليس و 

مجال پاشا در افغانستان، شده بود » پسنديده و سازنده«نقش 
شتيباني از تروريسيم بني امروزه چنني  فعاليت هايي را پ(

 ). املللي مي نامند
 
در : يک گردمهايي پرهنگامه و جنجايل بود» کنگره«در واقع،  

مهاجر، بيشرت ترک ها و عرب ها،  - گريزينيآن نزديک به يک دوج
آن هم ترک ها  مني شرميدند خود را . شرکت کرده بودند

ميان ترک  111.منايندگان کشورهايي با باشندگان غري ترکي برتاشند
هاي انقالبي و عرب ها بگومگوهايي درگرفت که به آتش آن 

به ويژه، عرب ها به خاطر . بلشويک ها هيمه مي انداختند
گرايش هاي پان ترکيسيت ترک ها تصميم گرفتند، از سازمان 

آن ها از اعالميه هاي ناسيوناليسيت مانند اين که . بريون شوند
د داد، مگر نه به هيچ رو بر ترک ها مسلمانان را جنات خواهن

 پر رويانهافزون بر آن، انور . عکس آن، خشمگني شده بودند
ترک، خيلي پايينرت از جوانرتين  هبرتين غري«اظهار داشته بود که 

به پنداشت عرب ها چنني اعالميه 112.»و بي جتربه ترين ترک ها است
. مهخواني نداشت» احتاد«هايي با ايده آل هاي پان اسالميسيت 

براي انور، انيت . روشن است بدگماني آن ها بي پايه هم نبود
گذشته . امپراليسم و ناسيوناليسم مهمرت از پان اسالميسم بود

از  اين، او به خوبي مي دانست که افزايش بيش از حد و 
 .بزرگنمايي پان اسالميسم شايد خشم شوروي ها را برانگيزد

 
و در سراسر زندگي يک ا. کاري نداشت» جهان مسلمان«انور با 

و وسوسه بزرگرت وي بازگشت به ترکيه در  ناسيوناليست ترک بود
او کار ترک هاي جوان را . سيماي يک ناجي پريوزمند، بود

» احتاد مجعيت اسالمي«احتاديست ها، . پايان يافته مني پنداشت
ترک هاي جوان، مي  -113خود را تنها اهرم سياست خارجي مهاجران

 . مشردند
 

رفنت به ترکيه و به  1921عمده انور در هبار و تابستان  هدف
و شکست دادن ) خبش آسيايي ترکيه(دست گرفنت رهربي ارتش اناتويل

در واقع، انور به رغم شکست در جنگ جهاني . يوناني ها بود
در ماه جوالي . اول، در ميان نظاميان ترکي هنوز سرشناس بود

ود که چيزي منانده که وضع حبراني يي پيش آمد و چنني مي من
در جبهات، ديگر . مصطفي کمال از دست يوناني ها شکست خبورد

                                                 
اين ايده خطرناک زاييده کمينرتن در باره اجياد شبکه فراملييت هم .  110

، در هنگامه جنگ »ندرو، گرد آورده در دسته هاي داوطلبانت -انديشان
» جهاديست«و در جنبش  1939-1936ميهين در اسپانيا در اواخر سال هاي 

و در اوايل  20اسامه بن الدن در اواخر سده ) شرکت کنندگان جنگ افغاني(
 .بازتاب يافت  21سده 

 مهان جا.   111
112 . Masayukı Yamauchı.Op.cit  45 
113  .Masayukı Yamauchı.Op. cit.  46 
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آوازه هايي در  باره  بازگشت انور با پشتيباني بلشويک ها 
جوالي سرشار  30انور به تاريخ . در راس ارتش، به گوش مي رسيد

از آرزومندي شتافنت به سوي ترکيه، از مسکو رهسپار بندر 
-مجهوري تازه تشکيل شده اخبازستان يا اخبازياپايتخت (باتوم 

وي در آستانه سفر يک روز . ، به سوي مرز ترکيه گرديد.)گ
 .پيش از ترک مسکو، با چيچرين ديدار داشت

 
دولت شوروي از بيم اين که مبادا مصطفي کمال پس از شکست 
يافنت از يوناني ها، براي دريافت کمک به انگلستان رو 

به عنوان وزنه متقابل در برابر مصطفي [بياورد، از انور 
مگر، مصطفي کمال از برنامه هاي . پشتيباني مي کرد.] گ-کمال

از مهني رو، رخنه ممکنه . انور و بلشويک ها نيک آگاهي داشت
اکترب  –در ماه هاي اگوست. احتاديست ها از سوي باتوم را بست

ند عمليات ، هنگامي که جهانيان پيگريانه حتوالت نظامي و رو1921
رزمي در فالت اناتويل را دنبال مي کردند، انور در باتوم گوش 

يا با دسته هاي داوطلبان «به آواز شکست مصطفي کمال بود تا 
پا به 114،»يا به طور ناشناس با پوشش يک سرباز گمنام و ساده

 .سرزمني ترکيه بنهد
 
حزب نامنهاد توده «سپتامرب در باتوم کنگره  8-5به روزهاي  
که چندي پيش از سوي انور تشکيل شده بود، برگزار » ي شورويي

کنگره بر وفاداري ترک هاي جوان به تئوري انقالبي . گرديد
پيشاهنگ انقالب » احتاد و ترقي«تاکيد و اعالم داشت که 

مي » ترکيه شوروي«هنايي آن تشکيل  آرمانسوسياليسيت است که 
ر دستاويزي مي زند چنگ به ه» احتاد و ترقي«اين گونه، . باشد

پان ترکيسيت، پان اسالميسيت، : و در هر سيمايي جلوه گر مي شود
 .شوروي -بلشويکي -و سراجنام کمونيسيت» اسالم انرتني«
 

وضع را پريوزي تندرآساي سپاهيان ترک که يونانيان را در 
، در هم کوبيدند، 1921سپتامرب  13حومه ذکريا به تاريخ 

ي مصطفي کمال بود که وي را ناجي اين پريوز. دگرگون ساخت
به گونه يي که شهرت و افتخار . ترکيه و سپاهدار کبري ساخت

به زودي پس از پريوزي سپاهيان ترک، . انور را زير سايه برد
روشن . انور در تفليس با سريگو اورجونيکيدزه ديدار کرد

نيست، که اين ديدار چگونه برگزار و سپري شده بود، اما مي 
ان برد که سريگو به انور مشورت داده باشد تا از راه توان گم

اندازي انرتيگ ها در ترکيه خود داري ورزيده،  به مناطق 
 . ديگر بپردازد

 
، حکومت شوروي مشي مهکاري هاي تنگاتنگ 1921در اواخر پاييز 

فرونزه به . و. م 1921در ماه دسامرب . با ترکيه را پيش گرفت
به او  . وروي به آنکارا رفتعنوان مناينده اوکرايني ش

ماموريت آگاهي يابي هر چه بيشرت در باره وضعيت امر و 
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. برپايي مهکاري در وهله خنست در عرصه نظامي، داده شده بود
روشن است که بلشويک ها انتظار داشتند که مصطفي کمال در 
باره زد و بندهاي انور با رهربي شوروي، توضيحاتي خواهد 

 .خواست
 

دسامرب به فرونزه رهنمود داد، هرگاه چنني  26ه تاريخ چيچرين ب
پرسشي مطرح گردد، به دولت ترکيه در رابطه با انور اين 

کمک نامنهاد ما به انور افسانه يي «: گونه توضيح داده شود
يگانه راه باز داشنت وي از سفر به باتوم،  . بيش نيست

ناس مگر، ما مني توانستيم قهرمان سرش. بازداشت او بود
 115 .»مسلمان را زنداني کنيم

 
هر چه بود، . انور اين خيانت دولت شوروي را مني توانست خبشد

پس از پريوزي مصطفي کمال، بلشويک ها آغاز به پيشگريي يک 
سياست بيشرت احتياط آميز و سنجش شده در خاور، گرديدند و 

حکومت هاي بورژوازي و ناسيوناليسيت مصطفي «ترجيح دادند با 
در ترکيه، رضا شاه در ايران و امان اهللا در افغانستان،  کمال

 . درگري نشوند، بل مهکاري کنند
 

مسکو در سياست هاي خود در آسياي ميانه و قفقاز، ترجيح داد 
ارتش سرخ تکيه منايد و ديگر در پي اجياد  –به نريوي رزمي خود

چيزي که  انور بر آن  -واحدها و يگان هاي ويژه مسلمان
 .ي داشت، نبودپافشار

 
اين گونه، براي انور نقش مناسيب در دور نو مناسبات ميان 

در چنني وضعي، مهاجر ما بر سر يک . ترکيه و شوروي، پيدا نشد
يا بازگشت نزد زن و بچه اش به برلني يا : دوراهي قرار گرفت

روشن است وي راه آخري را . ادامه کار سياسي با پذيرفنت ريسک
 .برگزيد

 
جنرال نگونبخت ترکي يا به  –انور پاشا 1921سپتامرب  در اواخر

هالندي پرنده «گونه يي که روزنامه هاي اروپايي او را 
مي ناميدند، تصميم گرفت دست به يک ماجراجويي تازه و » خاور

به گونه يي که پسان ها روشن گرديد، واپسني ماجراجويي در 
کميسار  -او طي نامه يي به آگاهي چيچرين. زندگي اش يازد

خلق در امور خارجي رسانيد که مي خواهد از راه تاشکنت و 
وانگهي با مسيع باي يا سليم پاشا  116.خبارا به افغانستان برود

در ميانه هاي اکترب از باتوم به ) جانشني وي شد که ديرتر(
راه افتاده، از راه تفليس، باکو،کراسناودسک، عشق آباد، 

مان بسيار در اواخر اکترب مرو، بايرم علي و چهارجو، به گ
 .به خبارا مي رسد  1921سال 
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پان اسالميست، پان تورانيست، پان ترکيست يا ناسيوناليست 
 :ترکي؟

آن عده از ترک هاي عثماني که انور به آنان تعلق داشت، 
آن ها . خبارا و ترکستان داشتنداز تصور بس تار و تريه يي 

ر مهسايگي امپراتوري آسياي ميانه را منطقه عقب مانده يي د
روسيه مي پنداشتند که ترک ها در روزگاران ديرين آن را ترک 

از مهني رو، بيشرتينه احتاديست ها با سفر رهرب شان . گفته بودند
 .خمالف بودند117»ارجتاعي سياسي منطقه«به اين 

 
منابع به . با اين هم، قهرمان ما از خبارا سر بر مي آورد 

ندکي در باره آن به دست مي دهند که دست رسيده گواهي هاي ا
انور در خبارا با چه کساني ديدار کرد و در آن ديدارها در 

 -مگر روشن است که وي با يورنف. باره چه چيزهايي گفتگو شد
رهرب باشقريي ها  -118)زکي وليدي طوغان(سفري روسيه، زکي وليدف 

او . و رهربان مجهوري شوروي خلق خبارا، ديدارهايي داشته بود
به رهربان مجهوري شوروي خلق خبارا کمک خود در زمينه اجياد 

مگر در عمل آغاز به پياده . دسته هاي سرخ را پشنهاد کرد
متحد  -»توران نو«ساخنت برنامه هاي ناسخته و موهوم و اجياد 

ساخنت ترک ها و مسلمانان ايران، آسياي ميانه، قفقاز و حتا 
به رغم شهرت و حمبوبيت . کرد چني و هندوستان زير رهربي ترکيه،

فوق العاده جنرال ترکي، اين طرح از مهان آغاز شانس کمي 
آبسنت » احتاد و ترقي«از مهني رو، کميته . براي کاميابي داشت

ناکامي ها و تريه روزي هايي گرديد که پسان ها  دامنگري آن 
 .شد

 
ني مجال پاشا، فرمانده پيش -در مهني حال، يکي از مهکاران انور

سپاهيان ترک در فلسطني و سوريه، که با هزينه شوروي در ماه 
با گرفنت ماموريت ويژه از مسکو به کابل گسيل  1921سپتامرب 

شده بود، در آن جا با شور و گرجموشي سرگرم نوسازي جدي ارتش 
 -مهگام با آن، او در متاس نزديک با  سوريتس. افغاني بود

ابل تالش مي ورزيد تا با مناينده خمتار روسيه شوروي در ک
عشاير پشتون استان مشال باخرتي هند بريتانيايي و مسلمانان 

در برابر » جنگ مقدس«هندوستان متاس بگريد و آنان را به 
مجال يک سال آزگار تا . انگلستان آماده سازد 119سلطه

سر اجنام، وي در ماه جوالي . در افغانستان ماند 1921سپتامرب
در بازگشت از اروپا پس از 1922) پاييزبه گواهي ديگر در (

اجنام گفتگوها در باره خريد اسلحه براي ارتش افغاني، به 
 .دست ناسيوناليست هاي ارمين در تفليس کشته شد
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ماه   15طلعت پاشا به تاريخ  -پيشرت از آن، مهکار ديگر انور
در برلني مهني گونه از دست تروريست هاي ارمين کشته  1921مارچ

اين کشتار ها انتقامي بود به خاطر سازماندهي . دشده بو
-1915ارمين ها در ترکيه در سال ) کشتار گروهي(جينوسايد 

هلندي پرنده «هر چه بود،  121.از سوي ترک هاي جوان 1916120
نتوانست مدت زيادي از دست دادن پريوان خود را » خاور

 .  برتابد
 

ني نام مستعار انور پاشا در مراسالت بلشويک ها به مه(علي باي 
با ) به گمان بسيار براي پرده پوشي و حمرميت. ياد مي شد

آشنايي با وضعيت در خبارا و با اجنام ديدارها با رهربان 
مجهوري، تصميم مي گريد يکسره از بازي منودن در نقش ناسخته و 

افسر  -سر اجنام، انور. ناپخته اجنت بلشويک ها دست بردارد
و آملان گرا براي پياده منودن برنامه  ترکي بلندپايه غرب زده

هاي خود مبين بر متحد ساخنت مهه مسلمانان، به ايدئولوژي پان 
اسالميسم رو مي آورد و اين گونه، ياوه سرايي هاي پيشني 

 .کمينرتني او يکسره رنگ مي بازند
 

پان اسالميسم که انور براي پياده منودن هدف هاي ناسيوناليسيت 
رو آورده بود، وحدت کشورهايي را که از ويژه خود، به آن 

، تبليغ -با باشندگان مسلمان -سوي مسلمانان اداره مي شدند
چونان يک پديده ) احتاد جهان اسالم(پان اسالميسم . مي کرد

سياسي، با امواج  احساسات بريتانيايي ستيزي و آملاني گرايي 
در ميان مسلمانان خاور ميانه و نزديک و آسياي ميانه و 

مهو به مهني دليل، پان اسالميسم در دو دهه . جنوبي پديد آمد
خنست سده بيستم به جز از مواردي خاص، از سوي آملان و روسيه 

 122.شوروي به سان مهپيمان ارزيابي شده، حتا محايت هم مي شد
  

 -در کنار سوسيال) احتاد اسالم( در اين بسرت، پان اسالميسم
سم و ديگر دکرتين ها چونان دمکراسي، بلشويسيم، پان اسالوي

در پيوند با فروپاشي  19پديده سياسي معاصر که در اواخر سده 
                                                 

، برگ .2مشاره  1920خاور نو، سال // نيکولني، افغانستان و انکارا  .  120
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ارمين ها يگانه مردمي هستند که به سان سدي جداکننده ميان ترکيه و 
از اين رو، مي . انه افتاده اندترک زبانان قفقاز و آسياي مي

پنداشتند که با از ميان برداشنت آنان، مي توانند جهان ترک را به هم 
با توجه به مهني انديشه بود که تصميم به نابودسازي . پيوند بزنند

هر چند، شکست سهمگني ارتش . گروهي ارمين ها و کشتار مجعي آن ها مي گريند
سپاهيان روس، پياده سازي هنايي اين  ترکيه به فرماندهي انور پاشا از

طرح را نقش بر آب مي سازد، با آن هم هزاران هزار ارمين قرباني اين 
هر چه هست، ارمين ها انور پاشا را گناهکار اصلي . طرح مي گردند

 .گ-.کشتارهاي گروهي هم ميهنان شان در جنگ اول جهاني مي پندارند
خنست توده هاي خاور در باکو،  بسنده است نگاهي  به مدارک کنگره.   122

 . برگزار شد، افگند 1920که در سپتامرب 
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امپراتوري عثماني براي رستاخيز نظام خالفت پديد آمد، برآمد 
از مهني خاطر، بايسته است تا پان اسالميسيم را چونان ره . منود

ن جنبش ناب مذهيب، مهچوآورد جهاني سازي و تاثري غرب،  نه 
روشن است، دفاع و محايت از مسلمانان دورتر از . ررسي منودب

خربگان (حمدوده مجعيت هاي بومي، خبش مهم ايدئولوژي علماء 
بود، اما پان اسالميسم که در عصر نوين چونان دکرتين ) اسالمي

ناب سياسي پديد آمد، در برابر  قبيله گرايي، ناسيوناليسم 
 . تباري و دوليت، رنگ باخت

 
دار مسلمانان اوايل سده بيستم، خالفت ترکيه به سان به پن 

براي حکومت ترکيه، که . بود» دولت اسالمي«الگوي ايده آل 
تالش مي ورزيد به هر هبايي که شده و به هر طوري که شده 
ترکيه را حفظ منايد و تلفات بسته به واژگوني امپراتوري 

پان  عثماني را به حد اقل برساند، پان اسالميسيم معادل
با رو آوردن به مسلمان هاي مناطق ديگر جهان، . ترکيسم بود

آن ها کوشيدند اين تصور را اجياد منايند که محله بر ترکيه، 
به معناي محله بر اسالم است و واژگوني ترکيه مي تواند به 

 .معناي شکست اسالم باشد
 

. پان ترکيسم و پان تورانيسم بود -جزء ديگر ايدئولوژي انور
ولوژي نژادپرستانه پان تورانيسم در سده نزدهم در ميان ايدئ

اين . افسران عثماني هوادار آملان و روشنفکران، به ميان آمد
، که از بالکان »ابر دولت ترکي«ايدئولوژي در راستاي اجياد 

در باخرت و سپس در خاور به مشول ترکيه، ايران، قفقاز، آسياي 
پان . اشد، متوجه استميانه تا مشال باخرتي چني گسرتده ب

تورانيست هاي جمارستاني از اين هم پيشرت رفته و پيشنهاد 
به وجود بيايد که سراسر قاره » توران«منودند تا کشور 

اروآسيا ميان جمارستان و ناروي را در اروپا تا جاپان و 
در اين ميان، چيزي که مهمل منا . کوريا در خاور، بپوشاند

نيسم پديدآيي و توسعه خود را نه است، اين است که پان تورا
مرهون ترک هاي خود ترکيه، بل به ويژه نريوهاي اروپاي غربي 
مي باشد که در بازي با ترک ها به خاطر بي اثر کردن پان 

بازي «اسالميسم و رويارويي با تاثري روسيه در خاور در هنگام 
  123.ذينفع بودند» بزرگ

 
برنامه هاي خود، به  اين گونه، انور پاشا براي پياده ساخنت

ايدئولوژي هاي پان ترکيسم، پان تورانيسم و پان اسالميسم رو 
داماد خليفه چنني مي پنداشت که جنبش گسرتده، اما . آورد

شورشي پراگنده در خبارا و جنبش بامساچي ها در ترکستان، به 
او شانس پياده ساخنت برنامه اجياد دولت پان اسالميسيت يا 

در راس چنني . هاي اسالمي را مي دهد کنفدراسيون دولت
کنفدراسيوني، وي البته ترکيه خود را،که تا واپسني نفس 

انور پاشا . سرباز فداکار و مهني پرست آن مانده بود، مي ديد
بول و آنکارا از دست نداده نپيوند با هواداران خود در استا

                                                 
 261-256، برگ هاي1102، پوشه 3، پرونده ويژه 110بايگاني نظامي دولتي روسيه، فوند  .  123
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. و براي بازگشت پريوزمندانه به ميهن، زمينه سازي مي کرد
 1920اي رسيدن به اين هدف، افسران ترکي در اواخر اپريل بر

با عمل از نام انور براي از ميان بردن استقالل آذرباجيان به 
انور بس بلندپرواز در آرزوي روزي بسر . شوروي ها کمک کردند

 .مي برد که بتواند مصطفي کمال را به مبارزه بطلبد
  

تا تابستان سال  1921هدف عمده انور در خبارا طي دسامرب سال
و » احتاد و ترقي«بسيج مساعي حزب : عبارت بود از 1922

جديدي ها و مبارزه مسلحانه  -روشنفکران آسياي ميانه يي
بامساچي ها به منظور واژگوني حکومت شوروي در  -هواداران امري
چنني بر مي آيد که او چشم انداز بيشرت دقيقي . آسياي ميانه

چونان يک ماجراجوي نظامي رفتار مي نداشت و به گمان بسيار 
مهم ترين چيز، درگري شدن  درجنگ «کرد، مطابق اين  اصل که 

 .»است
 
     :اخليفه در خبار» داماد« 
 -عثمان خواجه يف –در خبارا، مشاري از رهربان با نفوذ خباري 

وزير  -صدر کميته اجرايي مرکزي خبارا، ابواحلي عارف اف
بر پايه اطالعات (لزگني  -ارتش خبارا فرمانده -حربيه، دانيار

تبار و مهچنني افسران پيشني ترکي که براي خدمت به ) کرد -ديگر
، حسنف )معاون وزير حربيه خبارا(علي رضا  -خبارا آمده بودند

 .و ديگران به انور  پيوستند
 

اين . ترک ها با آمدن به خبارا، با عامل خان متاس برپا منودند
نيست ها و جديدي هاي خبارايي به سوي دمشن گونه رو آوردن کمو

امري پيشني، ناسيوناليست هاي ترکستاني و جديدي  -سرسخت شان
قزاق و زکي  –مصطفي چوقايف. هاي خبارايي را خشنود مني ساخت

روشن است، امري . باشقري اين کار را اشتباه خواندند -وليدف
در مجع مهمان بلشويک ها  -پيشني خبارا از آمدن جنرال ترکي

مگر، امري در تبعيد کابل . جديدي ها، شادمان نبود -کافرها
که مهه او را  فراموش منوده بودند، مني توانست به خود اجازه 

او با کمک داماد . بدهد از انتخاب مهدستان سر باز بزند
خليفه قصد جلب توجه به شخص خود و احياي امپراتوري را 

 124.ي کرداز اين رو، از  انور پشتيبان. داشت
 

به نوبه  خود، هدف اسرتاتيژيک انور، راندن بلشويک ها و 
بود که وي قصد » توران نو«اجياد فدراسيون آسياي ميانه يا 
در اين حال، وي بر تعصب . وارد کردن ترکيه را به آن داشت

مذهيب توده هاي مسلمان و شوينيسم پان ترکي خنبگان آسياي 
هربان خباري که از ترک ها به نوبه خود، ر. ميانه سنجش داشت

پشتيباني مي کردند، در گام خنست مي خواستند با کمک انور به 
 .رهايي از روسيه -يک هدف دست يابند

 

                                                 
124  . India Office Record (London, UK) IOR: L/P&S/11/203. 
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در اين ميان، اوضاع بني املللي و آرايش نريوهاي سياسي در خود 
آسياي ميانه براي انور مبنايي را براي متحد ساخنت خبارا، 

حال چه رسد به . به دست مني داد خيوه، ترکستان و مسي ريچيا
تنها سياستمدار ساده لوحي چون عامل خان مي تواست . سني زيان

به کمک انگلستان در پيشربد جهاد ترک ها در برابر بلشويک 
 .ها، اميدوار باشد

 
يگانه چيزي که مي توانست در انور باب ميل انگليسي ها 

و، هنگامي از اين ر. باشد، تنها موقف روس ستيزانه وي بود
که انور اعالم داشت که به کابل مي رود، مهکاران خبش حمرم 
حکومت هند بريتانيايي تصميم او را اين گونه ارزيابي 

اگر او خالف ميل روس ها به کابل بيايد، اين کار «: کردند
دمشين ميان وي و روس ها را تاييد کند و او مي تواند عنصر 

دد که برخوردار از نريومند ضد روسيه در افغانستان گر
توانايي برانگيخنت اصطکاک ميان افغانستان و بلشويک ها مي 

افزون بر اين، او مي تواند موجب اجياد اصطکاک ميان . باشد
ترکيه و افغانستان و ميان تندروان مسلمان هندوستان و 

 125.»روسيه و آنکارا و افغانستان شود
 

کارروايي هاي  به سخن ديگر، انور شانس رفنت به کابل و آغاز
او  مي توانست اردوگاه ضد روسيه را . خود در آن جا را داشت

در کابل تقويت بکند و با تاييد انگلستان، پشتيباني نظامي 
مهانا زکي وليدف به او چنني . و سياسي جديي، به دست آورد

مگر هواداران انور به . چيزي را به او  مشورت داده بود
آن ها در خبارا . ن بيزار بودندانگلستان بي اعتماد و از آ

ماندند و در آجنا گام هاي بلندي براي به دست آوردن کمک و 
 . پشتيباني خارجي برداشتند

 
خواجه مسيع باي  –يکي از مهاهنگ کنندگان سياست خارجي انور

، براي )قوشي باشي زاده خواجه مسيع معروف به سليم پاشا(
وسي به مشهد، کابل و اجياد جبهه يکپارچه ضد بلشويکي و ضد ر

از کابل  1922جون  22او به تاريخ  . ترکستان خاوري سفر کرد
 :براي کسي به نام علي حاجي بيک در کاشغر نوشت

 
انور پاشا به خبارا خاوري که از سوي حکومت روسيه اشغال «

 .فرا خوانده استشده، رفته و مسلمانان را به مبارزه 
. نيز فرغانه در حماصره است مسرقند، خبارا، عشق آباد، قرشي و

روشن است که روس ها دمشنان سرسخت فرهنگ اسالمي هستند و مي 
خواهند دارايي هاي مادي ما را گرفته و ارزش هاي معنوي ما 

در کاشغر از سوي » نشر معارف«اجياد سازمان . را درهم بکوبند
من در شانگهاي . برادران ما شايسته و سزاور سپاسگزاري است

چيين ها، جهان مسلمان و ترک ها . م چيين ديدار کردمبا حکا

                                                 
125 . Masayuki Yamauchi. Op.cit. 309 
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چيين ها فرهنگي هستند و . مهيشه مي توانند با هم سازش منايند
  126.»سزاوار هر گونه ارجگزاري

 
 :در اين جا،پرسش هايي مطرح مي گردد مبين بر اين که

آيا ممکن بود قصد تين چند از افسران ترکي را که مي  -
ژگون شده خبارا و هوادارن مسلح کوشيدند به کمک امري وا

او استبداد پان ترکيسيت و پان تورانيسيت را بر مردم 
 سراسر منطقه حتميل کنند، تاييد کنند؟

اسالمي خمالف روسيه، کمرتين شانسي  -آيا طرح احتاد چيين  -
 براي پريوزي داشت؟ 

آيا انگليس ها مي توانستند از انور پشتيباني کنند و  -
 بيطرف مبانند؟  يا حتا در قبال وي

 آيا بلشويک ها مي توانستند خيانت انور را  ببخشايند؟   -
 .پاسخ اين پرسش ها روشن است

 
هر چه بود، ترک ما نه تنها ميانه خود را با بلشويک ها 

با اين کار، وي . برهم زد، بل آن ها يکراست به چالش طلبيد
راي مهه پل ها را پشت سر خود براي عقب نشيين ويران کرد و ب

اين گام، گام  . مسکو دمشن سوگند خورده و خطرناکي شد
 .جسورانه، مگر نينديشيده يي بود

 
 :انور و بامساچي ها

دوره پاياني زندگي جنرال ترک را در سرزمني تاجيک، مي توان 
ترکشناس  -از روي مراسالت وي که از سوي ماسايوکي ياما اوشي

با آشنا شدن با . جاپاني مطالعه و منتشر شده بود، ببينيم
اين مراسالت، چنني به نظر مي رسد که انور  بيخي از زندگي 

دست کم  1922در منت رخدادهاي خونني . راستني به دور شده بود
طرح هاي جملل وي در باره ثروت هاي افسانه يي خباراي خاوري و 
تقاضاي گسيل مهندس معدنشناس آملاني از راه افغانستان براي 

واز و ديگر مواد زير زميين خبارا، شگفيت استخراج طالي در
 .برانگيز مي منايد

 
او مني توانست . انور تصور درسيت از اوضاع راستني منطقه نداشت

و يا مني خواست پرتگاه حقيقي ميان جديدي هاي هوادار بلشويک 
و ) که مهرتاز با ملحدان و کافران پنداشته مي شدند(ها 

براي او هنوز زود بود  .ندبامساچي هاي هوادار امري را ببي
بداند که بامساچي ها دسته هاي عشايري يي اند با رهربان سنيت 
و مالهاي حمافظه کار که بيشرت  درگري جنگ در برابر جديدي ها 

 .  اند تا روس ها
 

خبارايي هايي چپن پوش با جامه هاي رنگارنگ، به ترک اروپايي 
، با بي اعتمادي شده با لباس مدني که به آن ها مهانند نبود

                                                 
126 . Fraser, Glenda. «Enver Pasha`s Bid for Turkestan, 1920-1922» Candian 
Journal of History/Annales Canadiennes d`Historie. 22(August 1988), 201    
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. انور را چندين بار بازرسي کردند. و بي باوري مي نگريستند
از مهني رو، او ناگزير بود عکس هاي زن، بچه ها و دوستانش را 
که برايش بس گران بود؛ بسوزاند تا به دست بامساچي ها 

 .نيفتد
 

که خود حتا براي برپايي متاس با عامل خان حمافظه (زکي وليدف 
، در باره ناممکن )اچي هاي وي تالش نورزيده بودکار و بامس

بودن به توافق رسيدن با ابرهيم بيک به وي از پيش گوشزد 
 127.او کوشيد انور را  از رفنت به خباراي خاوري باز دارد. کرد
 

سياسي، سخن مي توانست تنها بر سر  -در چنني اواضاع نظامي
رسا در زمينه جنگ پارتيزاني فرسايشي و کار پيگريانه و توانف

چيزي  -نزديک ساخنت نريوهاي پراگنده شوروي ستيز در ميان باشد
 . که به او وليدف پيشنهاد کرده بود

 
رهرب ازبيک هاي لقي، قصد پريوي و فرمانربداري  -ابراهيم بيک

او تصوري در باره برنامه هاي . از داماد خليفه را نداشت
ناليسم، پان ايده هاي ناسيو. پردامنه جنرال ترکي نداشت

ترکيسم، تا چه رسد به پان تورانيسم براي وي به عنوان يک 
او با حريف نوظهور با حسد و . رهرب قبيله يي، ارزشي نداشتند

بي اعتمادي رفتار کرد و او را در خنستني ديدار که در روستاي 
برگزار شد، بازداشت  1921دسامرب سال  يکمکاراماندي به تاريخ 

 .کرد
 

را ابراهيم بيک چونان جتاوز بر آزادي لقي ها و برآمد انور 
مگر سخن . تالش به خاطر بر قراري تسلط خارجي ارزيابي مي کرد

داليل عيين يي نيز بودند که . تنها بر سر رقابت شخصي نبود
 .مانع از مهاهنگي ميان بامساچي ها و جنرال ترک مي گرديدند

 
ربان امري خبارا مي رهربان بامساچي هاي خبارايي خودشان را فرمان

جتزيه طليب فئودايل را ) تيپيک(مشردند که خواست هاي منادين 
 -به مهني دليل، آن ها پراگنده عمل مي کردند. تبارز مي دادند

هر کدام در سرزمني خود و به دشوار تالش هاي مبين بر  جا به 
جا ساخنت چهارچوب هاي شان و پيشربد  عمليات رزمي در جبهه 

 .بر مي تابيدندگسرتده را 
 

آخر، امرييست ها، که . بي ترديد، اختالف نظرهاي باوري هم بود
قورباشي ها هم با نگرش آنان موافق بودند، به اطرفيان انور 
و خبارايي هاي جوان، که در واژگوني خبارا دست داشتند، بي 

 .اعتماد بودند و از آنان نفرت داشتند
   

                                                 
 123469بايگاني کميته امنيت دوليت ازبيکستان، پرونده جنايي مشاره .  127 

  60-58در باره اهتام  ابراهيم بيک به جنايات بر اساس  ماده هاي 
پرونده  58-5، 58-2(قانون کيفري مجهوري شوروي سوسياليسيت ازبيکستان

  . 7، برگ123469پرونده : سپس) جنايي مجهوري فدراتيف سوسياليسيت روسيه
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اني شورشيان تاجيکي را با اين مهه، ترک ها توانستند پشتي
نقش چشمگريي را در رشد تاثري انور وعده هاي متعدد . جلب کنند

طبق سنت . کمک خارجي با اسلحه و نريوهاي مسلح بازي مي کرد
سرکرده : در اين جا(پذيرفته شده بومي، قورباشي هاي سرشناس

در کک تاش اجتماع منودندکه آن را ابراهيم ) هاي بامساچي ها
از لقي و ايشان سلطان تاجيک از درواز رهربي مي بيک ازبيک 

در اين اجتماع انور با بيان برنامه خود سخنراني . کردند
مبارزه به خاطر حق مسلمانان، که با زورگوي : دقيقرت. کرد

اعالم گرديدکه انور . هاي روس ها با خشونت پاميال شده بود
س ها از مدعي تاج و ختت خبارا نيست و به حمض بريون راندن رو

پسان ها . خبارا، عامل خان را دوباره به ختت دعوت مي کند
در اين جملس انور پاشا به «: ابراهيم بيک به خاطر مي آورد

عنوان فرمانده مهه نريوهاي ما اعالم شد، و من در اختيار او 
  128.»بودم

 
ايواجه،  –به نواحي مرزي 1922با آمدن انور در جنوري 

. بش گسرتده قيام کنندگان آغاز شدقباديان و جليل کول، جن
تقريبا مهه باشندگان از مجله ارگان هاي حملي حکومت به 

مهني بس بگوييم، که در آن هنگام رييسان . شورشيان پيوستند
ايشان سلطان و  -کميته هاي انقالبي درواز و کوالب

شورشيان حکومت شوروي را در بسياري از . بودند 129دولتمندباي
اين روزها، روزهاي پريوزي . وري سرنگون کردندنواحي خباراي خا

 . براي جنرال ترک بود
 

کار رو به راه «: انور در نامه خود به برادرش در برلني نوشت
بيک ها با جنگاوران شان از . است، مهني گونه که من خواستم

سراسر خبش هاي اشغال نشده خباراي خاوري، دقيق ترکوالب، 
جممعي که متشکل از . مجع مي شوندبلجوان، درواز و قره تگني، 

اين بيک ها است، در مراحل خنستني، دولت نو خبارا را تشکيل مي 
مهه آن ها، آماده اند چيزي را که من مي خواهم، اجنام . دهد

من در ده روز اخري، پنج بار با روس ها درگري جنگ . دهند
بيش . در جنگ اخري، مشار بسيار روس ها کشته شدند. گرديده ام

در حايل که . از پنجاه تن از آن ها کشته و يا زمخي شده اند
 130».تلفات ما تنها يک تن است

 
دوشنبه را زير فشار  1922پادگان روسي در ميانه هاي فربوري 

شورشيان ترک کرد و سر از اين تاريخ، خباراي خاوري براي مدت 
مگر انور نيک مي . نزديک به نيم سال در دست جماهدها افتاد

ت که پريوزي دسته هاي پراگنده او بر پادگان کوچک ارتش دانس
 . سرخ شکننده و براي کوتامهدت است

 

                                                 
128  .  Masayuki Yamauchi Op. cit 66 

 .قيام باسماچيان، نام او را دولتمند بيک درج نموده است«زکي وليدي در کتاب .   129
 معاون و کميسار خلق در امور خارجي در دولت لنين -ترتيببه .  130
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نزديک به هشت هزار ازبيک  –او، با گردآوردن مهه نريوهاي خود
و تاجيک هاي حصار، کوالب، قره  131)از عشاير مرقه و کنگرات(

 مقارن اين هنگام، دو(تگني و درواز و مهچنني داوطلبان افغاني 
نفر مي رسيد، به ياري  300دسته افغاني که مشار آن ها به 

امري آينده  -سقاءبچهء  -انور شتافته بودند، از مجله حبيب اهللا
به سوي غرب حرکت کرد و در نيمه دوم ماه اپريل ) افغانستان

در اين جا، دسته هاي . سنگر گرفت) بايصون(در نزديکي بايسون
يشني مجهوري شوروي خلق خبارا، وزير دفاع پ -عبداحلميد عارف اف

 .به او پيوستند
 
متحد ساخنت «انور که مطمني گرديده بود که کمابيش موفق به  

شده است، به شوروي ها اولتيماتومي با درخواست » مسلمانان
بريون بري يگان هاي ارتش سرخ از سرزمني خبارا در دو هفته و 

دربرگرينده » دولت مستقل«به رمسيت شناخنت حق وي براي اجياد 
اين . سرزمني هاي مجهوري هاي آسياي ميانه شوروي، گسيل داشت

 -مي نوشته شده و عنواني نرميان نرميانف 19نامه به تاريخ 
که انور با وي در باکو آشنا (رييس مجهوري شوروي آذرباجيان

 . فرستاده شده بود)  شده بود
 

مل و در آن هنگام، انور نامه ديگري را که مويد بريدن کا
اين نامه، مانند نامه . اصويل او از بلشويک ها بود، نوشت

هاي ديگر در ميان اشياي بازمانده از انور جان باخته، پيدا 
و به زبان روسي ترمجه گرديد که پسان ها به آرشيف ارتش 

مارچ در بايصون  20نامه به زبان آملاني به تاريخ . گذاشته شد
پيشني اش از ) مهزنداني(» ريمهزجن« -نوشته بود و به کارل رادک

 : بلشويک سرشناس گسيل شد -زندان برلني
 
 کارل عزيز،«
تو مي داني که من . اما چه بيهوده. شايد تو مرا سرزنش کين 

بيش از يک سال کوشيدم تا مهه رفقاي ما را که مني توانستند 
تبليغات بلشويکي را در ميان مسلمانان پيش بربند، به ديدگاه 

بر عکس، تالش هاي توده هايي که مي خواستند از . مما جلب کن
. امپرياليسيت رهايي يابند، بي نتيجه ماند -ستم سرمايه داري

قول هاي بسياري دادند، اما هيچ  132کاراخان و سپس چيچرين
دردمندانه، من نتوانستم با ترتسکي متاس . کاري نکردند

 ....بگريم
 
که موضوع از چه قرار هنگامي که به خبارا آمدم، روشنرت ديدم  

است؟ آن ها مهيشه تالش دارند تا  با زور و از راه فريب در 
در روسيه، آن ها کارگران و . مستعمرات قدمي روسيه مبانند

                                                 
 .منظور از قبيله قنکرات است.  131
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دهقانان را داشتند، اما در اين جا تنها چند تن ماجراجو را 
 ....با خود دارند

مشا اگر مشا به سياست استيالگرانه تان ادامه بدهيد، آن گاه 
را در برابر خود خواهيد ) مسلمانان(مهه توده هاي حممدي 

با لنني، : سخن آخر اين که با ساير رفقا صحبت مناييد. داشت
اگر آن ها پيشنهاد ما را بپذيرند، آن . ترتسکي و ديگران

  133.»گاه من قول مهه چيز مي دهم
 .اين اولتيماتومي بود به مهه حکومت شوروي

 
انور تصميم گرفت با هبره گريي از  1922در اواخر فربوري 

اندکشمار بودن سپاهيان شوروي، بر خبارا از راه بايسون و 
او، دسته هايي را به فرماندهي دانيار . شهر سبز يورش بربد

مهچنان عبدالقهار . به سوي منطقه سرخان دريا حرکت داد
شورش در استان مسرقند . درحومه خبارا تاخت و تاز مي کرد

 1922اين گونه، در هبار .  نيز درگرفت) راه قلآچيل، مه(
تقريبا جبهه عمومي نربد در برابر حکومت شوروي از مسرقند و 

 .فرغانه تا خباراي خاوري آراسته شده بود
 
 :»انور را گردان مي برمي«

با توجه به خطر جدي ناشي از شورش به رهربي انور پاشا، رهربي 
ميانه را دفرت سياسي  عمومي در زمينه تثبيت وضع در آسياي

رهربي شوروي بر اين بود که . کمونيست هاي روسي به گردن گرفت
ديگر ضد انقالب جهاني هم مي توانست از راه خبارا بار ديگر، «

تالش منايد براي خود حرکت هايي در حدود مجهوري فدراتيف شوروي 
نه تنها بر سر  سخنبه سخن ديگر، . »سوسياليسيت روسيه بيابد

تعهدات توافق شده در قبال خبارا، بل بر سر دفاع از  تطبيق
 . سرزمني خود از هتديد خارجي بود

 
در اين پيوند، مسکو در گام خنست، حاکميت خود را در دولت 

خنست وزير با  -در کرملن، فيض اهللا خواجه يف. خبارا، تقويت منود
رهربي بلشويک ها ديدار کرد که اين ديدار آخرين نشانه هاي 

نتيجه آن شد که در ماه فربوري . قالل خبارا را نابود کرداست
شاخه (حزب کمونيست خبارا در بافتار حزب کمونيسيت روسيه  1922

کنون ديگر مسکو مي توانست به . شامل ساخته شد) بلشويکي
گونه مستقيم نه تنها از ميان بردن انور، بل نيز امور خود 

 .خبارا را رهربي منايد
 

خ، ديگر، اقدامات فرماندهي نظامي شوروي در سر از اين تاري
اين . رستخبارا از هر گونه تاثري يا کنرتل از سوي حکومت خبارا 

روابط قراردادي ميان مجهوري فدراتيف  1922گونه، در آغاز سال 
عقد شده (شوروي سوسياليسيت روسيه و مجهوري شوروي خلق خبارا 

. د پايان داددر عمل به انفاذ خو) 1922در ماه مارچ سال 
رهربي اصلي سياسي از اين پس از سوي دفرت سياسي کميته مرکزي 
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، از طريق مناينده تام )شاخه بلشويکي(حزب کمونيست روسيه
شاخه (دفرت ترکي کميته مرکزي حزب کمونيست روسيه  -االختيار
در باره اين که کرملن چه امهييت براي . مي شد جناما) بلشويکي

فربوري تا  27حقيقت گواهي مي دهد که از خبارا قايل بود، اين
، دفرت سياسي کميته مرکزي حزب کمونيست روسيه پنج 1922مي  18

                 .وضعيت در آسياي ميانه را بررسي منوده بود بار مساله
 

به آسياي  بلشويک سرشناس -در ماه اپريل، سريگو اورجونيکيدزه
وي راهکار مصاحله و سازش با شورشيان را . ميانه گسيل گرديد

پيش گرفته شده بود، نکوهيد و پيشنهاد کرد  1921که در سال 
به اندازه کايف سپاهي فرستاده شود تا مبارزه قاطع «به خبارا 

: او در سخنراني خود در خبارا گفت. »و منظمي را آغاز منايند
مگر باور دارم که ما  . يکار جدي هستيمبا انور ناگزير به پ«

 134.»انور را  گردن مي برمي
 
. شديدتر شد» هواداران امري«در سراسر آسياي ميانه، پيگرد  

 پيگردکارمندان پيشني امري و اعضاي خاندان هاي اشرايف، مورد 
مهگام با اين ها، تدبريهايي در زمينه هببود وضع . قرار گرفتند

در سراسر کشور به رهربي حزب . تصويب شد مايل و اقتصادي خبارا
ماجراجويي «کمونيست، کارزار تبليغ پرشوري که به افشاگري 

مي پرداخت، به » دست نشانده امپراليست هاي انتانت -انور
 .راه انداخته شد

 
، گروهي از سپاهيان خبارايي ارتش سرخ 1922مقارن با ماه جون 

برابر انور را به  تدارک براي راه اندازي عمليات نظامي در
فرمانده کل سپاهيان مجهوري  -کامنف. س. س. پايان رسانيدند

سرهنگ پيشني ارتش  -فدراتيف سوسياليستيي روسيه شوروي 
تعرض . تزاري، براي فرماندهي مستقيم عمليات به خبارا  آمد

) مشايل(قرار بود ستون چپ : در دو جهت برنامه ريزي شده بود
 -حصار -ومف از بايسون به سوي دناوبه فرماندهي يعقوب ملک

به ) جنوبي(فيض آباد و ستون راست  -کافرهنان–دوشنبه
قرغان  –فرماندهي باگدانف از شريآباد و ترمز تا قباديان

اين ستون مي بايسيت سپاهيان . پيشروي منايد 135بلجوان-کوالب-تپه
انور را از مرز افغانستان به دور نگه مي داشت و به آن ها 

مهراه با . ي داد تا به آن سوي مرز عقب نشيين منايندامکان من
آن، به ستون راست وظيفه سپرده شده بود تا از مداخله ممکنه 

 .افغاني جلوگريي منايد
 

جون دست به يورش بردند و بر  15يگان هاي ارتش سرخ به تاريخ 
دسته هاي انور مهزمان در حومه بايسون و قباديان ضربت وارد 
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کشته  400ان، پس از جنگ هاي سنگني، با دادن شورشي. آوردند
يکي از علت هاي شکست، . عقب نشستند و به سوي خاور شتافتند

ناتواني و بي ميلي پارتيزان ها در نربدهاي جبهه يي مطابق 
شکست درز ميان قورباشي ها را گشاده تر . قواعد نظامي بود

 .ساخت
 

ه افتاده بود، پاتکي که از سوي انور در منطقه مريشادي به را
در روز بعد، ارتشيان سرخ، . جون در هم شکست 16به تاريخ 

دناو، يورچي، ساري و آسي را اشغال کردند تا راه را براي 
پيشروي سپاهيان ستون راست گشوده و گذرگاه هاي مرزي را 

انور، با هبره جويي از توقف سپاهيان شوروي، نريوهاي . ببندند
يگان هاي ارتش سرخ آغاز به جنگ  خود را به عقب کشانيد و با

مگر، با ضربات نريومند، سپاهيان او به خاور عقب . کرد
انور، پس از يک رشته شکست هاي نو، با . انداخته شدند

مانده، با به دست گرفنت رهربي جنگ به  برجاگردآوري سپاهيان 
دست خود، نوميدانه تالش کرد جلو پيشروي سپاهيان شوروي را 

جوالي  يکممگر، به تاريخ . کاراتاگ بگريد –در خط ريگار
                         .را اشغال کردند136ارتشيان سرخ ريگار و کاراتاگ 

 
هر چه بود، شکست از دست روس ها، نا به ساماني هاي دروني و 
خمالفت از سوي ابراهيم بيک، انور را براي پيش بني شدن راه 

در اين باره  . انگيختندهاي گريز ممکنه به سوي افغانستان بر
انور خود نيز در . اجنام داد 137عارف اف در کابل گفتگوهايي

اگر مشا مني توانيد پاسخ «: اين زمينه به نادر خان نوشت
مساعدي به تقاضاي من براي اجازه ورود به افغانستان بدهيد، 

 .»مي روم 138آنگاه من به جليل قول و قرغان تپه
 

ي به دست آوردن کمک از افغان پس از تالش هاي نافرجام برا
ها، انور پس از يک رشته شک و ترديدها، نامه يي به دولت 

مگر . روشن است که نامه به حاکم چرتال رسيد. بريتانيا نوشت
 139حکومت انگليس در پيشاور -به علت نامعلومي، تا گرينده آخري

مگر، مي توان گمان برد . مضمون نامه روشن نيست. نرسيده بود
بردارنده خواهش ارايه کمک و پشتيباني و پيشربد که در 

 .مبارزه مشرتک با بلشويک ها بوده باشد
 

در اين هنگام، ستون راست، قباديان و جليل قول را آزاد 
به . ساخته، سپس به سوي قرغان تپه آغاز به پيشروي کرد

به . جوالي اين شهر زير تريباران هوايي قرار گرفت 2تاريخ 
از . دوشنبه اشغال شد –پايتخت خباراي خاوريجوالي  14تاريخ 

دست دادن اين نقطه اسرتاتيژيکي مهم براي فروپاشي اردوگاه 
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يکي از خنستني نريوهايي که از انور بريد، . انور مساعدت کرد
سپس افغاني ها . دسته هاي زير فرماندهي نورسات بيک بود

لقي آن چه هم که باز مانده بود، در سرزمني گسرتده . رفتند
خود انور با خبشي از دسته . ها، حصار و کوالب، پراگنده شدند

براي پيوسنت  با )  رود وخش(هاي خود از راه پل سنگني 
 .دولتمندباي به کوالب رفت

 
 :شکست 
پديدار شدن انور در کوالب، واکنش هاي رنگارنگي را در ميان  

تاجيک ها، ترک ها، . جماهدان کرانه چپ رود وخش بر انگيخت
قرقيزها و ترکمن ها که از رهربي لقي هاي ازبيک تبار 

ترک بلجواني مهدست انور  -ناخشنود بودند، از دولتمند باي
اين کار، موجب ناخشنودي شديد ابراهيم . پشتيباني، کردند

را به خاطر اين که تصميم  140وي حتا فضايل مقسوم. بيک شد
برود،  گرفته بود بدون مهاهنگي با ابراهيم بيک  نزد انور

اين گونه، فضايل بيک چهل روز آزگار در  . بازداشت کرد
به هر رو، مادامي که انور درگري . بود141اسارت ابراهيم بيک

جنگ بود، به تدريج در پشت جبهه وي کشاکش ها ميان مجاعات 
انور از . گوناگون و رقابت ميان قورباشي ها باال مي گرفت

داخته بودند، بس دست لقي ها که کشمکش ها را  به راه ان
 . خشمگني بود

 
به تاريخ نزدهم جون  انور به نادر خان نامه يي به اين شرح 

 :نوشت
 
 !برادر غازي و بسيار حمرتم«

شريآباد و بندي  -بامداد ديروز، روس ها از سوي انک آباد جان
، مهه مرمي پر دامنهپس از نربدهاي . خانه، آغاز به محله کردند

سر اجنام، من ناگزير به پايان دادن . هاي ما به پايان رسيد
هفت نفر کشته شدند و پنج نفر . به جنگ و عقب نشيين گرديدم

در .....تنگي موش هستم -من اکنون در ساري قمش.  هم زمخي
کوالب و کاراتگني مسلمانان در برابر مهديگر مي رزمند و اين 

. دگونه نريوي مسلمان ها به سود روس ها به حتليل و هدر مي رو
گناه مهه اين کارها به دوش ابراهيم بيک است که جز  فرستادن 

 142.»لعنت به وي هيچ چيزي مني توامن بگومي
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اين گونه، لقي ها با راه اندازي جنگ با ترک ها و تاجيک ها 
به زودي، درگريي به برخورد . به انور از پشت خنجر زدند

يک ها، در کوالب، جنگاوران متحد تاج. نظامي آشکار اجناميد
ترک ها و افغاني ها، با پشتيباني ترکمن ها و قرقيزي هاي 

يورش آورده، .] گ-ازبيک[ فرماندهي دولتمند، به لقي هاي زير
ابراهيم بيک ناگزير به عقب نشيين به . آنان را درهم کوبيدند

رويداد بازگو شده مدت ها ردپاي خود را در ادبيات . لقي بود
 . در افغانستان برجاگذاشتشفاهي سنيت مهاجران تاجيکي 

 
جنگجويي از حواريون دولتمند باي به استا  -ياساول باشي

چنني ) و مهه مهاجران در افغانستان(چرمسازي از بلجوان  -جوره
در عرفه عيد قربان، ميان ازبيک ها  و تاجيک «: بازگو کرد

دولتمند باي در آن هنگام به عنوان . ها رويارويي رخ داد
مگر ازبيک ها از تابعيت وي سر باز . اشته شدفرمانده کل گم

» چه کار بکنم؟«وانگهي دولتمند باي با اين پرسش که . زدند
مالها در مشورت مجع شدند و فتوا . به ريش سپيدان رو آورد

 !  بزنيد -صادر کردند
 

تاجيک ها آغاز به زدن وکشنت ازبيک ها و نيز تاراج آن 
نهان کرده شده، بچه هاي براي پيدا کردن طالهاي پ. هاکردند

 -اين کارزار  نه. لقي ها را با خنجرها پاره پاره مي کردند
لقي ها هم  براي جنات به بلشويک . ده روز آزگار ادامه يافت

ناگفته پيداست که روحانيون با تکيه بر . روي آوردند143»ها
، فتواي کشنت لقي ها را صادر »کافران«اصول جهاد در برابر 

به کشمکش هاي ميان تباري، » جنگ مقدس«ين که ا. کرده بودند
يکي ديگر از واقعيت هاي زشت  -کشت و خون و غارتگري اجناميد

 .و تلخ آن برهه، مي باشد
 

مهه تالش . انور ديگر با وضعيت راستني در خبارا برخورده بود
هاي وي به فرمانربداري بي درنگ اجباري مهره هاي سرشناس 

او در اين زمينه به سپهساالر . درزمي بومي خالصه مي گردي
من بايد به سرعت و جديت مساله لقي ها را «: نادرخان نوشت

نفر را  500يکسره کنم و به مهني خاطر، از مشا خواهش مي کنم تا 
اين گونه، من کار يک  استيالگر . با تريبارها گسيل مناييد

مگر، عزيز من، مشا بايد . ديگر واليت حصار را پايان مي دهم
آنگاه من مي توامن . هرچه زودتر اين ها را برامي گسيل کنيد

 144جلو ابراهيم بيک را که مي تواند در برابر دولتمند باي
 ».اقدام منايد، بگريم

  
بامساچي هايي که در برابر ستون چپ مي رزميدند، بي آن که 
مقاومت جديي منايند، با رها کردن ينگي بازار، فيض آباد، کک 

 . به سوي خاور عقب نشستندتاش و ياوان، 
 

                                                 
 270، برگ1102، پوشه 3، پرونده ويژه 110بايگاني نظامي دولتي روسيه، فوند  .  143
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جوالي بلجوان از  20جوالي کوالب و سپس به تاريخ  17به تاريخ 
سوار را  1500انور موفق شد تا  . سوي ارتشيان سرخ اشغال شد

جوالي، او  28-26به تاريخ هاي . با دو قبضه مسلسل آرايش دهد
. را بگريد145نوميدانه کوشيد جلو يورش دسته هاي  ارتش هاي سرخ

 . پناهگاه آخرين بود» داماد خليفه«جوان براي پنهان شدن بل
 
 146:»!را انور پاشاکشتند «

پيموده  1922اگوست  4راه زندگي قهرمان داستان ما به تاريخ 
منابع گونه گون در آن مهنوا هستند که آخرين ايستگاه وي . شد

، سنگ )چگن(ناحيه بلجوان، دقيقرت روستاي آب دره، چاغان 
فاروق  -در آن هنگام، ترک هاي زير دست وي. بودتوده، ياپ، 

 147.باي، دانيال باي و بوري بتاش باي، مهراه با انور بودند
حسني نافذ، مراد اش،  -افزون برآن ها، در جنگ آخرين انور

 .شرکت کرده بودند 148کرمي باي و مسلمان قل
 

او يک بار «: در  اعالميه نظامي در باره انور چنني آمده است
پريوزي را از دست ارتش سرخ بربايد و خود دسته  وشيدکديگر 

هاي سواره اش را براي محله فرماندهي منود، اما با خوردن پنج 
دسته هايش در گري و 149.زخم در ميدان جنگ افتاد و جان سپرد

به گونه يي که حتا جسد او را . دار پيکار، سراسيمه گرخيتند
نور به دست سپاهيان بر پايه روايت رمسي شوروي، ا. »نربداشتند

در . گردان سوم هنگ شانزده تيپ هشت سواره باشقري کشته شد
 .هم کشته شد 150اين جنگ دولتمند باي

 
در جلسه ) پدرزن ابراهيم بيک(به گواهي عبدالقيوم پروانچي 

بازرسي کميته فوق العاده در تاشکنت، آخرين نربد با عيد 
در (مند در ياپ در اين وقت انور و دولت. قربان مصادف گرديد

سي سرباز چابکسوار را براي ) روستاي زادگاه دولتمند
پاسباني خود نگه داشته و ديگران را به خاطر عيد مرخص 

، سپاهيان سرخ )اگوست 4به تاريخ (مقارن با اين وقت . کردند
نزديک شدند و در روند جنگي که درگرفت، انور و دولتمندباي 

 .  کشته شدند

                                                 
 .گ-به هلجه  پارسي تاجيکي -کشتند پاشا انور را .  145

146  . Tekin Erer, Enver Pasha` nin Turkistan Kurtulus Savasi. Istanbul, 1971,140 
در زمينه چنني مي » قيام بامساچيان«106-105دي طوغان در ص زکي ولي.  147

. فقط به مهراهي پنج تن، تنها با مششري، محله برد...پاشا«: نگارد
يکي از پنج مهراه پاشا، حسني چاوش، چرکس از اهايل ترکيه بود و 

کرمي، اهل قازان، ايشموراد قزاق، سايس افغاني و راييف : ديگران
مگر،  بيگمان زکي .  »پاشا ملحق شده بود قزاق روسي بود که به

چون در افغانستان . وليدي در ضبط نام سايس دچار اشتباه شده است
 . گ-چنني نامي وجود ندارد

 61، برگ 1104، پوشه3، پرونده 110بايگاني نظامي دوليت روسيه، فوند .  148
 ، پرولرتها، ارگان1922اگوست   16، )تاشکنت(» ازويستيا«روزنامه .  149

   1922اگوست  22کميته منطقه يي استان مسرقند، 
 .، دوشنبه1991گفتگو با بشري بغالني،  فربوري .  150
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بان به زبان گشت و در خاطر مهاجران اين  چگونگي آن نربد ز

 : گونه ماند
به دستور . در بلجوان، در نزديکي چاغان جنگ شد«

فرمانده کل، جنگ را انور پاشا فرماندهي مي  -دولتمندباي
در گرماگرم جنگ، فرمانده سرخ زخم مرگباري بر انور . کرد
 قاتل انور  -دولتمندباي هنگام عقب نشيين فرمانده سرخ. زد

را دستگري کرد و با بيهوش ساخنت وي، او را روي زين اسپش 
مگر در هنگام تاخنت، فرمانده سرخ . انداخته و با خود آورد

به هوش آمد و با بريون آوردن تفگنچه اش، به سوي دولتمند 
تري از سينه دولتمند باي گذشته، از دوشش . باي ترياندازي کرد

دند، دولتمند باي که هنگامي که به جاي امن رسي. بريون شد
نريويش به حتليل رفته بود، فرمانده را از زين بر زمني 

او پيش از . »!اين سگ را بکشيد«: انداخته، بلند فرمان داد
سپس . مرگش فرمان داد جسد انور را از نربدگاه بريون بياورند

 .  دولتمند باي و انور را به خاک سپردند
 

رماندهي سپاهيان مسلمان هر چه بود، عقب نشيين آغاز شد و ف
مگر، پس از چندي، . را مال علي موشينه به دست گرفت

برادر زاده دولتمند باي او را در نتيجه  -عبدالقادر صباح
آنگاه ميان لقي ها و تاجيک . مهچشمي هاي دروني تريباران کرد

 . کشمکش ها از سر گرفته شد 151ها
 

که قهرمان آن چه که در اين جا شايان توجه است، اين است 
داماد خليفه، بل دولتمند  -اصلي داستان بيان شده، نه انور

چنانچه ديده مي شود، روايت بيشرت . رهرب بومي مي باشد -باي
مهچنان شگفيت . بار تباري و بومي دارد تا مذهيب و پان اسالميسيت

بر انگيز مي منايد که بر پايه روايت، دولتمند باي به جاي 
تل وي را از نربدگاه بر سر زين اسپ خود انور در حال مرگ، قا

 .بريون مي کشد
 

به گونه يي که از اسناد آرشيوي جبهه ترکستان ديده مي شود، 
بر پايه . اعالميه ارتش سرخ، با داستان شفاهي تفاوت دارد

اعالميه، ضربت مششري سپاهي سرخ، سر و خبشي از دوش انور را 
در اختيار خبش ويژه جسد جنرال ترکي و مهچنني اسنادش . بريد

در ميان کاغذ ها، اسنادي . گروه سپاهيان خبارا  قرار گرفت
به زبان هاي پارسي، ترکي و ازبيکي و نيز رمزها و نامه 
هايي از مجله از زني به نام توفيه و از بچه هايش به زبان 

 . بود 152آملاني از گريونوالد
 

. منايندچندي پريوزمندان مني توانستند جسد را تثبيت هويت 
فيض اهللا خواجه يف، ويريوکني (کساني که انور را مي شناختند 

براي آن . بازپرسي شدند) فرمانده سرخ و ديگران -روخالسکي

                                                 
 61، برگ 1104، پوشه 3، پرونده ويژه 110بايگاني نظامي دولتي روسيه، فوند .   151
 49، برگ1104، پوشه3، پرونده ويژه110بايگاني نظامي دولتي روسيه، فوند .   152
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قدي باالتر از  «: ها جسدي با اين خصوصيات شرح داده شده بود
ميانه، چهره گرد، چشمان سياه، بيين بزرگ و منظم، مردي به 

ساله  41انور  1922اقعا، در سال و. (»عمر نزديک به چهل سال
اگوست نگاشته شده  15در اين نامه که به تاريخ ).  شده بود

فرمانده ارتش خبارا براي تثبيت  -پاولف«بود، گفته مي شد که 
هويت انور که در حومه بلجوان کشته شده است، به اين اطالعات 

چون مشخصات دست داشته خيلي کهنه اند و به . نياز دارد
به کار  153مي توانند به عنوان موادي براي شناخنت ميت دشوار
 »  .روند

 
پس از مرگ انور و «عبدالقيوم، پروانچي گواهي دادکه 

دولتمند باي، اشياي ارزمشند آن ها را  عثمان افندي، بوري 
) دانيار. ا. به گمان بسيار ک(باتاش و لزگيين از قرشي 

او مهچنني به  154.»دگرفته نزد فضايل مقسوم به کارا تيگني رفتن
روز بعد  40گونه کامال غري منتظره اظهار کرد،که انور پس از 

اين چه معنا . به خاک سپرده شد 155،از مرگ مسيع باي در چاغان
) مرتجم، پروتکليست، بازپرسي -يا منشي(دارد؟ آيا عبدالقيوم 

و يا سخن بر سر ) خاکسپاري و فاحته را، عوضي نگرفته بود؟
. چيزي که خيلي بعيد مي باشد. ره استخاکسپاري دو با

انور، در گورستان حضرت سلطان، «مهاجران گواهي مي دادندکه 
دره )  مقياس بومي مسافه(در سه کارونه يا سه دماغه 

 .»به خاک سپرده شده بود156آلوچه
 

روايت خوش  -157)زکي وليدي طوغان(سر اوالف کئرو و زکي وليدف 
که به  کمک وي شتافته  منظري از مرگ انور و دولتمند باي

کئرو و کاستاني مهچنني تاييد مي کنند که در . بود، مي دهد
روز بعد پس از جنگ، هر دو در چاغان به خاک سپرده شدند و 

عشاير بومي به تعداد بيست هزار نفر براي خاکسپاري انور «
بسياري از آن ها دست و پاي مرده را مي بوسيدند و . مجع شدند

 .»مي چيدند 158را براي تربک موي هاي ريش وي
 

با توجه به اين که جسد انور در اختيار خبش ويژه سپاهيان 
چه گونه مي توانست «خبارا بود، شگفيت بر انگيز مي منايد که

اين طور اتفاق بيفتد که بلشويک ها به باشندگان اجازه دهند 
داماد خليفه را به خاک بسپارند و آرامگاه او را به زيارت 

شايد هم جسد ترک ديگري به دست سپاهيان سرخ . »ند؟مبدل ساز
 افتاده بود؟

                                                 
 18برگ. 123469پرونده .  153
 19همان جا، برگ .  154

155   . IOR:L/P&S/10/950 
156 .Olaf Caroe, Soviet Empire, the Turks of Central Asia and Stalinisim. London, 1953 .125 

، 1375وم، .، چاپ د108-103، زکي وليدي طوغان، ترجمه علي کاتبي، صص »قيام باسماچيان«: نگاه شود به .  157
 .تهران

158. IOR:L/P&S/10/836 
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 مشا که هستيد، انور پاشا؟

مدارک مرتبط با پويايي هاي انور پاشا در خبارا، منظره بس 
. مبهمي را از اين شخصيت بي ترديد برجسته پرداز مي منايند

بر پايه اين مدارک، او را مي توان هم چونان يک سياستمدار 
و نگونبخت و هم چونان يک قهرمان ماجراجو و نيز يک  بدشانس

به عنوان يک سياستمدار، انور، . جنايتکار، ارزيابي کرد
انساني مي منايد بر انگيخته شده، ناتوان از ارزيابي بايسته 

انور بي . نظامي -واقعيت ها و امکانات خود و اوضاع سياسي
به دست » رگدولت هاي بز«آن که کدامني کمک شايان توجهي از 

آورده باشد، با آن هم، به گونه غري ارادي در خدمت منافع آن 
 . ها بود

 
آملان، ترکيه، انگلستان و روسيه، مي توانستند ديگر بي آن 
که چيزي از دست بدهند، در باره بنيه پان اسالميسم و برخورد 

در قبال آن تصوري ) عامل خان، امان اهللا(فرمانروايان منطقه 
حال چه رسد به افغان (حتا خود خبارايان . اورندبه دست بي

، ناسيوناليسيم اسالمي يي )تباري -هاي نزديک از ديدگاه مذهيب
را که انوريست ها انتظار داشتند، به منصه ظهور نرسانيدند 

 .و از مبارزه به خاطر استقالل خبارا پشتيباني نکردند
 

، »نمتحد ساخنت مسلمانا«با مشاهده شکست کامل برنامه 
انگلستان و روسيه مي توانستند ديگر از پان اسالميسم بيم 
جدي نداشته باشند، مگر در صورت برخوردن با موردي چون 

فناتيسم «ماجراجويي انور، مي توانستند با مهارت با مرتسک 
 .براي توجيه حضور خود در منطقه، نرينگ بازي منايند» مذهيب

 
ي از معماران کليدي يک -قونسول انگليس در کاشغر -اسرتون 

 1921سياست بريتانيا در منطقه، ديگر در ماه اگوست سال 
تا آن جا که  به پان تورانيسم و پان اسالميسم ربط «: نوشت

دارد، مي پندارم که خطر آن ها در آسياي ميانه بزرگنمايي 
در واقعيت امر، در پشت سر آن ها، سياست .... شده است

پنهان شده .] گ-)ترک هاي جوان -دقيق تر[(اشغالگرانه ترکيه
تالش هاي مبين بر برانگيخنت حس وحدت و فداکاري در ميان . است

نژادهاي حممدي آسياي ميانه در بسرت پيوستگي يکپارچه به آيني 
  159».اسالم، به پريوزي نرسيده است

 
برداشت فرماندهي ارتش سرخ نيز کم و بيش مهني گونه بود که بر 

ومي درک روشن و کاملي از انديشه هاي آن بود که باشندگان ب
انور در باره رستاخيز دولت مسلماني در ترکستان نداشتند و 

 160.تنها به بازگشت امري مي انديشيدند
 

                                                 
 24، برگ 1106، پوشه 3، پرونده ويژه110بايگاني نظامي دولتي روسيه، فوند  . 159
، مسکو، سرخ نو، 1922-1917، سياست خارجي جمهوري فدراتيف سوسياليستي روسيه، سال هاي .مايسکي اي.  160

 146، برگ1927
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ضعف انور را به عنوان يک سياستمدار، مهچنان اين امر تاييد 
. مي منايد که او ناخواسته خدمت بزرگي براي کرملن  اجنام داد

متحد ساخنت مسلمانان جهان از سوي انور، سر دادن شعارهاي 
براي کرملن هبانه يي براي تشديد مداخله در خبارا و اشغال 

مسلمانان «از » مدافع غرب«کامل آن با برآمدن در سيماي 
شايد به مهني علت بود که بلشويک ها . به دست داد» متعصب

ديدگاه رمسي . افغانستان را به خاطر مهدردي به انور خبشيدند
ميان روسيه شوروي و » روابط متقابل«سکو اين بود کهم

روي هم رفته، منظره نزديک   1922-1921افغانستان طي سال هاي 
 161.»شدن رو به پيشرفت را به منايش مي گذاشت

               
بزرگرتين لغزش سياسي انور اين بود که دل به عامل خان بسته 

ي براي متحد ساخنت شايد، وي ناگزير به بذل مساعي بسيار. بود
. ناسيوناليست هاي ترکستاني با شورشيان خبارا، گرديده باشد

با پيوسنت به هواداران امري واژگون شده، او مهچنني ناخواسته 
عثمان خواجه (خبشي از آن ها . در صفوف جديدي ها شکاف انداخت

از ترک ها پشتيباني ) يف، عبداحلميد عارف اف و ديگران
با او شکست خوردند و از گردونه سياست بزرگ کردند، که مهراه 

گروه ديگر به رهربي فيض اهللا خواجه يف به طور . بريون افتادند
اين گونه، . هنايي به اردوگاه کمونيست هاي مسکو پيوستند

پاشا براي تقويت موقف مسکو در آسياي ميانه و از ميان 
 . برداشنت دمشنان آن در دولت خبارا، کمک کرد

 
ه سياسي، شکست انور به معناي ناکامي خنستني تالش از ديدگا

زير درفش ] گ-اسالم[سياسي نافرجام مبين بر توحيد نريوهاي 
شکست ترک هاي . اسالميسم ميليتاريسيت در برابر بلشويسم بود

» انرتناسيونال اسالمي«جوان درکوالب به معناي شکست بزرگ 
 .بود.] گ-»اسالم انرتن«[
 
ي انور، نه تنها شکست جديديسم و شکست نتيجه ماجراجويي ها 

جنبش ترک هاي جوان، بل نيز بي اعتبار ساخنت جنبش بامساچي ها 
به رغم اين که انور مستقيم به مجع جماهدان . ، شد»امرييسيت«

مهچنان عقب ماندگي . پيوست، نتوانست با آنان به تفاهم برسد
 اداره، کمبود جنگ افزارها، نارسايي تامينات سياسي و

خود .] گ-منفي[ايدئولوژيک بامساچي هاي خباراي خاوري نيز نقش 
 .را بازي مي کردند

 
ميان فرغانه يي ها و لقي ها، تاجيک ها و ازبيک ها، ترک ها 
و ازبيک ها، دسته هاي حصار، کوالب، کارا تيگني و درواز درز 

آن چه که امروز مهچون هرج و مرج، خيانت به . افتاده بود

                                                 
اپوزيسيون متوازن «ي در جامعه عشايري و جامعه چونان اصل فرهنگ) چند پارچه يي بودن(باره سگمنتاسيون  در.  161
 :نگاه شود به) Balansed opposition(» شده

Dale F.Eickelman, The Middle East and Central Asia: an anthropological approach, New jersey: 
Prentice Hall, 2002, 120-126     
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مي منايد، براي » انتقاجمويي«اپختگي سياسي و منافع ملي، ن
 . جامعه خبارايي اوايل سده  بيستم يک امر طبيعي بود

 
پشتيباني کردن يا پشتيباني نکردن از کسي در اين يا آن 

مذهيب بومي  -درگريي، بسته به فيصله خود عشاير يا گروه تباري
شنت بود که گرفتاري عمده تر شان دفاع از خودگرداني و نگهدا

موازانه ميان عشريه يي تامني کننده صلح شکننده با حفظ حتمي 
 . پارچه يي بودن مهه جامعه عشايري بود

 
مساله آخر، يعين پارچه يي بودن متام جامعه در ديد آن ها 
مانند مانع مطميين براي برقراري تسلط انفرادي اين يا آن 

يا جديدي  يعين، مي شد از مهسايه، انور. گروه پايدار، مي منود
مگر، با اين شرط که مهپيمان نريومند شده . ها پشتيباني کرد

از مهني . به ياري تو،  نريوي خود را عليه خود تو، بر نگرداند
رو، مردم خبارا براي شنيدن فراخوان هاي جديدي ها مبين بر 
تقويت مبارزه مشرتک بر شالوده سراسري ملي گوش شنوايي 

نگرات، يوز، سيميز و مهچنني تاجيک ترک هاي مارک، کا. نداشتند
هاي نواحي گوناگون، ترکمن ها، قرقيز ها و گروه هاي ديگر، 
خودشان را ملزم و متعهد به پريوي از عاليق سياسي، مذهيب، 
تباري، فرقه يي و ديگر ارزش هاي پايدار و تغيري ناپذير مني 

 . دانستند
 

افغانستان  که تا مهني اکنون در(در جامعه عشايري پارچه يي 
، چنني مقوله هاي فرهنگي مانند شرافت، )بر جا مانده است

فرديت، وابستگي به امکانات دست داشته در اين يا آن اوضاع، 
وابستگي به آيني اسالم، بود و باش در سرزمني مشرتک و آمادگي 
دادن پاسخ مشرتک به جتاوزکاران، نابرابري واقعي گروه هاي 

اپوزيسيوني آن » متوازن«و مناسبات عشايري و ديگر اجتماعات 
 . پنهان نگه مي دارد 162،ها را نسبت به مهديگر

 
رفتار منفي ابراهيم بيک نسبت  -يکي از علل عمده شکست انور

اين رهرب لقي، درست مانند مورد عثمان خواجه يف . به او، بود
که به دليل عدم پشتيباني لقي ها، از سوي ( 1922در جنوري 

آزادانه يا ناچار با فرماندهي شوروي بازي ) سرخ ها زده شد
برخالف منافع  ابراهيم بيک با گرفنت موقفت اپرتونيسيت. مي منود

 . جنبش رهايي خبش عمل مي کرد
 

. پس از انور، جنبش بامساچي ها به سرعت رو به شکست گذاشت
خبشي از جديدي ها و بامساچي ها از مقاومت نظامي  سر باز 

آن ها با فاصله . با بلشويک ها پرداختندزدند و به مهکاري 
گرفنت از از مقاومت نظامي به کدامني شکل مهکاري پذيرا با 
حکومت شوروي در چهار چوب ناسيوناليسم نوسازي و خودگرداني 

                                                 
162 .Charles Warren Hostler, The Turks of Central Asia. Westport, Connecticut –
London : Praeger. 12 
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ديگران به جهاد ادامه . فرهنگي پا گرينده، اميدوار بودند
دند مگر، از رهربي فرهنگي و سازماندهي بايسته حمروم ش. دادند

و تا تراز تندروي، تاراجگري، دهشت افگين و تاراج باشندگان 
 .افت کردند

 
با سخن گفنت در باره مرگ انور، مني توان آغاز باالروي وي از 

مهانا او ترکيه را . نردبان مدارج سياسي را به ياد نياورمي
به حتريک ستاد (به گونه جنايت آميز 1914در اواخر سال 

جنگي  -سي در ساري قمش به جنگ جهاني اول، در جبهه رو)آملاني
اين شگرد . که براي آن بيگانه و بيهوده بود،کشانيد

پيامدهاي وحشتناکي در پي داشت که منجر به نابودي سه سپاه 
    163.نفر شد 75000ارتش ترکيه مشتمل بر 

 
هنگامي که انور دست به تالش هاي بيهوده براي برانگيخنت  

 -روسيه شوروي مي يازيد، حريف اوعشاير کوالب در برابر  
آغاز به محله ) به ياري شوروي(مصطفي کمال در راس ارتش ترکي 

در متام جبهات در برابر استيالگران يوناني کرد که منجر به 
اين . گرديد 1922شکست کامل ارتش يونان در اواخر اگوست سال 

 .پريوزي ملت ترک بود، که با کمک کشور شوروي دستياب شده بود
. م 1921به گونه يي که در باال يادآوري شد، در اواخر سال 

فرونزه  به ترکيه رفته، به منايندگي از اوکرايني قراردادي 
 . را به امضا رسانيد

 
قرار داد هاي .  اين بازديد براي ترک ها امهيت عظيمي داشت

ترکيه با مجهوري هاي ماوراي قفقاز، مجهوري فدراتيف شوروي 
به مصطفي کمال  1921سيه و اوکرايني در سال سوسياليسيت رو

امکان دادند سپاهيان خود را از حمور شوروي بردارد و آن ها 
را براي درهم کوبيدن ارتش يونان که از سوي جنوب يورش 

به تاريخ (کنفرانس  لوزان . آورده بودند، متمرکز سازد
 1923به سال . استقالل سياسي ترکيه را تقويت منود) 1922نوامرب 

مصطفي کمال لقب برجسته اتا ترک غازي، مصطفي کمال پاشا 
 . داده شد

 
در اين . توامنندي و نريوي ارتش سرخ بود -علت عمده شکست انور

حال، يگان هاي ارتش سرخ از پشتيباني خبشي از باشندگان بومي 
 1922مگر، بيشرتينه باشندگان خباراي خاوري در . هبره مند بودند

کوچيدن . سرخ و دولت خبارا، بي مهر بودند هنوز هم به ارتش
انبوه دهقانان به کوهستان ها و به افغانستان مهسايه ادامه 

گريزها نه تنها داراي انگيزه هاي مذهيب، بل نيز متايل . داشت
به ترک ميدان رزم و اجتناب از بسيج اجباري در دسته هاي 

 . جماهدان بود
 

                                                 
 254، برگ1102، پوشه3، پرونده ويژه 110بايگاني نظامي دولتي روسيه، فوند  .  163
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ه دليل افتادن بار بس روزگار دهقانان به پيمانه چشمگريي ب
سنيگني تامينات ارتش سرخ و بامساچي ها با عليق و خواربار به 

کمبود خواربار براي جنگاوران . دوش آنان، تريه و تارشده بود
خود «ستون چپ، براي مثال آنان را ناگزير به دست يازيدن به 

و در واقع گرفنت خواربار از باشندگان و در عوض دادن » تاميين
ستون راست از طريق اجنت هاي . به آن ها، منوده بود» ارسيده«

 -خوارباري که با شيوه هاي مهانندي رفتار مي کردند و چونان
. مشهور بودند، تامني مي شدند 164»تقسيم کنندگان خواربار«

فرماندهان ارتش سرخ چه بسا باشندگان غري نظامي را از دسته 
ي داراي بار آن ها تدبريها. هاي مسلح فرق مني توانستند

سرکوبگرانه را در برابر روستاهاي بزرگ به خاطر اجرا نشدن 
، به کار مي 165»مهدردي با بامساچي ها«و » تقسيم خواربار«

 .گرفتند
 

انور، دولت مشي سرسختانه يي در » فتنه«در گرماگرم سرکوب 
سرشت اين مشي، . قبال بامساچي ها و هواداران آن ها گرفت

اي داراي بار جنگي و سرکوبگرانه مي مطلقا منحصر به روش ه
شوراي انقالبي نظامي روسيه دستور  1922جوالي  4به تاريخ . شد

را با امضاي ترتسکي صادر کرد که فراخوان آن  308/1570مشاره 
تشديد فشار نظامي و کاربرد تدبريهاي سخت ابزاري در قبال 

 .بود» بامساچي ها و مهدستان آن ها«
 

سياسي کميته مرکزي حزب کمونيست روسيه  در  مهني ماه، دفرت
رهنمودي را که از سوي استالني امضا شده بود، به ) بلشويک(

تاشکنت فرستاد که در آن افزايش چشمگري مشار دادگاه هاي 
که (نظامي، پويا ساخنت کار دفرت منايندگي اداره کل سياسي 

و گذار از اختاذ تدبريهاي .) گ-ناميده شد. ب .گ.پسان ها ک
» کار گسرتده برنامه ريزي شده پيگرانه«صاديف به سوي ت

اين اقدامات، راستش، تاثري چنداني بر  166.پيشنهاد شده بود
پويايي هاي دسته هاي مسلح نداشت و به کاهش مشار آن ها منجر 

بل، متوجه باشندگان بومي بود که منجر به  کوچيدن . نگرديد
 . گرديد انبوه آن ها به کوه ها و افغانستان مهسايه

 
داستان در باره انور را مي توان با پردازي که از او در 

در اين جا او . تراز افکار عمومي شده  بود، به پايان برد
به عنوان تک قهرمان دلري و تنهايي که تصميم گرفته بود بر 
ناکامي ها و نگونبخيت سرنوشت خود، نقطه پاياني روشن و درشيت 

) پوپوليست(چون يک شهرت طلب او، مه. بگذارد، ديده مي شود
سرشناش، به پان اسالميسم و پان ترکيسم انگيزه بزرگي داد و 

در اين سيما، او، از ارج بزرگي در . تا کنون هم مي دهد
                                                 

 174، برگ154، پوشه 3، پرونده ويژه110بايگاني نظامي دولتي روسيه، فوند .  164
 86، برگ154، پوشه  1، پرونده ويژه 110بايگاني نظامي دولتي روسيه، فوند .  165
 . 31، برگ 157، پرونده 3، پرونده ويژه 110بايگاني نظامي دولتي روسيه، فوند .  166
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ميان  خبشي از هم ميهنان خود و باشندگان آسياي ميانه 
براي بسياري از ترک ها او  مهچون يک قهرمان . برخوردار بود

که ترکيه را به جنبش در آورد و نقش فوق ملي مي ماند، 
 .  العاده يي را در آسياي ميانه بازي منود

 
يکي از تارخيشناسان کنوني ترک او را با سلجوق قليج ارسالن 
که بر صلبيان پريوزي يافته بود، مهرتاز از ديد اين چنني آدم 

قهرمان محاسي ترک ها، ايستاده  -ها، انور در کنار ديل ديومري
 .است
 

، که در »غازي«و سراجنام، اساطري مذهيب، انور را به عنوان ...
مهانا . جنگ نابرابر با کافران  شده بود، پرداز مي منايند
سرزميين  –اين گونه، او از سوي خبشي از باشندگان تاجيکستان

که در آن گور  مشرتک انور و دولتمند باي به زيارتگا 
سال  74ه در آن جا طي جايي ک -تبديل گرديده بود،) »مزار«(

زايران براي زيارت به آرامگاه او حضور مي يافتند؛ ارزيابي 
هنوز هم در خاطره تاجيک هاي تاجيکستان و . مي گرديد

افغانستان انور اين بيت ها در باره کشته شدن انور مانده 
 :است
 

 سنگتوده سنگواره
 دولتمند جنگره

 کشتند پاشا انور را
 !اي، پادشاه  عامل

 کن،  که عرض دارم گوش
 صد حيف هاي خبارا
 غزا را قرض دارم

 
 :ترمجه حتت اللفظي اين بيت ها به زبان روسي چنني است

 .سنگ هاي سنگتوده بي مشار است
 دلريي دولتمند حد و مرزي نداشت

 انور پاشا را کشتند
 !آي  خداوند جهان

 !به عرض و داد من گوش کن
 حيف از خباراي بدخبت

 167.دين مقدس من است -ز آن انتقام گرفنت ا
 

اتفاقي نيست که انور پاشا قهرمان برجسته مهاجران آسياي 
وي مناد قهرمان رادمرد و دلري، . ميانه در افغانستان شد

جانباخته پريوزمندي که براي جربان معنوي حتقري و اهانت، جان 
براي چندين نسل مهاجران، او الگوي . سپرد، مشرده مي شد

سخاورز مهراهان که با گرفنت دامان او، مي  جانبازي و ناجي
 .  توان رستگاري يافت، پنداشته مي شد

 
                                                 

 .در دوشنبه، از قول بغالني نوشته شد 1991در  ماه فبروي  . 167
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. در خاک تاجيکستان بود هفتاد و چهار سال آزگارجسد انور 
 1996بر پايه توافق با دولت تاجيکستان، در تابستان گرم سال 

باستانشناسان بومي در حضور منايندگان ترکيه گور انور را 
در . در گور او دو جسد پيدا شد. کردند شکافتند و باز

از روي . آرواره يکي از آن ها دو، روکش آهين دندان کشف شد
اين نشاني و از روي يک رشته نشانه هاي ديگر، جسد وي تثبيت 

  4به تاريخ . هويت شد که به راسيت متعلق به انور پاشا است
 74ه و سال پس از آمدن وي به سرزمني روسي 72درست   1996اگوست 

سال پس از جنگ به يادماندني در آبي دره، استخوان هاي انور 
جايي که بازماندگان و هم ميهنانش  -از تاجيکستان به ترکيه
 168.زندگي مي کنند، برده شد

  
منار دوازده مرتي يي براي » حريت آبده«بول، در تپه ندر استا

در  .ترک هاي جوان برپا شده است 1908يادبود قهرمانان انقالب 
پايني تپه، در کنار گور طلعت پاشا،استخوان هاي بازمانده از 

بنا به شنيدگي ها، خاکسپاري دو باره . انور دفن شده است
احتاديست ها دلچسپي باشندگان ترکيه کنوني و  مهمانان 

 .فزونشمار استامبول را بر مني انگيزد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
-2000(ماهپيکر انور خانم سلطان : از انور دو دختر. چنان که يادآور شد، نام همسر انور امينه ناجيه سلطان بود.  168

پس از کشته شدن انور، امينه ناجيه سلطان با محمدکمال کيلي . ماند بود) 1917-1989(و ترکان انور خانم سلطان ) 1917
براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشتر نگاه شود .  انور پاشا عروسي کرد -برادر شوهر اولي اش -)1898-1962(گيل باي 

 :به
 http:/www.almanach.be/searsh/t/turkey.html  
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 169 يفپروفيسور داکرت کمال عبداهللا
 

 ناپليون لقي
 هنگامه ابراهيم بيک در مشال افغانستان(

 )در سال هاي دهه دوم سده بيستم
 

 :هم ميهنان ما در افغانستان
، مشار بسياري .] گ-در گريو دار جنگ ميهين دهه دوم سده بيستم[

از باشندگان آسياي ميانه به افغانستان گرخيته و مهاجر شده 
 1930تا آغاز سال هاي دهه  1920 از آغاز سال هاي دهه. بودند

يز و قزاق غنزديک به نيم ميليون ازبيک، تاجيک، ترکمن، قر
. در کرانه چپ رود آمو در پي رهيدن از دست بلشويک ها بودند

مگر، خبش پولدار مهاجران مني خواست در شهر عقب مانده و 
منايندگان .] گ-از اين رو، مشاري از. [ناآرام کابل دير بپايد

ا خنست به سفارت انگليس در کابل و سپس در پشاور مراجعه ه آن
و شايد (انگليس ها پس از تصفيه مفصل، بازپرسي . کرده بودند

به افراد خوش اقبال و برگزيده، رواديد و گذرنامه ) استخدام
کشيت از کراچي را  تلييصادر مي کردند تا آن ها بتوانند ب
 .خريداري و رهسپار ترکيه و اروپا شوند

 
خنبگان مذهيب ترکستان و خبارا آرزوي رفنت به شهرهاي مقدس مکه 
و مدينه را داشتند و امروز هم در آن جا مي توان صدها و 

بسياري از . حتا هزاران تن از هم ميهنان ما را پيدا کرد
. آنان مهني گونه، به مجاعات مسلمان هند بريتانيايي پيوستند

. در افغانستان ماندنداما بيشرت مهاجران از مجله لقي ها 
به افغانستان گرخيته بود،  1926ابراهيم بيک که در ماه جون 

 . بي درنگ به پايتخت اين کشور فرا خوانده شد
 

 :سيماي کابل در اوايل دهه بيست سده بيستم
که اهله انقالب (سفري شوروي  -راسکلنيکف. مهسر ف -الريسا ريسنر

 بيستابل اوايل دهه پرداز جاليب از شهر ک) نام گرفته بود

                                                 
کارشناس برجسته تاريخ، پژوهشگر آزاد، مولف چند جلد کتاب در باره تاريخ آسياي ميانه شوروي و –کمال عبداهللا يف.  169

 .تاجيکستان و نيز جنگ داخلي تاجيکستان، باشنده شهر دوشنبه
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شهر پر از توده هاي رنگارنگ مردم بود که «: سده گذشته دارد
صرافان هندي، پشتون  چونها  در آن مي شد منايندگان مهه اليه

و مهاجران خبارايي با رخسارهاي هپن، بي رنگ و باد ...ها 
کرده از تنبلي و آميخته با نگراني و خشونت ساتراپ ها را 

ا که در يک وضعيت جديد به عنوان ديد که براي آن ه
 ».مفتخواران دربار خارجي قرار گرفته بودند، طبيعي بود

 
، در کابل مبارزه پر جوش و خروشي ميان ]در اين هنگام[

هواداران گرايش هاي سياسي به سوي شوروي و انگليس روان 
 -) کور شري حممد(کور شري مت  در آن جا رهرب لقي ها با. بود

ه ديدار کرد که از مهان آغاز از او خوشش قرباشي فرغان
هر . به نظرم رسيد که آدم سبکسر و پرگويي است«: نيامده بود

گاه به سخنان او باور شود، او با مهه کشورهاي دمشن شوروي به 
ويژه با انگليس و فرانسه راوبط پيوسته يي دارد و با 

گي گو اين که او با مه. فرانسوي ها يک توافق نامه نيز دارد
  170».گفتگوهاي کاري اجنام مي دهد

 
دولت افغانستان مي خواست تا ابراهيم بيک چون ديگر گريزي 
هاي بلندپايه، زيستگاه اختصاصي خود را بدون جموز ويژه ترک 

روپيه در ماه  1500امري گريزي خبارا مبلغ  -عامل خان. ننمايد
پسان ها . به عنوان حقوق بازنشستگي براي لقي مي پرداخت

اين  ،ظاهردر . روپيه ديگر افزود 500ولت افغانستان به آن د
اما ابراهيم . مبلغ براي زندگي مرفه در پايتخت بسنده بود

از دورمناي اين بيکارگي در کنار نوکران چاق و چله امري راضي 
وي با پافشاري از عامل خان و دولت افغانستان تقاضا . نبود

و در شهر خان آباد در  مي کرد که از کابل اجازه رفنت گرفته
. نزديکي مرز شوروي در ميان هم ميهنان لقي خود زندگي منايد

 . مگر، پاسخ رد گرفت
 

روشن است چرا دولت بر پاييدن ابراهيم بيک در کابل پافشاري 
خنست، براي اين که لقي خطرناک را از دسته هاي مسلح . داشت

ه روابط دوم، براي اين ک. وفادار به او در مشال، جدا کند
سوم، براي اين که از وقايع . خود را با مسکو خراب نکند

چهارم، ابراهيم . ناگوار در استان هاي مشايل پيش گريي منايد
دولت برخوردار بود و از مهني رو، « مهمان ويژه«بيک از وضعيت 

مبارز «کسي مني توانست امان اهللا را حمکوم به بي احرتامي به 
دولت افغانستان در اين مورد به  رفتار. سازد» نامدار دين

کاري : گونه يي بود که سرشت آن را ين مثل بازتاب مي دهد
نه سيخ بسوزد «يا » هم گرگ سري باشد و هم ميش سامل«شود که  
 .»نه کباب

 
. به گمان فراوان، جاسوسان شوروي مراقب ابراهيم بيک بودند

هيأتي از  1926به گزارش آن ها، در ميانه هاي اکترب 

                                                 
 .224، برگ 123469بايگاني حزب کمونيست تاجيکستان، پرونده  .170
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خويشاوندان و بستگان ابراهيم بيک به کابل نزد او آمدند که 
مهچنني گزارش داده مي شد . از سوي او به گرمي استقبال شدند

در گفت و شنيدها ابراهيم بيک به حتوالت سياسي و اقتصادي «که 
وي مهچنني براي او اين موضوع . »تاجيکستان عالقه نشان مي داد

وي چه کساني را تريباران مي اکنون حکومت شور«دلچسب بودکه 
خانواده ابراهيم بيک به  1927-1926در زمستان سال  171.»کند

 13او دو سال با خانواده و بستگان خود که مجعابه . کابل آمد
زمستان . زندگي مي کرد) حوفت(نفر مي رسيدند، در قلعه فتو

ها براي جنات از سرما، مهراه با عامل خان به جالل آباد مي 
وضع تا وقوع رخدادهاي مربوط به واژگوني رژمي امان  اين. رفت

) سقاءبچه (و جلوس ناگهاني حبيب اهللا  1929اهللا در اوايل سال 
 . بر اورنگ شهرياري، ادامه داشت

 
 : سقاءابراهيم بيک و بچه 

تاجيک اهل  -سقاءحبيب اهللا، فرزند رشيد انگور فروش و 
رايان در کوهدامن، يک چهره موثر ديگر در سرنوشت خبا

پس از جلوس بر ختت  1929حبيب اهللا در آغاز سال . افغانستان بود
شهرياري افغانستان مردم را به مبارزه به خاطر جنات خبارا 
فرا خواند و نيز وعده داد که دروازه صندل را که براي 

باشندگان . مسلمانان مقدس بود، از هندوستان به کابل بياورد
هاجران با شادي و خوشي به پيشواز استان هاي مشايل از مجله م

ابراهيم بيک گواهي داد که . پيک برگماري امري نو شتافتند
در روز هاي خنست فرمانروايي خود با عامل خان ديدار   سقاءبچه 

و به گرمي با وي گفتگو منود و پس از چندي خود ابراهيم بيک 
 .   را نيز به حضور پذيرفت

 
شهرياري، به مهاجراني که از  پس از جلوس بر اورنگ سقاءبچه 

کارت «ديدگاه رفت و آمد در درون کشور در تنگنا بودند 
با هبره گريي از مهني زمينه، فضل مقسوم . داد) چراغ سبز(» سفيد

يکي از رهربان مهاجر  فرصت پيش آمده را فرو ) اهل قره تگني(
شش تن از مهدستان خود از کابل  -وي مهراه با پنج. گذار نکرد

سوي مشال به بدخشان گرخيت که از آن جا مهراه با دسته به 
کوچکي از مهاجران بر خاک شوروي پا گذاشته و يورش تند و 

دسته وي از سوي کماندو هاي دلري . خونيين به حمل گرم آورد
و !) خنستني نريوي کماندويي هوايي در تاريخ ارتش سرخ(شوروي 

 . با پشتيباني داوطلبان بومي گرفته شد
 
وم پس از شکست،  مهراه با نه نفر به بدخشان افغانستان صمق

وزير حربيه دولت  -باز گشتند و سپس براي پيوسنت به سيد حسني
چندي پس مقسوم با سيد حسني . راهي مزار شريف شدند سقاءبچه 

مقسوم خاطرات خود را از هجوم سريع چنني . به کابل برگشتند

                                                 
 .   69، برگ 276، پوشه1، پرونده ويژه1اجيکستان، فوندبايگاني حزب کمونيست ت.  171
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هم اما قره تگينيان مي خواستم کاري اجنام بد«: ابراز کرد
 » .عليه من عمل کردند و من ناگزير گرديدم، بروم

 
وي در ماه جون . رهرب ترکمن ها نيز اظهار هسيت کرد -جنيد خان

پس از درهم شکسنت مقاومت مرزبانان ايراني، از مرز  1928
در ايران وي اعالم کرد که . شوروي و ايران به سالميت رد شد

دارد و هدفش رفنت به افغانستان قصد ماندن در آن جا را ن
جنيد با پرهيز از برخورد با نظاميان ايراني، به هرات . است

پرداخت که اين موضوع   سقاءآمد و بي درنگ به محايت از بچه 
 .را  با نامه يي به آگاهي عامل خان رسانيد

 
تنها در کابل کم و بيش استوار و پايدار  سقاءحکومت بچه 

م گسيختگي روز افزون حکومت مرکزي، هر در اوضاع از ه 172.بود
. افغاني مايل بود زير داربست محايت مجاعت خود قرار بگريد

ابراهيم بيک نيز دنبال اين بود که هرچه زودتر از کابل 
وي درخواست رفنت . برآيد و به مهتباران خود در مشال بپيوندد

در . در دادن پاسخ شتاب مني کرد سقاءمگر، دولت بچه . کرد
اين ها . گروهي از لقي ها به قلعه فتو آمدند 1929ه اپريل ما

لقي ها، علي مردان دادخواه و حممد علي  –بستگان ابراهيم بيک
آن . تن از افراد غري مسلح مهراه آن ها بودند پنجاهدادخوه و 

ها اعالم کردند که آماده اند ابراهيم بيک  را تا شهر خان 
  173.آباد مهراهي کنند

 
ها براي ترک پايتخت و پيوسنت به مهتباران شان، آرزوي لقي 

بازتابگر روند بسيج پيوسته مجاعت هاي جداگانه افغاني و 
بسيج مانند مهيشه در تاريخ . فرارسيدن جنگ داخلي بود

تباري، منطقه يي، قبيله يي -افغانستان بر شالوده هاي بومي
ريک جنگ، مهسفر مهيشگي افغاني ها و چ. و مذهيب صورت مي گرفت

 .  هاي قبيله يي مهم ترين رکن سازمان نظامي بوده اند
 

عامل خان را فرا خوانده، به  سقاءدر اوايل ماه اپريل، بچه 
سفري افغانستان در  -غالم نيب خان چرخي«: آگاهي وي رسانيد که

برادر غالم صديق از نرديکان امان اهللا و وزير امور (شوروي 
از چند صد ترکمن و هزاره به فرماندهي دسته يي ) خارجه وي

از مرز شوروي و افغانستان گذشته و در برابر پريوان وي وارد 
در آن هنگام، کمرت کسي مي دانست که اين . »جنگ گرديده اند

يک نريوي اعزامي متشکل از هواداران شاه سرنگون شده و 
وابسته نظامي  -سربازان ارتش سرخ به رهربي ويتايل پرمياکوف

تصميم در باره راه اندازي اين . ر کابل بودپيشني شوروي د
عمليات، چند هفته پيش از اين، در يک جلسه شبانه نزد 

                                                 
172  . Adamec W. Ludwig. Afghanistan’s Foreign Affairs to the Mid-Twentieth 
Century   .  Relations with the USSR, Germany, and Britain . Tucson, Arisona: The 
Universuty of Arisona Presss, 157. 
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استالني که غالم صديق و ويتايل پرمياکوف را به حضور پذيرفته 
  174.بود، گرفته شده بود

 
. از عامل خان خواست تا دسته يي را به مشال بفرستد سقاءبچه 

ي از پنجاه نفر بي درنگ پس از ابراهيم بيک مهراه با دسته ي
در پنجشري، پريوان . دريافت دستور امري جديد، راهي مشال شد

برادر خوانده و وزير حربيه (ابراهيم خود را به سيد حسني 
رسانيده، سپس يکجا با مهديگر به راه ادامه ) امري جديد

آن ها به زودي به علي آباد که زماني بيابان بود و . دادند
در اين جا چهار . جران آباد شده بود، رسيدندبه دست مها

از لقي ها و ساير ) بيست هزار نفر باشنده(هزار خانوار 
 . ازبيک ها مسکن گزين شده بودند

 
ابراهيم بيک که سراجنام به ديار خود رسيده بود، به گفته 
خودش به آهستگي با اوضاع و احوال آشنا مي شد و شتاب نداشت 

دولت جديد افغانستان در آن هنگام . ددر رويدادها دخالت کن
افراد با بي ميلي . سرگرم پذيرش مردان به خدمت سربازي بود

به خدمت زير درفش مي رفتند و از ترک ديهه ها و خانواده 
وزير حربيه از ابراهيم بيک  -سيد حسني. هاي خود نگران بودند

خواست تا مقدمات جنگ را بچيند و هرچه سريع تر براي دفاع 
ابراهيم بيک با پريوي از سنت . برخيزد سقاءحکومت بچه  از

هاي بومي و شرعي که کشنت مسلمانان را بدون صدور فتوي جماز 
مني داند، شورايي را متشکل از ريش سفيدان با حضور ترکمنان، 
ازبيک ها، قبايل لقي، کنگرات و دورمن در حمل چاردره فرا 

. محايت منايند اءسقحضار تصميم گرفتند تا از بچه . خواند
 100نفر کنگرات و دورمن و  400نفر ترکمن،  400دسته يي از 

  175.نفر لقي تشکيل شد
 

دره شور داشتند و دسته ها را  مادامي که مهاجران در چار
گرد مي آوردند، سيد حسني پس از شکست در تاشقرغان از دست 

ه در مهان زمان، دست. گروه نيب خان و پرمياکف، عقب نشيين کرد
هاي متحد مهاجران لقي، کنگرات و ترکمن آغاز به دفاع از 

ابراهيم بيک دليل تصميم خود را چنني . روستاهاي خود منودند
پاسداران را بگماريد و اگر : دستور دادم «: توضيح مي داد

در اين جا، منظور از دمشن . [دمشن بيايد، آن را نابود سازديد
ي برهم زدن آرامش مهه کساني بودندکه مي خواستند در پ

  176»].مهاجران برآيند
 
آيا دسته هاي .] گ-ي گردد، اين است کهپرسشي که مطرح م[

مهاجران در نربدها به هواداري از امري جديد شرکت داشتند؟ 
ابراهيم بيک، علي مردان، قيوم پروانه چي و ديگر مهاجراني 

از سوي کميته فوق العاده  1931که در تابستان و پاييز 
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ت بازپرسي شده بودند، از نربدها در برابر دسته هاي تاشکن
شايد آن ها مني . پرمياکف و چرخي چيزي يادآوري مني کردند

خواستند مأموران بازپرسي شوروي را به خشم بياورند و با 
و ليکن آن ها در باره . اين کار وضعيت خود را بد تر سازند

م نيب خان چرخي با غال(نربدهاي خود با هزاره هاي دسته غالم نيب 
هنگامي . با شور و شوق تعريف مي کردند) پشتون اشتباه نشود

بر دژ دهدادي  1329اگوست  29که جنگجويان غالم نيب به تاريخ 
هزاره ها را . محله کردند، به دست مهاجران سرکوب گرديدند

) شولگر -بوينه سرا (هشت ساعت بي وقفه تا بوينه قره 
د که هزاره ها با زاري و متنا از کار به جايي رسي 177.راندند

سيد حسني خواستند تا ابراهيم بيک را دو باره به دهدادي فرا 
نربد در برابر هزاره هاي هوادار امان اهللا در دهدادي . خواند

صفحه پريوزي هاي » درخشانرتين«و بوينه سرا بدون شک و ترديد 
 .جنگي مهاجران در افغانستان بوده است

 
اع بار ديگر هببود يافت، سيد حسني به پس از آن که اوض

ابراهيم بيک پيشنهاد کرد تا مهراه  وي تا کابل برود و از 
ابراهيم بيک اين بار براي . او در برابر پشتون ها دفاع کند

او پيش ريش سفيدان رفت . ها شتاب نکرد سقاویارائه کمک به 
به ابراهيم بيک . و آن ها را از پيشنهاد سيد حسني آگاه ساخت

آنان يادآوري کرد که  با رفنت او ديهه هاي مهاجري بي سپر 
خواهند ماند و هزاره ها تالش خواهند کرد انتقام شکست خود 

سر اجنام، . را در دهدادي و بوينه سرا از ازبيک ها بگريند
او مهراه با مهدستان . ها گوش نداد سقاویابراهيم بيک به حرف 

اد مسکن گزيد و سيد حسني به خود در تالقان در نزديکي علي آب
 . تنهايي رهسپار کابل شد

 
به  ها سقاویاين گونه، درست نيست ابراهيم بيک را دربست پريو 

اين لقي بي بند و بار، براي سياستمداران، بي . مشار آورد
توجه به آن که چه اهدايف را دنبال مي کردند، مهکار مطميين 

اگر چنني آرمان (ها  سقاویدر واقع، وي از آرمان هاي . نبود
در افغانستان، مهني گونه که در گذشته با ) هايي وجود داشت

وي . آرمان هاي جديدي ها در خبارا بيگانه بود، به دور بود
پيش از مهه چيز، دنبال رفاه و امنيت مهاجران هم ميهن خود 
که در علي آباد، تالقان، آق تپه و ديگر روستاها بود و باش 

 . داشتند، بود
 

 : 1929فرا رسيدن پاييز 
و ختار کندز (اوضاع در قطغن «: ابراهيم بيک به ياد مي آورد

دانستنن . بسيار پيچيده شده بود) در گذشته ختارستان کنوني
اين که استان در دست چه کسي بود، دشوار بود، هر چند که از 

هرج و مرج و بي نظمي . اداره مي شد سقاءسوي هواداران بچه 
ه گونه يي که يک روستا در برابر روستاي ديگر ب.  آغاز شد

 . بر مي خاست« تسويه حسابات گذشته«براي 
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ضعيف شدن حکومت مرکزي، بر افغانستان تاثري ويرانگري برجا 

که گروه هاي رنگارنگ » امپرياليسم داخلي«گريه هاي . گذاشت
منطقه يي را در يک فضاي واحد نگه داشته  –مذهيب و تباري

اين امر منجر به درگريي ها و خودسري . ره شل شدبود، يک با
سراسري شده و افغانستان را در لبه پرتگاه ) آنارشي(ها 

 .فاجعه ملي قرار داده بود
 

رييس خاندان پشتون مصاحبان که از  -اوضاع را نادر خان
مارچ  22او به تاريخ . فرانسه از راه هند، آمد، هببود خبشيد

را به مبارزه  سقاءايل جنوبي بچه در جرگه منايندگان قب 1929
اکترب بچه  13به تاريخ . طلبيد، مگر از امان اهللا هم محايت نکرد

و هوادارانش پس از شکست از دست سپاهيان شاه حممود خان  سقاء
اکترب نادر خان وارد کابل شد و  15به روز . از پايتخت گرخيتند

) تاجيک(پشتون يگانه غري  سقاءحبيب اهللا پسر  1929نوامرب  2روز 
که امري افغانستان  شده بود، در فرودگاه کابل به دار کشيده 

 . شد
 

 :انتقام نادر يا جنگ لقي
،  1929در ماه نوامرب  سقاءچندي پس از سرنگوني حکومت بچه 

بدخشان به نام  –جديد استان قطغن) استاندار(نائب احلکومه 
اظر صفر مي مهاجران او را ن. صفرخان در خان آباد گماشته شد

از : ابراهيم بيک، صفرخان را به خوبي مي شناخت. ناميدند
او ميان مهاجران از مجله عامل خان و دولت افغانستان  1921سال 

مقامات جديد افغاني به ازبيک ها اولتيماتوم . رابط بود
دادند که سالح هاي خود را بر زمني گذاشته و پويل را که از 

آن ها مهچنان خواستند . ازگرداننددولت پيشني گرفته بودند، ب
به نام هاي حممد هاشم خان  سقاءتا دو تن از پريوان بچه 

و غالم قادر خان ) سقاءفرمانده نظامي استان در زمان بچه (
را که در اردوگاه مهاجران به سر مي ) سرهنگ -غندمشر(

 . بردند، به آن ها بسپارند
 

دستگريي ابراهيم  معاون وي، براي 178،انورجان -صفرخان و پسرش
اما يافنت و دستگري کردن رهرب . بيک دسته هايي را آرايش دادند

لقي ها که از جتربه بزرگ جنگ پارتيزاني برخوردار بود، کار 
انور جان بدشانس از سوي سوارکاران ابراهيم . دشواري بود

ابراهيم بيک با نگهداشنت انورجان به عنوان . بيک دستگري شد
هر . او را به بسنت قرارداد صلح متمايل کرد ،»اسري افتخاري«

چند، در اين قرارداد، ابراهيم بيک سوگند خورد که دست به 
هيچ گونه اقدام زيان آور براي افغانستان نيازد، حق اختاذ 

پس از . تصاميم مهم از ديدگاه خود را، براي خويش حمفوظ ماند
ديوان  حممد ابراهيم بيک«امضاي اين قرارداد، او به عنوان 

و رهرب لقي ها، با خبشيدن اسب و » بيگي، توپچي باشي غازي
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خلعت به انور جان، وي را با تشريفات به خان آباد نزد پدرش 
 . روانه کرد

 
مي توان گمان زد که نادر از دست خبارايي خودسر، سخت خشمگني 

مگر، مني توانست دست به يورش سرکوبگرانه بر مشال . شده بود
اي اين کار، وسايل جنگي و مادي بايسته را در زيرا بر. يازد

گردانندگان کابل اين کار را در موارد استثنايي . دست نداشت
بيشرت براي آن ها پذيراتر بود تا با افراد . اجنام مي دادند

رسومخند بومي به ويژه رهربان قبيله يي به سازش دست يابند و 
به سوي خود   آن ها را با پيشکش ها و داد و دهش هاي فراوان

در اين وضعيت، نادر شاه به تالش هاي خود براي . بکشانند
زمني هاي . کشيدن ابراهيم بيک به سوي خود ادامه مي داد

اما از سوي . جديدي براي بود و باش به ازبيک ها پيشنهاد شد
مهاجران مني خواستند نوار مرزي را ترک . ابراهيم بيک رد شد

طبيعت حصار و کوالب آن ها شباهت زيرا اين منطقه با . منايند
آن ها با بود و باش در نزديکي مرز، با ميهن . بسيار داشت

خود ارتباط داشتند و اميد به برگشنت را در دل مي 
 .پرورانيدند

 
) حاکم(نادر، حممد يعقوب خان را به مست وايل  1930در هبار سال

ت اين سياستمدار جمرب و وزير پيشني دول. مزار شريف گماشت
امان اهللا، با پريوي از الگوي سياست تباري شوروي، توجه ويژه 

نه به قبايل و يا گروه هاي مذهيب يا (يي به گروه هاي تباري 
در اين حال، براي هر کدام از آن . استان مي کرد) منطقه يي

ها اجازه داده مي شد در ارگان هاي قدرت مناينده داشته 
تاندار شن شيکاي سه سال شايان ياد آوري است که اس. (باشند

بعد مشي مهانندي را مبين بر اصل برابري حقوق مليت ها در سني 
 ). زيان چني که مهجوار خراسان افغانستان مي باشد، پيش مي گريد

 
يعقوب خان، افزون بر اين که قرارداد با انورجان را قابل 
رعايت دانست، تصميم گرفت لقي را به مقام معاونيت خود 

او به عنوان يک دوست، از نادر شاه در برابر  بگمارد تا
گماشنت . کوهستاني ها، ترکمن ها و ديگر دمشنان مشرتک دفاع کند

ابراهيم بيک به اين مست، به اين مي ماند که حکومت شوروي 
پيشوايان خباراي خاوري را به مقام هاي کميسارهاي انقالبي و 

م تشريفات متا. فرماندهان دسته هاي داوطلب انتساب منايد
. بايسته به مناسبت انتساب ابراهيم بيک اجنام گرفته بود

آن ها شايد بر اين 179.پريمردان لقي بسيار دخلوش شده بودند
 سزاوارباور بودند که نه تنها ابراهيم بيک بل مهه قبيله 

اما تنها چيزي که مانع اجنام وظيفه توسط . ندچنني مقام واال ا
که در علي آباد در اين هنگام  ابراهيم بيک مي شد، اين بود

ترکمن و کوهستاني شورشي حضور  500دسته يي متشکل از 
آن ها دنبال کمک و پشتيباني از سوي مهاجران . داشتتند
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نادر و يعقوب خان به ابراهيم بيک به عنوان معاون . بودند
اين گونه، آن . وايل دستور دادند که آن ها را خلع سالح منايد

ا دستان مهاجران، سقوي ها و ترکمن ها را ها مي خواستند ب
 .سرکوب کنند

 
پريامون داستان ابراهيم بيک هنگام بود و باش او در 

اين برهه، در . افغانستان، سخن هاي رنگارنگي گفته مي شود
صفرخان کامال  180.نام گرفته است» جنگ لقي«تاريخ افغانستان 

سي دوليت، منطقي انتساب بامساچي گريزي خبارايي را به يک کر
بي سنجش و ناخبردانه يي مي پنداشت که مي توانست حد  کار

اقل، خشم شوروي را برانگيزد و حد اکثر، تشکيل يک کشور 
 . تاجيکي در مشال کشور را به دنبال داشته باشد –ازبيکي

 
از سوي ديگر، رفتار نادر در قبال به ابراهيم بيک از کياست 

از اين که به ابراهيم بيک او، پيش . و خريخواهي به دور بود
اجازه آغاز اجنام وظيفه بدهد، ناگهان خواست خود با وي رو 

مري فتاح از نزديکان عامل خان و پسر عثمان . در رو گفتگو کند
آخرين خنست وزير امارت خبارا، به علي آباد  -پروانه چي

باشنده قلعه  -فتاح، اعظم خواجه مهراه با مري. فرستاده شدند
. ديگر از نزديکان عامل خان نيز اعزام شده بودندفتو، يکي 

آن ها دو فرمان مبين بر دستور آمدن به کابل مهراه خود 
نادر و عامل خان تا پايان سال چند بار منايندگاني . آوردند

ابراهيم بيک که در . با نامه ها به علي آباد فرستاده بودند
پيوسته،  طي سال هاي دراز نابه هنجاري ها و ريسک کاري هاي

از يک حس دروني گمانربي و پيش بيين برخوردار شده بود، پي 
برد که ديدار با پادشاه شايد فرجام بس ناگواري برايش در 

 . پي داشته باشد
 

رهرب ترکمن ها (اين بود که براي رايزني با خليفه قزل اياق 
به شربغان ) و رهرب بزرگ ديين مهاجران چه ترکمن و چه ازبيک

مهان گونه . ه هم سوء ظن ابراهيم بيک را تأييد کردخليف. رفت
ايشان خليفه قزل اياق : که قيوم پروانه چي يادآوري مي کند

و ابراهيم بيک سه روز آزگار پشت درهاي بسته نشستند و در 
آيا آن ها در باره متحد کردن . باره چيزي گفتگو کردند

زدند؟  نريوهاي خود براي تصرف حکومت در  سراسر مشال گپ مي
آيا نقشه يي براي برگشنت به آن ور رود آمو نداشتند؟ و يا 
تنها چاره مي انديشيدند که آيا بايد با نادر آشيت کنند يا 

 به رويارويي ادامه دهند؟
 

سر اجنام، ابراهيم بيک با پريوي از پند و اندرز رهرب ترکمن، 
بر آن شد  از رفنت به کابل صرف نظر منوده و با ديدار با 

ترتيب سفر . وايل مزار شريف بسنده کند -يعقوب خان -ييس خودر
در آغاز، خليفه قزل اياق : از شربغان به مزار شريف چنني بود
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مهراه با صد نفر صويف نامي عازم مي شود و روز بعد، ابراهيم 
بيک مهراه با قورباشي هاي خود و لشکر دو هزار نفري ترکمن 

اشت پذيرايي به عمل آمده نظرد ها و ازبيک ها البته، با در
راهپيمايي جنگجويان مهاجر که مشار . از عارفان حرکت مي کنند

شان به اندازه يک لشکر پياده نظام مي رسيد، به فرماندهي 
لقي کمرتين شباهيت به تشريفات » جنرال«سرداران ترکمن و 

شايد . کشوري داشت کارمندمعمول به مناسبت انتساب يک 
از دستشان بر مي آمد، چيزي مانند  مهاجران تا جايي که

کودتاي نظامي و يا تصرف حکومت در استان هاي مشايل را آماده 
 . کرده بودند

 
روشن است که افغاني ها آغاز به گمان بري و پي بردن به 
ريشه موضوع کردند و در حمل بود و باش خنستني هيأت اعزامي 

پيش عارفان به رياست خليفه قزل اياق، پاسداراني را 
سپس، وايل نامه يي به ابراهيم بيک فرستاد با . گذاشتند

» سبکبار«دستور ماندن افراد و گذاشنت اسلحه در بلخ و آمدن 
مقارن با آن زمان، مهاجران . ابراهيم بيک به مزار شريف

آگاهي يافتند که ايشان خليفه در حلقه حماصره گرفته شده و 
پس از شور و . اندهزاره ها عليه ترکمن ها برانگيخته شده 

مشورت هاي پر جوش و خروش و گرم، مقرر گرديد که ابراهيم 
نفري سواران  مسلح راهي مزار  400بيک تنها نه، بل با دسته 

جنگاوران ابراهيم بيک به مزار  1930مييکم به تاريخ . شود
شريف نزديک شدند مگر، خطر نکردند براي ديدار با يعقوب خان 

ن ميان، آمدن ابراهيم بيک به در اي. وارد شهر شوند
فرماندهي يک دسته بسيار بزرگ بامساچي ها، باعث هنايت نگراني 

 .  و ناخشنودي قنسولگري شوروي در مزار شد
 

ابراهيم بيک با دسته هايش در يک باغ شخصي در حومه شهر جا 
به گفته خود ابراهيم بيک، از اين که به او توجه . گرفتند

افراد ديدند که شهر تقريبًا . رسند بودبايسته نشده بود، ناخ
ازبيک ها و . خلوت است و کسي به پيشواز شان نيامده است

ترکمن ها از اين که تنها يک ديگ پلو براي ايشان داده 
ظاهرًا کدام چيزي ابراهيم بيک . بودند، سخت رجنور شده بودند

را ترسانيده و يا هشيار کرده بود و او جرأت نکرد اوضاع را 
. نش ترسازد و تصميم به عقب نشيين گرفت تا وقت کمايي کندپرت

چندي . روز بعد، پس از بارندگي شديد وي به سياهگرد رفت
گفتگوي تلفين يي اجنام . نگذشت که يعقوب خان به آن جا زنگ زد

شد که در روند آن، ابراهيم بيک رجنيدگي و آزردگي خود را به 
م بيک دستور خود را وايل در پاسخ به ابراهي. او بيان کرد

براي آمدن او به تنهايي و سوار بر گادي براي خدمت در مزار 
روشن است ابراهيم بيک از دورمناي چنني . شريف تکرار کرد

 . خدمتگذاري يي خرسند خشنود نبود
 

آن ها ايشان .در اين حال، افغاني ها هشيار و بيدار بودند
اي موفقيت خليفه را از ازبيک ها جدا کرده و به گفتگوه
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. آميزي با ترکمن ها به منظور خنثي سازي آنان پرداختند
ابراهيم بيک چاره يي جزء اين نداشت که به ترکمن هاي مهراه 
خود پيشنهاد منايد تا به بلخ برگردند و خودش نزد لقي هاي 

يک روز بعد،  وايل هيأت نوي را . خود به علي آباد برود
استان نزد ) تباري(لف بومي متشکل از منايندگان گروه هاي خمت

آن ها بار ديگر مراتب حسن رفتار مقامات . لقي ها فرستاد
افغاني و يعقوب خان را نسبت به مهاجران ابراز منودند و 

اين هيأت به شرايط . ابراهيم بيک را به مزار دعوت کردند
پيشنهاد ديگري ) تسليم کوهستاني ها و برگرداندن سالح(پيشني 

 بر اين که مهه مهاجران از علي آباد و آق را افزودند مبين
 .تپه به جاهاي ديگر، دورتر از مرز کوچ کنند

 
پاي ابراهيم بيک  1931 – 929فرضيه مبين بر اين که در سال هاي 

به رويارويي ها و درگريي هاي بني االفغاني کشانيده شده بود 
که در روند آن هر کدام از گروه ها مي کوشيدند از نريوي 

ه هاي ازبيکي به سود خود هبره گريي کند، به پنداشت ما دست
حمتمل تر به نظر مي رسد تا آن فرضيه هايي که گويا مهاجران 

مبارزه در برابر (خود » ناپليوني«به دنبال کدامني اهداف 
 .بوده باشند...) پشتون ها، اجياد دولت خودي و 

 
حاني بر رو -گروه هاي رنگارنگ فئودايل 1930در سال هاي دهه 

حتا . سر دستيابي بر استان هاي مشايل در کشاکش بودند
باشنده  181زميندار بزرگ ازبيک؟ -هواداران مريزا قاسم خان

مزار شريف و نيز تاجيک هاي اردوگاه سقوي مي کوشيدند 
آن ها بر خالف مهاجران ريسک . مهاجران را به سوي خود بکشند

مگر، . کردند چون در خاک افغاني خود عمل مي. مني کردند
مهاجران مهمان بودند و براي آنان کمک و محايت از يکي از  
طرف ها مي توانست باعث اجياد دشواري ها و دردسرهاي فراوان 

آن ها را مي توانستند به وارد کردن زيان به کشوري . باشد
بر پايه منابع دست . که به آن پناه داده بود، حمکوم منايند

يجه گريي کرد که مهاجران مهواره در داشته، مي توان چنني نت
گام خنست، نگران امنيت خود و زنده ماندن و ايستادگي در 
برابر خطرات مرگبار که از سوي نادر انتقاجمو بر مي خاست، 

 . بودند
 

ابراهيم بيک و ايشان خليفه سياستمردان پخته و جمربي نبودند 
جالب . مگر، مني توان گفت از حس شامه و فراست حمروم بودند

است که در افسانه مهاجران که بشري بغالني به نگارنده نقل 
کرده بود، ابراهيم بيک نيز به عنوان قرباني فتنه انگيزي 

در آن هنگام يک ازبيک «: ها و دسيسه چيين ها پرداز مي گردد
مشا تاجيک ها و ازبيک ها بندگان «: بومي به مهاجران گفت

» .ور خود را اجياد کنيمبياييد باهم کش. افغاني ها هستيد
. خليفه قزل اياق هم نپذيرفت. ابراهيم بيک پاسخ رد داد

در ديدارها ابراهيم ) افغاني(تاجيک ها و ازبيک هاي بومي 
                                                 

 . گ-ساير منابع او را تاجيک تبار مي خوانند. 181
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تو غازي هسيت، هر «: بيک را  بر مي انگيختند و مي گفتند
گوش  182به گپ هاي هاشم خان. کاري که الزم مي داني اجنام بده

در عني حال، آن ها شکواييه 183.»غان کج استنوک پيزار اف«: مده
ابراهيم بيک را به نادر خان مي کردند و مي گفتند که 

. ابراهيم بيک در انديشه جلوس بر ختت پادشاهي افغاني است
اين بود که پادشاه خواست تا مهاجران سالح هاي خود را بر 

 . زمني بگذارند
 

ابراهيم ) 1930مارچ  22 يا 21شايد به تاريخ(در روز نوروز 
هيچ کس . بيک براي اشرتاک در اجالس افراد رسومخند به کندز آمد

. از حضار براي عرض سالم به ابراهيم بيک از جايش بلند نشد
 : با اکراه به ابراهيم بيک سالم داد و گفت) حاکم(وايل 

بيک بابا، من در حضور ريش سفيدان مي گومي سالح هاي تان را  -
 . شد، دولت از مشا محايت خواهد کرد اگر الزم. تسليم بدهيد

 :ابراهيم بيک پاسخ  داد
اين سالح ها مال ماست و . سالح هاي ما عليه افغانستان نيست -

 .ما آن ها را در جنگ ها به چنگ آورده امي
وانگهي ابراهيم بيک سوار بر اسب شد و نزد مهاجران رفت و 

 .»برومي«: رو به خانواده ها گفت
  

ها براي آشيت کردن با لقي ها و جلب ابراهيم اين گونه، تالش 
بيک براي خدمت نزد نادر خان به عنوان معاون وايل کندز 

هر چند توانسته . اوضاع مهچنان پرتنش بود. نتيجه يي نداد
ابراهيم بيک با . بودند از رويارويي آشکار جلوگريي کنند

ر دسته هاي خود کماکان افراد در خدمت دولت افغانستان به مشا
 .مي رفتند

 
اتفاقاتي رخ داد که در منابع  1930ناگهان در اواخر ماه جون 

شوروي قابل دسرتسي، هيچ گونه اشاره مستقيمي به آن نشده 
آن . سپاهيان سرخ بار ديگر وارد مشال افغانستان شدند. است

ها بي آن که با مقاوميت از سوي سپاهيان افغاني رو به رو 
ي به علي آباد و آق تپه به شوند، يورش سرکوبگرانه ي

اين سپاهيان از  184روستاهاي نا آرام ترين مهاجران آوردند
يگان هايي بودند از تيپ سواره نظام حوزه نظامي آسياي 

فرمانده معروف در  -ميانه به فرماندهي ياکف ملکومف
ابراهيم بيک خرب محله را به صفرخان داد و خود  185.تاجيکستان

ي از برخورد رو در رو با ارتش سرخ مآل انديشانه با دسته ي
 . گرخيت

 

                                                 
هاشم خان در . ظاهرشاه جانشين او شد 1933در سال . در آن هنگام نادر پادشاه بود. ي اشتباه گفته استدر اينجا بغالن.  182

 .دوره ظاهرشاه نخست وزير بود
 .يعني نمي شود به پشتون ها اعتماد کرد. 183
 .65برگ . 123469پرونده . 184

 .ملکومف در ميان باسماچييان و مهاجران به نام يعقوب تورا معروف بود.   185
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لقي . روز بعد صفرخان دستور آغاز نربد با ارتش سرخ را داد
آن ها ديدند که . ها در شورا وضعيت را به بررسي گرفتند

مقامات بومي مانع روس ها مني شوند و گمان مي زدند که 
 افعاني ها عامدانه اين هتاجم را برانگيخته اند تا آن ها را

منابع شوروي تأييد مي کنند که پريوان . بياويزند با ارتش سرخ
مگر با اين هم مي .  ابراهيم از برخورد خود داري کردند

 186.گويند که ارتش سرخ صدها نفر بامساچي را نابود کرده بود
  

اين بار خنست نبود که چنني اعمال هتديد دسته هاي ضد انقالبي و 
هم مرز با شوروي از سوي شوروي آبادي هاي واقع در زمني هاي 

اين گونه اعمال هنگام جنگ داخلي در سال . ها اجنام مي گرفت
در کشورهاي استوني و لتوني نيز  ديده شده  1920-1918هاي 
در چني باخرتي نيز هجوم هايي با مهاهنگي قبلي با مقامات . بود

باکيچ و دونگان ) سرکرده(چيين در برابر گارد سفيِد  اتامان 
در . صورت مي گرفت 1932و  1921اي سرکش ماچژونني در سال هاي ه

در خاور دور دسته هاي ارتش سرخ وارد خاک چني شده و  1929سال 
 187.روستاي روسي تنخه را در هم کوبيدند

 
بلشويک هاي » لشکرکشي کالسوف«مهچنني مي توان به اصطالح 

ر کشي و نيز لشک 1918ترکستاني به خباراي مستقل در ماه مارچ 
اين جتاوزهاي . به پارس را به اين فهرست افزود 1920گيالن سال 

نظامي از ديدگاه شوروي چيزي جز دفاع از مرزهاي خود با 
اين ها پديده هاي تسلط طليب . رخنه و اشغال مناطق مرزي نبود

شوروي بوده و باعث افزايش روحيه ضد شوروي در سراسر جهان 
، قربانيان اصلي محله مهاجران در مهه موارد مشابه. مي گرديد

 .غري نظامي بي دفاع بودند
  

اين بار به خاک افغانستان مانند مهه  -هتاجم ديگر شوروي
آمار بامساچيان کشته شده . هتامجات پيشني بر شهرت شوروي نيفزود

هر چند . گزافه گويي مي منايد بوده، نامدلل!) تا يک هزار(
و آق تپه به شدت ويران  علي آباد «که به گفته ابراهيم بيک

 188» .شده بود
  

چندي پس از رفنت دسته ارتش سرخ، پيک ديگري به نام اعظم 
خواجه با فرماني از عامل خان و نادر شاه مبين بر فراخواندن 

حلن نامه تند و . ابراهيم بيک به علي آباد به کابل، آمد
عامل خان با هتديد گفته بود، هرگاه به دستور او . قاطع بود

عمل نشود، هرگونه پيوندي ميان او و ابراهيم بيک خواهد 
لقي خود ) تابع(اين آخرين نامه عامل خان به وسال . گسست

عامل خان،  -ابراهيم بيک ضمن رد دستور رييس خود. بوده است
به رغم اين که پادشاه . او را به وضع دشواري گرفتار  ساخت

                                                 
نگاه شود به سايت انترنتي . سده بيستم 20اپتيکر، عمليات ويژه ارتش سرخ در افغانستان در سال هاي . پ. 186

www.rkka.ru/ibibll.htm  
 .اکتبر 2، 1991، سال »کامسامولسکايا پراودا«نوامبر، روزنامه  17، 1929، سال )پاريس(روزها : نگاه شود به.   187
 72ص . 123469پرونده .  188
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مني توان او را روابط گرمي داشت،  سقاءمطرود خبارا با بچه 
 . نسبت داد سقاءبه هواداران اصويل بچه 

 
تريه و تار، فرمانرواي سرنگون شده خبارا در سراسر روزگار در 

کابل بود و تنها کاري که مي توانست متمايزش کند خرده گريي 
هاي شديد بر سياست هاي امان اهللا در سخنراني ها و دفرت 

بود که در مهان » اراتاريخ حزن ملل خب«خاطرات خود به نام 
ارتباط او با مشال بيشرت جنبه . در پاريس چاپ گرديد 1929سال 

تصاديف داشت و او در تصميم هايي که در داخل مجاعت هاي 
عامل خان . مهاجران گرفته مي شد، چندان نقش و نفوذي نداشت

 بيشرت از رخدادها دوري مي گزيد و با اين کار، از وضع موجود
سود مي جست و کنون هم پس از جلوس نادر، در ) استاتوس کوو(

پي آن بود تا با تابع ساخنت مهاجران به پادشاه، اعتماد 
نادر شاه بر خالف امان اهللا، . افغان ها را به خود برگرداند

در برابر شوروي بر انگيخته شده بود و از محايت انگليس که 
دار عامل خان مهيشه به کمک آن کشور چشم دوخته بود، برخور

در چنني وضعيت، عامل خان اگر مي خواست رغبت و متايل . بود
دربار را حفظ منايد، چاره يي جزء اين نداشت که ابراهيم بيک 

 .سازشکار را نکوهيده و به هواداري از نادر برخيزد
  

نادر شاه، امحد علي خان را که در گذشته در  1930در ماه جون 
ت رييس تنظيميه استان دستگاه امان اهللا کار مي کرد، به مس

رييس تنظيميه در نزديکي خان آباد با 189. بدخشان گماشت –قطغن
ابراهيم بيک ديدار کرد و ليکن نتوانست يخ بي اعتمادي را 

دو طرف اعرتاضات و آرزدگي هاي خود را به . در دلش آب کند
ابراهيم بيک هيچ گونه اطمينان . مهديگر ابراز کرده برگشتند

تنها قول داد که پاسخ اولتيماتوم عامل . دقاطعي نداده بو
 . خان را پسان با نامه يي خواهد داد

 
يکي از انگشت مشار کسان  -تاجيک قره تگيين -صاحب نظر رحيمف

باسواد که آن برهه در کنار ابراهيم بيک بود، در بازپرسي 
در کميته فوق العاده تاشکنت گفت که چند روز بعد ابراهيم 

با قورباشي ها و ريش سفيدان به امحد عامل بيک پس از مشورت 
 :خان چنني پاسخ داد

. من به پيشنهاد مشا باور ندارم و آن را آاليشمندانه مي دامن«
اگر به راسيت  مي خواهيد مرا با آدم هامي نزد خود نگهداريد، 
پس چرا هيچ گامي براي جلوگريي از يورش روس ها بر نداشتيد؟ 

چنني بر مي آيد که  خلع ). ومف استمنظور از يورش دسته ملک(
سپس  ».سالح کردن من با تسليم من به حکومت شوروي مرتبط است

خاطر نشان ساخت که هبرت خواهد بود تا به تنهايي وارد خاک 
شوروي شده و هرچه زودتر هم سالح هاي افغاني و هم سالح هايي 

                                                 
189 .  IOR:R/12/LIB/108 
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ن را که در گذشته در تاجيکستان گرفته بود، حتويل بدهد تا اي
  190.که اين نرينگ را بپذيرد

  
رييس تنظيميه پس از دريافت چنني پاسخ تند، دستور داد حتويل 
آذوقه به دسته هاي ابراهيم بيک را متوقف کنند و بار ديگر 

آن گاه ابراهيم . دستور خود را براي تسليم سالح بيان کرد
بيک به سوي کوه ها عقب نشيين کرد و سپس به رود آمو پايني 

 .در آن جا با دسته هاي  افغاني برخورد منود آمد و
  

در زد و خوردهاي پراگنده  1930سراسر ماه هاي جون و جوالي سال
تقريبًا در مهان  191.ابراهيم بيک با دسته هاي صفرخان گذشت

خنستني نربد ميان جنگجويان نادريه و مهاجران در هزار  هنگام،
با دو توپ کمني رزمنده افغاني پنجصد در آن جا . باغ رخ داد
سوار درگري  دو صدابراهيم بيک با دسته يي از . گرفته بودند

 هفتاد نربد شد که در نتيجه آن افغاني ها با از دست دادن 
نفر به اسارت  صد. نفر، در پشت درهاي بسته قلعه ماندند

 192.ميل تفنگ ضبط شد صدگرفته شدند و دو قبضه تريبار و 
 

هنگام عقب نشيين روستاهاي  دسته هاي شکست خورده افغاني
پس از اين برخورد، ابراهيم . مهاجران را تاراج مي کردند

بيک سواران خود را گرد آورده؛ براي رويارويي با يورش 
در واقع، . احتمايل افغاني ها تدبريهاي بايسته را اختاذ منود

جنگ لقي سراسر  1930از ماه جوالي تا اکترب . اين آغاز جنگ بود
سراسر . ي را از ميمنه تا بدخشان فرا گرفته بودمنطقه مرز

زير ) راه ها و گذرگاه ها(اين منطقه با تأسيسات مهم آن 
مهه گذرگاه ها به قلمرو شوروي نيز از . نظارت مهاجران درآمد

قورباشي ها به مقام بيِک  روستاها  193.سوي آن ها حمافظت مي شد
اي کوچک مهاجران پادگان ه. گماشته شدند) نقاط مسکوني(

 .افغاني را به قلعه ها مي راندند
  

نزديک به پنج هزار نفر نريوي چريکي مهراه  1930در ماه اکترب 
با دستگاه هاي مسلسل و توپ به فرماندهي حممد غوث خان از 

اين سپاهيان منظم نه، 194.کابل به سوي خان آباد روانه شدند
ن ها حتا بل که قبايل مسلح استان هاي مرزي بودند که بيشرت آ

يعين از منطقه قبايل پشتون (شهروندان افغانستان هم نبودند 
آن ها بر ). در مرز افغانستان و هند بريتانيايي بودند

مهاجران بي دفاع مي تاختند و اموال خانواده هاي آن ها را 
 .تاراج مي کردند
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ابراهيم بيک از بازپرسي پشتون هايي که به اسارت گرفته 
قبايل چنني توافقي با «: را آشکار ساختبود، چنني موضوع 

نادرخان داشتند که نادر خونبهاي کشته شدگان و مفقود شدگان 
هر کسي که زنده مي ماند، دار و ندار دمشن از . را مني پرداخت
اين بود که لشکريان افغاني بي رمحانه غارت مي . آن او مي شد

و زنان کردند و هرچه مي ديدند تا نخ و سوزن  را مي بردند 
براي دسته ها آذوقه و ساير لوازم . را بي ناموس مي کردند
از مهني رو، دست آنان براي غارت باز . مورد نياز  داده مني شد

به مهني خاطر بود که من مهواره مردم از من . گذاشته شده بود
پشتيباني مي کردند و من پريوزمندانه بر افغاني ها مي تاختم 

  195».يدمو آنان را در هم مي کوب
  

باشنده امام  -ارزيابي روحاني افغاني به نام مياشاه خريخواه
صاحب در نامه يي که به نادرخان نوشته بود، از کارهاي 

، تقريبًا مهانند 1930قبايلي ها در مشال افغانستان در پاييز 
شگفيت برانگيز است که نگارنده . به گفته هاي باال مي باشد

نسبت به ابراهيم بيک پنهان  نامه بي آن که نفرت خود را
، ارزيابي »لعنت بر پدر اين خوک(«چنان چه نوشته بود -کند

هاي او از رفتارهاي قبايل افغاني را تأييد مي کند و مي 
افراد قبايل وزير، مسعود . مردم نگران جان خود هستند: گويد

... هستند و يک فري هم نکرده اندغارت  رمگسرو جدران تنها 
قطغن و نيم بدخشان را تاراج کرده، هزاران روپيه آن ها متام 

آن ها وارد خانه . به دست آورده اند اما سريي پذيري ندارند
بي شرمانه و با بي . هاي غافل از اين ماجرا مي شوند هاي آدم

وجداني و از ياد بردن خدا، در قشالق ها راه مي روند و هرچه 
دا مرگ خود را مي مردم از خ. که دلشان خبواهد اجنام مي دهند

 ».خواهند و زمني هاي خود را ترک مي کنند
  

 :در پايان نامه، نگارنده به نادرخان خطاب مي کند
يا از قبايل وزيري و ديگران براي آخرين بار . فدايت شوم«

بپرس که آيا هيچ فايده يي به جزء از زيان آوردن دارند يا 
مگر آنان  از  .اين که دستور بده که ديگر خسارت وارد نکنند

رمحت خداوند و سخاوت پادشاه سري نشده اند؟ شرمشان بيايد و 
آن گاه مهه جنجال ها ميان ازبيک ها و ديگران به پايان 

  196».خواهد رسيد
  

جنگ لقي با نريوي بيشرتي از سر گرفته  1930اين گونه، در پاييز
و اين بار جنگ ميان دسته هاي مهاجران و هواداران افغاني  شد
ن ها و دسته هاي جنگجويان مزدور پشتون طرفدار دولت که از آ

در اين جا، جتربه نربدهاي . نادر شاه محايت مي کردند، رخ داد
ابراهيم بيک در برابر سپاهيان منظم ارتش سرخ در خبارا، به 

وي از برخوردهاي رو در رو با واحدهاي بزرگ . کار او آمد
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اي جداگانه مي تاخت و کناره مي گرفت و ناگهاني بر  دسته ه
 .آن ها را از پا در مي آورد

  
ازبيک ها و تاجيک هاي بومي، به دليل داشنت اشرتاکات تباري، 
با مهاجران روابط خوبي داشتند و روي هم رفته از آن ها در 

منونه  -بغالني. نربدها با جنگجويان پشتون پشتيباني مي کردند
پويايي هاي ابراهيم برجسته مهاجران نسل دوم آسياي ميانه، 

بيک در افغانستان را به آن مفهوم مثبت ارزيابي مي کند که 
او به گونه عيين از اقليت ها در برابر شونيزم پشتون دفاع 

به گفته ابراهيم بيک، ازبيک ها و تاجيک هاي بومي . مي کرد
دسته به تعداد دوهزار و پنجصد نفر را به کمک مهاجران  25

 197. فرستادند
 

به ) پشتون ها( هاي به دست آمده در نربدها با افغاني هاسالح 
مردم بومي در کار جتهيز دسته . سپرده مي شد) مهاجران( آن ها

قبايل ازبيکي قطغن بيشرتين کمک ها را . ها نيز کمک مي کردند
نفرت آن ها را از افغاني . به مهاجران ارزاني کرده بودند

دود شصت سال پيش آن ها ح: ها ابراهيم بيک چنني توضيح مي داد
  198.به دست افغاني ها به طور بي رمحانه يي سرکوب شده بودند

  
. نفر تلفات داده بودند هفتاددر قطغن دسته هاي مهاجران 

دو  -تلفات افغاني ها به گفته خود ابراهيم بيک به دو هزار
مهزمان با آن، رهربان ديگر چون 199.هزار و پنجصد نفر مي رسيد

ال خالدار، مال دهان در حمور روستاق عمل مي کوگان بيک، م
آن ها ينگي قلعه و جولچو را اشغال کرده، پادگان . کردند

بسياري از مجله » غنامي«روستاق را در قلعه حماصره کردند و 
نفر از ازبيک ها و  400-300در دهکده بنگي  200.سالح نيز گرفتند

د متشکل دسته متح. تاجيک هاي بومي به ابراهيم بيک پيوستند
در برابر آن ها دسته هاي . از يک هزار و پنجصد سواره بود

افغاني ها پراگنده شده و . قبيله َمنگل در نربد بودند
محله کنندگان با تعقيب آن ها، از راه هاي دور و . گرخيتند

ابراهيم بيک با شور و . نزديک به  خان آباد سرازير شدند
و هيجان سخيت در اين ولوله «: خشنودي زياد به ياد مي آورد

دسته هاي مهاجران تالقان را چند روز به رغم  201.»جا در گرفت
 .وحشت محله سپاهيان دوليت در دست داشتند

  
قورباشي ها در سيماي بيک ها  –در عني زمان، رهربان بامساچي ها

به گفته علي مردان، آن ها چاق و . نواحي خمتلف گماشته شدند
دگري و جلام گسيختگي کردند و اسب فربه شدند و آغاز به بيدا

اين امر باعث . ها و خوراک مردم را از دستشان مي گرفتند
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 202.دوري تاجيک ها و ازبيک هاي بومي از ابراهيم بيک شد
آنگاه ازبيک هاي مهاجر تصميم گرفتند محايت ترکمن ها را به 

اوتان بيک به منظور گفتگو با ايشان خليفه راهي . دست آورند
 .دشربغان ش

  
شکست دولت افغانستان در رام کردن مردم مشال به وسيله 

نادرشاه . مزدوران باشنده نواحي مرزي، بار ديگر آشکار شد
اما هزينه . به اجنام لشکرکشي جديد و گسرتده تري رو به رو شد

به غري از مشال، وي در منطقه قبايل مرزي پشتون . آن را نداشت
از اين رو، وارد . کل داشتکه يک منطقه مهيشه ياغي بود، مش

در . با انگليس ها در خصوص ارائه کمک نظامي وارد گفتگو شد
چرا که افغاني ها و نيز . اين حال، نادرخان ريسک مي کرد

شوروي مي توانستند او را در تباني پنهاني با انگليسي ها 
. آغاز گرديد 1930جون  16گفتگوها به روز . حمکوم کنند

موقعيت حساس نادر، به وي خدمت بزرگي  انگليسي ها ضمن درک
هزار  10محل و حتويل  1930اکترب  14مقارن با تاريخ   203.کردند

. هزار پوند اسرتلينگ به کابل به پايان رسيد 10قبضه تفنگ و 
اين هديه دولت انگليس بود که خبشي از آن براي  سرکوب قيام 

 .مهاجران آسياي ميانه استفاده شد
  

پس از دريافت کمک از انگليس، تصميم گرفت اينک نادر خان، 
به نا آرامي ها در استان هاي مشايل که از زمان سقوط دولت 

 4بدين منظور به تاريخ . امان اهللا ادامه داشت، پايان بدهد
شاه حممود، وزير حربيه را به مشال  -دسامرب وي برادر خود

خود  جنگ لقي وارد مرحله پاياني 1931در ماه فربوي  204.فرستاد
شاه حممود دسته هاي بزرگ را به مناطق جتمع توده هاي . شد

 دو صددر آن هنگام تنها . مهاجر به آق تپه روانه کرد
) هبادر زاده(ايشان هپلوان . خانواده در آن روستا مانده بود

اهل قباديان رهرب کنگرات به ياد مي آورد که منايندگان شاه 
و مهه ريش سفيدان را به  حممود نزد کنگرات ها و لقي ها آمدند

 .خان آباد دعوت کردند
  

در اين هنگام، ابراهيم بيک به گفته خودش سخت بيمار شد و 
دسته يي از  به فرماندهیاوتان بيک فرمانده جوان خود را 

اين فرمانده در دو . کنگرات ها و دورمن ها روانه نربد کرد
روزه ازده دوکيلومرتي مقر افغاني ها موضع گرفت و ترياندازي 

خانواده هاي مهاجران با به درازا . يي را به راه انداخت
کشيدن نربدها با افغاني ها،  بر آن شدند تا قورباشي ها را 

ويل قورباشي ها قبايل مهاجر را از . براي آشيت  وادار کنند
براي مثال، اوتان بيک خانواده هايي . پيش خود رها مني کردند

شريف بروند، به زور برگردانده  را که مي خواستند به مزار
او دستور داد حتا اسب هاي خوب از دست آن ها گرفته . بود
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مگر هر چه بود، در . شود تا از گريز جمدد شان جلو گريي شود
مشاري از آن ها به دنبال دسته . آينده قبيله ها متفرق شدند

 .ها به سوي مرز رفتند و مشاري ديگر ماندند
 

 :رانبدتر شدن وضعيت مهاج
من ديدم که اوضاع وخيم تر «: ابراهيم بيک به ياد مي آورد

بنا بر اين، به ريش سفيد . شده و آشکارا به سود من نيست
روستاي (ل مال جوره قل پيشنهاد سفر به سراي کمر سقاءخود اق

را دادم تا با منايندگان حکومت ) پنج در تاجيکستان کنوني
يرند و امکان زندگي صلح شوروي به توافق برسيم که ما را بپذ

وي اطالع . مال جوره قل رفت و برگشت. آميز را براي ما بدهند
داد که به سخنان او گوش داده، قول دادند که در اين زمينه 

   205».با استالني آباد و مسکو متاس بگريند
  

مناينده طرف اعتماد ديگري را براي  -چندي بعد، وي مال يوسف
با اين حال، . شوروي فرستاد دريافت اجازه بازگشت، به

مهانا، در آن موقع . مرزبانان شوروي هيچ پاسخ روشين ندادند
افغاني ها به فرماندهي شاه حممود  1930در اوايل ماه دسامرب 

افغاني ها بدون . پيگرد جنگاوران ابراهيم را آغاز کردند
. اين که مهاجران جمال بدهند، آن ها را به سوي مرز راندند

 -ماه فربوري، ابراهيم بيک نامه يي از ايشان خليفه در اواخر
رهرب ترکمن ها و صاحب نفوذ اصلي در ميان مهاجران دريافت 
کرد مبين بر اين که ماندن در افغانستان روا نيست و بايد به 

من در پاسخ «: ابراهيم بيک در اين زمينه گفت . ايران بروند
خود را بر زمني  او گفتم که هر جا که برومي، بايد سالح هاي

در آن جا در زادگاه خود . هبرتين مسري، خاک شوروي است. بگذارمي
  206» .سالح ها را به حکومت شوروي تسليم مي کنيم

  
ترکمن ها پيشنهاد ازبيک ها را به بررسي گرفتند و صرف نظر 

مگر، . سپس راه هاي لقي ها و ترکمن ها از هم جدا شد. کردند
مهکاري گروه هاي مهاجران، تعظيم . رفتروابط آن ها تغيري نپذي

رهرب روحاني و پري طريقه  -آن ها در مقابل ايشان خليفه
نقشبنديه مهراه با جتريد آن ها از مهديگر و رفتار خمالفت گرا 

 . و متعادل آن ها نسبت به مهديگر بوده است
  

آن ها . ترکمن ها اسب هاي خود را به سوي جنوب برگرداندند
ا که زير ضربات افغاني ها به سوي مرز عقب ازبيک هايي ر

چندي بعد، ترکمن ها از قصد . نشيين مي کردند، ترک کردند
خليفه . قبلي خود براي گريز به سوي ايران صرف نظر مي کنند

قزل اياق که در رأس جامعه متحد و فزونشمار ترکمن ها بود، 
و  بر خالف ابراهيم بيک توانست با افغاني ها به توافق برسد

او به ياري . روابط خوبي را با عامل خان و نادر حفظ منايد
جتربه سياسي خود و توانايي دستيابي به سازشکاري، متاميت 
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مهاجران آسياي ميانه در افغانستان را حفظ منود و مهچنان به 
مساعي خود در راه مبارزه در برابر شوروي تا پايان جنگ 

 .جهاني دوم ادامه داد
 

ک معاند جل باز، سازش ناپذير و رهزن آزادخيواه ابراهيم بيک ي
و رهرب قبيله مرزي و نفرين شده يي بود که در  نرينگ هاي 
سياست شوروي و افغانستان سه دهه خنست سده بيستم گري کرده 

. زندگي در افغانستان آزارش مي داد و برايش دشوار بود. بود
بارزه وي نه قادر و نه مايل بود در برابر دمشنان خود م

به مهني پيمانه، وي از درگريي ها . سياسي سخت تري را پيش بربد
و کشمکش هاي بي پايان و فرسايشي ميان گروه هاي رنگارنگ 

 .زباني، مذهيب و بومي افغاني دور بود –تباري
  

ابراهيم بيک در باره اندوه خود به خاطر رفنت ترکمن ها و 
ا در ماه هاي شکست هاي نظامي در جنگ در برابر افغاني ه

در آن هنگام، تصميم جدي «: به ياد مي آورد 1931مارچ  –فربوي 
اما پيش . گرفتم تا به هر طوري که شده به خاک شوروي بروم

از اين، با افغاني هايي که مهيشه دنبال من بودند، حساب خود 
  207».را پاک کنم

  
، طرح جامع و چشم انداز کلي تاريخ .]گ-آن چه پرداز گرديد[

اين طرح . حله پاياني حضور ابراهيم بيک در افغانستان استمر
را زماني مي توان روشن انگاشت که آشکار شود که انگيزه رفنت 

گريز از دست : مهاجران به سرزمني شوروي، چه بوده است
سپاهيان افغاني، بازگشت به ميهن و يا به منظور برپايي 

اني ها، خيزش در برابر حکومت شوروي؟ و آيا اين که افغ
مهاجران را نه به درون کشور، بل درست هدفمندانه به سوي 
مرز شوروي راندند، دستاورد تالش هاي ديپلماسي شوروي و 

 افغاني بوده است؟ 
 

در واقع، گزينه به تله انداخنت مهاجران بسيار واقعي به نظر 
اما در مساله روابط متقابل ابراهيم بيک و حکومت . مي رسد

آيا . نه بازگشت، اهبامات بسياري مي ماندشوروي در آستا
، بي دابراهيم بيک مي توانست مهراه با زنان و کودکان برو

اين که ضمانيت از جانب شوروي بگريد؟ شايد تضمني هايي را به 
دست آورده بود و به راسيت روي خبشايش خود و مهاجران سنجش مي 

ايش مي مگر براي اين کار بايسيت صلحجويي خود را به من. کرد
. گذاشت و بي درنگ پس از گذر از مرز شوروي تسليم مي شد

اما، انديشه تسليم شدن براي او چونان يک غازي شکست 
لقي سرکش به عقد سازشنامه، بدون . ناپذير، نفرت آور بود

او، روشن است . خدشه ديدن به وجهه و آبرويش، اميدوار بود
از تسليم شدن  امکان جنگيدن به هواداري از شوروي را  پيش

 . نيز مستثين مني دانست
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به گفته خود ابراهيم بيک، وي متمايل به بر زمني گذاشنت سالح 
بود اما سيل پايان ناپذير گريزيان که هر روز از شوروي مي 

مهه مردم زير ستم حکومت شوروي «آمدند به او مي گفتند که 
مت حکو 1930در واقع، در سال» .اند  و از دست آن به فغان

شوروي طرح آبياري دره وخش تاجيکستان را به تصويب رسانيده 
د مي شد و شهرها و شهرک هاي نو احداث و اجيا 208کاخلوز ها. بود

روي نقشه مجهوري جوان . آبادي هاي قدمي از نو نامگذاري مي شد
استالني آباد، : تاجيکستان شهرهايي با نام هاي غري عادي 

به افتخار .. کاگانوويچ آباد، باومان آباد، کويبيشف و
ان در هپلوي اين، زميندار. رهربان و قهرمانان جديد، پديد آمد

و کشاورزان بسياري هم از استان هاي خمتلف ازبيکستان و 
تاجيکستان به جنوب تاجيکستان کوچ داده مي شدند که مشاري از 

مي ) به افغانستان(به آن ور رود آمو  –آن ها کمي دورتر
 . در ميان آن ها بامساچي کم نبودند. گرخيتند

 
با حکومت  چند گروه خمالف 1931و اوايل سال  1930تنها در سال 

پسر دولتمند باي (شوروي از مجله گروه هاي مري نظر، عثمان قل 
، عظيم مارک، کوگان )که در کنار انور پاشا به خاک سپرده شد

از تاجيکستان نزد ابراهيم بيک ... تق صبا، شاه حسن و 
که ابراهيم بيک ) 1926-1921سال هاي (مهاجران موج خنست . آمدند

دامنه و گسرتش دوره دوم مهاجرت خود از آن مجع بود، از 
افزون بر بامساچيان، در حدود سال هاي دهه هاي . زيامنند شدند

کسان زيادي که پيشينه زندگي در شوروي را  1930و  1920
 . داشتند، به افغانستان گرخيتند

  
کساني که از نقاط گوناگون شوروي به جنوب تاجيکستان براي 

ه زور رانده شده بودند، آباد کردن دره وخش و کشت پنبه ب
چشم به راه فرا رسيدن پاييز که در هنگام آن، آب آمو پايني 
آمده و شب ها درازتر شود، بودند تا بتوانند به آرامي به 

در ميان گريزي ها منايندگان مليت . سوي افغانستان بگريزند
، 209)از مجله قزاق هاي روسي(هاي خمتلف به مشول روس ها 

ويل بيشرت تاجيک . و باشندگان قفقاز بودند ها تاتارها، يهودي
ها و ازبيک هاي فرغانه و زرفشان بودند که در آينده 
کشاورزي و نيز فرهنگ افغانستان را به تراز وااليي باال 

در دسته خود ابراهيم بيک يک داکرت روس و چند جنگجوي . بردند
 .ُاِستيين بودند

 
ان خليفه قزل اياق به گفته ابراهيم بيک، وقيت که او پيش ايش

به خاطر گفتگو  براي بازگشت يکجايي به درون خاک شوروي 
رفته بود، ايشان خليفه گفت که در طي ماه هاي جنوري و فربوي 

                                                 
جممع کشاورزي (» کولکتيونويي خوزياستوو«به زبان روسي، خمفف  -کاخلور. 208

 )دسته مجعي
 –ظاميانشبه ن) در اصل کزاک ها(در اين جا منظور از قزاق ها .  209

مردم قزاقستان  -جنگجويان مردمي روس است  که نبايد با قزاق ها
 .گ-.اشتباه گرفته شود
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هزار  خانوار کشاورز به افغانستان  بيستنزديک به  1931
   210».آمدند

 
جنگاوراني که تازه در  هنگام  جنگ در برابر افغاني ها در 

آمده بودند، هسته توامنند ترين دسته هاي  1931-1930سال هاي 
بيشرت آن ها، سال هاي دراز . رزمي مهاجري را تشکيل مي دادند

مقاومت سر سختانه در برابر  بلشويک ها را پشت سر گذرانيده 
. بيشرت مهاجران مهو يکراست پيش ابراهيم بيک مي رفتند. بودند

ر برابر  بلشويک ها وي براي آن ها مناد پيکار سازش ناپذير د
مهاجران مي گفتند که حکومت دار و ندار آن ها را . بوده است

مي گريد، به پيگرد مومنان مي پردازد، بازداشت و سرکوب را 
 .روا مي دارد و از مهني رو، ناگزير شده اند بگريزند

 
اين افراد خود را با هيچ گونه تومهاتي در خصوص حکومت  

. بسيار سخت و قاطعانه عمل مي کردندشوروي فريب مني دادند و 
مهاجران ابراهيم بيک را متقاعد مي کردند که چنانچه او از 
مرز شوروي بگذرد و در آن جا مبارزه را آغاز کند، مهه مردم 
از بامساچيان محايت کرده در برابر حکومت شوروي بر خواهند 

به گمان بسيار، در مشار کساني که ابراهيم بيک را . خاست
ي گذشنت از مرز به منظور راه اندازي قيام بر مي برا

انگيختند، جاسوسان بلشويکي هم بوده باشند که دستوري رخنه 
داده شده و  هدف آن ها فريفنت و کشاندن بامساچيان به خاک 

 .    شوروي بوده است
  

هر چه بود، عامل قطعي که براي ابراهيم بيک سرنوشت ساز 
يوسف . لت افغانستان بوده استبود، مانورهاي ديپلماتيک دو

يکي از زيردستان عامل خان که جزو افراد  -باي مقيم بايف
پادشاه جديد افغانستان بود که با مهديگر  -نزديک نادرشاه

به گفته . پيوسته در کشورهاي فرانسه و سويس ديدار مي کردند
يکي از قورباشيان ابراهيم بيک که با (علي مردان دادخواه 

، نادر پس از جلوس به اورنگ )گرفته شده بود او به اسارت
شهرياري، مقيم بايف را به کابل دعوت کرد و به وي پيشنهاد 
داد تا براي کشاندن عامل خان و ابراهيم بيک به جانب او 

عامل خان بنا بر توصيه و سفارش مقيم بايف . مياجني شود
 مهان گونه که211.پافشاري کرد که ابراهيم بيک به کابل بيايد

پيشرت گفته شد، ابراهيم بيک با پي بردن به اصل شگرد، از 
 .اجنام فرمان رييس خود و نادر خودداري ورزيد

 
نادر، مهزمان با رسيدگي به مساله لقي ها، مساله ترکمن ها 

وي قليچ سردار و پاشا . را نيز  به گونه بس قاطعانه حل منود
از زمان تن از سواران جنگاور آن ها که  نودسردار را با 

آن ها چاره يي . در کابل بودند، خلع سالح منود) 1929(سقاءبچه 
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نادر به نوبه . جزء تن در دادن به خواست پادشاه نداشتند
پس از اعطاي . خود چونان يک فرمانرواي جوامنرد رفتار کرد

به سرداران، آن ها را با هديه گراني ) سرهنگي(درجه کرنيلي 
خليفه 212.خليفه قزل اياق فرستاد روپيه نزد صد هزاربرابر با 

اما در برابر ابراهيم بيک . قزل آياق با افغاني ها آشيت کرد
او از ابراهيم بيک محايت  1931در ماه مارچ . نيز بر خناست

رهرب روحاني . نکرد و وي را دست تنها با افغاني ها گذاشت
مهاجران آسياي ميانه به عنوان يک سياستمدار خردمند مي 

اگر از ابراهيم بيک جدا شود، نابودي او حتمي  دانست که
 . خواهد بود

  
اين گونه، افغاني ها که از پيش ترکمن ها را به سوي خود 
جلب کرده بودند، اقدامات در زمينه نابود کردن ابراهيم بيک 

آن ها مهاجران را به لب مرز . و بامساچيان وي را آغاز کردند
ترکمن ها و عامل خان . ندآوردند و ابراهيم بيک دست تنها ما

از او رو بر گرداندند و نادر او را دمشن جاني خود مي 
 . هيچ چيزي نبود که او را در افغانستان نگه دارد. خواند

 
ابراهيم بيک پس از پا گذاشنت بر ساحل کم شيب آمو با گزينش 

تسليم شدن به حکومت شوروي بدون . سنگيين رو به رو شده بود
اين معنا بود که هم خود و هم بستگانش را جنگ براي او به 

لقي مغرور، از . جنات دهد؛ مگر آبرو و حيثيتش را بر باد دهد
دست دادن اعتماد دسته ها و محايت خبشي از مردم که مهچنان او 
را قهرمان و غازي شکست ناپذير و سازش ناپذير مي دانستند، 

خ در خاک از سوي ديگر، جنگيدن با ارتش سر. را بر مني تابيد
شوروي با داشنت افغانستان غري دوست در عقبگاه خود، برابر با 

در اواخر ماه مارچ، ابراهيم بيک . مرگ ناگزير بود
مقرر گرديد که . قورباشيان خود را در حمل کپرت علي فرا خواند

: به خاک شوروي بروند و بعد ببينند که چه تصميمي بگريند«
گسرتده يي را با شوروي ها اگر مردم استقبال کنند، مبارزه 

آغاز مي کنيم و اگر نه با حکومت در باره تسليمي به مذاکره 
  213.»خواهيم پرداخت

 
اين گونه، جنگ افغاني ابراهيم بيک که انگليسي ها او را 

پس از جشن نوروز در اواخر 214مي خواندند،» روبني هود افغاني«
موز و اويي که قادر نبود از ر. به پايان رسيد 1931مارچ 

باريکي هاي سياست سر در بياورد و قرباني فتنه انگيزي ها و 
دسيسه هاي خربچني هاي افغاني و نوميد از خيانت دوستان 

او با اين که بيشرت از يک غريزه بشر اوليه . شده بود215پيشني
پريوي مي کرد تا از عقل سليم، تصميمي مي گريد که تنها و 

د و آن اين که به يگانه تصميم درست از ديدگاه او بو
                                                 

 197برگ . 123469پرونده .  212
 36برگ . 123469پرونده .  213

214. “Sunday Times”, December 7, 1930 
 .گ-و  خليفه قزل اياق است منظور از عالم خان.  215
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هبرت است به «: در اين حال، وي گفت. تاجيکستان شوروي برود
 .»دست بلشويک ها کشته شوم تا افغاني ها 

 
 :نتيجه گريي

پاسخ مفصل به اين پرسش که بامساچيگرايي در حقيقت چه بوده 
مؤلف کوشيده است در . است، داستان مثنوي هفت خروار است

در اين نوشته، به اين . ا بدهدپاسخ اين پرسش ر216کتاب خود
. بسنده مي کنيم که نشان بدهيم بامساچيگري چه نبوده است

بامساچيگري جنبش متحد ملي يا اسالمي جايگزين استعمارگرايي و 
بامساچيگري به جنبش سراسري به خاطر . بلشويسم نبوده است

آزادي از حاکيمت خارجي ها مهانند با ناسيوناليسم هندي که 
 . سته يي به استعمارطليب بريتانيايي بود، مبدل نشدپاسخ شاي

 
سده بيستم دو مرکز مقاومت گسيخته از  بيستدر سراسر دهه 

يکي جنبش ناسيوناليست هاي پان : مهديگر وجود داشته است
. امريي خبارا –ترکيسيت ترکستان و ديگري جنبش شورشيان مذهيب

ده است که جنبش خنست جنبش خاص خنبگان و يک پديده بسته بو
. قادر نبود روح اصالح طليب خود را به توده هاي مردم بدمد

جنبش دوم عاري از رهربي مناسب و با فرهنگ بود و تبديل به 
نريوي ويرانگري شدکه بر سر راه روند مدرنيزه کردن جامعه 

 .    ؛ پديدار گرديد)که سررشته آن در بريون در دست شوروي بود(
  

امريي خباراي خاوري قهرمان ما نقش اصلي  –در جنبش شورشي مذهيب
بسياري از منتقدان ابراهيم بيک بسيار دادگرانه به . داشت

در حقيقت، بامساچيگري . جنبه جنايي بامساچيگري اشاره مي کنند
يکي از مظاهر يا پديدارهاي جنگ آزاديبخش مذهيب که منجر به 

بي دفاع شعله ور شدن خشونت کنرتل ناپذير و تلفات ميان مردم 
در ميان بامساچيان، دسته هاي جنايتکار . گرديد، بوده است

اما هدف بامساچيگرايي اصًال . تباري هم بود -روشنرت جنايي
به مهني پيمانه، فشار و . خشونت نسبت به مردم نبوده است

« اجياد سوسياليسم«-اختناق حکومت شوروي نسبت به هدف اصلي
 . بيشرت جزو اهداف فرعي بود

  
وي . سياسي مي ماند –اهيم بيک کمرت به يک رهرب جنبش نظاميابر

ها که ملت ها و فرهنگ هاي خمتلف از » روبني هود«مانند ديگر 
تاريخ شناس برجسته  -آن کم نداشتند، به گفته اريک هبس باوم

بوده است که مظهر متايالت  217»رهزن اجتماعي«نيو مارکسيست، يک 
مديده و فريب خورده کشاورز و آرزوهاي ديرين مردم بينوا، ست

رهزني «البته . در راه آزادي، قهرماني و عدالت بوده است
بر خالف (ابراهيم بيک عليه پولداران متوجه نبود » اجتماعي

                                                 
» تاريخ مهاجران آسياي ميانه: از سين زيان تا خراسان«منظور از کتاب چاپ ناشده آقاي داکتر عبداهللا يف زير نام  . 216
     .گ-. ايشان از سر مهر اين اثر را با ايميل پيش از چاپ براي گزارنده فرستاده اند که از ايشان ابراز سپاس مي نمايم. است

217 . See: Eric Hobsbawm Bandits. Weidenfeld & Nicolson, 2000 
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کارروايي هاي پانچو ويلياي مکزيکي که از معاصران او بود و 
ابراهيم بيک به ). مهشهري بزرگسال تر تاجيکي او -يا واسع

ا بر مني گردانيد بلکه توهم اعاده ناموس و مردم اموال ر
ابراهيم بيک به آن معنا . دفاع را به آنان تلقني مي کرد

شورشي بود که او که بر موج بسيج سراسري بلند شده بود، 
عطالت دهقاني روزمره و جامد انديشي و بيکارگي را به چالش 

وي نه رهرب، بل که بيشرت مظهر ناخرسندي و . فرا مي خواند
 . اخشنودي مردم بوده استن
 

بامساچيگرايي با آن که چنني هديف نداشت، مگر، رد پاي خود در 
در سواحل آمو » انقالب جهاني«تاريخ، با نگه داشنت فروغ شعله 
ويل سهم راستني بامساچيان در . و دامنه هندوکش، برجا گذاشت

بامساچيگرايي تنها . رهايي آسياي ميانه آنچنان چشمگري نيست
وجود ارزش هايي مانند آزادي و استقالل اشاره کرده است و به 

 .ليکن راه رسيدن به آن را مني دانست
 
 
 
 
 
 

 آمال عبداهللا يفداکرت 
 

 امري امان اهللا 

 و

 آسياي ميانه شوروي 

مبين بر اين که طي ده سال فرمانروايي امان  باور سرسخيت هست؛
ن و روسيه شوروي ميان افغانستامناسبات ، )1929-1919(اهللا خان 

در حايل که دوره بعدي . رو به نزديك شدن گام به گام داشت
را دادگرانه با شكست ) 1933-1929(فرمانروايي نادر شاه 

شوروي در مبارزه بر سر نفوذ در افغانستان و لغزش تدرجيي 
مساله افغانستان در حاشيه سياست خارجي شوروي به هم پيوند 

 . مي زنند

که در باال گفته شد، مي توان سري از  البته، با آن چه
سازگاري تکان داد، مگر، تنها مهنوايي با اين ديدگاه ها، 
براي شناخت مهه مناسبات افغانستان با مهسايگان مشايل اش در 

اين مناسبات بارها پيچيده . بسنده نيست1920سال هاي دهه  
سخن بر سر . خنست پنداشته مي شود نگاهتر از آن است که در 

پيوندهاي توده هاي نزديك از ديدگاه تباري است آه در دو 
اين پيوندها . سوي مرزهاي شوروي و افغاني زندگي مي آردند

در سراسر دهه سوم سده بيستم تا زماني که در ميانه هاي سال 
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مرز ميان آسياي ميانه و افغانستان بسته نشده  1930هاي دهه 
روشن است، پس از . فتبود، روي هم رفته، به خوبي گسرتش مي يا

بسته شدن مرزها، هر گونه متاس ميان ملت هاي مهريشه از هم 
 .گسيخت

به ويژه، روابط ميان آابل و مسكو با آزمون هاي سخيت رو به 
رو شده بود، زيرا مجهوري فدراتيف شوروي سوسياليسيت روسيه با 

و  1920تا سال  1917شوروي سازي منطقه آسياي ميانه از سال 
دهه بعدي، دورمناي مبارزه ملت هاي باشنده منطقه براي  سراسر

در پاسخ به . تعيني سرنوشت ملي شان را تريه و تار ساخته بود
اين تدبريها، آابل و حمافل اجتماعي افغاني مي آوشيدند از 
مسلمانان مهسايه در مبارزه شان در برابر حكومت شوروي 

 .پشتيباني آنند

اما ارزيابي . ررسي نگرديده استمني شود گفت آه اين موضوع ب
امريكايي (هاي متضادي براي مثال در آارهاي نظيف شهراني 

دانشمند روسي ديده  -و والدميري بويكو 218)افغانيتبار ازبيكي 
هرگاه شهراني در سياست امان اهللا نسبت به آسياي . مي شود
پشتيباني بي آاليشانه و اظهار دلسوزي و مهبستگي «ميانه 
را مي بيند، بويكو ماجراجويي غري دوستانه نسبت به  219»اسالمي

روسيه، پان اسالميسم و تالش احلاق خاك هاي ديگر را باز مي 
  220.يابد

در نوشته دست داشته، آوشش به خرج داده شده است بر تالش هاي 
امان اهللا خان آه نقش مستقلي را در مهاوردي سياسي ميان 

انه با پشتيباني از بريتانياي آبري و روسيه در آسياي مي
و شورشيان  1920-1919مقاومت مسلمانان فرغانه در سال هاي 

مهچنني . بازي آرده بود، روشين افگنده شود  1922خبارا در سال 
در اين مقاله، سخن از مبارزات آوهنشني هاي بدخشان افغاني 

محايت 1926-1925مي رود آه از سوي دولت تاجيكستان در سال هاي 
 -افغاني و ازبيكي -اين رويدادهاي مرزي تاجيكي .نشده بودند

» مهبستگي اسالمي«افغاني در تاريخ آسياي ميانه، ناتواني 
 رمانتيک را در رويارويي در برابر سياست هاي هدفمند ابر

 . قدرت ها آه منطقه را زير کنرتل داشتند، نشان مي دهد

                                                 
 .گ-منابع ديگر  شهراني را قرغيز تبار  مي انگارند.  218

219 Shahrani N. Resisting the Taliban and Talibanism in Afghanistan: Legacies of a Century of 
Internal Colonialism And Cold War Plotics In A Buffer State “ Perceptions Journal Of 
International Affairs. December 2000-February 2001 Volume V- Number 4 
http://ww.mfa.gov.tr/grupa/percept/V-4/shahrani.10.htm 

ان اهللا خان در افغانستان در اوايل سال بويکو، مشي سياست خارجي ام.  220
  براي به دست آوردن آگاهي بيشرت. هاي دهه بيست در حمور آسياي ميانه

 :نگاه شود به 
 URL:http.//new.his.asu.ru/12.pdf 
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در پشتيباني از ترآستاني ها و خباري ها از سوي افغاني ها 
افغانستان از سومني جنگ . علل عيين داشتند 1920سال هاي دهه 

پريوز سر بريون آورده بود و ) 1919سال(انگليس و افغانستان 
رهرب آن سرشار از شور و شيفتگي بود و مايل بود تا در سيماي 

امري افغانستان زير نفوذ . يک رهرب پريوزمند اسالمي تبارز منايد
به ويژه حممود » جوانان افغان«ه انديشه هاي اصالح طلبان

مناينده برجسته اين گروه، روزنامه نگار، پدرزنش و  -221طرزي
جوانان  222جنبش مدرنيسيت. شخصيت آليدي در حلقه حواريونش بود

مصطفي آمال .] گ-الييک[افغان در بر گرينده هم انديشه هاي 
سيد .] گ-پان اسالميسيت[اصالح طلب و هم انديشه هاي  -آتاترك

سيد مجال الدين احكام اساسي وحدت . ال الدين افغاني بودمج
اسالمي را تدوين آرده آه براي مهه پيشوايان اسالمي در سال 

 . هاي سه دهه خنست سده بيستم بيگانه بود

وري پيشرفته، ملي آردن و برخي امدرنيزاسيون، دسرتسي به فن
ن ايده هاي ديگر اصالح طلبانه آن هنگام خمصوصا ميان خنبگا

مگر، توده هاي اصلي مردم بيشرت . جامعه افغاني بس دلنشني بود
زير نفوذ عناصر سنيت شعور اجتماعي مانند ايده استقالل و 
مقاومت متحد در برابر دمشن مشرتك يعين جهاد در برابر خمالفان 

طبيعي است، مبارزه مردم آسياي ميانه شوروي مني . اسالم بودند
ساده و نيز امري جوان را آه  توانست توجه هم افغاني هاي

متايل داشت خودش را به عنوان پاسدار اسالم در منطقه اعالم 
 .آند، جلب نكند

در سوي ديگر رود آمو  علت ديگر مهدردي و آمك به مهکيشان مستقر
و مسرقند براي مهه مسلمانان  خبارا. اشرتاك در مقدسات اسالمي بود

سين  روحانيون خبش چشمگري .مکان هاي مقدسي بودند و کنون هم اند
رامگاه آ بسياري از. شهر خبارا حتصيل آرده بودند در افغاني

ها، زيارتگاه ها، نيايشگاه ها و مزارهاي ديين و ديگر 
ازبيكستان و  بناهاي مقدس در سرزمني هاي تاجيكستان،

موالنا  آرامگاه و مانند مسجد. ترآمنستان معاصر واقع اند
مهداني  دوشنبه، آرامگاه امري شهردر ر عارف نامدا -يعقوب چرخي

                                                 
دار رمحدل غالم حممد خان طرزي از بازماندگان سر -پدر حممود طرزي.  221
برادر امري دوست حممد خان بود که بنا به داليل سياسي ناگزير به  -خان

پسر او حممود طرزي با انديشه هاي پان . گرخينت به سوريه گرديده بود
اسالميسيت، رفرميسم اسالمي و پان ترکيسم آشنا گرديده و به آن ها 

 :براي به دست آوردن آگاهي بيشرت نگاه شود به. گرويده بود
Katrak, Sobab K.Through Amanulla’s Afghanistan- Karachi:Sind Observer,1929-XIII  

هواداران اصالح » جنبش«در اين جا مني توان با ارزيابي مولف که .  222
چه؛ . خوانده است، سازگار بود» مدرنيسيت«طلب امان اهللا خان را يک جنبش 

امروزين يا حتا مفهوم به مفهوم متداول » جنبش مدرنيسيت«زدن برچسپ 
کالسيک آن به گروه اصالح طلبان هوادار امان اهللا خان و طرزي بسيار 

 .گ-. دشوار است
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اين مکان هاي مقدس به پيمانه يكساني در  به 223....و در آوالب
 . مي گذاشتند هر دو سوي مرز احرتام

فره ( رهربان کارازماتيک و علماء -تئولوژي اسالمي منايندگان
فئودايل  جايگاه ويژه يي را در سلسله مراتب ديين ديين) مند

اعتبار شان هم در . و افغانستان داشتند» سيرو«آسياي ميانه 
 انگيزه .مؤمنان عادي تابو بود ميان دولتمردان و هم در ميان

ايده استقالل و وحدت  -مرآزي موعظه ها وخطبه هاي آن ها
و ايشان هاي زيادي  شيوخ ميان پيشوايان ديين، در. بود اسالمي

ده  دند کهطريقه هاي تصويف مشرده مي ش بودند آه مرشدان مورثي
  .مرز داشتند ها و صدها پري و مريد در هر دو سوي

افغانستان از اعتبار ويژه يي به سبب  رهربان مذهيب آلريكال
و افغانستان بازي منوده بودند،  آه در جنگ هاي انگليس نقشي

است آه در هنگام جنگ سوم انگليس در  روشن. برخوردار بودند
اي رسومخند ديين اين کشور شخصيت ه برابر  افغانستان، دولت و

در پي به دست آوردن پشتيباني در آشورهاي خمتلف با باشندگان 
و چنني پشتيباني يي را به دست هم آورده  224مسلمانان بودند

 .هم بود روسي اين مشارآسياي ميانه در. بودند

انديشه مهسوسازي تالش هاي پراگنده مسلمانان براي احياي شکوه 
به خاطر شکست مرگبار [(پاميال شده دين  از دست رفته و حيثيت

ذهن امان اهللا را .)] گ-و فروپاشي اندوهبار امپراتوري عثماني
امري بلندپرواز متايل داشت خنستني . هم به خود مشغول داشته بود

متحد آننده دولت هاي اسالمي پس از سقوط امپراتوري عثماني 
 1919ا در سال امري خبار -مادرش در اين باره به عامل خان. شود

دمشنان ما از اختالفات خانوادگي ما سود زيادي «: نوشته بود
آن ها دولت هاي اسالمي را يكي پس از ديگري سرنگون . مي برند

پس از افتادن به چنگ «مي آنند و مسلمانان کشورهاي خمتلف 
روشن نيست آابل چه نوع احتادي را در نظر . »شان خشك مي شوند

شود گمان زد، آه خاندان حاآمه،  مگر، مي. داشته بود
 .افغانستان نريومند و مستقلي را در مرآز اين احتاد مي ديد

امان اهللا تاثري گذاشته بود،  انرتناسيونال اسالمي بر هرگاه ايده
دست بردار  به هيچ رو از ايده انرتناسيونال پرولرتي بلشويك ها

  1920-1919  شگفيت برانگيز است که درست در سال هاي .نبودند
هنگام، روسيه  در آن. گرايش ها مهزمان پديدار شده بودند اين

 در »جهاني انقالب «شوروي با ناکام شدن در تالش هاي راه اندازي
هنگام،  در مهان .شكستش را در خاور جربان آند باخرت، شتاب داشت

تضعيف  امان اهللا با هبره گريي از پايان جنگ جهاني اول و
 ه استقالل بيشرت آشور خود که مي کوشيد آن راب انگلستان آوشيد

 .در سيماي پيشتازترين کشور در جهان اسالمي ببيند، دست يابد
پايگي اين پروژه هاي ايدئولوژيک و خطرناک پسان ها  بي

                                                 
 .گ-روشن است به اين فهرست مي توان  مساجد، مدرسه ها  و زيارتگاه هاي معروف سمرقند و بخارا را افزود.  223223

 .920، پوشه 3 يژه.، پرونده و110بايگاني دولتي نظامي روسيه، ، فوند .  224
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آاهش يافته، جاي خود را به  هنگامي آه شور و شيفتگي انقالبي
  .دوليت داد، آشکار شد پراگماتيسم

چنني بر مي آمد که روسيه  1920- 1919سال هايدر آن هنگام در 
لشکرآشي سواران  حتا ناآامي. شوروي با مهه اعالم جنگ آرده بود

شهر وارسا به هيچ رو،  به  1920در آغاز سال سرخ توخاچفسكي
 دچار »جهاني انقالب«مشي  اطمينان بلشويك ها را در لزوم ادامه

 .شك و ترديد نكرده بود

در زمينه تصرف  تدوين جزئيات عمليات رزميفرونزه با  ميخاييل 
فرمانده آل روسيه شوروي در ماه  خبارا، در گزارش خود به

آهنني براي گسرتش ساحه عمليات و  مشت«پيشنهاد بسنت  1920جون
از آزادي  پس. را طرح منوده بود 225»به حدود افغانستان مانورها

حمور  پيش بيين شده بود کار انگلستان را در آوالب، و حصار
ديرين رسيدن  افغانستان يکسره کرد تا سر اجنام به حتقق آرزوي

در صورت پريوزي لشکرآشي . به آب هاي خليج بنگال دست يافت
تاشكنت در  در »حزب انقالبي افغاني«افغاني، دستاويز نامنهاد 

سوي  حال آمادگي به سر مي برد تا وظيفه يي را آه از
آستان به شرح زير تعيني معاون رييس آميسيون تر -آويباشيف

نظام موجود استبدادي را از ميان «: گرديده بود، اجنام دهد
مي  يادآور 226.»برده، مجهوري شوروي توده يي را برپا منايند

و  ميان لنني »دوستانه« روابط شومي آه مهه اين رويدادها در منت
  .امان اهللا خان روي مي داد

 

 :انه يي هاامان اهللا و فرغ - 1920-1919سال هاي 

به آسياي ميانه شوروي دقيق  1919افغاني ها در اواخر سال 
چگونگي اين اتفاق . تر به وادي فرغانه نريوي نظامي فرستادند

مهم مقاومت اسالمي در برابر حكومت شوروي مدت ها بود 
در اين ميان، مطالب آرشيو دولت هند . ناشناخته مانده بود
) نويسنده(روسيه به مؤلف و آرشيوهاي 227بريتانيايي در لندن

اجازه دادند مدارك پراگنده را در يک تصوير کم و بيش مرتبط 
  .در هم آميزدبه مهي 

چهار ماه پيش، در آستانه اين رويداد، افغاني ها در شهر 
راولپندي با انگلستان شکست خورده قرارداد صلح امضاء آرده 

شور آزاد آ«اين قرارداد وضع افغانستان را به عنوان . بودند
 . حتكيم آرد» و مستقل در امور داخلي و خارجي

                                                 
 .46-43، برگ هاي 921، برگ 3، پرونده ويژه110بايگاني دولتي نظامي  روسيه، فوند .  225 

 .84، برگ11، پوشه 1، پرونده ويژه 122مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند .  226
227 .India office Librarz , Records 
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بي درنگ پس از امضاي اين قرارداد، هيات افغاني به سرپرسيت 
رهسپار مسكو گرديد تا استقالل در امور ) تاجيك(حممد ويل خان 

خنستني سفري . خارجه را در برابر انگليسي ها نشان دهد
يد آرده و در اين افغانستان مستقل بر سر راه از خبارا بازد

حممد ويل خان به امري خبارا . جا با سيد عامل خان ديدار آرد
چنني بر مي آيد که . نشان و نامه امان اهللا خان را پيشکش آرد

افغاني ها از متايل عامل خان در زمينه مقاومت در برابر 
رهرب افغانستان در نامه اش به . روسيه شوروي آگاهي داشتند

از بر آمد فوري در برابر بلشويك ها بر حذر عامل خان، وي را 
داشت با استناد به آن آه افغانستان مني تواند از خبارا به 

 .دليل  درگريي با انگلستان پشتيباني منايد

به گونه يي که پسان ها امان اهللا خان به خاطر مي آورد، عامل 
خان، در گفتگو با سفري افغاني، چشم اندازهاي احتاد ميان 

تان و خبارا در برابر بلشويسم را به بررسي گرفته افغانس
مهه جهان اسالم چشم انتظار «دو طرف به توافق رسيدند آه . بود

، مگر اما اين احتاد »بسنت احتاد ميان افغانستان و خبارا است
حممد ويل خان گفته . در حرف باقي ماند و جامه عمل نپوشيد

ين مبارزه امان اهللا يع[(تا وقيت آه اقدامات برادر تان «: بود
پسان . »مشخص نشده، شتاب نورزيد)] خان در برابر انگلستان

چون آه آلمات سفري بسيار «: ها سيد عامل خان به خاطر مي آورد
عادالنه بودند، تصميم گرفتم آنچه را که او گفته بود، پيش 
گريم و با به خاطر سپردن اين توصيه ها، شکيبايي و بردباري 

  228.»را پيشه آردم

امان اهللا خان براي اين که حد اقل به گونه يي از عامل خان 
پشتيباني منوده باشد، آموزگاران و مربياني براي آماده سازي 

قبضه توپ،  هديه يي مشتمل بر شش ارتش و توليد مهمات جنگي و
 دو قبضه توپ آوهستاني و دو قبضه توپ لوله دو قبضه تريبار،

 229.آوتاه به او فرستاد

ين گونه رفتار سرد امري افغاني نسبت به عامل خان، دليل ا
اختالف بس آشکار شاه اصالح طلب جوان آابل با فرمانرواي 

 .خودکامه آهنه کار هوادار انگلستان خبارا بود

 از هرگاه چيزي ديگري امان اهللا را با هواداران امري خبارا غري
بامساچي پيوند مني داد، جنبش  ريتوريک به هم» اسالمي مهبستگي«

توجه امري افغاني قرار  ها در فرغانه به گونه مشخص مورد
نيز » ترآستان آميته«وي از پويايي هاي الجرم،. گرفته بود

به » ترآستان احتاديه ملي«داشت، آه پسان ها چونان   آگاهي
شهر  از 1919 ماه فربوري  رهربي مصطفي چاآايف برآمد منود و در

                                                 
لل بخارا، به قلم امير عالم خان، پيشگفتار و توضيحات از داکتر احرار خاطرات امير عالم خان، تاريخ حزن م.  228

 .21مختارف، تهران، مرکز مطالعات ايران، ص 
هنگام گريز به بخاراي  1920اين دسته افغاني در سيماي يگان پاسدار خاص، امير را پس از سقوط بخارا در سپتامبر .  229

 .او را به کابل آوردند 1921خاوري همراهي کرده و سر انجام در بهار 
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 از مهه آشورهاي غربي آه در )پايتخت کنوني گرجستان(تفليس
شده بودند، فرا خواند تا ترآستان را  ورسال مجع آنفرانس صلح

زمينه اجياد آشور مستقلي را در آن جا فراهم  اشغال آنند و
 230.سازند

امان اهللا و هم فرماندهان ارتش او چون نادرخان آه جتربه  هم
هبار با هند بريتانيايي را در  بسيج قبابل افغاني در مبارزه

 آورده بودند، شايد، به بنيه نظامي به دست 1919 سال و تابستان
و سياسي ترآستاني ها آه در برابر بلشويك ها به پا خاسته 

  .بودند، عالقه داشتند

نفر به  اين بود که در آغاز ماه دسامرب هياتي متشكل از ده
سرهنگ ارتش افغانستان به پايگاه امني  -خان سرپرسيت حممد اآرب

 بامساچي هاي فرغانه در روستاي پيشواي -)بيك حممد امني( د بيكامح
زمان، حممد امني بيك  در آن231.رسيد خوقند گور بابا در نزديکي

از دهقانان روسي و  که متشكل» نامنهاد دهقانان ارتش«با 
فرماندهي مانسرتوف بود، پيمان احتاد بسته  گارد سفيدي ها به

زمينه ساز تشکيل  ارد سفيدي ها،پيمان بامساچي ها و گ اين .بود
در نزديکي مرز با چني  ايرآشتم در« نامنهاد موقت فرغانه دولت«

 بيك به عنوان رهرب اين دولت حممد امني. گرديد  1919در اآترب
به دوش  برگزيده شد که مهچنني فرماندهي نريوهاي مسلح متحد را

 ر آاشغرد قنسول پيشني تزاري -با آمك اوسپنسكي اين دولت .داشت
آاشغر، آوشيد بر  و با پشتيباني پنهاني قنسول انگليس در

کنرتل برقرار منوده، به اختالف نظر ها ميان  رهربان بامساچي ها
آن ها پايان داده و برنامه مشرتك مبارزه در برابر حكومت 

 .شوروي را تدوين آند

احتمال دخالت مستقيم   1919- 9171در آن هنگام، در سال هاي
 ان به منظور ارايه آمك به شورشيان و تامني استقاللانگلست

قنسول انگليس در  -هر چه بود، اسارتون. ترآستان منتفي نبود
 .232کاشغر، هوادار  پرو پا قرص اين طرح بود

بود آه بايد  گمان بلشويك ها، وظيفه حممد اآرب خان اين به
آيا باشندگان فرغانه در مبارزه در برابر «روشن آند که 

مي پذيرند يا ترجيح مي دهند با  يسم آمك افغاني ها رابلشو
آه دمشن مسلمانان مهه جهان مي باشند، مهکاري  انگليسي ها

 233.»کنند

                                                 
 . 1932-1924وليد به چوکايفريال  زکیاز تاريخ مهاجران روسي، نامه  .  230

231  .IOR: L/P, S/11/182 
از هر امکان پديد آمده براي «در دستورالعملي که به  ميسيون  انگليس در کاشغر  داده شده بود، توصيه مي شد که .  232

نگاه . »در زمينه موافقت حکومت هند بريتانيايي گرفته شده باشد، بهره گيري شود  مداخله سودمند در آسياي ميانه هرگاه
 :شود به 

Glenda Fraser. »Basmachi«-I // Central Asian Survey 6.-No.1 (1987), 24 
 .33، برگ 922، پوشه 3، پرونده ويژه 110بايگاني دولتي نظامي روسيه، فوند .  233
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مانسرتوف وعده  اطالعات انگليسي ها، افغاني ها به بنا به
تفنگ  ميل پنج هزار دادند در صورت توافق با شرايط مطروحه،

 بهاني روستاق است، افغ را آه گويا در راه است و در شهر
مشار تفنگ هايي را  خودش مانسرتوف. دسرتس آن ها خواهند گذاشت

اآرب  حممد. ميل ذآر مي آرد پنجصدکه اکرب خان وعده داده بود، 
شان  که مشار( را گويا مهچنني وعده داده بود که چند هزار سرباز

پيکار در برابر بلشويك ها  براي )ذآر شده بود نفر ده هزار تا
به پنداشت سازمان اطالعات شوروي، حممد . فرغانه بفرستد به

 گرفنت«يي مبين بر  مي بايسيت به افغان ها خواهش آتيب امني بيك
آابل به نوبه  هيات. ارايه مي کرد234»ترآستان زير محايت خود

به حممد امني بيك قول داده  خود از نام فرمانرواي افغانستان
از به  حممد امني بيك پس. بدهد ار بر ترآستان آنرتل بود به او حق

در اداره، آموزش و عرصه هاي  قدرت رسيدن، بايد اصالحاتي را
دستورهاي العمل هاي به دست آورده از  ديگر  با پريوي از

 235.افغانستان اجنام مي داد

 اما. بود اين بود که پيشنهاد آمك مطلوب از خارج دريافت شده
با  مهكاري .ه مي منوداين پيشنهاد آشکارا داراي بار دوگان

سفيدي ها پيامدهاي  اني ها براي دولت بامساچي ها و گاردغاف
داشت، چون آه اين پيشنهاد از  پيش بيين ناپذيري را به دنبال

 نيت داشت و چندي پيش سوي رژميي آه نسبت به مسكو انقالبي حسن
. جنگ با انگلستان را به پايان رسانيد، بود، بر مي خاست

 . ن، پيشنهاد سر درگم بودگذشته از اي

خال خواجه قرغز، (مانسرتوف و ديگر پيشوايان فرغانه  حممد امني،
آردند که در آن تصميم  مشاوره) شري حممد سرتي و مسيع مقسوم

فيصله گرديد که تقاضاي اسلحه آنند، . مصاحله آميزي گرفتند
با دستاويز ساخنت ضرورت » محايت«مراجعه فوري براي  اما از

آه  روشن است .آنند خودداري موقت دولت تصويب مقدماتي از گرفنت
اين قطعنامه طفره آميز زير فشار گارد سفيدي ها  تصويب شده 

. بود آه از افزايش ناسيوناليسم و پان اسالميسم بيم داشتند
بامساچي  افزون بر اين، کور شري حممد، انگلوفيل مناياني بود و

چشم انداز نزديك آردن  ها و گارد سفيدي ها مي دانستندآه
ها  ترآستان بر پايه وحدت اسالمي براي انگليسي افغانستان و

 .پذيرا خنواهد بود

. ها به راسيت با آور شري حممد تنگاتنگ کار مي کردند انگليسي
قنسول انگليس در کاشغر با او پيوسته در  -پرسي اسرتون
 به او دستورهايي و شايد هم کمي سالح داده. ارتباط بود

) ميهن پرسيت(تالش مي ورزيد با پاتريوتيسم  اسرتون236.بود
خود بازي کند تا جنبه هاي نامطلوب پان اسالميسم براي  ندمي

به  وي 1920 در سال. انگليس در جنبش ضد بلشويسيت را آاهش دهد

                                                 
 .همان جا.  234
 .همان جا.  235
 . روشن است براي ارايه پشتيباني بيشتر به اجازه دولت نياز بود.  236
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با  .»پامري را زير آنرتل خود بگريد«پيشنهاد کرد تا  شري حممد
 مسلحانه به ن، برنامه مداخلهبه رغم تالش هاي اسرتو اين هم،
هند بريتانيايي  ماموران دوليت. نشده بود تصويب  روسي ترآستان
اطمينان مامور خود در باره سرسپردگي آور شري حممد و  با وصف

 پشتيباني کامل مردم فرغانه از وي، از ترس اين که قيام به
 انگلستان مبدل نگردد، از پياده ساخنت اين طرح خود ضد »جهاد«

 .داري ورزيدند

در آن . بر مي گردمي1919 به هر رو، در اين جا به اواخر سال 
هم براي انگلستان و هم براي گارد  حممد امني »دولت«برهه، 

و از  چون از پيشرفت بلشويك ها جلوگريي. مناسب بود سفيدي ها
زمان، انگليسي ها،  در عني. آرد پان اسالميسم آناره جويي مي

انگليس در کاشغر در واگذاري آمك مستقيم به قنسول  -دقيق تر
شتاب ) خال خواجه و حممد امني آور شري حممد،(ندميان شان 

قنسول بريتانيا در آاشغر تنها به آن ها  -اسرتون. نداشتند
است، اين امر براي احتاد بامساچي ها  روشن. مي آرد آمك معنوي

ت کمک در گام خنس –و گارد سفيدي ها آه نياز شديدي به آمك
ها در اين اوضاع مني  فرغاني. نظامي داشتند، خوشايند نبود

 .توانستند به پيشنهاد آمك مستقيم افغاني ها توجه نكنند

سخن مي 237زبان تاجيكي آه به(بايد گفت آه رسيدن هيات افغاني 
به هر رو، . پنهان نبود ، به فرغانه؛ از ديد بلشويك ها)زدند

 تند هياتي را به آابلسر اجنام، فرغاني ها تصميم گرف
هيات دستور داشتند تا اطالعات بيشرتي در  منايندگان .بفرستند

باره مطالبات افغاني ها در ازاي ارايه آمك، به دست 
 شافريآان، سرپرسيت هيات را مال آخوند آرمي بابايف از. بياورند

برادر آور شري -مال هاشم جان قاسم بايف از مرگيالن، تاش حممد
به دوش  ايرگاش مناينده قورباشي - قاراقالپاكحممد و امني

دو نفر مناينده  -تيتس. و .کنت ميساستوف و مهندس و .داشتند
  238.روسي شامل هيات بودند

کنت ميساستوف از پيامدهاي غري قابل پيش بيين اين  ،با اين هم
رفنت به آابل خودداري  هراس داشت و به هبانه بيماري از اقدام

اين . گرخيت) در قرغيزستان( اوش روز به شهراز دو  آرد  و پس
فرغانه  بيست جوان شامل نفر 60 در حايل بود که هيات متشكل از

برگزيده شده  يي آه براي آموزش در آموزشگاه نظامي آابل
  .بودند، براي رفنت آمادگي مي گرفتند

از   پس .رهسپار کابل گرديدند 1919 دسامرب 28به تاريخ  ها فرغاني
ردنه هاي دشوار گذار و پوشيده از برف به گ پيمودن

افغانستان رسيدند، مگر، نه در در روستاق و نه در خان آباد 
 10 هيات به تاريخ .نكردند نشاني از جنگ افزارهاي موعود پيدا

طرزي و  آابل رسيد و پس از چند روز از سوي حممود به 1920 فربوري
                                                 

 .گ.منظور از زبان پارسي دري است.  237
 همان جا.  238
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 فربوري  18اريخبه ت. جنرال حممود سامي به حضور پذيرفته شد
هنگام بار، مهاجر  در. امري امان اهللا خود آن ها را پذيرفت

پسر وزير آخرين  -)شايد هم طوره(نامدار، حممود خان تورا 
  .دولت خان نشني خوقند هم حضور داشت

نقشه آمد و پرسش هايي  امان اهللا، در جريان گفتگو چند بار جلو
غانه چگونه صورت مي عمليات نظامي در فر آرد، در باره آن که

مساله را به رسيدگي حممود  و به اين بسنده آرد و ...گرفتند
هند  پس از چند روز، طرزي به ماموريت رمسي به مگر،. طرزي داد

فرغاني ها پيشنهاد  به. سفر آرد و مساله مهني گونه باز ماند
با آن که  .در آابل  ماندگار شوند شد يك ماه به عنوان مهمان

ضور امري دعوت نشده بود، در باره آن چه که در آاخ تيتس به ح
از چند ماه، او  پس. و دربار مي گذشت به خوبي آگاهي داشت

پويايي هيات  نزد انگليسي ها گرخيت تا گزارش مفصلي در باره
  239.ارائه آند پيشاور به انگليسي ها در

است، که افغاني ها در انديشه بودند و شتاب نداشتند در  روشن
عني زمان، رويدادها در  در .تصميم  بگريند »ترآستان«ه مسال

دستور لنني،  به. ترآستاني ها گسرتش مني يافت فرغانه به سود
) منطقه پريامون رود ولگا(پاوالژيه  تيپ نظامي تاتاري ها از

در هپلوي سر سپردگي  تيپ جنگاوران. ترآستان آورده شده بود به
آموزه هاي اسالم آشنايي  و يهاي بومي ترآ به بلشويسم، با زبان

و  مي بايست براي فرغاني هاي تسليم ناپذير تاتارها. داشتند
بر آن، در ترکيب ارتش سرخ، تيپ  افزون. سرکش الگو مي شدند

 بيشرت از( سواره نظامي متشکل از اسريان نظامي جنگ جهاني اول
در ترآستان مستقر   اجياد گرديده بود که) اتريشي ها و چكي ها

 . ديده بودندگر

خيلي تقويت  اين گونه، پايگاه بلشويك ها در آسياي ميانه
امور  جمرب، بلشويك هاي -فرونزه .و م آويباشيف .و. يافته بود

هاي رزمي سرخ با  گروه. نظامي و تبليغي را رهربي مي کردند
آاربرد بامهي تاثريگذاري ايدئولوژيک در ميان مردم و راه 

قدامات سرآوبگرانه، بر دو تن از اندازي عمليات نظامي و ا
ايرگاش وکور شري حممد شکست تباه  -پيشوايان اصلي شورشيان

بيك ناگزير بود خود را تسليم  حممد امني. آوردند وارد کننده يي
با گارد  مانسرتوف. را زنداني آردند وي 1920 اپريل 6 آند و

ه تسليم آرد سفيدي هاي خود پيشرت از اين در ماه مارچ خود را
  .بودند

                                                 
239.IOR: L/P, S/11/182. 

و خبارا بيشرت به منايندگي انگليس در پيشاور » روسي«گريزيان ترکستان 
وانند به خاطر به دست آوردن پاسپورت و ويزا مراجعه مي کردند تا بت

). يا به ترکيه وکشورهاي عربي بروند(بعدا از کراچي با کشيت به اروپا 
روشن است انگليسي ها گريزيان آمده از آسياي ميانه شوروي را  مورد 

 .مي گذرانيدند» فلرت«بازپرسي مفصل قرار داده و از 
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به  را آرد شري حممد تالش 1920 ارتش سرخ در ماه مي سال فرماندهي
 -بيك و سوخوف براي اين منظور، حممد امني .تسليم متمايل آند

نزد بامساچي ها براي اجنام گفتگوها گسيل  آميسار ارتش سرخ را
به عوض خود . شري حممد به ميعادگاه نيامد اما. داشته بودند

داد تا با منايندگان هيات هر  فرستاد و دستورسواران خود را 
آور شري  سواران. اجنام دهند آن چه را که بايسته مي پندارند،

مي حممد امني بيک و سوخوف را سر بريدند  ماه  14حممد به تاريخ
  240.و سرهاي آنان را براي متاشا به منايش گذاشتند

آوازه پيش از آن . پيک مرگ ترسناک حممد امني تا آابل رسيد
هايي از اين هم غري منتظره تري رسيد مبين بر اين که حممد 

، آه منايندگان هياتش در آابل »دولت موقت فرغانه«رييس  -امني
سرگرم مذاکرات بودند، خود را به بلشويك ها تسليم آرده 

امري امان اهللا، خود  پيک مرگ حممد امني و نقش ناروايي را . است
ده بود، به آگاهي منايندگان هيات آه آور شري حممد بازي منو

برادر آور شري حممد به  -اعضاي هيات به مشول تاش حممد. رساند
و يا چنني نشان مي دادند که (اين آوازه ها باور مني کردند 

و خود و يکديگر را دلداري مي دادند که ) باور مني کنند
. افغاني ها تنها مي خواهند ترآساني ها را بي اعتبار آنند

چه بود اختالف نظرهايي در اردوگاه فرغاني ها ظاهر شده هر 
 . بود و در ميان هيات شكاف پديدار شد و درز افتاد

به هر رو؛ هواداران حممد امني بيك تصميم گرفتند به فرغانه 
مناينده  -جوالي به سوريتس ششمآن ها به تاريخ . بر گردند

ر برپايي خمتار مجهوري خودگردان شوروي ترآستان، مسوول امو
. روابط ديپلماتيک روسيه شوروي با افغانستان مراجعه آردند

سوريتس آه آدم آبديده يي در کوره در سياست خاور بود، 
منظره را بيشرت از اين هم سر درگم پرداز کرد و اطمينان داد 
آه حممد امني بيك زنده است و قول مي دهد به منايندگان هياتش 

او اين بود آه از نزديك شدن  هدف مانور زيرآانه. آمك آند
مهزمان با آن، سفري . افغاني ها و فرغاني ها جلوگريي آند

شوروي با اظهار اين مطلب که امان اهللا از يك سو  با دادن 
وعده کمک به مسلمانان آسياي ميانه و از سوي ديگر با رخينت 
طرح دوسيت با لنني، بازي دو گانه يي را پيش مي برد، مي 

با . ا در ديدگان منايندگان هيات بي اعتبار بسازدکوشيد او ر
اين هم، آوندهاي وي از سوي بسياري از منايندگان هيات 

هواداران راديكال آور شري حممد با حفظ . پذيرفته نشده بود
بدبيين نسبت به سوريتس، به گفته هاي باور نداشتند و ترجيح 

اشكنت يا ت«دادند به افغاني ها براي آمك براي گسيل شان به 
  241.مراجعه آنند» هند

                                                 
ظهور،  : بامساچيگري«، .، چوگنف آ.آ.، پولياکف، يو.اي. زيويليف، آ.  240

 .69، ص1981، »دانش«، مسکو، انتشارات »و شکستسرشت 
241 .IOR. L/P, S/11/82.  
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از  1920-1919روشن نيست، سرنوشت آن هايي آه زمستان سال هاي 
راه گردنه هاي آوهستاني از فرغانه به آابل به اميد به دست 

شايد، . آوردن محايت شايان توجه آمده بودند، به کجا کشيد
برخي از آن ها به ميهن بر گشتند و برخي هم در تبعيد 

گمان بسيار، نفرهاي آور شري حممد ترجيح  داده  به. ماندند
آنچه مربوط مي گرديد به . باشند به روسيه شوروي بر نگردند

 . دستاورد هيات، روشن است به هيچ چيزي نرسيده بود

اين گونه، تالش افغاني ها براي پشتيباني از فرغاني ها در 
انه مبارزه رهايي خبش و مشارآت آن ها در رويدادهاي آسياي مي

امان اهللا بار ديگر با گزينش ناگزير . با ناآامي روبرو شد
ميان منافع پراگماتيک اجياد دولت ملي افغاني و ايده 

وي بر آن شد تا روابط . روبرو شد» مهبستگي اسالمي«بلندباالي 
با مهسايه نريومندش را آه در برابر چشمانش گروه هاي بزرگ 

شكسته بود، خراب نكند  بامساچي ها و گاردهاي سفيدي را درهم
 . و درخواست کمک فرغاني ها را رد آرد

 1920منايندگان افغانستان و روسيه شوروي در ماه سپتامرب
قراردادي را در شهر آابل امضاء آردند که در ماه فربوري 

يكي از ماده هاي . از سوي روسيه شوروي تصويب گرديد 1921
روي در آسياي ميانه اين قرار داد، به رمسيت شناخنت حاآميت شو

. اين موضع به نزديكي افغانستان با روسيه منجر گرديد. بود
اما با مقاومت از سوي فئودال ها و روحانيت حمافظه آار 

 .افغاني روبرو شد

 

 :1922سال  -امان اهللا و انور پاشا

به معناي انزواي عملي بامساچي هاي  آه 1921قرارداد سال به رغم
 دو باره 1922 در سال امان اهللا تان بود،افغانس فرغانه از سوي

ميانه را در سر مي  آرزوي وارد شدن فعال در سياست آسياي
انور پاشا جنرال گريزي ترآي مبين بر خيزش در  متايل. پرورانيد

دولت  در پي آن اجياد بلشويك ها در خبارا و ترآستان و برابر
. پيدا آردر ميان خنبگان افغانستان زنده يي د اسالمي، بازتاب

 »خالفت« مرآز چون امان اهللا آه شهر آابل را به عنوان از مجله
 .مي آرد معريف فرضي

است آه بامساچي ها خودآفا بودند و از آمك هاي بني  گفتين 
) چونان جماهدان افغان در سال هاي دهه هشتاد(املللي 

روشن است نه به خاطر آن که از آن پرهيز . برخوردار نبودند
. بل به خاطر آن که هيچ آسي آن را پيشکش نکرده بودداشتند، 
از آغاز  اطالعات جبهه ترآستان، خبش اصلي سالح ها بنا به

 افغانستان در ازاي چهارپايان و منابعي آه به در1921سال
ملحدان گرفته  مبارزه با براي عنوان ماليات از سوي باشندگان
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ن غري از ورود سالح در افغانستا فروش 242.مي شد، خريداري مي شد
اين امر براي بامساچي ها و  خارج، جماز بود که و صدور به

مني آرد به آمك افغاني ها در کرانه چپ  مهپالگان شان مزامحت
برخي از سران . آمو جنگ افزار خبرند و زرادخانه بسازند رود

بامساچي ها آشکارا يونيفورم هاي انگليسي و افغاني خريداري 
مسلم است، با توجه به . پوشيدند شده در افغانستان مي

مديريت عقب افتاده، آمبود تامني مايل و نبود رهربي و 
حملي » جهاد«پشتيباني خارجي، سخن تنها مي توانست بر سر 

خودجوش و ناگهاني گروه هاي نيمه نظامي قبيله يي  پراگنده 
 . برود

شورش خبارايي هاي خاوري  1922-1921اين حال، در سال هاي  با
 شورشيان آوالب و بلجوان .بس خشونتباري به خود گرفته بود رنگ

شديدي مي  مقاومت ...)قبايل ازبيك، ترك ها و تاجيك ها،(
نزديک  1921خواجه يف، در جنگ هاي هبار  .آردند آه به گزارش ف

هنگام دولتمند  در آن243.نفر  کشته داده بودند هزار به ده
ه هاي خود به پادگان آوالب با دست پيشواي بزرگ شورشيان -باي

ترك شهر،  و از  عقب نشيين جماهدان پس .در آوالب يورش برد روسي
بر . سپاهيان سرخ بي رمحانه باشندگان بومي را سرکوب منودند

پايه گزارش اطالعاتي حکومت روسيه شوروي در شهر دوشنبه، 
سرخ در اين گري و دار، دست به يک رشته زشيت  مشاري از  ارتشيان

براي مثال، . دارهاي ناشايست و ناپسند يازيده بودندها و کر
در کوالب نفرات دسته کماندوهاي ويژه به چند زن دست اندازي 

  244.و جتاوز منوده بودند

 هبار .است آه خربها از آوالب به افغانستان نيز مي رسيد روشن
هنگامي آه قيام سراسر خباراي خاوري در بر گرفته و  1922

ناچار به ترك شهر دوشنبه شد،  شار شورشيانپادگان روسي زير ف
زيادي از سپاهيان افغاني در گسرته مرزي افغانستان مشايل  مشار

اآتشاف ارتش سرخ گزارش  در آن هنگام گروه. مستقر گرديده بود
تراکم بزرگ نريوهاي افغاني در مرز ديده مي شود « :داده بود

 شامل هر يک -)گروه(پلنت  شانزده که اين نريوها متشكل اند از
 -خان سپهساالر نادر. سواره و توپ ده هزار پياده، سرباز 600-700
 )قطغن(آباد  خان به 1922 فربوري هفتم ، به تاريخحربيهوزير 

رييس مجهور پيشني مجهوري  -وي با عثمان خواجه يف چندي بعد .آمد

                                                 
 افزون بر آن، شهرهاي قرشي، کاگان، خبارا، مسرقند، تاشکنت.  242
جاهايي که در آن اسلحه  از نزد نظاميان ارتش  -منبع اسلحه بودند...و

بايگاني دوليت نظامي روسيه، فوند  -.سرخ يا خريداري مي شد و يا دزدي
 .  112، برگ1158، پوشه 3، پرونده ويژه 110
، 16، پرونده ويژه 4511بايگاني حزب کمونيست تاجيکستان، فوند .  243

 .158، برگ135پوشه 
، پرونده 122مرکز نگهداري و بررسي استاد تاريخ نوين روسيه، فوند .  244

 .10، برگ 83، کارتن 1ويژه 
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سوسياليسيت توده يي خبارا آه پس از شورش نافرجام ماه دسامرب 
  245.به افغانستان گرخيته بود، ديدار کرد  هر دوشنبهش 1921

عثمان خواجه به وي بازگو کرده بود که  به گمان بسيار،
مجهوري خبارا افسانه يي بيش نيست و روسيه تالش مي  استقالل

خبارا را زير سايه منافع خود  امور داخلي و خارجي مجهوري منايد
خدا  خارجه دولت وزارت يادداشت«امر از سند  اين. در بياورد

 ،»آه استقالل خبارا را به رمسيت شناخته است داد افغانستان
 ، پيدا1922اپريل  29 تدوين شده از سوي عثمان خواجه به تاريخ

 . است

کساني آه در دولت خبارا هستند، «که  مده بودآ يادداشت اين در
زندگي آن ها را . گرفته اند ارتش مهاجم روسي قرار زير فشار

مانند بردگان هر گونه خواست هاي  آن ها. ديد مي آندخطر هت
از مهه آنچه که در باال يادآوري گرديد،  .روس ها را مي پذيرند

از نگاه  حتا. آزاد و مستقل نيست روشن مي شود آه دولت خبارا
مبارزه ملي مستمر، بريون راندن  هدف... اقصادي هم آزاد نيست

 يت شناخت آزادي و استقاللزمني خبارا و به رمس نريوهاي روسي از
مصمم اند تا رسيدن به  مردم. خبارا از سوي دولت روسيه است

 عثمان خواجه در اين حال، خود را .»اهداف خود مبارزه آنند
استقالل  رييس مجهور خبارا و فرمانده کل نريوهاي مسلح آه از«

 246.»آرده بود عنوان دفاع مي آنند،

سازمان  ي ديگر از شخصيت هايعثمان خواجه هم درست مانند مشار
آرده بودند، کوشيد افغاني ها  جديدي ترکستان که پسان ها تالش

خبارا آه به انور پاشا پيوسته  جديدي هاي را معتقد بسازد آه
پشتيباني بي درنگ  آنرتل خود دارند و به اند، وضعيت را زير
سپهساالر  چنني بر مي آيد که ظاهرا، .نظامي نياز دارند

به اين  وي. ن حاضر گرديده بود به شورشيان آمك آندنادرخا
منظور با انور به مكاتبه پرداخت و به وي سالح و مهمات جنگي 

  نامه ات را و برادرم،«: به انور نوشته بود نادر 247.فرستاد
 افسر 50 و سرباز 1200 براي خريد لباس براي روپيههزار 300

  248».گرفتم

                                                 
عطاء  -برادر وي)  1968-1878(جديدي ) عثمان خواجه يف(عثمان خواجه .  245

فيض اهللا خواجه يف، در رهربي عايل مجهوري  -خواجه يف و پسر عموي آن ها
پس از تالش نافرجام خلع سالح پادگان . جوان شوروي خبارا شامل بودند
، عثمان خواجه که از سوي دسته هاي 1921روسي در دوشنبه در اواخر 

بامساچيي ها جديدي . گرخيت ابراهيم بيک لقي تعقيب مي شد، به افغانستان
 .ها را در سقوط خبارا گناهکار مي مشردند

246 .Timur Kocaogly, Osman Khoja (Kocagly) between Reform Movements and 
Revolutions//Reform Movements and Revolutions  in Turkistan: 1900-1924. Ed. Timur Kocagly 
. – Haarlem: SOTA, 2001. –- P.43-44 

، 102، کارتن 3، پرونده ويژه 110بايگاني دوليت نظامي روسيه، فوند .  247
 .265برگ 

 .265همان جا، برگ .  248
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 شتاب نداشت بدون داشنت ضمانتاهللا، به عنوان رييس کشور  امان
او در برابر روسيه  از سوي انگلستان به انور پاشا در مبارزه

سفري انگليس در  -مهفريس از 1922 در ماه مارچ وي. آمك آند شوروي
به  آابل خواست به لندن در باره آن آه خرب بدهد آه افغانستان

استقبال  سوي انگلستان را رمسيت شناخنت استقالل خبارا و خيوه از
 . خواهد آرد

 به جا است يادآور گردمي آه در اين رابطه، بر پايه قرارداد
طرف شوروي تعهد آرده بود  شوروي و افغانستان، 1921سال

 يعين مجوري هاي خبارا و. و خيوه را به هم نزند استقالل خبارا
از آشنايي با وضعيت راستني در خباراي  پس. حفظ آند را خوارزم
ني ها بدگمان شدند آه جانب روسيه با زير پا افغا خاوري،
خبارا و خيوه  قرارداد، مايل است نه تنها ترآستان، بل گذاشنت

گونه، امان اهللا آوند روشين در  اين. را زير تابعيت خود بياورد
. خواست هاي خباري هاي گريزي گوش دهد دست داشت تا به

 ون بردنانگليسي ها به وي در نيتش مبين بر  بري پشتيباني
 اما، 249.نريوهاي بلشويکي از آسيايي ميانه توان مي خبشيد

اطمينان نداشت، پاسخ  انگلستان که به نيات حقيقي انور پاشا
مامور  هاي وسواسي گمان مي آردند انور پاشا انگليسي. رد داد

 گونه آن ها به جديدي هاي خبارايي آه در گذشته مهني. آملان است
اعتماد  و به آابل گرخيته بودند، متحدان بلشويك ها بودند

  .نداشتند

ترآيسيت  منفي انگليسي ها آه از برقراري دولت پان واآنش
داشتند، علت  بيم هندي خود» مرواريد« هوادار آملان در مرز

انداز  براي انگلستان، مهچنني چشم. ديل امان اهللا شد عمده دو
 ه پذيراترآي در آسياي ميان خالفت اسالمي و نيز آنفدراسيون

دوليت هند بريتانيايي هنوز در آستانه آنفرانس  ماموران. نبود
خودشان آينده آسياي ميانه را تعيني آرده  براي 1919 سال  ورسال
 ترجيح مي دادند تابعيت استعماري منطقه از آن ها. بودند

روسيه اما نه واحد مانند گذشته، بل، پراگنده و از هم 
-منظور شان دو روسيه . منايندگسيخته و تضعيف شده را حفظ 

مرآز در شهر پرتوگراد و روسيه آسيايي  يعين روسيه اروپايي با
با آن که انگليسي ها نتوانستند  .مرآز شهر اومسك بود با

 1918 خارجي در سال هاي روسيه را در جريان جنگ ميهين و مداخله
از هم فرو بپاشانند، اين مشي پشتيباني از حاکميت 1920 -

 منطقه با تضعيف مهزمان احتاد شوروي در ده هاي آتي در روسيه
  .ادامه  يافت

پيداست، که افغاني ها منابع آايف نداشتند براي آن آه نقش 
اين بود که ناچار شدند . خود را در سياست بزرگ بازي آنند

اما موضع ناپيگري و لرزان دولت افغاني در قبال . رام شوند
زرگ مردم و روحانيت افغانستان آه رويدادهاي خبارا براي خبش ب

                                                 
، لندن،  1933-1917ميخاييل ولودارسکي، شوروي ها و همسايه هاي جنوبي شان ايران و افغانشتان در سال هاي .  249

 .آمده است  182در ترجمه دري اين مطلب در ص  .  چاپ روسي 177، ص1985
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داوطلبان . در اپوزيسيون رژمي امان اهللا بودند، پذيرا نبود
افغاني بي آن که منتظر اجازه رمسي دولت باشند، به سرکردگي 
رهربان ديين مانند مولوي ابو اخلري از پنجشر به خاك شوروي 

 . رفته بودند

وه خبارا، در فرمانده نريوهاي گر -آاآورين. اي .به گزارش ن
از افغانستان دو گروه از داوطلبان به  1922اوايل سال 

نفر با تفنگ هاي انگليسي براي آمك به انور به  140تعداد 
سرکرده بامساچي هاي خباراي  -ابراهيم بيك 250.راه افتادند

به افغانستان گرخيته بود، نيز به  1926خاوري آه به سال 
به انور دو  1922يل سال خاطر مي آورد که افغاني ها در اوا

نفر به رهربي کسي به نام انور جان  300گروه با تعداد آلي 
بنا به برخي از گزارش ها، در اين گروه، 251.فرستاده بودند

 252.امري آينده افغانستان نيز بود -سقاءبچه 

 در غربي و شرقي ارتش سرخ بر نريوها انور پاشا در خباراي پريوزي
بي ميلي  و  1922هاي مارچ و اپريل در ماه بيسون و قباديان

اهللا را وادار به گرفنت  انگلستان در آمك به خبارايي ها، امان
 دولت. بامساچي ها مرگبار بود -جماهدان تصميمي آرد آه براي

را از خاك خبارا بريون  افغانستان فيصله کرد مهه اتباع افغاني
 تور داد طيمهه افغاني ها دس به 1922 اهللا، هبار سال امان .بربد

امان اهللا خود با سواري اسب از آابل به  سپس. برگردند روز بيست
وزير حربيه  -خاواک با نادر خان) کتل(در گردنه  وي. رفت مشال
نريوها را از مرز به  مالقي شد و دستور داد بي درنگ مهه خود

آه مهيشه به (مهچنني به شکل قاطعي نادر  را  او. عقب بكشد
برحذر داشت تا در امور خبارا ) مظنون بود انگليس گرايي او

به گونه يي که برخي از منابع افغاني تاييد 253.دخالت نكند
بدون مهاهنگي (مي کنند، نادرخان مهو به دليل مهكاري غري جماز 

حربيه برآنار شد و به عنوان  با انور از مقام وزارت) پادشاه
يد عملي او که اين کار به معناي تبع گماشته شد سفري در پاريس

 .بود

                                                 
، 1102، کارتن 3، پرونده ويژه 110بايگاني دوليت نظامي روسيه، فوند.  250

 .210-209برگ هاي 
در تاجيکستان به  1931جون  23ابراهيم بيک و مهراهان او به تاريخ .  251

و در روز بعد با هواپيما به ) يا تسليم شدند(اسارات در آمدند 
جايي که از  -ظامي آسياي ميانهحوزه ن) چهارم(تاشکنت به خبش ويژه 

مدارک بازپرسي از آنان در . آنان بازپرسي صورت گرفت، فرستاده شدند
پرونده جنايي  -بايگاني کميته امنيت ملي ازبيکستان نگهداري مي شد

 60و  58اهتامات به ابراهيم بيک به جنايات مطابق بندهاي  123463مشاره 
 .170، ص 1جلد -.)4-2.58-58(قانون جزايي ازبيکستان شوروي

امري حبيب اهللا خادم دين رسول  -خليل اهللا خليلي، عياري از خراسان.  252
 . 75، ص 1981اهللا، چاپ دوم، دهلي نو، 

253  . Fazal-Ur-Rahim Khan Marwat. The Basmachi Movement in Soviet Central 
Asia. Peshawar: Emjay Books International,1985.-P.164. 
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مبارزه در  ابواخلري آه در خبارا به خاطر خدماتش در مولوي
سوي انور  دريافت لقب شيخ االسالم از به» دهري ها«برابر 

افغانستان، بازداشت شد و براي  مفتخر شده بود، در بازگشت به
عثمان خواجه تاب  254.زندان خان آباد بندي شد چندي در

  1923ا نياورده، در ماه سپتامربپيگردهاي جاسوس هاي روسي ر
   255.آرد کابل را ترک» به خواهش دولت افغانستان«

امان اهللا و  -سده بيستم بيستميانه هاي سال هاي دهه 
 :مهاجران

واژگوني امارت و در پي آن، شكست انور پاشا گريز عمومي 
نزديک . باشندگان مناطق نزديك مرزي خبارا را به دنبال داشت

به  1920مليون خباري ها در نيمه خنست دهه به يك چهارم 
رژمي حاآم افغانستان به رغم . افغانستان پناهگزين شدند

پذيرفنت پناهندگان و به اين گونه با ارايه پشتيباني مادي و 
معنوي به آن ها از دادن آمك سياسي در مبارزه خباري ها در 

ا به پيش از مهه اين کار بن. برابر حكومت شوروي خودداري آرد
شورش خبارا فاقد هرگونه برنامه مثبت . داليل اصويل صورت گرفت

بودو عمدتا از سوي هواداران امري عامل خان سرنگون شده رهربي 
 . مي شد

جديدي هاي گريزي آه هنوز مي توانستند ايدئولوگ ها و رهربان 
احياي . هنضت ملي باشند، در ميان بامساچي ها نفوذ نداشتند

و هوادار انگلستان امري در خبارا پاسخگوي  رژمي حمافظه آار
هنضت مقاومت اسالمي . منافع اسرتاتيژيك امان اهللا اصالح طلب نبود

، )جنبش بامساچيگري(فاقد سازماندهي و رهربي در آسياي ميانه 
در صورت پشتيباني از آن مي توانست از آنرتل خارج شود و به 

 اوضاع در کرانه چپ آمو سرايت آند و با بي ثبات ساخنت
افغانستان منجر به پيامدهاي پيش بيين ناپذيري براي 

اما عمده ترين موضوع اين بود آه آمك به . افغانستان شود

                                                 
شايان يادآوري است که مولوي ابواخلري کماکان روابط خود . ان جامه . 254

او از قره تگني سر  1927هبار سال . را با تاجيکستان شوروي حفظ مي منايد
بايگاني حزب  -.بر مي آورد و دست به تبليغات ضد شوروي مي يازد

 .35، برگ 719، کارتن 1، پرونده ويژه 1کمونيست تاجيکستان، فوند 
ترکيه مي رود و در آن جا يکي از رهربان  ان خواجه از کابل بهعثم.  255

ايين «مهاجران ترکستاني مي شود و با کمک مايل حکومت پولند جمله 
مگر حکومت ترکيه زير فشار مسکو او را . را به چاپ مي رساند» ترکستان

او پس از چندين سال آوارگي و مسافرت . ناچار به ترک ترکيه مي سازد
مگر، . به استانبول برمي گردد 1945-1939و پولند در سال هاي در ايران 

او به پاکستان مي رود و به  1951به سال .  باز هم نه براي مدت دراز
در . اين بار براي مهيشه. بار ديگر به استانبول بر مي گردد 1957سال 

فرا رسيد،  1968جوالي  28سال هاي پسني زندگاني، تا دم مرگ که به تاريخ 
 .اسر به پويايي هاي فرهنگي مي پردازدسر

Timur Kocagly. Osman Khoja (Kocagly) between Reform Movement and Revolutions// Reform 
Movements and Revolutions in Turkistan:1900-1924. 
Ed. Timur Kocagly.- Haarlem: SOTA, 2001-P.45. 
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بامساچي ها بي ترديد روابط با روسيه شوروي را خراب مي آرد 
 .و دولت امان اهللا را از آمك نظامي و مادي حمروم مي آرد

ف عدم مداخله در به گونه يي که پيشرت اشاره شد، موق
رويدادهاي آسياي ميانه، آه در عمل به معناي انزواي بني 
املللي بامساچي ها بود، در ميان خبشي از مردم و روحانيت آه 

. خمالف با رژمي امان اهللا بودند، ناخشنودي هايي را برانگيخت
، مؤلف )1987-1905(نويسنده و سخنور افغاني  -خليل اهللا خليلي

که شاهد آن رويدادها  سقاءه در باره بچه آتاب ستايشگران
مردم بر آن بودند که حکومت افغانستان به وعده «: بود، نوشت

هاي دولت احتاد شوروي فريب خورده و وظيفه بزرگ ديين و سياسي 
خود را که پشتيباني از برادران مهسايه مسلمان شان است، 

ت خود حکوم.] گ-روابط[فراموش  منوده و گسرتش بي قيد و شرط 
را با دولت شوروي، خمالف مصاحل ديين وسياسي خود و خمالف مصاحل 

 ».علياي متام جهان اسالم مي دانستند

اما حکومت افغانستان با وجود وضع اسفبار ملت هاي ...
مسلمان که به کام خرس روسيه رفته بود، روابط خود را با 

تقالل روسيه وسيعرت منوده و خمالفت با روسيه را خمالفت با اس
افغانستان مي دانست و چنان فهميده بود که يگانه دوست 

دولت روسيه است و يگانه دمشن آن  افغانستان و ملت هاي شرق،
 256.»ها استعمارگران لندن

را مي توان پايان پويايي هاي کم و بيش 1922پايان هبار سال 
هر چه بود، کارزار با پريوزي . بامساچيگري منظم تلقي آرد

سرکوب  1922آه انور پاشا را در ماه اگوست سال  آامل شوروي
نزديكي فزاينده ميان مسكو و . منوده بود، به پايان رسيد

آابل، بامساچي ها را از شانس پريوزي حمروم کرد و توسعه 
مهاجرت آسياي ميانه را مسدود و آن را هر چه دورتر در 

واآنش مهاجرت، شوروي . حاشيه زندگي سياسي و اجتماعي راند
ستيزي فزاينده، پناه بردن به دامان مذهب و ناخرسندي روز 

 .افزون از اقدامات دولت افغانستان شد

مهزمان با اين، جانب روسي موازي با نابودسازي بازمانده هاي 
بامساچي ها، هر آنچه را که ممکن بود براي امين سازي مرزهاي 

مهسايه جتاوز به خاك افغانستان  جنوبي خود اجنام داد و حتا از
 دبري مسوول آميته مرآزي حزب آمونيست -تالپيگو. نكرد فروگذار

آه با )  1918آارگري از حومه مسكو، بلشويك از سال( تاجيكستان
بامساچي ها و مهگنان آن ها  رفتارهاي خشونتبار خود در سرآوب

آرد  پيشنهاد 1926 تاشكنت در ماه جون بنام بود، به حكومت

                                                 
امري حبيب اهللا خادم دين رسول خليل اهللا خليلي، عياري از خراسان، .  256

 .92، ص1981اهللا،چاپ دوم، دهلي نو، 
کابل با  1370چاپ سال  106-105ما عبارات باال را از ص: يادداشت گزارنده

مقدمه استاد واصف باخرتي، به کوشش ناصر طهوري که از سوي آقاي سخي 
 .غريت مدير مسوول جريده آزادي به نشر رسيده بود، بازنويسي کردمي
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مهاجران،  نابودسازي فيزيکي رهربان اختناق سخيت را به مشول
 .تصويب آنند

 مي آنم و بر آمن آه سياست قهرآميز  و گمان«: او نوشته بود 
کنون، ما بايد  .اساسي است) متد(سرآوب خارج از دادگاه روش

متنفذ و مهدستان شان را نابود  بي چون و چرا خبش چشمگري دمشنان
اکماالت، تاثريگذاري، بسازمي تا اين که آامال سيستم تامينات، 

آن  ما.... آن ها را ويران نكنيم تبليغات، ارتباطات و اداره
ها را تنها دور افگنده امي، مگر کار شان را متام نکرده 

اقدامات  قهريه ما بايد پيگريانه بدون اآتفا به سياست 257.امي
چهارم و ...چندين بار  بل آه مهزمان و مهاهنگ يک باره،

به  بايسته است تا: قورباشي ها در مورد مساله. شود اجنام...پنجم
تغي  گروه[ خارج گونه جدي مساله نابودسازي انفرادي آن ها در

 زمان258.مطرح گردد] بيك و رييسان قبايل و طوايف در مهاجرت
آن فرا رسيده است که عالقمندي مادي با ارزش انفرادي تشويق 

و منابع ] گردديعين براي سر کشته ها جايزه پويل تعيني [گردد 
 .خاص براي اين مقصد ختصيص داده شود

اجنام سازماندهي دسته هاي مان در خارج براي اقدامات، در 
اين جا و ممكن است نيز چريك هاي سرخ در خارج، به عنوان 
تدبريهاي متقابل در برابر اقدامات دولت افغانستان و قدرت 

هاي دفاع  مانند احتاديه) ماموران انگليسي(هاي نزديك مرزي 
 259.».خودي دهقانان در جبهه غربي، زايد مني باشد

پس از سرکوب انور پاشا، پويايي هاي بامساچي هاي خبارا به 
خبشي از جديدي ها و بامساچي ها از . شدت رو به آاهش گذاشت

با . مبارزه دست کشيدند و آغاز مهكاري با بلشويك ها آردند
يد به کدامني شكل دست برداري از مقاومت نظامي، آن ها ام

مهكاري پذيرا با حكومت شوروي در چهارچوب ملي سازي، 
شورشيان . مدرنيزاسيون و خودخمتاري فرهنگي فزاينده داشتند

اما با نداشنت رهربي فرهنگي و . ديگر به جهاد را ادامه دادند
سازماندهي بايسته، تا مرز تندروي، راهزني، دهشت افگين  و 

اين امر به انزوا و . و افتادندتاراج باشندگان بومي فر
 . شكست هنايي آن ها اجناميد

                                                 
در آن هنگام تالپيگو از سوي رهربان تاجيک به خاطر خشونت بيش از .  257

حد در مبارزه با بامساچي ها و در برخورد با باشندگان به باد سرزنش 
 .قرار گرفته بود

ماماي امري سيد  –سخن بر سر سعيد بيک عينک کالن معروف به تغي بيک .  258
ندگي مي کرد و مناينده وي عامل خان که  در استان هاي مشايل افغانستان  ز

 . درگذشت، مي باشد 1926در اين واليات بود، و به سال 
منظور از دسته هاي دهقاني يي مي باشد که از سوي اداره کل سياسي .  259

آن کشور اقدام » بورژوازي«در پولند اجياد گرديده و در برابر حکومت 
، 1رونده ويژه ، پ1بايگاني حزب کمونيست تاجيکستان، فوند –. مي کردند

 .148-146، برگ هاي80پوشه 



 135

و [انور پاشا با سر دادن شعار متحد شدن مسلمانان مهه جهان 
، به .]گ-فراخواندن آنان به جهاد سراسري در برابر کفار

شوروي ها دستاويز و هبانه يي به دست داد تا مداخله مسلحانه 
به گونه هنايي اشغال خود در خبارا را تشديد آند و آن را 

» معتصبان مسلمان«غرب در برابر  » مدافع«منايد و در سيماي 
چنني بر مي آيد که بلشويك ها به مهني دليل . برآمد منايند

. به انور خبشيدند» دلسوزي«افغانستان را به  خاطر کمي 
مناسبات متقابل ميان روسيه «ديدگاه رمسي مسكو اين بود آه 

به طور آلي و روي  1922-1921طي سال هاي شوروي و افغانستان 
 260.»هم رفته بار نزديكي فزاينده داشت

  

 :شورش در پامري: 1926-1925رخدادهاي سال هاي 

نيز ازبيك ها، ترآمن ها و  و(ها  تاجيك 1920در سال هاي دهه 
پيوندهاي بسيار ) رود فرا(دريا  با پار افغانستان ي) قرقيزها

اران رشته نامريي به هم دوخته شده تنگاتنگ داشتند که با هز
هر رويداد مهم در ترآستان شوروي در آن سوي ساحل آمو . بود

پس از نابودي جنبش بامساچي هاو . بي درنگ بازتاب مي يافت
، شوروي ها حاکميت خود را در 1926گريز ابراهيم بيک در سال 

در آغاز برقراري ارتباطات نظامي و . سراسر منطقه هپن کردند
ني، پاسباني مرزهاي چيين، فارسي و افغاني چونان ادامه مد

اما . سياست استعماري و تقويت حكومت روسيه در منطقه بود
حتوالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي گسرتده بعدي حکومت شوروي 
براي باشندگان آسياي ميانه پيامدهاي مستقيم و براي 

ري مستقيم بس مهسايگان در افغانستان و چني باخرتي پيامدهاي غ
و  1924از مجله، جداسازي ملي پياده شده در  . بزرگي داشت

منجر به باالگريي متايالت ملي شد و چشم  261اجياد پنج مجهوري ملي
 . اندازهاي نو توسعه براي مسلمانان مهه منطقه را گشود

اين رابطه، بايسته است به شورش آوهنشينان روشان و شغنان  در
قيام ها بر  اين. آابل اشاره مناييم تافغاني در برابر حكوم

سنگني،  گشايش  اثر خودسري هاي کارمندان حکومت، وضع ماليات
هاي ديگر بود که از سوي  مکاتب دخرتانه و زنانه و نوآوري

 . دولت به زور حتميل گرديده بود

هاي  ديدگاه تاريخ افغاني، اين قيام ها تنها خبشي از قيام از
مي  نگران بيبستم سده بيست را طي دهه فزونشماري بود آه آابل

برجسته  از ديدگاه تاريخ ملي تاجيكي، رويدادهاي اما. ساخت
درست خواهد بود هرگاه بگوييم که قيام هاي تاجيك . يي بود

 بدخشان افغاني مي توانست به رويدادهاي چشمگريي براي هاي

                                                 
، 1922-1917، سياست خارجي روسيه شوروي در سال هاي .مايسکي، اي.  260

 .146، ص 1927مسکو،  اطالعات سرخ، 
 تاجيکستان، ازبيکستان، ترکمنستان، قرغيزستان و قزاقستان.  261
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سخن بر سر آن است که در . تاجيك ها و تاجيكستان منجر گردد
خشان افغاني، تاجيک ها زير فشارهاي فزاينده تباري از بد

است که تاجيك  طبيعي. سوي اقليت پشتون در اين استان بودند
هاي افغانستان مهه داليل را دست داشتند تا دست کم به مهدردي، 
هرگاه نه آمك، از سوي حكومت تازه تشکيل شده تاجيكستان، 

  .سنجش منايند

هشت  ،1925ت و ضد پشتوني تابستان سرآوب قيام ضد حكوم هنگام
گرفتند در  تصميم هزار نفر از تاجيك هاي بدخشان افغاني

به حکومت  آن ها. مجهوري جوان تاجيكستان، پنهان شوند
رهرب  -حمرم بيک. خم باي مراجعه آردند تاجيکستان در قلعه

شورشيان به منايندگي از باشندگان خواهش منود تا به آنان در 
سوسياليسيت تاجيكستان اجازه بود و  خود خمتار شورويخاك مجهوري 

او خواهش کرد در صورت پاسخ رد، براي شورشيان  .باش داده شود
. بود 1922 يادآور رخدادهاي سال وضعيت. اسلحه داده شود

هنگامي آه خباري ها از افغاني ها در مبارزه در برابر 
اين : بودمگر، اين بار قضيه برعكس . بلشويك ها کمک خواستند

بار، افغاني ها از تاجيك ها در رويارويي با امان اهللا خان 
 .کمک مي  خواستند

بدخشان افغاني چه  پاسخ حكومت شوروي به درخواست تاجيك هاي
بود؟ پس از رايزني هاي چند با مسكو، موضوع به تاشكنت 

) شوروي و چه انگلستانچه ( حكومت مانند مهيشه،262.احاله شد
قيام نيت بد کدامني طرف سومي را دخيل مي  ايناين بار هم در 

شوروي ها بنا به داليلي گمان مي آردند آه شورش را . دانست
به آمك آقاخان  چرتال) فرمانفرماي( انگليسي ها و مهو  خمتار
رييس حزب  -اين رابطه، تالپيگو در. سوم بر انگيخته بودند

كومت رييس ح-شاه تيمور آمونيست تاجيكستان به شريين شاه
. ر باره شورشد و اينک...« :رهنمود داد تاجيكستان اين گونه

يادآور وضعيت مهانندي در  آشفتگي هاي  خيلي جدي است که موضوع
آه از سوي انگليسي ها در پارس به راه انداخته  ايومود است

  263.شده بود

 سياست. است مرد ترقيخواه، نوآور و براي ما سودمند -اهللا امان
) هوادار انگليس(انگلوفيل  ستار تعويض وي با يکانگلستان خوا

. انگلوفيلي است وي سخت است، چون کابينه اش براي264.است
اميدبسنت به  روابط با افغانستان پيچيده تر و بدتر مي شود و

درست به مهني دليل، ما نبايد از . انقالب کنون سرابي بيش نيست
متحد ما  شورش در بدخشان افغاني که ضد حكومت موجود يعين

                                                 
 .21، برگ60، کارتن 1، پرونده ويژه1بايگاني مرکزي دولتي تاجيکستان، فوند .  262
را اعالم نموده » جمهوري ترکمني«است که حتا استقالل 1925منظور از شورش ملي ترکمن هاي ايران به سال  .  263

 .بودند که مورد پشتيباني شوروي ها قرار نگرفت
حتليل تالپيگو بدر اين زمينه بسيار دقيق بوده است زيرا پسان ها .  264

امان اهللا خان و روي کار آمدن  درست اين خواست انگليسي ها با سرنگوني
 .گ-.نادرخان به حتقق پيوست
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اين هدف اصلي استعمارگران انگليسي .  آنيم است، پشتيباني
 .265»است

 مني توان روشن آرد، که آيا انگليسي ها و آقاخان امروزه 
آرده  هوادار آن ها به راسيت از پامريي هاي شورشي پشتيباني

گر چه . مني رود چنني کاري رخ داده باشد بودند يا نه؟ گمان
هند بريتانيايي در خاك نزديك مرز  متوضعييت آه از سوي حكو

به هر آسي امكان مي داد بي درد سر سالح  خود اجياد شده بود،
 . انبار آند

از مجله (مهچنان پوشيده نيست آه رهربان بومي منطقه يي افغان 
از حكومت مرآزي چندان پشتيباني مني آردند و متايل ) تاجيكي

به دولت  خود را »تخدما«آنند و  داشتند مواضع خود را تقويت
گونه، فرصت مناسيب  اين. هاي آشورهاي مهسايه ارائه مي آردند

آمد تا نفوذ خود را ميان تاجيك  براي دولت دوشنبه به دست
مشرتيان  ها از مانند آن آه ايراني. گسرتش دهد هاي افغانستان

 .پشتيباني مي آردند خود در واليت هاي باخرتي افغانستان

ونه چرخش رخدادها براي حكومت شوروي آه مني است، اين گ مسلم 
. را از دست بدهد، بيخي پذيرا نبود خواست احنصار سياست خارجي

نگراني از  ، و نه»ميان تاجيكي«متايل به حتكيم مهبستگي  عدم
رجنش امان اهللا، آوند وزنيين در خودداري از ارايه آمك به 

ه در برابر زيرا هنگامي که سخن بر سر مبارز. افغاني ها بود
قطغن بود، مهني تالپيگو نشرميد بر سازماندهي  پناهندگان در

اداره کل سياسي در خاك آشور مهسايه » دسته هاي چريكي«
پيوندهاي مرزي با ملت هاي مهتبار و  حتكيم. پافشاري آند

ميانه، روشن است در مدار منافع دوليت شوروي  خويشاوند آسياي
مجهوري جوان تاجيكستان مبين بر نتيجه، شانس  در. وارد مني شد

تراز منطقه يي از دست  تقويت موضع بني املللي خود دست کم در
که از پاسخ رد حكومت تاجيكستان نوميد شده  پناهندگان. رفت

 در آن سوي مرز، گروه .بودند، دوباره به افغانستان بر گشتند
شورش فرستاده شده  ويژه يي از هندوها آه از کابل براي سرآوب

تاجيك هاي افغاني ديگر از  266.بود، در انتظار آن ها بود
  267.تقاضاي کمک نكردند دولت دوشنبه

                                                 
، 81، کارتن1، پرونده ويژه1بايگاني مرکزي دوليت تاجيکستان، فوند.  265
 .34برگ

 .115مهان جا، برگ .   266
در سال هاي پسني حکومت شوروي، از سوي تاريخ نويسان تالش هاي به .  267 

وانگهي . موع تاريخ مليراه انداخته شد مبين بر درک انتقادي از جم
 . دلچسپي به مهتباران باشنده آن سوي رود آمو افزايش يافت

افغانستان » هوادار پشتوني«در تاجيکستان، به ويژه تاريخ نگاري سنيت 
خدمات شايسته يي . به باد نکوهش ها و سرزنش هاي بس تندي قرار گرفت

سيد انور شاه را در اين زمينه افغانستان شناسان تاجيکستاني مانند 
براي به دست آوردن آگاهي بيتشر . عمرف و خال نظر نظرف، اجنام دادند
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  :نتيجه

فروپاشي امپراتوري هاي  پس از جنگ جهاني اول که به دوره
و روسيه اجناميد، در تاريخ آسياي  جمارستان -عثماني، اتريش

. مدآشور ملي نو در نقشه جهان منا پديد آ چند. مهم بود ميانه
در اروپاي . پولند و فنلند به آساني از روسيه جدا شدند

چكوسلواآي به سرعت  يوگوسالوي و ورسال، نتيجه آنفرانس در خاوري
. رومانيا و جمارستان تقسيم شد ترانسلوانيا ميان. اجياد شد
هم که در ترکيب خود منطقه يي با باشندگان روسي  ملداويا

ضد  ر حوزه بالتيک يک نوارد. داشت، چونان يک کشور ظهور کرد
 اين ها واحدهاي کشوري ساختگي و مهه. شد» کشيده«بلشويكي 

حمكوم به فنا  ناپايدار بودند آه در صورت فروپاشي نظام شوروي
يي را ميان شوروي  بودند و وظيفه آنان اين بود تا نقش اليه

  268 .ها و جهان بازي منايند

دولت «دشواري براي ماوراء قفقاز و آسياي ميانه، مناطق بس 
هرچه . ملي بودند) داراي حق تعيني سرنوشت(و خودگزيين » سازي

بود، کشورهاي بزرگ عمال از استعمار زدايي در آسياي ميانه 
 .چشمپوشي آردند

 تلوحيي از بلشويك ها در رويارويي آن ها با پشتيباني 
ناسيوناليسم در  مسلمانان، در خودداري غرب از پشتيباني

فقاز و جنبش ضد بلشويسيت بامساچي ها در آسياي ميانه ماوراي ق
در فرغانه و خبارا  آه با شعارهاي پان اسالميسم و پان ترآيسم

آسياي ميانه ساحل راست آمو  مهه. برآمد کردند، ظاهر گرديد
آن هم، به گونه .  ماند) روسيه ترازي نه(براي روسيه شوروي 

نديد، بل حتا  ا زيانمواضع روسيه در اين منطقه نه تنه عيين،
که ظاهرا از ( خبارا و خيوه چون با شوروي سازي. حتكيم هم شد

اين سرزمني ها  ،)مستقل مشرده مي شدند 1920 سال تا 1860 سال
  .يکسره زير آنرتل روسيه درآمد

                                                                                                                                                             
خال نظر نظراف، جنبش هاي اجتماعي در سال هاي : در زمينه نگاه شود به

     1989دهه بيست سده بيستم در افغانستان، دوشنبه، انتشارات دانش، 
که در سده نزدهم درست مهني موضوع در باره افغانستان صدق مي کند .  268

به عنوان يک منطقه حايل ميان روسيه و بعدها شوروي و جهان اجياد شد و 
درست پس از فروپاشي شوروي و بازگشت نريوهاي اين کشور از افغانستان 

مذهيب و زباني فروپاشيد  -عمال به چند سازواره بنا به نشانه هاي تباري
الت متحده از سوي نريوي تا اين که در اثر پيشگريي اسرتاتيژي جديد ايا

جديد طالبان که با مهکاري کشورهاي عربي و پاکستان و کارروايي هاي 
انگليس و امريکا اجياد شده بود، جاده صاف کين گرديد و زمينه را براي 
آمدن نريوهاي ائتالف بني املللي به رهربي امريکا در کشور فراهم ساخت که 

ار زير داربست تاثري نريوهاي اين گونه، متاميت کشور دوباره، اين ب
 . امريکايي احيا گرديد

 
شايان يا آوري است که هرگاه نريوهاي ائتالف بني املللي کشور را ترک 

زباني و مذهيب  -بگويند، باز هم فروپاشي کشور به سازواره هاي تباري
يک امر ناگزير و اين بار خونبتار تر و خطرناکرت از گذشته خواهد 

      .گ-.بود
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براي  جنگ جهاني اول مي پنداشتند آه حق ملت ها پريوزمندان
ملت ها به نداهاي  )يگل(جممع . تعيني سرنوشت براي مهگان نيست

پيشني مبين بر احياي امارت و  امري -نوميدانه سيد عامل خان
گوش  «خلق هاي ترآستان مبارزه«عثمان خواجه به پشتيباني از 

منافع دفاع از حاآميت دوليت فدراسيون روسيه  منافع. کري داشت
 در سال هاي باالتر از حق تعيني سرنوشت فرغاني ها و افغانستان

- 1926 در سال هاي پامريي ها ،1922ها در سال  و خباري1919 - 1920
خارجي در مهه موارد بررسي شده،  عامل. ارزيابي مي شد 1925
يعين روسيه و  آننده بود آه در رفتارهاي  بازيكنان عمده تعيني

 . انگلستان ظاهر شد

عمده در دادن پاسخ رد در زمينه خودخمتاري براي مجهوري  انگيزه
بود آه به خاطر کمرنگ بودن  ي ميانه، بيم از آنهاي آسيا

 در مسري تقويت پان ناسيوناليسم، توسعه و بسيج آسياي ميانه
آن هم در حايل که پان . اسالميسم و پان ترآيسم سري خواهد کرد

بل به  ،»پان ترکيسم«ترکيسم را انگليسي ها نه به مفهوم 
آملان و  هواداريعين گسرتش هژموني ترآيه » پان تورکيسم«عنوان 

 در هپلوي اين ها، انگليسي .ضد انگلستان ارزيابي مي کردند
 باشندگان آسياي ميانه و فناتيسم اسالمي ها، از وحدت مذهيب

» انديا آفيس«در ميموراندوم تدوين شده در : شان مي ترسيدند
قيام  در امكان به بلشويسم جدي تري نسبت خطر«: آمده است که

اجياد چند آشور مستقل  لشويك ها و تالشسراسري اسالمي ضد ب
 .»اسالمي است

آن چه به تالش هاي افغانستان مبين بر بازي منودن  نقش مستقل 
خود در سياست منطقه يي مي گردد، مي توان گفت که هيچ 

روي هم رفته، جنبش هاي ملي و . دستاورد خوبي به مهراه نداشت
ه بيستم نقش بي اسالمي آسياي ميانه در سال هاي دهه بيست سد

مبارزات . ثبات سازنده يي را براي رژمي امان اهللا بازي آردند
فرغاني ها و خباري ها در برابر حكومت شوروي آه از سوي امان 
اهللا پشتيباني نشده بود، به تعميق رويارويي ها ميان رژمي 
ضعيف امان اهللا و روحانيت خمالف حمافظه آار، اجناميد و خليلي 

يكي از عللي بود آه » عامل خباري«اين «نداشت آه عادالنه مي پ
 269».سر اجنام به شكست امان اهللا اجناميد

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
-96عياري از خراسان، چاپ دهلي، صفحات : نگاه شود به .   269

100. 
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 داکرت  کمال عبداهللا يف

 270عياري از خراسان
 

انگور فروش، تاجيک تبار از روستاي  -271فرزند رشيد -حبيب اهللا
در چهل کيلومرتي مشال کابل،که براي نه .] گ-کوهدامن[کلکان 

يکي از چهره هاي شگرف  –امري افغانستان شد 1929در سال ماه 
وي . تاريخ نو افغانستان و تاريخ مهاجران آسياي ميانه، است

بيشرت مولفان و . معروف است سقاءدر افغانستان به بچه 
معاصران وي مهاهنگ بودند که در او دلريي، جاه پرسيت و 

حبيب اهللا،  272.ماجراجويي با خداجويي و پارسايي در آميخته بود
پيوسته آرزوي متحد ساخنت مسلمانان آسياي ميانه به خاطر 
رهايي آن ها از  چنگ فرمانروايي خارجيان را، در سر مي 

 .          پرورانيد
 
 :سقاءگوشه هايي از زندگينامه بچه 

.] گ-برازنده[، نويسنده، دانشمند و رجل اجتماعي .]گ-سخنور[
عياري «در رمان تارخيي  -)1987-1907(خليل اهللا خليلي  -افغاني

به قهرمان اين » خادم دين رسول اهللا -حبيب اهللا امري: از خراسان

                                                 
مقاله دست داشته بر بنياد خبش هايي از اثر داکرت کمال  عبداهللا يف .  270

از سني زيان تا «:که در دست آماده ساخنت براي چاپ است، زير نام
، نوشته »1934 -1917خراسان، تاريخ مهاجران آسياي ميانه در  سال هاي 

 .ستشده ا
در اين جا بايسته مي دامن از جناب استاد کمال : يادداشت گزارنده

عبداهللا يف که از سر مهر منت را پيش از چاپ از راه انرتنت به دسرتس اين 
 .کمرتين گذاشته اند، ابراز سپاس و ارجگزاري بي پايان منامي

 .هدايت اهللا  نام داشته است -بر پايه مدارک ديگر، پدر حبيب اهللا .  271
استاد واصف باخرتي در مقدمه بلندبااليي که بر کتاب عياري از .  272

درنگي در کنار «اثر گرانسنگ روانشاد استاد خليلي زير نام  -خراسان
در باب حبيب اهللا کلکاني، هر ... «: نگاشته اند، مي نويسند» شط تاريخ

 رهرب جنبش دهقاني، راهزن، خادم دين رسول اهللا،: گونه سخن گفته اند
گماشته استعمار، پيشاهنگ پيکار با سيطره ديرين يک دودمان سلطنيت، 
رزمنده دلري و جگرآور، ناجموي گربز و مکار، ابزار دست چند روحاني و 

 ...زميندار بزرگ و چه و چه هاي ديگرو
ويل، سوگمندانه تا کنون کمرت تاريخ نويسي مهت گماشته است که سيماي  

مهان گونه که بوده است، ترسيم کند و به اين مرد شگفيت بر انگيز را 
حتليل و تعليل رويدادهاي جامعه يي که خيزش حبيب اهللا کلکاني را در بطن 

عامل ديگري که در اهبام آميز ماندن سيماي . خويش پرورده، بپردازد
کلکاني ياري مي رساند، اين است که ما فرزندان اين مرز و بوم، مطلق 

ما اصال به بغرنج بودن شخصيت آدم ها . هستيمگرا ترين مردم اين سياره 
و به ويژه رهربان و فرمانروايان و چند جانبه بودن حادثه ها باور 

 . گ-»...ندارمي



 141

اثر وي بر پايه چشمديدهايش به رشته . نوشته پرداخته است
نگارش درآمده است و به مهني دليل ارزش ويژه يي چونان يک اثر 

ني، خليلي، متمايز از بيشرتينه مولفان افغا. سنيت ادبي دارد
خوش بيين  دارد و وي را  چونان قهرمان جنبش  سقاءبه بچه 

 . اسالمي  مي پندارد
 

در کلکان کوهدامن پا به گييت  1890حبيب اهللا شايد در سال 
او نتوانسته بود درس هايش را در مدرسه به پايان . گذاشت

پدرش به آن مي باليد که در هنگام جنگ دوم افغان و . بربد
.] گ-»سپاه اسالم«[به رزمندگان  1880 -1878اي انگليس در سال ه

حبيب اهللا با پدر خود در باغ حممد حسني خان  273.آب مي رساند
مستويف  -)خليل اهللا خليلي -پدر زندگينامه نويس آينده اش(

در . پدر امان اهللا خان، کار مي کرد -املمالک امري حبيب اهللا خان
انگور در بازار  کودکي، حبيب اهللا گاهگاهي ناگزير به فروش
به  1919به سال . بود که براي وي پيشه بس خسته کننده يي بود

به  1919وي در جنگ با انگليسي ها در سال . خدمت نظامي رفت
عنوان رزمنده هنگ پاره چنار به فرماندهي سپهساالر نادرخان، 

 . شرکت کرد
 

 استاد خليلي مي نويسد که حبيب اهللا با نربد خباري ها در برابر
او، مهراه با باشندگان ديگر . داشت ژرف ارتش سرخ، مهدردي

استان هاي مشايل، سرازيري چندين هزار مهاجر آسياي ميانه را 
مي ديد و بازگويي هاي آن ها را در باره واژگوني خباراي 
شريف، آمدن روس ها، خشونت ها و سختگريي هاي سپاهيان سرخ، 

گاهگاه سري به باغي که به گواهي خليلي، حبيب اهللا، . مي شنيد
پادشاه نگونبخت خبارا بود و باش داشت، مي  -در آن عامل خان

قرار » شاه واژگون تاج«باري؛ جوان دلري مورد عنايت . زد
 274الال. گرفت و پيشنهاد کرد که در زمره خدمتگذاران او در آيد

خدمت آن ها به عهده من . پدر و مادر پري دارم«: پاسخ داد
ي که به قصد جهاد جانب خبارا رفتيد، مرا صدا اما، روز. است

  275».کنيد
اين پاسخ منونه مسلماني بود، که به آيني مقدس خود، مادر و 

هر چه بود، به سخن خليلي، چنني امکاني به . پدرش وفادار بود
در هنگام شورش ضد شوروي در خباراي خاوري به . او داده شد

ي از داوطلبان ، دسته هاي1922رهربي انور پاشا در سال 
به .] گ-دسته هاي شريدالن پنجشريي -به قول استاد خليلي[پنجشريي

-پنجشريي[مولوي عبداحلي .] گ-شيخ االسالم. [خبارا رهسپار شدند
امري آينده افغانستان، در اين دسته  -و حبيب اهللا کلکاني.] گ

                                                 
 . او به نام سقاي شهيدان شهرت يافته بود.  273
 . حبيب اهللا را دوستانش الال مي گفتند -برادر بزرگ  -الال.  274
خادم دين رسول اهللا،  -ري حبيب اهللام: ، عياري از خراسان.خليلي، خ.  275

در چاپ کابل، نگاه : يادداشت گزارنده( 75، برگ 1981چاپ دوم دهلي نو، 
 ). 87-85شود به صص 
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در حومه  1922،276در زمستان سرد اوايل سال  سقاءبچه . بودند
 . يده بوددوشنبه جنگ

 
شايد، گفته هاي خليلي در باره جنگيدن شخص حبيب اهللا در نربد 

تراوش خيالپردازي  -جنبش رهايبخش مسلمانان در خباراي خاوري
مگر اين فاکت کامال در  277.باشد.] گ-داستان[هاي نويسنده 

چهارچوب وضع تارخيي سراسري پيش آمده در منطقه در سال هاي 
 .خواني دارددهه بيست سده بيستم،  مه

 
هنگ (» قطعه منونه«پس از چندي، حبيب اهللا به خدمت نظامي در 

هوادار انور، آن  -که افسران ترکي، از مجله مجال پاشا) منونه
به  سقاءآوند پذيرش بچه . را فرماندهي مي کردند، درآمد

خدمت نظامي گويا گواهي کتيب يي گرديد، که زماني از سوي 
دلري داده شده  278)افسر دونپايه(» طضاب«جنرال انور پاشا به 

هر چه بود، جتارب نربد با ارتش سرخ در خباراي خاوري در  279.بود
 .، در درخشيدنش در ارتش سودمند از کار برآمده بود1922سال 

                                                 
 .)گ– 107-106در چاپ کابل در صص. (94مهان جا، برگ .  276

 -، داستان بلند تارخيي»عياري از خراسان«با توجه به اين که .  277
است که آميزه يي از بازتابيده هاي گوشه  رمانتيک است، روشن -سياسي
تاريخ خونبار ريالستيک سياسي کشور و داستان پردازي ها » مصلوب«هاي 

از اين رو، در برخي از جاها، با . و پرده آرايي هاي رمانتيک است
ه به اين که در مهچو آثار؛ منابع، مآخذ و سرچشمه ها به دست داده جتو

هايي از آن با تاريخ پيوند دارد و چه مني شود، متيز اين که چه چيز
 -چيزهايي تراويده جوالن خامه آفريننده اثر مي باشد، دشوار مي منايد

به » افغانستان در پنج قرن اخري«چيزي که روانشاد فرهنگ نيز در کتاب 
 . آن اشاره منوده اند

استاد باخرتي، ضمن ستايش از اثر ماندگار استاد خليلي در زمينه  چنني 
از اين ديدگاه که گه گه اين نثر دلنشني طليسان ...« : نگارندمي 

حريرين داستان تارخيي بر دوش مي افگند، گاهي صرف به نبشته يک 
تارخينويس حرفه يي مهگون مي شود و گاهي به شيوه بيان نقادان و 
روايتگران نزديکي به هم مي رساند و به يک سخن، به هر سطح اين منشور 

مي، خواننده دادگزين را به ستايش قلم جوالنگر خليلي بلورين که بنگر
 .»برمي انگيزد

اين که استاد داکرت عبداهللا يف به عنوان يک تاريخ نگار و پژوهشگر  مني 
تواند بازگفته هاي استاد خليلي را در زمينه شرکت جنگجوي کوهدامن 

ا زمني در نربدهاي بامساچيان زير فرمان انور پاشا در حومه دوشنبه ب
سپاهيان سرخ دربست بپذيرد، و به آن با قيد احتياط موشکافانه برخورد 
مي منايد، تنها از موضع يک تاريخ نويس حرفه يي با وسواس است که 

 .دادگرانه هيچ رواييت را بدون سند و مدرک مني پذيرد
به هر رو، مادامي که استاد و مدارک موثقي در زمينه اشرتاک رزجموي 

در نربدهاي حومه دوشنبه ارايه نشود، به  -ادهاي فرارودکوهدامن در رويد
»  روايت«و » افسانه«اين موضوع از ديدگاه تارخيي، کماکان به ديد 

      .گ-.نگريسته خواهد شد تا يک فاکت راستني تارخيي
 123469پرونده جنايي مشاره . بايگاني کميته امنيت دوليت ازبيکستان.  278

قانون جزايي شوروي  60-58نايت، از سوي  اصل با اهتام ابراهم بيک در ج
). 12469: بعدي(، )قانون جزايي روسيه فدراتيف 4-58، 2-58(ازبيکستان 

 44برگ 
رشادت «: رواتشاد استاد خليلي اين رويداد را چنني پرداز مي منايد . 279

و دلريي وي نظر جرتال ترک را جلب منوده و نامه خمتصري که توقيع وي در 
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افغانستان را شورش هاي  1920در نيمه دوم سال هاي دهه 

ان مي مالي  لنگ و ديگر -پيوسته يي به رهربي عبدالکرمي
سپاهي، در آرام کردن و فرونشاندن اين  -حبيب اهللا. لرزاند

او پس از چندي به اهتام نقض انضباط در . شورش ها شرکت داشت
با آزاد . روستاي خودش به زندان مي افتد، مگر مي گريزد

در کوهدامن با . شدن، دسته تاراجگر کوچکي را گرد مي آورد
روزگار بسر مي برد که از کاروان ها » سهم«تاراج و گرفنت 

مشغله چندان جنجال بر انگيز و نادري در افغانستان آن وقت 
دلريي وي، روحانيت خمالف دولت را، از مجله هواداران . نبود

بايد . برادر امان اهللا را به خود جلب مي کند -نصراهللا خان
بگوييم که تبليغات ضد حکوميت در روح آشوبگر شورشي، پاسخ 

باالروي ها، نه تنها با  ي کند و موفقيت درزنده يي پيدا م
برجستگي هاي شخصي رهرب و پريوزي هايش، بل به پيمانه چشمگريي 

 .با محايت توده هاي مردمي  و روحانيت تامني مي گردد
 

پري گلبهار، مي  –حبيب اهللا خود را مريد مشس احلق جمددي کوهستاني
غانستان  جمددي ها خاندان نقشبندي با نفوذي در اف. مشرد

 .بودند و هستند
 

 :شورش
در افغانستان ناخشنودي از سياست هاي  1928در پاييز سال  

اصالح طلبانه امان اهللا با پيگرد رهربان مذهيب سرشناس از مجله 
حضرت  280.حضرت صاحب  گل آقا  از شور بازار، به پختگي مي رسد

طرح قانون اساسي  1923گل آقا با آن سرشناس بود که در سال 
را در حضور مهه درباريان  زير پاي امان اهللا اندخت و گفت که 

 . اين  کار يک مسلمان نيست، کار يک کمونيست است
  

بزرگ خاندان مصاحبان از پشتون هاي حممد (جنرال نادر خان 
انگليس، که در تبعيد در  –قهرمان جنگ افغان -)زاي دراني

                                                                                                                                                             
و را رتبه ظابطي داده بود و چنان که از اين پس خواهيم آن بود، ا

نوشت، هنگامي که الال در قطعه عسکري در کابل شامل شد؛ يکي از داليلي 
الال اين ورقه . که آموزگاران ترک وي را جلب منودند، مهان ورقه کوچک بود

را به شکل تعويذ در غالف چرمي يي که از مشک پدرش جدا کرده بود، بر 
 .. ، چاپ کابل 107عياري از خراسان، ص : برگرفته از . مي آوخيت گردنش

شري آقا از  -و برادرش) گل آقا(حضرت شور بازار  -حممد صادق جمددي.  280
جمددي ها از بارماندگان صويف اصالح . خاندان سرشناس جمددي نقشبندي بودند

ان بودند که در هند  شاخه خاند) 1624-1564(شيخ امحد سريهندي  -طلب
به شور بازار  (به افغانستان  19نقشبندي را اجياد کرده بود که در سده 

 1919حضرت شور بازار که  امان اهللا را در سال . آورده شده بودند) کابل
در آينده حضرت شور . مهمي در واژگوني وي گرفت سپس نقش تاجگذاري کرد،

 .کمک کرد 1929بازار  به نادر شاه براي آمدن به قدرت سال 
 

Naby, Eden, Magnus, Ralph H. Afghanistan. Mullah Marx, and Mujahid.- 
Colorado &Oxford:Westview Press, 2002. –p.42. 
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رمانفرمايي افسران فرانسه بود، مهچنني از اصالحات امان اهللا و ف
  281.ترکي ناخشنود بود

 
تاجيک نشني در مشال کابل به ) تگاب(کوهدامن،کوهستان و تگاو 

حبيب اهللا با سازماندهي . مرکز ناخشنودي ملي مبدل شده بود
پاسخ به دسته هاي امري که براي دستگريي مالي تگاو گسيل شده 

ب اهللا از رفته رفته مشار رزمندگان حبي. بودند، شهرت مي بايد
 1928در نوامرب سال . نفر افزايش مي يابد چهار صدتا  يازده
زادگاهش يورش مي برد و مشاري از   -به کوهدامن سقاءبچه 

  1928مهزمان با آن در نوامرب . کارمندان دوليت را مي کشد
 . پشتون هاي شينواري در منطقه جالل آباد شورش مي کنند

 
گاه افغاني اين اقدامات خود شايان ياد آوري است، که از ديد
درست مانند خبارا در سال هاي (انگيخته نبود، به آن معنا که 

از سوي رهربان صوفيه، مالهاي » فتوا«به شکل ) 1922 -1921
فتواها در بر دارنده آيات . سرشناس و عاملان صادر شده بود

شرط حتمي اين . قرآن، احاديث و رخدادهاي تاريخ اسالمي بود
رپيچي از اطاعت دولت و کارگريي از خشونت در قبال فتواها س

بدون فتوا روشن بود از مجله مني شد . مسلمانان خالف کار بود
  .پايتخت دولت محله مي کردند –به کابل

 
خود امان اهللا که در حق به جانب بودن خود باورمند و در 
متايالت خود مبين بر رساندن تا پايان اصالحات خود پيگري بود، 

ارزيابي مي کرد، » جديديزم«با شورشيان را از موقف  ياروييرو
به عنوان » نادان«هاي يعين چونان درگريي ميان اصالحگران و مال

او  282.مبارزه دانش در برابر ناداني و روشين در برابر تاريکي
 -عوامل سياسي، اجتماعي و عمده تر از مهه عامل فرهنگي شورش

ري از هويت شان تا پاي جان مهانا کوشش مردم مبين بر پاسدا
براي افغاني ها، از مجله . را، مني ديد يا مني خواست ببيند
جوانان و دخرتان و ) غري مذهيب(منع پوشيدن چادر، آموزش مدني 

بسياري ديگر از نوآوري هاي ديگر، که از سوي اداره پادشاه 
 . رواج يافته بود، به هيچ رو پذيرا نبود

 
راي برگردانيدن دوشيزگاني که امان شورشيان آماده بودند ب

اهللا آنان را براي آموزش به ترکيه گسيل داشته بود، مبارزه 
براي آن ها مهچنني پذيرا نبود که روس هايي که با . کنند

بگذار  -هواپيماهاي افغاني پرواز مي کردند، بر سر مسلمانان

                                                 
281  .Naby. Eden, Magnus. Ralph H. Afghanistan. Mullah, Marx. And Mujahid.- 
Colorado & Oxford: West view Press, 2002. –P.42 
 
282 . Stewart, Rhea Talley Fire in Afghanistan 1914 – 1929. Fight. Hope and the 
British Empire. –New York: Doubleday & Company, INC. 1973.-P419. 
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 283.حتا بر کساني که بر دولت خود شوريده بودند، مبباري کنند
مذهيب مي توانست هنگامي که  -بته، اين انگيزه مهم فرهنگيال

کار به اقدام مشخص مي رسيد، حتريف شود و به فساد کشانيده 
از مجله، رهربان مذهيب مي دانستند چگونه مکانيزمي بسيج . شود

اعرتاضي را، به کار گريند  و مي توانستند، هواداران شان را 
 .بازي بگريند با جلب آن ها به اين و آن  سو، به

 
غري رمسي  )کاريزماتيک(فرمهند رهربان مذهيب  -علما و مالها 

مذهيب و ساختار  -افغانستان، مظهر گوناگوني پيچيده تباري
عشايري افغاني بودند و شگفيت بر انگيز نيست که جموز آن ها 
مي توانست هم به عنوان پشتيباني و هم در  خمالفت با بچه 

 . ، جهت داده شودسقاء
 
 

و سراجنام، يک نکته با امهيت ديگر براي درک وضع سياسي ...
رهربان مذهيب خود خبشي . افغانستان را نيز بايد در نظر داشت

از مردم بودند و اليه سياسي مهمي بودند که براي زندگي 
خودشان مبارزه  مي کردند و در سياست امان اهللا هتديدي را 

ني پريوزي شورش و اين وضع در  تام. براي خود مي ديدند
 .واژگوني امان اهللا تعيني کننده بود

 
هم در آن هنگام و هم پسان ها، بسياري در باره  نقش انگليس 
در حتريک شورش شينواري ها در جالل آباد و پشتيباني از خود 

خود . اين آوازه ها بي دليل نبودند. سخن مي گفتند سقاءبچه 
چ ادعايي بر انگليسي شورشيان بارها اظهار مي داشتند که هي

انگليسي ها با شورش کنندگان رفتار به مثلي . ها ندارند
دسامرب يک داکرت انگليسي  هژدهمبراي مثال؛ به تاريخ . داشتند

در عني زمان، بسياري آوازه ها . به حبيب اهللا زمخي شده کمک کرد
به ويژه در باره کاروايي هاي لورنس سرشناس عرب در 

چنني آوازه هايي در مطبوعات شوروي . ي شودافغانستان تاييد من
، سقاءفراوان ديده مي شد، که تالش مي ورزيد حبيب اهللا بچه 

عامل خان و استخبارات انگليس را در توطئه  -امري پيشني خبارا
 .واحدي خالف شوروي پيوند دهد

            
حفظ افغانستان به  -در واقع، هدف انگلستان بس روشن بود

به اين دليل، . باثبات، مگر پوشايل و عقب مانده عنوان دولت
انگليسي ها تدبريهاي بايسته را براي آن که سياست اصالح 

ن آبراي  284.طلبانه امان اهللا را متوقف سازند؛ به کار بستند
ها افغانستان دوست و باثبات الزم بود، در حايل که امان اهللا 
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انگليسي ها . در وضعي نبود که نه اين و نه آن را تامني کند
بر آن بودند که براي افغانستان مدل تئوکراتيک بيشرت مناسب 

از اين رو،  285.است، که از سوي استبليشمنت مسلمان اداره شود
ها به حومه کابل رسيدند، سفري انگليس به  سقاویهنگامي که 

اعالم بي طريف و عدم مداخله خود شتاب کرد که از سوي بسياري 
از کمک  به امان اهللا  و پشتيباني عملي به عنوان  خود داري 

  286.، تفسري شده بودسقاءاز  بچه 
از مجله، انگليسي ها رسانايي اسلحه يي را که امان اهللا در 

خريداري منوده بود،  1928هنگام سفر به انگلستان در مارچ سال 
اسلحه يي که در هندوستان چندين ده کيلومرت از . معطل کردند

مي توانست به امان اهللا در مبارزه با مرز دور تر نبود، 
عدم مداخله و معطلي  -سياست انگليسي ها. شورشيان کمک منايد

مگر،  287.به سود حبيب اهللا اجناميد.] گ-در ظاهر[حتويل اسلحه، 
براي  سقاءبه گونه يي که رويدادهاي بعدي نشان  دادند، بچه 

ود  تا انگليسي ها بيشرت  ابزاري براي برکناري امان اهللا، ب
مهره يي که آن ها  مي خواستند به عنوان رهرب افغانستان 

 288.ببينند
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 .گ-.پسان ها، انگليسي ها اين اسحله را به دسرتس نادر خان گذاشتند.  287
عني سناريو را امريکايي ها در برخورد با جماهدان در سال هاي دهه  .  288

هاي هشتاد و نود سده بيستم روي دست داشتند و آنان را چونان ابزاري 
براي برون راندن روس ها از افغانستان و کنار زدن حزب دمکراتيک خلق 

ي آرماني ارزيابي مي کردند تا اين که نريويي براي تشکيل يک نظام اسالم
برخورد پاکستاني . در افغانستان که براي غرب بس خطرناک و ناپسند بود

ها و عرب ها با جماهدان نيز ابزاري بود و به آنان به سان ابزاري 
چناني که کنون . براي رسيدن به اهداف اسرتانيژيک خود شان مي نگريستند

ه اسرتاتيژيک با طالبان چنني است و از آنان براي دستيابي به اهداف ويژ
 .خود شان هبره مي گريند

 
از مهني رو بود که پس از سرنگوني رژمي حنيب، ديگر جماهدان را که به درد 
شان مني خورد و رسالت شان پايان يافته تلقي مي گرديد، با انواع 

با به هم انداخنت آن ها و با راه اندازي کارزار  -دها و نرينگ هانترف
برخالف دوره جهاد با شوروي ها که (ابر آن ها تبليغات منفي شديد در بر

آن ها را نريوهاي جنبش مقاومت افغان مي خواندند و چونان رزمندگان 
، تضعيف و بدنام منوده و از ميان )جنبش آزادي افغانستان مي ستودند

برداشتند و زمينه را براي روي کار آمدن طالبان فراهم آوردند که به 
کين را براي پياده شدن نريوهاي امريکايي به  نوبه خود وظيفه جاده صاف
 .افغانستان  به دوش داشتند

اين است که به گونه شگفيت برانگيزي تکرار تاريخ را در درامه خونني و 
 .گ-.يمناندهبار افغانستان به چشم سر مي بي
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در ميانه هاي دسامرب، سپاهيان شورشي حبيب اهللا کابل را به 
حماصره درآوردند و عشاير پشتون راه   جالل آباد و هندوستان 

نفر به فرماندهي بچه  دو هزارمشاليان به تعداد . را بستند
سيد حسني، به باغ باالي کابل محله و  -يشو دوست با وفا سقاء

 سقاءبچه : امان اهللا در ميان دو آتش مي سوخت. آن را گرفتند
هر چند، او براي کاهش . در مشايل و شينواري ها در مشرقي

در ازاي وعده  سقاءخبشيدن به تنش ها، براي تطميع بچه 
 چهار صد هزارخودداري از محله براي مدت شش ماه با پرداخنت 

اين نرينگي بود  289.روپيه و دادن رتبه جنرايل به او تالش ورزيد
پادشاه . با هدف به جان انداخنت کوهدامين ها با شينواري ها

کرد و قبايل را به پشتيباني از » وضعيت نظامي«مهچنني اعالم 
سراجنام، در . با اين مهه، شورش پا مي گرفت. خود فرا خواند

واليات مشايل فتواي را با نکوهش روزهاي آخر سال، شوراي علماي 
مهچنني در مهه جا اعالم شد که خداوند دو . امان اهللا صادر منود

اين دو  290.ريده استفجوان دلري و رشيد را براي خدمت دين آ
سيد  -حبيب اهللا از کوهدامن و معاون وفادار وي –خدمتگار اسالم

 . حسني از چاريکار بودند
 

پيشواي  -از سوي پري تگاو سقاءجنوري بچه  13به تاريخ 
، به نام )دره پنجشريدر مشال از کابل تا (مسلمانان وادي مشايل 

فرزند يک ( سيد حسني. شد» تاجگذاري«اعالم و حبيب اهللا دوم 
دست راست و وزير  -»نايب السلطنه«) خانواده زميندار تاجيک

 .شد سقاءبچه  -حربيه حبيب اهللا
  

يصله کرد عقب نشيين هايي کند و امان اهللا ف 1929در اوايل سال 
امتيازهايي بدهد و در باره بسنت دبستان هاي دخرتانه و اجياد 

با شامل ساخنت رهربان مذهيب » پريوي از اصول اسالمي«شوراي ويژه 
سپس فرماني در باره لغو جلب و احضار . با نفوذ تصميم گرفت

، »هشت نفري«بر مبناي قاعده سربازگريي  -به خدمت ارتش
 16به تاريخ . وشيدن لباس و ديگر نوآوري ها، تصويب گرديدپ

جنوري وي گل آقا و ديگر منتقدان خود را رها کرد تا براي 
مگر ديگر براي عقب . مياجنيگري منايند سقاءتوافق با بچه 

هواداران پيشني پادشاه که در . نشيين ها، آشکارا دير شده بود
، آغاز به پيوسنت به مجع آن ها اعضاي خاندان شاهي هم بودند

 .شورشيان منودند
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 :امان اهللا و  مهپيمانان وي

کسي که دوست دارد به هر هبايي «بايسته است با اين قول که 
که شده فرمانروايي کند، نسبت به کسي که قدرت را براي 

سري از » دسرتسي به اهداف معيين الزم دارد، شانس بيشرتي دارد،
کساني که ( متعلق به گروه دومي امان اهللا 291.سازگاري تکان داد

وي . ، بود)قدرت را براي دسرتسي به اهداف معيين الزم دارند
يکي از رهربان درخشان مسلمانان اوايل سده بيستم بود که 

در سايه موهبت خدادادي که . براي اصالح جامعه سنيت مي کوشيد
از راه ارث به دست آورده بود، او قدرت را براي نوسازي 

فغاني از راه درهم آميزي دستاوردهاي متدن غري اسالمي جامعه ا
 . و سنتز فرهنگي با اروپا، هبره مي جست

 
با اين مهه، او توانست افغان ها را تنها براي دفع جتاوز 

. ، زير درفش ناسيوناليسيم متحد سازد1919انگليس در سال 
مگر، به دليل سياست هاي داخلي اش، علما، صوفيه و بسياري 

هنگامي که گروه هاي . ايل را در برابر خود برانگيختاز قب
شورشي با سر دادن صداهاي ترسناک شان کابل را با يورش 
گرفتند، کسي توانست امان اهللا را تسلي دهد و ياد آور شود که 
وي به عنوان يک اصالح طلب شکست خورده است، نه عنوان يک 

که وي در اصل مگر، براي خود امان اهللا مهمرت آن بود . شهريار
شکست خورده بود و به مهني خاطر، جزييات فين و شيوه هاي 

 . تاکتيکي حفظ  قدرت ديگر برايش ارزشي نداشت
 

چندي بعد، وي از قندهار براي بازپسگريي قدرت تالش هايي هر 
مگر با بي ميلي و بدون جوش و خروش . چند هم دير هنگامي کرد

قدرت . تاثري گذار بود چيزي که بر نتيجه کار –و شيفتگي خاص
براي وي به خاطر آن که افغان ها را به آن جايي که الزم مي 
مشرد، بربد، نه براي اين که آن را  با مالها  و مالک ها 

 .تقسيم کند
 

او براي اجياد دوباره وضعي که به وي جمال دهد اصالحات آغاز 
 مگر شانس براي پريوزي روز.  کرده را از سر گريد، مي کوشيد

تنها چيزي که او را آرامش مي خبشيد، . تا روز از دست مي رفت
مصطفي  -آن بود که يگانه اصالح طلب پريوزمند مسلمانان وقت

را به شاپوي ) »لنگي«(کمال اتاترک توانسته بود لنگوته 
ترک . اروپايي عوض کند و نوشتار عربي را به التيين مبدل کند

زي جامعه سنيت از راه ها موفق به راه افتادن در مسري نوسا
» وسرتنيزاسيون«هاي اجتماعي پيشني و اجنام  چشمپوشي از جتربه
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از باال شدند، مگر با جتارب بي مانند خود ) اروپايي سازي(
 .تنها ماندند.] گ-در جهان اسالم[
 
امان اهللا در پي تکرار جتربه ترکيه بود و مي کوشيد آن را  

در  !مگر افسوس. يگرالگويي بسازد براي جوامع مسلماني د
جامعه افغاني مرياث تلخ بي باوري به تقليد و پريوي از 
دستاوردهاي نوين و سازمانيافتگي فرهنگي باخرتزمني را برجا 

 . گذاشت
 

» ترکستاني ها«ترکيه کماليسيت و مهچنني  -متحدان اصويل امان اهللا
مهاجراني از آسياي ميانه شوروي از مجع آن ناسيوناليست ها (

جامعه ملي «پان ترکيست هايي که در سازمان نامنهاد و 
 .بودند) متحد شده بودند» ترکستان

 
امحد زکي وليدف  -»جامعه ملي ترکستان«اگر به گفته هاي رهرب 

باور کنيم، درست مهان ها بودند که در ) زکي وليدي طوغان(
در کابل از وزارت خارجه و ارگ شاهي در  1928اواخر دسامرب 

در مشار کساني که از . ستاني ها دفاع مي کردندبرابر کوه
بيک معروف به کور -قورباشي  شري حممد: امان اهللا دفاع مي کردند

بودند که گويا ) از مسرقند(و مهراه قل ) از فرغانه(شري حممد 
درکابل، فضايل مقسوم  292.خمصوصا از استامبول آمده بودند

 .ن ها پيوستبه آ)  قره تگيين(تاجيک کاراتگيين  -)مقصوم(
 

ما با اين کاري «: نوشت 1929جنوري سال  17وليدف به تاريخ 
ندارمي که چه کسي از اعضاي خاندان شاهي اين کشور را رهربي 
مي کند، مگر ما هر طوري که شده از استقالل آن دفاع خواهيم 

بگذار در خاک افغانستان ميان روس و انگليس جنگ در .....کرد
ترکستان کمرت از گوميندان چيين خنواهد  بگريد، نقش جامعه ملي

در آن  293»...بگذار هر کسي که باشد بر ما هتمت بزند. بود
هنگام،  آملان و ترکيه آغاز به سوء ظن منودن به انگليسي ها 
در دست داشنت به واژگوني  پادشاه کردند و از مهني خاطر، 

 . متمايل به پشتيباني از امان اهللا گرديدند
 

يدي براي متقاعد ساخنت آملاني ها به آن کوشيد که امحد زکي ول
 ممکن است هر آن افغانستان  صحنه جنگ انگليس و شوروي شود و

مانند گوميندان چيين  رهربي  جامعه ملي ترکستان مي تواند
جنبش ملي افغاني را به عهده بگريد و با طرد در آغاز 

                                                 
در اين هنگام پيوسته ) شري حممد کور( کورشري مد. شايد اين راست باشد.  292

استامبول بود، که سپس از آن مهراه قل به راسيت در . در افغانستان  بود
وي مهراه با کور شري مد زندگي مي کرد و به عنوان . جا  به کابل آمد

مگر، به سخن ابراهيم بيک، مهراه . ترمجان در سفارت ترکيه کار مي کند
در مزار شريف به کفاشي  1929قل  گرايش هاي صلحخواهانه داشت و در سال 

 .246برگ  -123469پرونده . مشغول بود
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يي انگليسي ها و سپس هم شوروي ها از افغانستان به برپا
 . مجهوري ملي موفق گردد

 
سن را که  –طوغان و پريوان او آرزو داشتند جتربه سون يات

توانست از استقالل چني هم در برابر بلشويک ها و هم در برابر 
در روشين اين موضوع، . جاپاني ها دفاع بکند، تکرار کنند

جامعه ملي ترکستان و وليدف بيش از حد پر مدعا يا نه در 
مداران شايسته که با واقعيت هاي سياسي افغاني سيماي سياست

در گام خنست، اين اعالميه هاي . آشنا بودند، برآمد مي کردند
پرهنگامه و گنده براي تاثري گذاري بر آملاني ها که  مهاجران 

 .ترکستاني زير تکفل آنان بودند، در نظر گرفته شده بود
 

دست از با اين مهه، زماني ترکستاني ها با اسلحه در   
ابرهيم بيک نيز تاييد مي کند که . پادشاه دفاع مي کردند

ميل تفنگ براي سرکوب شورش در  بيستکور شري حممد از امان اهللا 
هيم بيک در اين رابطه اابر. جالل آباد، به دست آورده بود

کور شري حممد را در جالل آباد يا در حومه آن، چنان که «: گفت
و دندان نشان داد و افتضاح به  وي چنگ. بايد، نشگون کردند

بار آورد و زمان زيادي از ترس پديد آمدن در کابل، در جايي 
کابل را گرفت، وي بي درنگ  سقاءهنگامي که بچه . پنهان شد

پس از چندي به کابل آمد، مگر خسته و کوفته و زده و زمخي و 
. او سه ماه مستمري نگرفته بود. بي سر و سامان و پريشان

 بر مي آيد که در وقت نادر خان  دوباره آغاز به اما چنني
 294».گرفنت آن، کرد

 
اين گونه، مهاجران آسياي ميانه در پشتيباني از امان اهللا، 

تنها ترکستاني هاي . راه هاي جداگانه يي را مي پيمودند
به گفته مهان ابراهيم . روشن انديش و باخرتگرا متحد وي بودند

وزيران دولت امان اهللا حسن تفاهم بيک، کور شري حممد با مهه 
توده هاي اصلي خباري ها از مجله عامل خان و ابراهيم  295.داشت

 .را  گرفته بودند سقاءجانب بچه  –بيک جانب خمالف وي
 

هواداران صادق ديگر امان اهللا، مسلمانان هندي بودند که 
. هوادار برپايي خالفت در برابر فرمانروايي بريتانيا بودند

سندان هندي کمک پادشاه افغانستان را که به آن ها در خالفت پ
مگر، اين وضع يعين . کرده بود، فراموش نکرده بودند 1919سال 

پيوند با مسلمانان هندي امان اهللا را به نظر انگليسي ها  
بيشرت مهره نامطلوب جلوه مي داد و سراجنام، در داخل 

منودند، که از افغانستان از امان اهللا هزاره ها پشتيباني مي 
هر چند محايت . او بابت رهايي خود از بردگي سپاسگزار بودند

 سقاوینظامي آن ها چندان پيگري نبود، با اين هم در سرنگوني 
 .ها، نقش خود را بازي منود

 
                                                 

 .225برگ  -123469پرونده .  294
 233برگ  -.123469پرونده .  295
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پادشاه اين شانس را داشت که با تکيه بر پشتيباني  
با آن هم،  تصميم . هواداران خويش در آخرين نربد، برزمد

جنوري، وي به سود برادر  چهاردهمبه تاريخ . رفت عقب نشيندگ
خود عنايت اهللا از ختت کناره گريي کرد و فراموش نکرد خبش بزرگ 

تکيه گاه قدرت شاهي  -را با خود بردارد و به قندهار296خزانه
فرمانروايي خونسردانه و سرد عنايت اهللا که . و پشتوني رفت

نداشت، تنها سه روز به  استعداد شاياني براي پيشربد امور
عنايت اهللا با پريوي از توصيه هاي مصرانه حضرت . درازا کشيد
که  سقاءاز ختت کناره گريي کرد و به بچه ) گل آقا(شور بازار 

در آن هنگام به عنوان پادشاه اعالم شده بود، سوگند  
پس از اين، شورشيان  کابل و ارگ را اشغال . وفاداري خورد

 .کردند
 

 :امري افغانستان –اءسقبچه 
 18، با برآمدن به ختت پادشاهي به تاريخ سقاءبچه  -امري نو

با لقب حبيب اهللا دوم، اعالميه يي را با  1929جنوري سال 
. برمشاري مواردي از نقض شريعت از سوي امان اهللا، پخش کرد

بدترين ستمي «دوره فرمانروايي امان اهللا از سوي او به سان 
. ، پرداز گرديده بود»روا داشته شده بودکه بر مسلمانان 

و هر گونه مالياتي را که » وظيفه نظامي«او، قانون در باره 
مهه دبستان . از ديدگاه وي غري قانوني مشرده مي شد، لغو منود

بچه . هايي که در زمان امان اهللا باز شده بود، بسته شدند
ريه يي يا از مهان آغاز، نه به عنوان نريومندترين رهرب عش سقاء

 . رهرب ملي تاجيک ها، بل به عنوان حاکم مسلمان  برآمد کرد
 

حبيب اهللا مهچنني تالش مي کرد قدرت خويش را نه تنها بر افغاني 
ها، بل بر مهه آنچه که به ذهنش مي رسيد، هپن کند و در مهه جا 
از مجله به هندوستان و آسياي ميانه شوروي رستاخيزي برپا 

براي رهايي خبارا فرا خواند و نيز به  مردم راوي . دارد
که براي مسلمانان (مهدستان خود وعده آوردن دروازه صندل را 

   297.، از هند به کابل داد)از مقدسات مشرده مي شد
 

تاريخ نويس وقت، که از رژمي حبيب اهللا رجنيده  -کاتب هزاره
به خاطر به اجنام نرسانيدن وظيفه يي که به او سپرده (بود، 

در اين زمينه با کنايه ) بود، لت و کوب شده بود شده
حبيب اهللا خان پيوسته اعالميه هايي مي «: خاطرنشان مي سازد

وي . دهد که براي اجنام آن نه نريو و نه امکانات آن را دارد
اکثرا مي الفد که نه تنها هندوستان، خبارا و ترکستان روسي، 

                                                 
 .149برگ  -.1982ل دوشنبه، سا –. جنبش هاي اجتماعي سال هاي دهه بيست سده بيستم  در افغانستان. نظراف خ.   296
؛ غبار، 159برگ  -1981چاپ دوم، دهلي نو،  سال . امير حبيب اهللا خادم دين رسول اهللا. خليلي، عياري از خراسان.  297

 .ص –افغانستان در مسير  تاريخ 
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د و امري خبارا را را هم  آزاد مي کن) مسکو(بل که نيز مسکاب 
 298.»دوباره بر ختت مي نشاند

 
و نيز  299بلخ، ميمنه، هرات –در واقع هم، باشندگان واليات مشايل

يکي . مهاجران با خوشبيين پيک جلوس امري نو را پذيرايي کردند
از خنستني کساني که از امري نو پشتيباني کرد، مولوي عبداحلي 

ن مدرسه ديوبند از فارغا -عامل با نفوذ -.]گ-پنجشريي[
) هرگاه به خليلي باور  داشته باشيم(هندوستان، بود که 

در خبارا  به  سقاءشانه با انور پاشا و خود بچه  هشانه ب
 .جنگيده بود 1922سال 

 
که نزديک به هشت سال آزگار در (شخصيت ديگر، عامل خان بود 

اقامتگاه خود در کابل بي آن که از آن بريون شود، بسر برده 
که نيز با خوشبيين بزرگي به پيشواز واژگوني امان اهللا و ) دبو

امري پيشني خبارا مي . الال شتافت -پريوزي آشناي ديرين خود
توانست خود را از قربانيان رژمي امان اهللا بشمارد، نه تنها 
به خاطر آن که او را عمال در حبس خانگي نشانده بود و با 

ي سرگرم دست و دل بازي شورو –دمشن جاني و سوگند خورده وي
، اگر نه علت خنده آور »منثور«شده بود،  بل به علت  بس 

 . ديگري
سخن بر سر اين بود که باري عامل خان را پليسي در يکي از 

يعين . خيابان هاي کابل به خاطر عمامه اش بازداشت کرده بود
به خاطر ناديده گرفنت فرمان پادشاه مبين بر منع پوشيدن 

 -براي عامل خان 300.شاپو -وشيدن کاله اروپاييعمامه و نپ
پادشاه خباراي شريف، پوشيدن شاپو به جاي عمامه غري قابل 

حبيب اهللا خادم دين «روشن بود، که وي با وجد آمدن . تصور بود
به گفته کاتب هزاره، بچه . را استقبال مي کرد» رسول اهللا

در   1929ل با عامل خان هنوز پيش از محله به کابل  در سا سقاء
متاس بود و پس از نشسنت بر ختت، مستمري يي را که از سوي دولت 

 301.پيشني به وي داده مي شد، چندين بار افزايش داد
 

ابراهيم بيک تاييد مي کند که مهاجران خباري از امري نو 
در خنستني روزهاي  سقاءبه گواهي او، بچه . پشتيباني مي کردند

و با وي با گرمي  به گفتگو  حکومت خود با عامل خان ديدار
به زودي خود ابرهيم بيک هم از سوي امري نو بار  302.پرداخت

                                                 
: يادداشت گزارنده(، ترجمه روسي به قلم الکساتدر شکيراندو  93فيض محمد کاتب هزاره، تذکر االنقالب، ص . 298

ناگفته هايي در باره تذکر االنقالب فيض محمد «يشگفتار گزارنده، تحاشي و تعاليق اين اثر از سوي اين کمترين زير نام پ
 .در کابل به چاپ رسيده است» ميوند«به پارسي دري برگردان و از سوي بنگاه انتشارات » کانب هزاره

گر چه در اول مرحله، » :ضوع را چنين مي نگاردغبار اين مو. 828، ص »افغانستان در مسير تاريخ«غبار، .  299
حکومت بچه سقا توانست واليات قطغن و بلخ و ميمنه و هرات را در تحت شرايطي که قبال زمينه سازي شده بود، به 

 »...سهولت بگيرد، ولي
300 . Stewart, p.411. 

 .264، ص 1988کاتب هزاره، تذکر االنقالب، برگردان روسي، چاپ مسکو،  . 301
 .چاپ دهلي نو 148خليلي، عياري از خراسان، ص .  302



 153

ديدار « 303.پسان ها ابراهيم بيک چنني به خاطر آورد. داده شد
من، به رسم تربيک مسلماني، . ما مدت زيادي را در بر نگرفت

چناني که خليلي تاييد مي کند، اين ديدار » .نزد او رفتم
خنستني . و قهرمان جنبش اسالمي در آسياي ميانه بوداول و آخر د

هنگام  1922بار آن ها مهديگر را در شهر دوشنبه در اوايل سال 
 304.جنگ در برابر حکومت شوروي، ديده بودند

 
. حبيب اهللا سياستمدار خوب و به پيمانه کايف انعطاف پذير بود

درست (بيشرتينه سپاهيان وي را نه تنها دسته هاي تباري 
هاي » پشکي«، مي ساختند، بل نيز )مانند ابراهيم بيک

برگزيده شده بنا به اصل سربازگريي دوليت براي خدمت 
 -و مهبستگي مريدي) و احضار بنا به مکلفيت جلب(سربازي
 .مرشدي

  
شانس  سقاءبچه  -مگر، به رغم صفات بي ترديد برجسته شخصي

او يک  -ساده بنا به يک دليل  -کمرتي براي ماندن در ختت داشت
در رسانه هاي وقت و شبنامه هاي . آدم عادي و غري پشتون بود

اپوزيسيون امان اهللا، علماي ارتدکس و رهربان صوفيه تالش مي 
کردند جلوس حبيب اهللا را به عنوان امري اسالم در مقابل امان 

ها به شکل مهبستگي  سقاویاهللا که شالوده حکومت او از سوي 
مهان . صور مي گرديد، جنبه قانوني خبشندپشتوني قبيله يي ت

» امري حبيب اهللا غازي خادم دين رسول اهللا«را  سقاءها، فرزند 
در شالوده اين تصميم، ايده آل جاودان اسالم . اعالم منودند

و نه بر شالوده »  امجاع«اجياد دولت بر پايه  –.]گ-سين[
  305.پيوندهاي خوني و خويشاوندي هناده شده بود

 
، که از سوي هوادار حبيب اهللا به »حبيب االسالم«زنامه در رو 

چاپ مي رسيد، مقاله يي نوشته شده بود که مي تواند به 
عنوان تالش نقد قبيله گرايي جامعه افغاني و متقاعد ساخنت 

 سقاءپشتون هاي سرکش و جلوج به آن ارزيابي شود که فرزند 

                                                 
 .264، ص1988کاتب هزاره، تذکر االنقالب، مسکو، .  303
 .چاپ کابل 163چاپ دهلي نو و ص  148خليلي، عياري از خراسان، ص  .304

به پنداشت جبيب اهللا و هواداران او، ساختمان افغانستان نو اسالمي  . 305
آغاز مي گرديد، درست  )تريباليسم(يي مي بايسيت از پريوزي بر قبيله گرا

) ص(مهانند آن پريوزي باور نکردني براي هر جامعه کوچرو که پيامرب حممد
قريشي ها با ديگر اليه  -توانسته بود با متحد ساخنت مهه قبيله هاي خودي

 . از مجله مسيحيان و يهودان به آن دست يابد) در مدينه(هاي جامعه عرب 
 

مهاجران قريش حامي پيامرب با ) 627-622(ت هجرتدر آن هنگام، در وق
جوامع مدينه در برابر مکه يي ها که در ميان آنان قريشي هاي خودي کم 

با اين کار، عقيده فراتر از رشته هاي خونشريکي . نبودند، متحد شدند
از آغاز دوره . در اين باره در قرآن نيز آمده است. قرار گرفته بود

اسالمي سرسختانه تالش مي ورزد اين ايده آل را خلفاي راشدين، جامعه 
هنادينه سازد و به رهربي سياسي عادالنه کامل مهاهنگ با روحيه اسالم ناب 

 . و راستني آغازين دست يابد
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ارسا بوده و نيز مي تواند حاکم آن ها گردد، هرگاه وي شخص پ
به قوم و قبيله مي توان تنها در «: در خدمت دين مبني باشد

. صورتي افتخار کرد که اگر شخصيت هاي بزرگ داشته باشد
خليفه چهارم فرموده است که بزرگي به ارث  -)ک(مهچنان علي 

اما امروز در . برده مني شود، بل که با زمحت به  دست مي آيد
نه از . نسب شان قضاوت مي کنند باره انسان ها از روي اصل و

  306».روي اوصاف و شايستگي هاي آن ها
 
را يک  سقاءهرگاه چنني بپذيرمي، درست خنواهد بود بچه  
دوره فرمانروايي او . معمويل خبوانيم» بنيادگراي اسالمي«

ارزيابي (هرچند هم کمرت از يک سال دوام يافت، به بازيابي 
افغانستان قبيله يي، » مرکزيپشتون «انديشه هاي منسوخ ) جمدد

اقدامات مذهيب داراي انگيزه آورده  -جهاد او. مساعدت کرد
 1920مگر در اواخر سال . شده در چهارچوب اجتماعي مشخص بود

تاجيک زاده نادار موفق نگرديد ناآرامي هاي افغانستان و 
براي . شوينيسيم پشتون و چالش هاي سده بيستم را آرام سازد

بود و  سقاءيک پاي  ان ها، حبيب اهللا فرزند برهنهبيشرتينه افغ
برخاسته از اليه هاي پاييين غري پشتون و يک رهزن  سقاءبچه 

 .بود و مي ماند
 
به رغم تالش هاي دولت جديد مبين بر حفظ نظم در پايتخت،  

هزارستان، وردک، . کشور به سوي هرج و مرج خطرناکي لغزيد
شه فرمانربي از امري نو قندهار، پکتيا، ننگرهار در اندي

. بي ثباتي سياسي منجر به باال رفنت قيمت ها شد. نبود
ها و  سقاویانگليسي ها به رغم داشنت متاس هاي تنگاتنگ با 

پشتيباني پنهاني از آن ها تصميم به برون بردن سفارت خود 
اين نشانه آن بود که دولت نو در وضعي . از کابل گرفتند

. منايندگي هاي خارجي را تامني منايدنيست که بتواند امنيت 
فربوري سال   25آغازشد و تا  1928دسامرب  25برونربي به تاريخ 

مسافر  586پرواز اجنام يافت و  82در دو ماه . ادامه يافت 1929
عمليات در شرايط جوي خراب زمستان در يک . برده شد] به هند[

سافران در اين حال، هيچ کس از م. اجنام شدکشور کوهستاني 
  307.اين خنستني عمليات ختليه هوايي در جهان بود. آسيب نديد

 
امري سابق  خبارا در مشار کساني بود که مي خواستند  -عامل خان

او، به رغم . برود] به هند[پنهاني با هواپيماي انگليسي 
، تصميم گرفت با هبره گريي از هرج سقاءاعالم پشتيباني از بچه 
عامل خان . افغانستان بگريزد» اسارت« و مرج و سر در گمي، از

فرستاده  -راننده خود را با نامه يي نزد فرانسس مهفريس

                                                 
306. Adamec W. Ludwig. Afghanistan s Foreigh Affairs to the Mid – Twentieth Century . 
Realtions with the USSR., 
Germany. And Britain. – Tucson. Arisona: The University of Arisona  Press. 1974.-P 157 
 
307. Stewart, p. 516. 
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در کابل گسيل داشت، مگر مهفريس از دادن جا در  انگليس
 308.هواپيما به او خود داري ورزيد

شاه ويل  –مهزمان با رفنت انگليسي ها، نادر خان با دو برادرش
در اين هنگام به عنوان  شاه حممود -برادر سوم(و هاشم 

از ) در ميان عشاير جنوبي بسر مي برد سقاءفرستاده بچه 
در آغاز، نادر هنايت  احتياط به خرج مي . اروپا به مبيب رسيد

 .داد و از اهداف اصلي خود به کسي چيزي مني گفت
  

و آرامش و سر و سامان خبشيدن  حکومت و خود امري براي حفظ نظم
. ر آن چه را که ممکن بود، اجنام مي دادبه وضع در پايتخت ه

با . به ويژه، در اين هنگام هيچ کسي از خارجيان آسيب نديد
تالش  به خاطر دستيابي به تفاهم با پشتون ها و در عني زمان 

که قندهاري ها (امان اهللا  –منزوي ساخنت و تضعيف دمشن اصلي خود
ا خانواده در پي متاس ب سقاءبچه ) از وي پشتيباني مي کردند

نادر خان سفري   -مصاحبان در  راس برادر بزرگ خاندان
در نظر داشت از نادر   سقاءبچه .  افغانستان در فرانسه بود

با حرمت استقبال منايد و مي خواست او را صدر اعظم خود 
وي با اين هدف در اوايل ماه فربوري هياتي متشکل از . سازد

ماماي هاشم  -يز ساخلوردهامحد شاه و عبدالعز -پسر کاکاي خود
ها در هندوستان  سقاویمهزمان با آن، . خان را به مبيب فرستاد

نيز دست به اقداماتي براي دعوت از معرتض با نفوذ  ديگر  
  309.حضرت شري آقا، زدند –امان اهللا

 
و خاندان با  پريوان انديشه هاي التقاطي -جمددي هاي نقشبندي

هايي بودند که مي توانستند  نفوذ پشتوني مصاحبان، مهو مهره
يعين روح  -افغانستان. به عنوان جوانب خماصم شناخته شوند

مي  سقاءاين را هم امان اهللا و هم بچه . مذهب و نريوي قبايل
سر اجنام، نقش تعيني کننده يي را در آينده . دانستند

مهانا آن ها براي . افغانستان باز هم انگليسي ها بازي منودند
مهزمان با آن، . مصاحبان در صحنه سياسي کمک کردندپديد آمدن 

انگليسي ها عمال از ارزيابي امان اهللا چونان فرمانرواي مشروع 
 .که سزاوار کمک باشد، دست کشيدند

 
طرزي، صديق خان  –در چنان وضعي، امان اهللا و هواداران وي 

چرخي و ديگران، راه و چاره ديگري جز از درخواست کمک از 
هواپيماهاي  1929فربوري سال  8به تاريخ . شتندشوروي ندا

سرنشينان . شوروي در فرودگاه قندهار به زمني نشستند
کارمند وزارت خارجه  -هواپيماها هشت نفر روسي از مجله سالويف

آن ها آن چيزي را که امان اهللا به آن نياز اشد داشت، . بودند
ا جهان دستگاه تلگراف براي ارتباط ب –با خود آورده بودند

   310.پريامون
                                                 

 .167، برگ123469پرونده  . 308
309 . Stewart, p.500-502 
310. Stewart, p.507 
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در افغانستان چيزي آغاز گرديدکه در برابر  ،در اين هنگام

مبارزه مي ... آن مهشيه مهه امريان، از عبدالرمحان گرفته تا
مهو پديد آمدن امريان و شاهان بومي که از دولت مرکزي  -کردند

افغانستان با هتديد مستقم فروپاشي رو به . اطاعت مني کردند
ويژه گسيخنت واليات مشال که مهه داليل را در دست به . رو بود

داشتند اميدوار باشندکه حاکميت تنفر برانگيز پشتون ها 
 . پايان مي يابد

 
به رغم بي سر و ساماني ظاهري آرايش نريوهاي خماصم، گروه هاي 

شالوده رژمي نو را . هم کما بيش مظهر مهبستگي پايدار بودند
بيشرتين خمالفت . ان تشکيل مي دادنددر گام خنست تاجيک -مشاليان

روشن است پشتون ها به ويژه  -سقاءرا با مشاليان بچه 
بر کشور   1747خانواده هاي سدوزايي و بارکزايي که از سال 

ها تکيه  سقاویهرگاه . فرمانروايي مي کردند، نشان مي دادند
گاه عمده خود را در ميان مهسرزميين هاي خود و پشتوانه مذهب 

و مي کردند، دمشنان آن ها دربست بر مهبستگي قبيله جستج
به رغم  آن که امري نو موفق به شکست . پشتوني سنجش داشتند

 . نظامي دمشنان خودش شد، مشار آن ها کاهش نيافت
 

قبايل دسته هاي نوي را از مجع مومندها، افريدي ها و ديگر 
قع در وا» پشتونستان«. عشاير هند بريتانيايي بسيج مي منودند

دو سوي مرز افغانستان و هند بريتانيايي، منبع نريوي پايان 
ناپذير و سرکش پشتون مي باشد که تا کنون هيچ کسي نتوانسته 

نيز خوب درک مي  سقاءاين را بچه . است آن را در هم بشکند
وي نه چندان به نريوي نظامي که به گفتگوها و مساعي . کرد

با آذين  1929ماه مارچ سال  او در.  ديپلوماتيک اميدوار بود
ويژه )  دروازه دوليت(بسنت فرودگاه کابل و آراسنت آن با تاق 
 .با بي تابي چشم به راه آمدن نادر بود

 
در مهان موقع امان اهللا در قندهار اميدوار بود که نادر مهانا  

او . مگر، نادر خان هر دو  را نوميد کرد. نزد وي خواهد آمد
که پنج سال (چ پا به سر زمني افغانستان به تاريخ هشتم مار

مارچ سال  22، مي گذارد و به تاريخ )پيش آن را ترک گفته بود
در جرگه منايندگان قبايل جنوبي، مشروع بودن دولت بچه  1929
مگر کوهدامين ستيزه جو هم به سان . را به چالش مي گريد سقاء

، در حبيب اهللا. پشتون ها يک افغان خشن و شکست ناپذير بود
 :پاسخ به نامه نادر  با هتديد پاسخ گفت

تا که زنده هستم، ختيت را که با زور مششري به دست آورده ام « 
  311.»و در دست هاي نريومند من است، ترک خنواهم گفت

حبيب اهللا خشم ورزانه دستور تاراج خانه و دارايي خانواده 
ومت با اين هم، او در سراسر دوره حک. مصاحبان را مي دهد

خود تالش هاي مبين بر متمايل ساخنت نادر و برادران وي را به 

                                                 
 .63کاتب هزاره، تذکر االنقالب، ترمجه روسي، ص .  311
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چون مي داند که بدون حل بايسته . سوي خود پايان مني دهد
حفظ . مساله پشتون، افغانستان مني تواند وجود داشته باشد

متاميت ارضي افغانستان، جلوگريي از فروپاشي آن و جلوگريي از 
و  سقاءي اساسي هم براي بچه خونريزي سراسري يکي از دردسرها

مساله ديگري . امان اهللا و نادر خان بود -هم خمالفان عمده او
بود که بر سر راه دستيابي به اين هدف، اختالف نظر وجود 

 . داشت
 

 :شوروي به ما کمک مي کند
پيوندهاي امان اهللا با شوروي ها از عوامل مهم ناحمبوب شدن او 

ي ها آوازه هايي را پخش کردند و هم انگليس سقاءهم بچه . شد
) به گونه يي که پسان ها روشن گرديد، کامال حتقق هم يافت(

مبين بر اين که روس ها براي احياي حکومت امان اهللا به 
هر چه بود، شوروي تصور اندکي در باره . افغانستان مي آيند

. آن چه که در واقع در کشور مهسايه جنوبي اش مي گذشت، داشت
که در اوايل سال (و نه به نادر خان  سقاءبه بچه شوروي نه 

در پاريس بي نتيجه به منايندگي شوروي به خاطر دريافت اجازه 
بازگشت به افغانستان از طريق خاک شوروي، مراجعه کرده 

مسکو در بازي افغانستان با کارت . ، تکيه کرده بود)بود
، شوروي هم با محايت از امان اهللا. امان اهللا به ميدان آمده بود

و هم در برابر نادر خان قرار گرفته  سقاءدر برابر بچه 
 .بود
 

امري خبارا را  -، عامل خانسقاءدر ميانه هاي ماه اپريل، بچه 
نزد خود فرا خواند و به اطالع او رسانيد که غالم نيب خان 

وزير  –برادر غالم صديق(سفري افغانستان در شوروي  -چرخي
صد ترکمن و  اس دسته يي متشکل از چنددر ر) خارجه امان اهللا

ها  سقاویافغاني گذشته و در مقابل  –هزاره از مرز شوروي
در آن هنگام، کمرت کسي مي دانست که  312.وارد اقدام شده است

اين گروه اعزامي متشکل از هواداران شاه سرنگون شده و 
وابسته نظامي  -نظاميان ارتش سرخ به رهربي ويتايل پرمياکف

تصميم در باره سازماندهي اين عمليات . ر کابل، بودپيشني د
چندين هفته پيش از اين در يک نشست مشاوره شبانه از سوي 
استالني که غالم صديق و ويتايل پرمياکف را به حضور پذيرفته 

 . بود، گرفته شده بود
 

                                                 
ياسي، يادداشت هاي يک چکيست، آقابکف، اداره کل س: نگاه شود به  . 312

 .180-179.، صص1930برلني، 
کميته فوق «به معتاي کارمند  -)ايست.+ک.+چ(چکيست: يادداشت گزارنده
که خمفف آن   -چريزويچايين کوميتيت«به روسي (» ...العاده مبارزه با

سازمان اطالعات و امنيت شوروي که در آغاز به نام  –) مي شود. ک.چ
کميته فوق العاده مبارزه «بود و پسان ها به نام » ياداره کل سياس«

.) ب.گ.ک(ياد شد و سر اجنام هم به کمينه امنيت دوليت »  ...در برابر
 .تغيري نام يافت
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دسته هاي شوروي از مرز در نزديکي ترمز گذشته و از راه 
تقريبا از مهان جايي که پنجاه ( ،)پته حصارشايد (پتکی سر 
بار ديگر به افغانستان » نريوهاي حمدود ارتش شوروي«سال بعد 

در آستانه . ، پا به خاک افغانستان گذاشتند)گسيل گرديدند
 1929اپريل سال  15نربدها، نريوهاي پياده نظام به تاريخ 

 . هواپيماهاي شوروي  وارد قلمرو هوايي افغانستان گرديدند
 

انان افغاني از سربازخانه هاي خود بريون رخيتند، تا مرزب
پرنده هاي آهنني را متاشا کنند، اما خونسردانه تريباران 

در  313.نفر شان کشته شدند چهل و هشتمرزبان،  پنجاهاز . شدند
غالم . پي آن، دسته هاي پياده به ساحل افغاني آمو وارد شدند

ت چندصد تن از نيب خان پس از ورود به خاک افغاني، توانس
بيشرت هزاره هاي وفادار به امان اهللا را گرد  -هواداران خود

تقريبا مهزمان با آمدن دسته هاي اعزامي شوروي به . بياورد
فرماندهي پرمياکف، لشکرکشي خود امان اهللا از قندهار به کابل 

اپريل دسته هاي شوروي   22به تاريخ . برنامه ريزي شده بود
  314.يورش برده و آن را اشغال کردندبه شهر مزار شريف 

 
مزار شريف و هرات نقش بزرگي را در محايت از رژمي امان اهللا 

از طريق اين شهرها، کمک از مجله جنگ افزار . بازي مي کردند
درست به خاطر مهني بود که غالم نيب خان . از شوروي مي رسيد

 محله دسته. چرخي عمليات تصرف مزارشريف را به راه انداخت
هاي شوروي به مزارشريف حتا براي قنسول شوروي در اين شهر 

تنها در نزديکي مزار شريف دسته . هم به کلي غري منتظره بود
هاي شوروي دوهزار افغاني را درهم کوبيدند و تار و مار 

   315سه هزار نفر ديگر نيز در شهر تاشقرغان کشته شدند. کردند
 

سپاهيان غالم نيب  شدن آوازه ها در باره آن که در تاييد
حضور دارند، واکنش بي  316»هاي روسي»قزاق«دسته هاي نريومند «

حبيب اهللا شگفيت زده به . درنگ دولت افغاني را در پي داشت
سفارت شوروي نزد استارک شتافت تا در باره برنامه هاي جانب 

سفري روسيه «به گواهي کاتب، . روسي در قبال افغانستان بداند
 سقاءرا رد کرد و بچه » ترکستان افغاني«در انديشه مداخله 

مگر، يک روز بعد آوازه هايي در باره مبباران . »آرام گرفت
مهچنان . مزارشريف از سوي هواپيماهاي شوروي به کابل رسيد

گفته مي شد که هواپيماها مهني گونه مي توانند مبباران پايتخت 
ي گسيل اين بار، حبيب اهللا احتجاج نامه رمس. را آغاز کنند

هرگاه اين هواپيماها به راسيت «داشت که در آن آمده بود که 
کابل را مبباران کنند، تنها مي توانند متعلق به کشور مشا 

                                                 
 .مهان جا.  313
« کانب هزاره، تذکر االنقالب، ترمجه روسي، مسکو، انتشارات  . 314

 .27.، ص1988، »نائوکا
 .180. آقابکف، ص . 315
باشندگان کشور قزاقستان  -قزاق ها با -)قزاق(» کازاک«يانشبه نظام . 316

 .گ-.يکي گرفته نشود
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در اين صورت از سوي منايندگان کشورهاي ديگر به کشور . باشند
مشا در رابطه با مداخله در امور داخلي کشور ما اعرتاض خواهد 

   317.»شد
 

که در آن هنگام خود کاتب و مهني گونه بسياري جالب اين است 
رد پاي روس «به آوازه ها در باره  سقاءديگر از خمالفان بچه 

و يا مني (باور نداشتند .] گ-در رويدادهاي مزار[» ها
و انگليسي ها  سقاءمگر براي خود بچه ). خواستند باور منايند

 .و نيز جامعه جهاني هيچ چيزي در زمينه پنهان نبود
 

جلسه ) ريش سپيدان و ماموران(ماه مي، مشايل ها  18به تاريخ 
يي برگزار منودند که در آن به گواهي کاتب دو، سه جاسوس 
انگليس که کرسي هاي عايل داشتند و از اعتماد و احرتام بزرگي 

در اين جلسه فيصله . »برخوردار بودند، نيز حضور داشتند
در رابطه با محله «: شودگرديد اعالميه يي با حمتواي زير صادر 

روس ها بر مزارشريف و قطغن و آمدن سپاهيان آن ها به اين 
نواحي مهه باشندگان افغانستان بايد به خانه جنگي پايان 

  318.»دهند و به دفاع از محالت روس ها بپردازند
 

اين اعالميه که مي توانست جنگ داخلي را به جنگ ميهين  ،مگر
مبدل سازد، و جنگ انگليس و ] .گ-جنگ در برابر بيگانگان[

دليل آن هم موضعگريي . شوروي را بر انگيزد، پخش نگرديد
انگليسي ها مانده بودند که آيا . انگليس در برابر آن بود

الزم است که پروتست رمسي يي در زمينه مداخله شوروي  منايند 
يا نه؟ صدور چنني اعالميه يي به معناي جلوه منودن در برابر 

انگليسي ها مهچنان . ها بود سقاویدر نقش هواداران  مهه جهان
نداشتند   ) exit strategy(در زمينه، اسرتاتيژي برونرفت از وضعيت

که مي توانست در صورتي پديد آيد که هر گاه شوروي از برون 
 .بردن دسته هاي خود خود داري ورزند

 
ش تال ،سقاءانگليس به رغم تعامل احتياط آميز با نادر و بچه 

مي ورزيد ظاهر داري بي طريف را حفظ منايد و از رويارويي 
انگليسي ها مني خواستند در درگريي . مستقيم با شوروي بپرهيزد

با . وارد شوند سقاءآشکار مسلحانه با استالني بر سر بچه 
اين هم، يورش اوباشانه شوروي تاثري خود را در زمينه باال 

و نادر داشت  سقاءگاه بچه گريي متايالت ميهن پرستانه در اردو
 سقاوی. و بر عکس، به شکست امان اهللا و جتريد او مساعدت کرد

ها بي درنگ پس از آگاهي يابي از محله شوروي، هياتي را براي 
افشا و خنثي سازي توطئه امان اهللا، چرخي و شوروي بر ضد 

 .  افغانستان، به مشال فرستادند
 

                                                 
 .، ترمجه روسي130کانب، ص .  317
 .، ترمجه روسي132کاتب، ص .  318
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ي امان اهللا با ترک ها و ها در تبليغات خود از مهکار سقاوی
برنامه هاي شوروي مبين بر اشغال مشال افغانستان ياد آوري مي 

 -اورتا(منظور از تالش شوروي براي اشغال جزيره درقد (منودند 
هيات موفق شد فتواي رهربان برجسته ). است 1925در سال ) توغاي

مولوي  -و مريد وي.] گ-خلمي[مشال از مجله دامال آدينه عرب 
م حيدر مزاري و نيز رهربان روحاني مهاجران آسياي ميانه غال

آن ها . خليفه قزل آياق را را به دست بياورد -ترکمن ها
يکجا فتواي با اعالم جهاد در برابر سپاهيان چرخي صادر 

در مشار کساني که منت فتوا را تدوين منوده بودند، يکي . کردند
هوادار آتشني بچه  -ننويسنده و سخنور جوا -هم خليل اهللا خليلي

 319.بود سقاء
 

اين گونه، سپاهيان اعزامي شوروي رد پاي بي آن هم کمرنگ 
مهرباني نسبت به امان اهللا در مشال و در هرات را از ميان 

تدوين شده از سوي خليلي، ) پروکلوماسيون(» شبنامه«. بردند
ها  سقاویپيوسنت گروهي سربازان ارتش افغانستان را به سوي 

ترکمن از پريوان خليفه قزل  12000در مهني هنگام . يختبر انگ
   320.آياق به سپاه حبيب اهللا پيوستند

  
با تالش به خاطر حتکيم پريوزي معنوي ناشي از افشاء  سقاءبچه 

پرمياکف، سفري خود را با  -شدن موضوع آمدن سپاهيان چرخي
پيشنهادي براي بازگشت به کابل و پرداخنت به امور دوليت نزد 
نادر خان گسيل داشت و خود براي دفع محله روس ها رهسپار مشال 

 -به گونه يي که در باال خاطر نشان گرديد، شاه حممود. شد
در مست منشي در مسايل دستيابي  سقاءبرادر نادرخان با بچه 

 .به صلح با قبايل مشرقي و جنوبي مهکار بود
 

 سقاءه بچه شاه حممود در آن هنگام خوشبيين صميمانه يي نسبت ب
او به . داشت و مي کوشيد کوهدامين را با برادر خود آشيت دهد

مهفريس اعرتاف منود که حبيب اهللا با آن که بي سواد هم بود، 
   321.داراي کرکرت بسيار نريومند و سرشار از حس دادخواهي بود

 
در سراسر دوره حکومت خود، مهاجران آسياي ميانه  سقاءبچه 

به . او اکثر با عامل خان ديدار مي کرد. را فراموش مني کرد
ويژه هنگام برپايي آيني هاي مذهيب در ماه مبارک رمضان که در 

اين . اپريل مصادف گرديده بود -در ماه هاي مارچ 1929
 . ديدارها معموال در پغمان صورت مي گرفت

 

                                                 
319 .Senzil.K .Nawid. Religious Response to Social  Change in Afghanistan 1919-
1929, King Ama-Allah and the Afghan Ulama- costa Mesa California: Mazda 
Publishers, 1999. P. 182 
320 .Senzil.P.182. 
321 .Stewart, p.500. 
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در ميانه هاي  سقاءبه گونه يي که در باال يادآور شدمي، بچه 
ني خبارا را نزد خود فرا خواند و به او اپريل امري پيش

پيشنهاد کرد تا ابراهيم بيک را به مشال گسيل دارد تا در آن 
براي ) وزير دفاع(جا دسته هايي را براي کمک به سيد حسني 

 .دفع محله شوروي ها سازماندهي کند
 

که با مقاومت سرسختانه رو  در اواخر اپريل، دسته هاي پرمياکف
دند و در وضع دشواري بسر مي بردند، به رو گرديده بو
اپريل با  26به زودي به تاريخ .  خواستار کمک شدند

 دو صدهواپيماهاي شوروي به مزارشريف ده دستگاه تريبار با 
مه از طريق مرز دسته  پنجمصندوق مرمي آورده شد و به تاريخ 

نفر گسيل  400دوم متشکل از سپاهيان ارتش سرخ به تعداد 
تش بسيار نريومند توپخانه و تريبار، پاسگاه مرزي با آ. گرديد

مه نريوي هوايي  ششمبه تاريخ . افغاني بي درنگ نابود گرديد
ها  در  سقاویحوزه نظامي آسياي ميانه، روي دسته هاي رزمي 

       322.حومه مزارشريف ضربه وارد آوردند
در ميانه هاي ماه مي نريوي هوايي شوروي که از ترمز برخاسته 

 323.د، چند بار بر دسته هاي رزمي افغان ها  يورش بردندبو
 

ماه مه يک بار ديگر خاک افغانستان مبباران  23به تاريخ 
اين بار، جاهاي بود و باش پناهگزينان مرزي خان . گرديد

.] گ-)امام صاحب[ (آباد، اندراب، تالقان و حضرت امام 
ار انزجار به گونه يي که در باال گفتيم، اين ک. زيامنند شدند

را بر انگيخت که به دشوار توانست جلو خود را از  سقاءبچه 
 . دادن فرمان تريباران سفري شوروي بگريد

 
نادرخان با تالش مبين بر متحد ساخنت جبهه ميهن پرستانانه و 

مه  24نيب خان به تاريخ  -جلوگريي از پريوزي دسته هاي پرمياکف
] مثبت[ پاسخ  سقاءه تصميم گرفت به پيشنهاد متحدشدن با بچ

محيد اهللا را  -پيشنهاد منود تا برادر خود سقاءاو به بچه . دهد
نادر خان در عوض وعده داد تا شاه حممود . نزد او بفرستد

جنگجو براي کنرتل زرادخانه هاي  شش هزاررا با  -برادر خود
پيشنهاد  سقاءبه خود بچه . دوليت با اسلحه به کابل بفرستد

به او . ود تا با روس ها به جهاد بپردازدشد به مشال بر
مگر اين معامله . مهچنان پيشنهاد گرديد حاکم واليات مشال شود

                                                 
تبصره  هاي نظامي // در افغانستان» لورنس شوروي«، .و. پرونني آ.  322

 .5ص  -جوالي 4، تاريخ 2000مسکو،  -مستقل
تريبار کوهي و  1سواره و  81در اين عمليات، يگان هاي هنگ هاي .  323

در اسناد دست داشته، اين .  سواره توپچي کوهي شرکت داشتند گردان
ياد شده » نابود سازي بانديتيزم در ترکستان جنوبي«عمليات چونان  

تن از اشرتاک کنندگان آن نشان هاي  300به رغم آن که بيش از . است
و بقيه هداياي گرانبها به دست آورده بودند،  سخن گفنت از » درفش سرخ«

پاول اپتيکر، : نگاه شود به . ه هاي تارخيي ممنوع بودآن در نوشت
 »عمليات ويژه ارتش سرخ در سال هاي دهه بيست«

URL: http// www.rkka.ru/ibibll.htm 
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محيداهللا برادر حبيب اهللا و  –ميانه دو طرف توافق. برهم خورد
با اين هم، گفتکوها کماکان ادامه . نادرخان برهم خورد

 324.يافت
 

ه زيان امانيست غالم نيب خان از ترس حتول نادلبخواه اوضاع ب
در قرينه [ »جنگ رهايي خبش«به » جنگ داخلي«ها، از 
 . ، دستور عقب نشيين داد.]گ-»جهاد«افغانستان 

 
شوروي » خرسانه«راستش، خود امان اهللا به اين گونه ياري 

ماه مي  23او به تاريخ  325.نيازي نداشت و از آن بيزار بود
به جنگ پايان  در گرماگرم نربدهاي هوادارانش در مزارشريف،
 .مي خبشد و به هند و از آن جا به اروپا مي رود

 
در آن هنگام، به گفته ابراهيم بيک، افغانستان بيخي در سر 

دسته هاي شوروي که از پشتيباني . در گمي بسر مي برد
باشتدگان بومي برخوردار نبودند، به زودي درک کردند که مي 

فرماندهي حوزه  مه، 28به تاريخ . توانند به دام بيفتند
بنا به دستور 326.نظامي آسياي ميانه فرمان عقب نشيين داد

علت مهم عقب . مسکو،  سپاهيان شوروي بي درنگ عقب نشستند
شوروي » لشکرکشي«نشيين به باور آقابکف آن بود که در باره 

به سوي کابل، نه تنها کشورهاي اروپايي، بل حتا چنني متحدان 
آن . پارس نيز آگاهي يافته بودند مهربان شوروي چون ترکيه و

ها مي دانستند که هرگاه اين عمليات را پنهان نگه دارند، 
که » گلي را به آب خواهند داد«به معناي آن خواهد بود که 

اين بود که اين . براي خود آن ها دردسرهايي به بار بياورد
مهم . ماجراجويي مسلحانه شوروي با ناکامي رو به رو گرديد

س آن، درک بيهودگي اقدامات رزمي در برابر  ترين در
 .باشندگان افغانستان  بود

 
امان اهللا که به خاطر او اين عمليات به راه افتاده بود، به 
گونه يي که در باال ياد آوري گرديد، تصميم گرفت به مبارزه 
مسلحانه در برابر حبيب اهللا پايان دهد و از افغانستان براي 

انه رفنت، دستور داد تا تلگرامي به غالم در آست. مهيشه گرخيت
مه  30به تاريخ . نيب خان بدهند تا او نيز کشور را ترک گويد

خليلي نيز مي . غالم نيب مزارشريف را ترک گفت و به ترمز رفت
پندارد که نيب خان بنا به خواهش امان اهللا که مني خواست که 

 327. کردروس ها در امور افغانستان مداخله کنند، عقب نشيين

                                                 
 .ترمجه روسي 139کاتب هزاره، ص.  324
پوالدا و نويد مهچنان مي پندارند که بازي چرخي با شوروي به .  325

آن ها . ودي داشته باشد، رسانيدامانيست ها زيان بزرگي از اين که س
معريف » شوروي هاي بيخدا«امان اهللا را در برابر ديدگان مردم يار 

 .182.نگاه شود به کتاب نويد به زبان انگليسي، ص. داشتند
عمليات ويژه ارتش سرخ در افغانستان در سال هاي دهه «اپتيکر، .  326

  نگاه شود به مهان سايت انرتنيت. »بيست سده بيستم
 .195خليلي عياري از خراسان، ص .  327
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گو اين که . غبار، موضوع را به گونه ديگري پرداز مي منايد

غالم صديق خان به غالم نيب خان تلگرامي فرستاد و در آن به «
نيب خان با . وي اطالع داد که امان اهللا کشور را ترک گفته است

به دست آوردن اين تلگرام، از مرز شوروي گذشت و با اين کار 
دامات او ناشي از ارايه خدمت براي خواست نشان دهد که اق
 328.»شخص امان اهللا بوده است

 
اعضاي پيشني حکومت امان اهللا خان نيز مهراه با .] گ-مشاري از[

دارايي هاي آنان بعدا از سوي . نيب خان، به شوروي گرخيتند
ترکمن هاي  خليفه قزل اياق و ازبيک هاي تاشقرغان به رهربي 

هزاره هاي هوادار نيب  329.اج رفتقاسم خان به تار.] گ-مريزا[
دو باره به  1929در ماه دسامرب  سقاءخان پس از سرنگوني بچه 

 . افغانستان برگشتند
 
آيا پناهگزينان .] گ-پرسشي که مطرح مي گردد، اين است که[

آسياي ميانه در افغانستان، در حومه مزار شريف با دسته هاي 
داوري از روي پاسخ پرمياکف و چرخي جنگيده بودند يا نه؟ با 

هاي آنان پس از بازگشت به تاجيکستان در بازداشتگاه هاي 
چنني بر مي آيد که نه، جننگيده بودند، » کميسيون فوق العاده«

آيا در واقع چنني بود؟ و يا . بل در روستاها بسر مي بردند
بازداشت شدگان مي ترسيدند اعرتاف منايند براي اين که تنفر 

 ي را نسبت به خود بر نينگيزند؟ بيشرت حکومت شورو
 

. امروز به اين پرسش به دشوار کسي بتواند پاسخ دقيق بدهد
ها يا جنگ در برابر آن  سقاویهرگاه، مساله را به کمک به 

ها ها خالصه بسازمي، پناهگزينان از افغانستان دفاع مي 
افزون بر . از کشوري که براي آنان پناه داده بود -کردند

دهدادي در مزارشريف و پيکار در برابر هزاره دفاع از دژ 
ها، دسته هاي سيد حسني که از سوي پناهگزينان پشتيباني مي 
شدند، از مرزها پاسباني مي کردند و يورش دسته هاي سرخ را 
که آماده بودند به ياري دسته هاي پرمياکف بشتابند به تاريخ 

 .ماه مه دفع کردند 6
 

ديبنکو  -نظامي آسياي ميانهبنا به مدارک فرمانده حوزه 
مهه مرزهاي افغانستان از بيشکپ تا ... « 1929تارخيي ماه مارچ 

                                                 
مانند (غبار در زمينه .  831غبار، افغانستان در مسري تاريخ، ص .  328

تا اين وقت، شاه امان ... «: چنني مي نگارد) مهيشه بدون ذکر ماخذ مشخص
. اهللا خان از قندهار به استقامت کابل حرکت کرده، تا غزني رسيده بود

سليمان خيل ها در غزني مغلوب شد، و از ويل مهني که از قوه سقوي و 
افغانستان خارج گرديد، غالم صديق خان چرخي وزير خارجه به برادر خود 
غالم نيب خان تلگرايف خارج شدن شاه را اطالع داد و غالم نيب خان در حالت 

او در اين حرکت خود . فتح افغانستان را ترک گفت و آمو را عبور کرد
. خدمت منايد)  امان اهللا خان(» شخص«است براي نشان داد که فقط مي خو

 . گ-.»هلذا کشور را به ترحم اغتشاشيون ارجتاعي گذاشت و برفت
 .ترمجه روسي 165کاتب هزاره، ص .  329



 164

سرچشمه رودخانه وخش کامال از سوي بامساچ ها و پناهگزينان 
 330.»خباري پاسداري مي گردد

 
وادار » مارش به سوي کابل«چه چيزي استالني را به سازماندهي 

يان سرخ و پرستيژ شوروي ساخت؟ آيا ارزش داشت تا زندگي ارتش
را به خاطر احياي رژمي شاهي امان اهللا که زير چکمه هاي خيزش 
مردمي فروپاشيده بود، قرباني کرد؟ آيا برنامه گسيل دسته 
هاي پرمياکف و پس از گذشت يک سال يک عمل مهانند، تنها پرده 
پوشي يي بر برنامه هاي دراز مدت رهربي شوروي در قبال 

 د؟افغانستان نبو
 

در واقع، رهربان داراي متايالت واقعبينانه در کميسارياي خلق 
در امور خارجي، سرنگوني امان اهللا را چونان ضربه يي بر 

آن ها . برنامه هاي شوروي و پريوزي انگليس بررسي  مي کردند
مي ديدند که امان اهللا از پشتيباني جنوب پشتوني هبره مند است 

نزديک به پرولتارياي ضد و برخوردار از قلب آن چنان 
آن ها چنني ارزيابي مي . بريتانيا و پتنسيال ضد امپرياليسيت

که فرزند مشال است، دير يا زود متايالت  سقاءکردند که بچه 
جتاوزکارانه يي بر ضد آسياي ميانه شوروي که به وي نزديک 

با چنني وضعي، مسپاتي شوروي ها بيشرت . است، پيدا خواهد منود
 -ه پشتون تاجدار امان اهللا بود تا به تاجيک پرولرتمتمايل ب
 . حبيب اهللا

 
در عني زمان، در سياست شوروي در قبال افغانستان مهواره براي 

در گام (برخي از رهربان شوروي . ايدئولوژي کمينرتن جا بود
سازمان اطالعات  -اداره کل سياسي. (او. پ .کارمندان گ -خنست

ند که آن ها در آستانه يک انقالب برآن بود)) و امنيت شوروي
غالم صديق و  -برادران چرخي. دلبخواه قرار دارند» توده يي«

در مهه اين . غالم نيب نزديک به دو ماه بود که در مسکو بودند
مدت، آن ها رهربان شوروي را متقاعد مي ساختند به آن که 
افغان ها از دست خودکامگي و ستم در ناله و شيون هستند و 

 . انتظار بازگشت امان اهللا اند چشم
 

رهربان اداره کل سياسي روشن است در پي احياي رژمي شاهي 
نيب خان در  -آن ها بر آن بودند که دسته هاي پرمياکف. نبودند

سر [قلمرو افغانستان با مقاومت گران توده يي پا مي گريند و 
د منجر به تشکيل مجهوري دست نشانده خواهد گردي.] گ-اجنام کار

مجهوري «در سيماي [(که در آينده به شوروي خواهند پيوست 
در روشين اين اوضاع، تشکيل مجهوري .]. گ-)»افغانستان شوروي

                                                 
، 16، پرونده ويژه 4511بايگاني حزب کمونيست تاجيکستان، فوند .  330

 . 4برگ  127پرونده 
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چونان يک مجهوري تازه شوروي مهانا در سال  331تاجيکستان شوروي
هنگامي که يک تاجيک نادار در کشور مهسايه به امارت  - 1929

 .رسيده بود، کامال تصاديف مني منود
 

بيهوده نبود که دادن استاتوس مجهوري شوروي به تاجيکستان در 
گرماگرم جنگ داخلي افغانستان از سوي انگليسي ها و افغان 

اين کار داراي پيام  332.ها چونان يک چالش ارزيابي مي گردديد
زير ستم بودن تاجيک ها و ازبيک ها در  -روشين بود 

 .ارزيابي مي شد» !از ما ياد بگري«افغانستان و چونان شعار 
 

مگر آيا مهچنان مي توان چنني پنداشت که فرماندهي ارتش سرخ 
که منابع بزرگ انساني، نظامي و مايل را براي سرکوب جنبش 
بامساچي ها صرف کرده بود، هنوز هم زير تاثري رمانتيزم ساده 
انگارانه و خطرناک کمينرتن بود که مي پنداشت که بسنده 

توده هاي «آنگاه . را در داد» البيجنگ انق«خواهد بود 
با سپاسگزاري و ارجگزاري خود را به دامان » ستمديده خاور

هرچه بود، سر اجنام، شوروي بر . خواهند افگند» رهايي خبشان«
 . آن شد تا از امان اهللا پشتيباني منايد

 
که ) کميته فوق العاده(» چکا«کارمند پيشني سازمان  -آقابکف

وران رخدادهاي افغانستان بود، مي پنداشت در آن هنگام در ک
که کميسارياي خلق در امور خارجي در مسايل سياست افغانستان 

. هيچ گونه مشي مشخص و روشين نداشت و دنباله رو رخدادها بود
استالني با يکدندگي مهيشگي خود فيصله کرد گره اوضاع پيچيده 

او، با . دروني افغانستان را با سر نيزه ارتش سرخ بگشايد
اين کار، به گونه هنايي نام روس ها در افغانستان و انديشه 
هاي سوسياليسيت را در شوروي بر زمني زد و بي اعتبار ساخت و 

بسته مي شد، » امپرياليسم سرخ«بر اهتامي که به شوروي چونان 
 333.»به گونه گويا مهر تاييد زد

 
، حق باالياد شده در چنني پنداشته مي شود که مهه انگيزه هاي 

مگر در . آن ها را مني توان در سنجش نگرفت. موجوديت دارند
. عني زمان، مني توان تاييد کرد که يکي از آن ها عمده بودند

با اطمينان مي توان تنها گفت که فرماندهي شوروي ضد 
پناهگزينان آسياي ميانه بود که از حبيب اهللا پشتيباني مي 

روشن . ازهايي مي کردندکردند و به قلمرو شوروي تاخت و ت

                                                 
منطقه خود «ل پيش از آن، تاجيکستان در آغاز به شک.  331

در ترکيب مجهوري ازبيکستان شوروي حضور داشت که پسان » گردان
در آوردند و سر اجنام » مجهوري خود گردان«تر آن را به شکل 

از ازبيکستان جدا منودند و در سيماي مجهوري مستقل در ترکيب 
 .گ-.شوروي پيشني تبارز دادند

332  .Fletcher, Arnold, Afghanistan. Highway of Conquest.- 
Westport,Connecticut: Greenwood Prees Publishers, 1965-p.210. 
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است که شوروي تصميم گرفت از اوضاع هبره برداري کند و 
پناهگزينان را که در نزديکي مرزها بسر مي بردند،گومشايل 

 .  »بدهد
 

و سر اجنام، فرماندهان سرخ مني توانستند صرب کنند جنگ ...
» جبهه هند«افزارها و تاکتيک هاي نو پيشربد جنگ را در 

به ويژه شوروي تالش مي ورزيد نريوي هوايي خود . آزمايش نکنند
که از ديدگاه ستاد فرماندهي ارتش سرخ « -را در افغانستان 

به  334،»ختته خيز بسيار مهمي براي هتاجم به هند به مشار مي رفت
 .ميدان نکشد

در دسته هاي پرمياکف، فرماندهان آينده افتخار آفرين ارتش 
ايوان  -) جنگ جهاني دوم( سرخ در سال هاي جنگ کبري ميهين

پرتوف، ايوان پانفيلف، وچسالف تسونايف، و ديگران آبديده مي 
 .شدند

پسان  1929جتربه گسيل دسته هاي رزمي به افغانستان به سال  
ارتش داوطلب «.] گ-کارزار راه اندازي شده از سوي[تر در 
در ايالت سني زيان چني براي سرکوب  1932در اوايل سال » آلتاي

 . يام مسلمانان هبره گريي شدق
 

اين ها مهه نه صحنه هاي از هم گسيخته و پاره هاي جداگانه 
حال چه رسد به لغزش هاي تاسف . بي ارتباط به مهديگر بودند

اين گرايشي بود که مظهر يک سياست جتاوزگرانه و . آور
در سراسر اين زمان، جتربه انباشت مي شد، . هدفمندانه بود
مي شدند، جنگ افزارها براي هتامجات آينده به  کادرها آبديده

 .کشورهاي هم مرز با شوروي هببود و تکامل مي يافتند
 

به امان اهللا  سقاءدر کل، شوروي در دوره فرمانروايي بچه 
آن هم بيشرت از . سرنگون شده کمک مي منود و به هواداران او

غالم  -دسته هاي اعزامي پرمياکف.  آنچه که آن ها مي خواستند
. نه براي امان اهللا الزم بود. نيب خان مهو آن  عنصر غريالزمي بود

. چون مبتکر آن را چونان مداخله خارجي بي آبرو مي گردانيد
مهچنان براي شوروي نري الزم نبود زيرا حمکوم به کشاندن پاي 

 . شوروي به جنگ داخلي افغانستان بود
 

، نگران شده انگليسي ها، روشن است با اين مداخله شوروي
به گونه يي که در باال يادآوري شد، انگليس از صدور . بودند

) hands-off warning(اعالميه رمسي در باره قطع بي درنگ مداخله 
گو اين که براي آن که آماده نبود به گونه . خود داري ورزيد

بايسته در صورت دست برنداشنت شوروي از مداخله در امور 
 335.خ گويدداخلي افغانستان، پاس

 

                                                 
 .87آقابکف، ص.  334
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آيا در پي اين کار، درگري ساخنت داراي بار فرماليته ايستاد 
بود؟ دقيق تر مي بود هرگاه بپندارمي که انگليسي ها با 
ابراز پرتست در نظر مهه جهانيان چونان خمالفان امان اهللا و در 

با اين کار، آن ها . مي منودند سقاءنتيجه هوادار بچه 
هم  –اوضاع پيچيده براي مهه امکانات براي مانور در اين 

آن ها . براي شوروي و هم براي انگليس را حمدودتر مي ساختند
ناديده «سر اجنام ترجيح دادند رخنه دسته هاي شوروي را 

مگر پس از عقب نشيين دسته هاي شوروي، اوضاع را زير . »بگريند
 . کنرتل مطلق خود گرفتند

 
 :خانو برآمد نادر سقاءپايان فرمانروايي بچه 

از رژمي ) از مجله پناهجويان آسياي ميانه(پشتيباني مشايل ها 
نو، در جنوب افغانستان ناخشنودي بر انگيخته و موجب حتريک 

اين در حايل بود که مني توان گفت . شدن احساسات تباري گرديد
که مشايل ها در يک جبهه واحد در دفاع از حبيب اهللا برخاسته 

به دفاع از امان اهللا و غالم نيب خان به ويژه هزاره ها . بودند
به نوبه خود مي کوشيد هزاره ها  سقاءبچه . برخاسته بودند

او به مهزباني تاجيک ها و هزاره ها . را به سوي خود بکشاند
تاکيد مي کرد و به احساسات ملي و طبقاتي آن ها پناه مي 

 . برد
 

لي گروه مبين بر بيدارساخنت احساسات م سقاءمگر کوشش هاي بچه 
هاي غري پشتون به دليل سياست او مبين بر سپردن کرسي هاي 

اقدامات سياست  336.رهربي به کوهدامين ها به ناکامي اجناميد
به رغم مهه مساعي مبين . نيز ناموفقانه بود سقاءخارجي بچه 

                                                 
به باور برخي از کارشناسان، عني چيز در دولت جماهدان تکرار مي .  336
 -دولت هاي غربي، پاکستان و به ويژه کشورها و حمافل متعصب عرب. شود
ه ويژه وهابيون، پيوسته بر دولت جماهدان فشار مي آوردند و با دادن ب

در دورن دولت جماهدان و  پول هاي سرشار به برخي از عناصر نفوذي شان
دامن زدن به تعصبات مذهيب ميان تاجيک ها و هزاره ها و با هبره گريي از 

جه نه تنگناهاي جماهدان، از مشارکت راستني هزاره ها در دولت و در نتي
تنها از احتاد ارگانيک ميان تاجيک ها و هزاره ها با مهه نريو جلوگريي 

 . مي منايند، بل نيز کار اين دو قوم را به نربدهاي خياباني مي کشانند
 

تندرويي، ناشکيبايي و فزوخنواهي برخي از سياسيون احساسي و بي جتربه 
مهگرايي تاجيک ها اين گونه، عمال از . هزاره نيز مضاف بر مساله مي شود

و هزاره ها بنا به نشانه مهزباني جلوگريي مي شود و برعکس، با دامن 
زدن به افرتاقات مذهيب، زمينه براي فاصله دهي هر چه بيشرت ميان تاجيک 
ها و هزاره ها فراهم مي گردد که در هپلوي ساير عوامل، يکي از داليل 

 .شودشکست دولت جماهدان و پريوزي طالبان مشرده مي 
 

اين گونه، ديده مي شود که هم در دوره بچه سقاء و هم در دوره 
و (جماهدان، عدم دستيابي به پيوند ارگانيک ميان هزاره ها و تاجيک ها 

در واقع ناتواني تاجيک هاي حاکم در جلب هزاره ها به جانب خود به 
آن از داليل اصلي شکست  و ناکامي دولت هاي ) عنوان يک متحد اسرتاتيژيک

 .   گ-.هم بچه سقاء و هم جماهدان مي شود -ها
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ها شناسايي بني  سقاویبر متمايل ساخنت توجه به سوي خود، 
 . املللي به دست نياوردند

 
را به قدرت  سقاءاين اوضاع، خاندان جمددي که زماني بچه در 

رسانيده بودند، با هرج و مرج آغاز شده ناراحت شده، به سوي 
مصاحبان رفتند و اعضاي اين خانواده مهو نادرخان و نيز 

هاشم خان، شاه ويل خان و شاه حممود خان، با -براداران او
سوي کابل آغاز  پشتيباني قبايل جنوبي و مشرقي به پيشروي به

انگليسي ها به رغم اعالم بي طريف، عمال بر آن که . کردند
برادران مصاحبان براي اهداف خود قبايل مرزي هند 

 سقاءسپس ميان بچه . بريتايتايي را بسيج منودند، چشم بستند
و حضرت هاي پرقدرت سردي روابط و آزردگي هايي رومنا مي 

را  سقاءرا برگزار و بچه در ماه جون شري آقا جرگه يي . گردد
 .نامطلوب، مردود و عهدشکن اعالم مي منايد

 
سر از آن .] گ-حبيب اهللا[اين به معناي آن بود که محله بر امري 

اکترب  13به تاريخ . روز ديگر نه تنها جايز بل که واجب بود
و هوادارانش که از سوي ارتش برادران شاه حممود و  سقاءبچه 

به . رار گرفته بودند، از پايتخت گرخيتندشاه ويل مورد محله ق
اکترب نادرخان سوار بر سر اسپ سفيد به کابل آمد و  15تاريخ 

اين . شود» نادرشاه«تا » پاسخ گفت«بي درنگ به نداي قبايل 
ضربه يي بود بر امان اهللا و هوادارانش که اظهارات نادر مبين 

اور کرده بر آن که او هدف گرفنت ختت افغانستان را ندارد، ب
، مونارشي پشتون ها اعاده گرديد و در .]گ-اين گونه. [بودند

 .خاندان مصاحبان به پادشاهي رسيد –کشور خاندان نوي 
 

در ازاي دريافت تضمني زنده  سقاءاکترب، بچه  20به تاريخ 
نادرشاه . مگر، اين کار او را جنات نداد. ماندن، تسليم شد

عادي و ساده که جرئت کرده به هيچ رو مني توانست بر يک آدم 
 1929نوامرب  2به تاريخ . بود مدعي ختت پادشاهي شود، ببخشايد

که امري ) تاجيک(يگانه غري پشتوني  -زاده سقاءحبيب اهللا 
     337.افغانستان شده بود، در فرودگاه کابل به دار زده شد

 
وزيري ها، مسعودها، منگل ها،  -اعدام در حضور پشتون ها

 –اجساد اعدام شدگان. و جدران ها صورت گرفتديره يي ها 
ديگر  سقاویو چهارده ) وزير عدليه(حبيب اهللا، محيداهللا، شريجان 

به زودي عکس هايي در مهه جا . سه روز از پايه ها آويزان بود
به  سقاءپخش و در بازارهاي پيشاور هزاران عکس کشته بچه 

 . هباي پنج پين به فروش مي رسيد
 

 :مرگ نادر

                                                 
، مسکو، 1929-1928اسرتاخف، جنگ داخلي در افغانستان  -سوکولف.  337

بنا به به اطالعات ديگر، بچه سقتء و . 64، ص1931انتشارات دوليت، 
 .هوادارانش نريباران شده بود
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درشاه با به قدرت رسيدن، هر آنچه را که ممکن بود اجنام نا
بل نيز  سقاءبچه .] گ-درد سر[داد براي آن که نه تنها از 

در ميان آن يکي . از امان اهللا خان و هوادارانش رهايي يابد
تاجيک از مهرزمان امان اهللا بود که به سال  -هم حممد ويل خان 

اهللا نيز در وضع دشواري  امان. با لنني ديدار منوده بود 1919
او پول زيادي را ذخريه نکرده بود و انگليس . قرار گرفته بود

که معموال پذيراي تاجداران سرنگون شده افغان بود و به آنان 
 . ياري مي کرد، در نظر نداشت به او کمک منايد

 
افسوس که من مانند تزار «: باري امان اهللا با اندوه گفته بود

ديگر راه ديگري جز اين که به خارج بروم،  حاال. کشته نشدم
او تا پاي زندگي بر نادر که به وي اجازه . »برامي منانده است

هرگاه انگليسي ها و نادر . نداد به کشور برگردد، خشمگني بود
 -به امان اهللا بي مهري کردند، او نزد  ويکتور امانوئل

مي ) پسر عم(»کوزن«پادشاه ايتاليا که به او به نظر يک 
او به امان اهللا پناه . نگريست، چونان شاه تاجدار مانده بود

شهبانو ثريا مهراه با شش فرزند  -به امان اهللا و مهسرش. داد
در ايتاليا آن ها . شان در ويالي اوراتسيو در رم جا داده شد

صاحب دو فرزند ديگر شدند که به آن ها نيز زبان پارسي دري 
آغاز » فراموش شدن«ال هاي دراز براي امان اهللا س. ياد دادند

 .گرديد
 
آيا شاه خملوع در باره سرنوشت پر از فراز و نشيب و  

نگونبخيت مهانند امري پيشني خبارا که او را زير نظارت خانگي 
زيرا حضور . نگهداشته بود، مي انديشيد؟ به گمان بسيار آري

هزار گريزي از شوروي، در عمل عامل نامنهاد  صد دو
را به ميان مي کشيد که منجر به تعميق تضادها » مهاجران«

ميان دوسيت هنوز حتکيم نيافته با شوروي دوست با رژمي اصالح 
طلب امان اهللا و روحانيون حمافظه کار اپوزيسيوني که به 

به  باور . مهاجران و بامساچي ها مسپاني داشتند، مي گرديد
نجر به خليلي، اين عامل يکي از عللي گرديد که سراجنام م

 338.شکست امان اهللا شد
 

عليا حضرت قدرمتند که تالش مهي داشت که پسر  -مادر امان اهللا
تاجدار خود را دوباره بر ختت باز گرداند و عامل خان را پسر 

 -قسطنطنيه(خوانده بود، ترجيح مي داد به کنستانتينوپل 
رهرب  –خسر امان اهللا –حممود طرزي. مهاجرت کند) استانبول امروزي

 . جوانان افغان نيز  به آن جا رهسپار گرديد
 

جايي  –ناکام در هتران ماندگار شد» شاه سه روزه«عنايت اهللا 
شري آقا و گل آقا  -حضرات. پرداخت» گلبازي و گلپروري«که به 

آنچه . رفته، رفته، تاثري خود را بر اوضاع نو از دست دادند
نادر را از  مربوط مي گردد به برادران چرخي، آن ها اعتماد

                                                 
 .100-96خليلي، عياري از خراسان، صص.  338
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دو  -خاندان لوگري چرخي و خاندان مصاحبان. دست دادند
خاندان پشتون تبار متخاصمي بودند که آغاز به کشت و خون 

 .متام عيار کردند
 

ناخشنودي ويژه شاه جديد را غالم نيب خان بر مي انگيخت که 
کارزاري را در پشتيباني از امان اهللا از خاک شوروي به راه 

او تا آخرين . چرخي نيز از نادر رجنيده بود .انداخته بود
به . نفس هواخواه آتشني امان اهللا ماند که در مهني راه جان باخت

. نادر، غالم نيب خان را نزد خود فراخواند 1932نوامرب  8تاريخ 
ميان آن دو گفتگوي ناخوشايند و سخيت درگرفت که در آن غالم 

در پاسخ، نادر به . دنيب خان، نادر را متهم به غصب قدرت منو
هنوز . پاسبانان اشاره کرد و به سوي دروازه خروجي رفت

دروازه پشت او بسته نشده بود که پاسبانان بر سر غالم نيب 
 .خان رخيتند و با قنداق هاي تفنگ ها او را تا مرگ زدند

 
که از سوي نادر کشيده شده بود، » رشته خشونت ها«] درامه[

 1933نوامرب  8به تاريخ . ايان  رسيددرست پس از يک سال به پ
به روز سالگرد مرگ غالم نيب خان در مراسم اهداي جوايز به 

) پسر خوانده وي_ دانش آموزان برجسته، فرزند مستخدم نيب خان
مرگ کسي که  339.با تفنگچه سه مرمي به سوي نادر شليک کرد

کسي که . امان اهللا او را غاصب مي خواند، مهان دم فرا رسيد
را سرنگون و ابراهيم بيک را از افغانستان بريون  سقاءچه ب

 . رانده بود
 

در آغاز جنگ جهاني دوم، فاشيست هاي آملاني و ايتاليايي 
کوشيدند امان اهللا را بر ختت پادشاهي احيا کنند و افغانستان 

مگر انگليسي ها و شوروي ها اين برنامه . را متحد خود سازند
از اثر بيماري جگر   1960 به سال امان اهللا. را برهم زدند

 . جسد او را در ميهنش در جالل آباد به خاک سپردند. مرد
  

 :پايان سخن
و سرشت جنبش او را  سقاءمنابع و آثار دست داشته شخصيت بچه 

براي برخي از . را به گونه هاي گوناگون پرداز مي منايند
اهللا يک و افغان، حبيب ) فُا مانند نظر(مولفان تاجيکستاني 

ملي گراي تاجيک و ميهن پرست بود که در برابر شوونيزم 
مانند استاد (در حايل که ديگران . پشتون قد برافراشته بود

بر سرسپردگي وي به آرمان هاي اسالمي تاکيد مي ورزند ) خليلي
. را  چونان يک جنبش مذهيب پرداز مي منايند سقاویو جنبش 

ند فرانسوي معاصر دارد که دانشم-موقف مهانندي را اليور روا
 340.را بنيادگراي اسالمي مي پندارد سقاءبچه 

                                                 
339 .Stewart, p.576ß578. 

، چاپ انگليسي »اسالم و مقاومت در افغانستان«اوليور روا، : نش به.  340
اين کتاب در ايران به قلم . ( 66.، ص1986کامربيج،  دانشگاه انتشارات

آقاي سروقد مقدم به پارسي برگردان و از سوي بنگاه اتشارات آستان 
 .) گ-.قدس رضوي به چاپ رسيده است
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بر آن اند که ) عمدتا پشتون تبار(بيشرتينه مولفان افغاني 

تکيه داشت و يک » غل و زجنري«دوره حاکميت امري حبيب اهللا بر 
کساني هم اند که او را يک جنايت   341.رژمي فاسد و بزهکار بود

مانند طالبان در . الم راستني را حتريف منودکار مي مشارند که اس
مي پندارد که  342نويسنده هندي-زمان ما و سر اجنام سنزيل نويد

در آغاز ناشي از نابه ساماني هاي اجتماعي و  سقاویخيزش 
داراي بار غري مذهيب بود و پسان ها  که علما در راس جنبش 

 .قرار گرفتند؛ به آن بار مذهيب دادند
 

ت و ناچيز بودن منابع اجازه مني دهد، روشن ساخت کمبود اطالعا
به سود خود استعمال ) که، که را( که چه کسي، چه کسي را 

 سقاءحضرت ها را يا برعکس حضرت ها بچه  سقاءکرده بود؟ بچه 
به هر رو، اين که کدام يک از ديگري براي سرنگوني  343را؟

، روشن امان اهللا به سود خود هبره برداري ابزاري منوده بود
چنني بر مي آيد که بايد با سنزيل نويد در آن موافقت . نيست

کرد که درهم آميزي ناخشنودي اجتماعي بومي با پويا شدن 
روحانيت اپوزيسيوني، هر دو موثر بوده است که توانست اعرتاض 
عميق توده يي را در منادهاي مذهيب که براي دهقانان افغان 

  344.قابل درک بودند، ابراز دارد
 

حبيب اهللا که در سيماي وي مذهيب بودن، با صفات نظامي برجسته، 
مجع شده بود، ) فرمهندی(جتربه غنامند زندگي، دلريي و کاريزما 

موفق شد چنني منايد که سرنگون ساخنت امان اهللا و ارايه محايت از 
 .ها چونان تکليف مذهيب پذيرفته شود سقاوی

 
درخشنده خود، گو اين که  کوتامهدت مگر» طلوع«با  سقاءفرزند 

تالش ورزيد القاء و تلقني کند که در سده بيستم براي 
مسلمانان تنها بسنده نيست که به مسجد بروند و از آن جا 
بدون آن که مشارکيت در رخدادها داشته باشند، ناظر رويدادها 

او مهه را به مشارکت پويا در زندگي سياسي و اجتماعي . باشند
يکي از خنستني  سقاءن ديدگاه، حکومت بچه از اي. فراخواند

 . پديدارهاي اسالم سياسي در منطقه است
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 . ن  در مسري تاريخاز مجله غبار، در افغانستا.  341
در اين جا نويسنده به اشتباه آقای سنزيل نويد را که از خانواده .  342

 . گ-.سخنور نامدار کشور است، هندی می پندارد -روانشاد نويد
 165.سنزيل نويد ص.  343
 .166همان جا، ص.  344
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 پيوست ها
 

 پروفيسور داکرت يوری تيخانف: فرستنده
 

 1پيوست مشاره 
 چچيرين.] گ-گيورگی واسيليويچ[نامه راسکلنيکف عنوانی 

 .]گ-کميسار خلق در امور خارجی شوروی[
 

 !يويچ عزيزگيورگی واسيل
جوالی به شهر 16به تاريخ .] گ-سر اجنام[پس از سه ماه سفر،  

در ظاهر، با متام شکوه و جالل خاورزمين به . کابل رسيدم
مگر، وضعيت راستين امر به هيچ رو اهلام . پيشواز من شتافتند

مبارزه بر سر نفوذ ما در برابر نفوذ . خبش و آرامش خبش نبود
رو به رو بود که به سود ما پايان  بريتانيا با اين هتديد

 . نيابد
 

 28اين واقعيت که قرار داد روسيه و افغانستان که به تاريخ 
فربوری از سوی ما به تصويب رسيده بود و از سوی جانب ديگر 
هنوز به تصويب نرسيده بود، می توانست به گونه بيمارگونه 

  .يی بر شکست مهه سياست ما در افغانستان داللت منايد
 

دودلی های دولت افغانستان موضوع را با شک و ترديدهايی رو 
چنين عدم قاطعيت و بی تصميمی يی، دست . به رو گردانيده بود

کم، از سوی گردانندگان سياست خارجی افغانستان، از آن رو 
هم  بيشرت شايان توجه بود که کل قرارداد از سر تا پايان آن 

نبه می باشد، که برای از سوی ما آگاهانه يک اقدام يکجا
افغان ها  به دليل کمک های معين نظامی و فنی، تنها سود می 

منی ]  دوش افغانستان[آورد و تقريبا هيچ تعهدی را به 
 . گذارد

 
بی صربانه . افغان ها خود پيوسته اين امر را در سنجش داشتند

چشم به راه تصويب آن بودند و از طريق سوريتس و سفير 
. مسکو از ما شتابدهی تصويب آن را می خواستند افغانستان در
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و درست در هنگامی که از سوی ما مهه تشريفات بايسته اجنام 
شده و قرار داد از سوی کميته مرکزی اجرايی سراسری روسيه 
تقريبا بدون کم و کاست تصويب گرديده بود، افغان ها که 
جانب پيوسته بسيار ذينفع در اين کار بودند، آغاز به 

قرارداد، . ردرگم شدن  منودند و به عقب نشينی دست يازيدندس
تدوين می گرديد و از بوته آزمون ها در  1920که از جنوری

کابل و مسکو می گذشت، ناگهان در آخرين حلظه آويزان و پا در 
 .هوا مانده بود

 
عامل اصلی پايين آمدن وزن سياسی ما، که نزديک بود ما را 

 -وردن قرارداد رو به رو گرادندبا هتديد تازه بر هم خ
سياست هومشندانه، . افزايش نگهانی و شديد نفوذ بريتانيا بود

زيرکانه و حميالنه دابس که به گونه ظريفانه يی با روانشناسی 
افغان ها مهاهنگ گردانيده شده بود، به آن اجناميد که حممود 

 وزير امور خارجه که تا کنون بی ترديد به بيزاری از -طرزی
انگليسی ها و بريتانيايی ستيزی بنام بوده و در دو سال 
گذشته با حسن نيت هوادار دوستی با روسيه  شوروی بود، ديگر 
آشکارا آغاز به رفنت زير تاثير نفوذ دابس و گرفتار دامی می 

 .گرديد که دابس  بر سر راه و پيشاروی او گسرتانده بود
 
 

بازی می منود، مقايسه رشته اصلی يی که هيات بريتانيا با آن 
امهيت بريتانيا برای افغانستان از يک سو و روسيه شوروی از 

با مناياندن روسيه شوروی چونان يک کشور  -سوی ديگر بود
برباد رفته و ورشکسته که قادر به اجنام تعهدات خود و ارائه 

 . کمک به افغانستان نيست
 
انی کمک به نوبه خود، بريتانيايی ها در سپردن وعده ارز 

از هيچ دست و دل بازی .] گ-به افغان ها[های واقعی گسرتده 
آن ها به ابتکار خود پيشنهاد می کردند بی . صرفه منی کردند

ميل تفنگ و چهار ميليون روپيه کمک  20000درنگ به افغان ها 
مالی ساالنه بدهند و ديگر وعده های چرب و گرم که به پيمانه 

 .گسرتده اشتهار می کردند
 

انگليسی ها برای به کرسی نشاندن آوندها و استدالل های خود، 
منی شرميدند دست به ارعاب و ترساندن افغان ها هم با 

. هتديدهای ظريف و هم منايش های نظامی در مرزها بيازند
بريتانيايی ها هرگونه تالش ها را به خرج می دادند تا به 

را که ارتش  افغان ها هتديد واقعی از سوی انگلستان و اين
بزرگی در هند در سه گذرگاه کابل دارند و افسانه محله روسيه 

 .شوروی به افغانستان را القاء منايند
 

در اين حال، ديپلمات های بريتانيايی ديدگاه های خود در 
زمينه داشنت امهيت های متفاوت افغانستان برای روسيه شوروی و 

ارجی افغانستان بر چون  سياست خ. بريتانيا پنهان منی منودند
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 -آن ها اين مساله را. وضعيت داخلی در هند تاثير می افگند
 . مساله زندگی يا مرگ می پندارند

 
روسيه در اين ميان، به پندار منايندگان بريتانيا در کابل؛ 

در خاور، به ويژه در افغانستان، منافع غير مستقيم کمرنگی 
بايسته به سود دارد، که از آن در ازای دريافت امتيازات 

 .منافع حياتی روسيه در باخرت، به راحتی دست خواهد کشيد
 

با اين حال، بريتانيايی ها بی پرده به احتمال سازش کامل 
ميان انگليس و روسيه شوروی در امور خاور اشاره می کردند و 
خيانت بلشويک های روسی را به افغانستان مهانند خيانت 

چونان نتيجه چنين  1878ال استوليتف به شيرعلی خان در س
سازشی برجسته می ساختند که برای بار دوم افغانستانی را که 

گرديده است، به دست ) روسی گرايی(گرفتار سياست روسوفيلی 
سرنوشت خود ميان چکش و سندان يا به سخن ديگر به دست 

 .انگليس رها خواهند کرد
 

وان يک طرف پس آيا هبرت نيست که به نزديکی با بريتانيا به عن
مساوی متعاهد شتافت تا اين که در موقف يک طرف شکست خورده، 

چنين بود نتيجه گيری  -با دست های بسته به چنگ آن افتاد
 . هنايی منطقی ديپلماسی خاوری و دسيسه های هومشندانه انگليسی

 
بندهای ديگری، که هنری دابس با بازی با آن ها آشوب افگند 

بديهی . ول مذهبی و پادشاهی بودندو هنگامه برپا کرد، اص
است، که بر پايه طرح ريخته شده از پيش، هيات منايندگی 
بريتانيا در گفتگوها با افغان ها، با زهرپاشی و شوکران 
ريزی، ذهنيت های آن ها را در برابر بلشويک ها به عنوان 
نابودکنندگان دين، دمشنان مهه مذاهب وکليساها و به عنوان 

لی اشکال پادشاهی حکومت در هر کشوری، مسموم و خمالفان اصو
 . مغشوش ساختند

 
افزون بر اين، دمشنان ما با دميدن به آتش سوء ظن ذاتی 
افغان ها، آغاز به سياهنمايی پيش گرفنت گرايش  سياست های 

 . امپرياليستی قديمی روسيه تزاری از سوی ما منودند
 

که درست در مهين  ،.]گ-داوی[سر اجنام، گزارش عبداهلادی خان
تز اصلی . هنگام از خبارا باز گشته بود، به زيان ما اجناميد

به . گزارش او اين است که خبارا به هيچ رو استقالل ندارد
عنوان آوند، او آمدن ارتش سرخ  روسيه شوروی به خاک خبارا 

 .را  می آورد
 

که يک مذهبی متعصب و .] گ-داوی[گذشته از اين، هادی خان 
د است، با سياهنمايی ويژه يی وضع گويا بس دشوار باورمن

باشندگان مسلمان ترکستان را که از هرگونه استقالل حمروم اند 
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و از سوی دولت شوروی در تنگنا هستند؛ پرداز منوده و به 
 . تصوير کشيده است

 
که ناگزير هنگام رو به رو شدن » خارشی«با اين هم، با وجود 

متعصب با يک ساختار بيخی بيگانه و اين پان اسالميست ارتدکس 
ناآشنا و ناپذيرا برای او پديد آمده بود، او به عنوان يک 
سياستمدار هوشيار، از خاطرات خبارا و ترکستان خود چنين 
نتيجه گيری و برداشت کرد که به هر پيمانه هم که از ديد 
افغانستان نظام مديريت داخلی مجهوری شوروی در رابطه با 

خراب نباشد و به هر پيمانه که سياست خارجی آن در مسلمانان 
خبارا با روح اسالم بيگانه نباشد؛ با آن هم برهم زدن 

زيرا روابط با روسيه . مناسبات با روسيه مطلقا جماز نيست
مهم ترين وزنه متقابل باز دارنده با  نفوذ بريتانيا است 

 . که برای افغانستان کشنده و فاجعه بارمی باشد
 

ه با اين، به حمض اين که سر هنری دابس در پی راه اندازی مهرا
فتنه های مصرانه روسی ستيزانه خود، به دادن پيشنهادهای 
عملی آغاز منود و به گونه دقيق آن چه را که بايد افغان ها 
در پاسخ به وعده های سخاومتندانه دولت او می پرداختند، 

ی رو به رو مطرح ساخت؛ بازی باريک و نازک او با ناکام
 .گرديد

در برابر دست درازی آشکار و سوء قصد انگليسی ها بر استقالل 
افغانستان، يخ های ناباوری به استيالی روسی آب گرديد و ترس 

در پيش نويس ارائه شده . از روسيه به جايگاه دوم رانده شد
قرار داد افغان و انگليس از سوی بريتانيايی ها، آشکارا و 

ان دفاعی در ازای پاداش معينی که در باره بی پرده از پيم
 .هپنا و دامنه آن در باال گفتيم، سخن می گفتند

 
 :بريتانيايی ها خواستار بندهای زير گرديده بودند

 کنرتل بر مناسبات خارجی افغانستان  . 1
 در نتيجه، اخراج مناينده خمتار روسيه شوروی از کابل  . 2
يا از راه خاک افغانستان عبور بدون مانع عوامل بريتان. 3

برای اجنام پويايی های ضد انقالبی در برابر حکومت شوروی در 
.] گ-استيالی...[به سخن ديگر، احيای کامل.  آسيای ميانه

 .حاکم در دوره حبيب اهللا و نابودی استقالل سياسی کشور
 

چنين پشت پا زدن بر حقوق ملی مردمی که درست مهين چندی پيش 
خونبار استقالل کشور خود را فراچنگ آورده اند، به هبای جنگی 

خشم و خروش شديد ملی گرايان افغانستان را بر انگيخته و 
دست کم در اين اوضاع  هر گونه امکان احتاد دفاعی با 

 . انگلستان را ناممکن گردانيده است
 

دولت افغانستان، که از پيشنهادهای بريتانيا تکان خورده 
ر مساله تصويب قرار داد روسی، که بود، دوباره، در براب
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متاسفانه تصويب آن در مسکو به تاخير افتاده بود، قرار 
 .گرفت

 
با گذشت زمان، چهارچوبی که در آن قرار داد امضاء شده بود، 
به پيمانه چشمگيری دگرگون گرديد و ما ناگزير شديم تکمله 
ها و يادداشت های متممه توضيحی يی بر برخی از پاراگراف 

 . ی منت تدوين شده اوليه قرارداد بيفزاييمها
 

دو روز پيش از برگزاری جملس به تاريخ اول اگست، امير به 
گونه بيخی غيرمنتظره مرا با سوريتس و مجال پاشا خصوصی به 

اين بار دهی که با پرده پوشی و رازداری . پغمان دعوت کرد
زا شگفتی برانگيزی پيچانيده شده بود، تا ناوقت شب به درا
 .کشيد و روز بعد در جوی از اين هم حمرمانه تری ادامه يافت

  
امير با نويد دادن برگزاری نشست جملس بزرگ برای تصويب 
قرارداد ما، به تاريخ چهارشنبه سوم اگوست، بر لزوم برداشنت 

 .چند مانع از پيش رو تاکيد ورزيد
  

ود می تضمين های حتريری يی که الزم بودند، به بندهای زير حمد
 : شدند

که [انصراف موقت از گشايش کنسولگری ها در قندهار و غزنی  .1
پيوست نامه رفيق .] گ-در قرار داد خنستين آمده بود و

 .]. گ-گسيل گرديده است[سوريتس
خود داری فعلی از گشايش کنسولگری ها در نزديکی مرزهای . 2

 .هند در ديگر بندهای قرارداد تغييری وارد منی آورد
آن ماده قرار داد که در باره ترانزيت از طريق خاک . 3

اشاره شده است، » هر گونه کاالها«روسيه است و در آن به 
بايد به گونه يی تفسير شود که شامل کاالهای نظامی خريداری 
شده از سوی دولت افغانستان در خارج از کشور و يا از دولت 

 .روسيه گردد
د منافع هر دو کشور، با امضای قرار داد بازرگانی به سو. 4

 . توجه به مشکالت جتاری در افغانستان
 . رايگان بودن کمک های ارائه شده بر اساس قرارداد. 5
خود داری از تبليغات در برابر دولت افغانستان چه در . 6

 . خاک اين کشور و چه در خاک روسيه بر اساس رفتار متقابل
 

به هر هبايی که چون، هدف اصلی ما امضای قرار داد دوستی 
شده، برای مبارزه با نفوذ انگلستان بود؛ در مهاهنگی با 
رفيق سوريتس، تصميم گرفتيم به عقب نشينی هايی دست بزنيم و 
مهه اين تعهدات را با اعتماد به اين که دولت ما با آن ها 

 .موافق است، از طرف خود امضا مناييم
 

ايندگی از دولت پيشنهاد افغان ها مبنی بر دادن تضمين به من
ما، از سوی من به دليل نداشنت صالحيت بايسته در زمينه رد 
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با اين حال، راه گريز برای موردی که هرگاه مشا با . گرديد
 . چيزی موافق نباشيد، باز گذاشته شده است

 
افزون بر آن، اساسا، در سند ويرايش ها و پيرايش هايی 

رو نوشت های (د آورده شد که در باره تفاهم کامل موجود بو
اين اسناد را در ويرايش هنايی آن رفيق سوريتس به مشا نشان 

چنانی که پسانرت روشن گرديد، اين عقب نشينی ها ). خواهد داد
نقش بزرگ و مثبتی بر جا گذاشتند و تصويب جملس را برای قرار 

 .داد ما تامين کردند
 

. دخنستين نشست جملس به تاريخ سوم ماه اگست برگزار گردي
بسياری از اشرتاک کنندگان آن، از اعضای موجود در کابل 

کسانی که -شورای قانونگذاری که هنوز رمسا اعالم نگرديده است
از سوی شورای قانونگذاری بر اساس قوانين در باره اصالحات 

 فراخوانده شده بودند؛ اند
 

در کنار آن ها، در ترکيب شورا، اعضای شورای موجود، 
سرداران، بازرگانان هندوی بومی و سر  -سدرباريان سرشنا

اجنام، هيات منايندگی قبايل مرزی، عمدتا از مسعودها و وزيری 
 . نفر می رسيد 300مشار کل حاضران به. ها حضور داشتند

 
امير با افتتاح نشست خنست، اعالم منود که منايندگان مردم خود 

ت با را به جملس فوق العاده فرا خوانده است و آرزومند اس
ديدگاه های آن ها پيرامون سياست خارجی کشورآشنا شود و از 
آنان خواست تا آزادانه سخن بگويند و در ابراز انديشه های 

در اين حال از مهه خواسته شد تا به قرآن سوگند . شان نشرمند
 .خبورند که در باره نشست جملس هيچ چيزی به کسی نگويند

 
ايندگان را با چگونگی امان اهللا خان در سخنرانی خود من

پيشنهادهای اخير انگليسی ها آشنا ساخت و ارقام کمک های 
در . وعده داده شده در ازای بسنت پيمان دفاعی را اعالم داشت

اين حال پنهان نکرد که دادن پاسخ رد از سوی افغان ها می 
تواند پيامدهای جدی يی را در مرز با هند با خود به مهراه 

 .داشته باشد
 
ا او خود که مقصد سلطنت خود را حتکيم استقالل کشور قرار ام 

داده است، ترجيح می دهد کشور خود را در معرض صحنه های 
وحشتناکی از يک جنگ ديگر ببيند، تا اين که کنرتل بيگانه را 
بر روابط خارجی کشور خود بپذيرد و به وابستگی پيشين از 

 .بريتانيا باز گردد
 

حتليل خمتصر سياست مهيشگی امپرياليسم  سپس، امير به جتزيه و
بريتانيا  پرداخت و با توضيح مثال های ترکيه، ايران و مصر 
به اين نتيجه رسيد که انگلستان بی ترديد به دنبال برده 
ساخنت مردمان مسلمان و حمروم کردن آن ها از آزادی و استقالل 
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است  شرايط ديگری را روسيه  پيشنهاد می منايد که آماده. است
اين ديگر به . کمک بی آاليشانه يی را به ما ارائه منايد

فيصله جملس بستگی دارد که پيمان دفاعی با انگلستان را 
 .بپذيرد يا رد کند

 
به پنداشت امان اهللا، هر افغان بايد مهه چيز خود را برای  

آزادی ميهن خود که انگليسی ها به آن سوء قصد دارند، 
 . قربانی کند

 
از سوی ) گروه هوادار گرايش های  انگليسی(گلوفيل گروه ان
در . رييس پيشين شورای قانونگذاری منايندگی می شد-شير امحد

سخنرانی او هتديد نظامی واقعی در صورت برهم زدن با 
بريتانيا و بيهودگی اميد بسنت به  به دست آوردن کدامين کمک 

خوب حاال  -در صورت بروز جنگ از روسيه روياروی هم گذاشته شد
که افغانستان منی تواند جبنگد و خود داری از پذيرفنت خواست 
های بريتانيا هم منجر به جنگ خواهد شد، راه ديگری جز از  
لزوم پيروی و قبول  مهه شرايط گذاشته شده از سوی سر هنری 

 .دابس منی ماند
  

وزير حربيه رو به  -سخنان شير امحد با واکنش شديد نادر خان
او نشاندهی کرد که بريتانيا کنون به دليل پيامدهای  .رو شد

جنگ جهانی دوم جهانی و افزايش نا آرامی ها در هند، ناتوان 
. تر از آن است که درگير يک جنگ نو با افغانستان گردد

افغانستان با بسنت پيمان دفاعی با بريتانيا، نه تنها 
م نيز استقالل خود را از دست می دهد، بلکه به منافع اسال

خيانت می کند و دستيابی به امر حقی را بار ديگر به تاخير 
تنها راهی را که او می بيند، رد پيشنهادهای . می افگند

 . بريتانيا و مهزمان با آن تصويب قرار داد با روسيه است
 

از ديدگاه تا حدودی متفاوت تری .] گ-داوی[عبداهلادی خان 
رشور و پر هنگامه خود، او در خبش خنست سخنرانی پ. دفاع کرد

با سياهنمايی وضع داخلی باشندگان مسلمان آسيای ميانه در 
او با خشونت آگنده از تعصب، . حکومت شوروی را پرداز کرد

تأکيد کرد که بلشويسم نه تنها رشته ها و بافت های پايه 
اقتصادی و شيوه زندگانی اجتماعی جامعه بومی را از ميان می 

دست درازی و تاخت و تاز می ...دين اسالمبرد، بل که به خود 
مانع نيايش های عمومی گرديده و با هزينه دولتی . کند

 . را پيش می برد) بيخدايی(تبليغات آته ايستی 
 

وضعيتی به مهين اندازه دشوار در خبارا، که خالف خواست خود 
ناگزير گرديده است يگان های فزونشمار ارتش سرخ را بپذيرد 

. ين املللی خود استقالل ندارد، فرمانفرما استو در روابط ب
با اين هم، اين گناهان روسيه شوروی را بايد تنها به سياست 

روشن است دولتی . آن در داخل فدراسيون شوروی مربوط دانست
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که مهه چيز را سر از نو می سازد، منی تواند با خويشتنداری 
 .کافی با خصوصيات اتباع مسلمان خود برخورد منايد

 
حبث ديگری است، هنگامی که روسيه شوروی با مردم آسيا که مهين 
اکنون در احتاديه های نيرومند دولتی متحد شده اند، وارد 

سياست خارجی روسيه شوروی با روح  .تعامل بين املللی می گردد
آزمندی و اشغالگری بيگانه است و به اسالم دلسوز است و به 

کشورهای خاور در مبارزه با عنوان ايده قادر به متحد ساخنت 
 .امپرياليسم است

 
پارس تنها در سيمای مهسايه مشالی خود تکيه گاهی را در رهايی 

ترکيه قهرمان هرگاه . از بند زجنيرهای انگليس می بيند
پشتيبانی های مادی و معنوی مسکو منی بود، مدت ها پيش در 

ا افغانستان بايد مهپا ب. نربد نابرابر از ميان می رفت
کشورهای پيشرفته هم آيين و مهکيش خود برود و با رد احتاد با 

  .انگلستان بکوشد با روسيه شوروی نزديک شود
 

نشست خنست جملس با اظهارات منايشی منايندگان تاجران بومی هند 
که خواستار امضای هر چه سريعرت قرارداد با بريتانيا بودند 

عيت ناگزير به و بر اين تاکيد داشتند که در غير آن، وض
کاهش بيشرت حجم معامالت و در نتيجه، سود تاجران خواهد 

 .گرديد؛ پايان يافت
 

مبارزه سرسختانه يی که گروه های بااليی را در دربار کابل 
به دو گرايش متضاد تقسيم کرده است، مقارن با اين زمان به 

پيوسنت حممود طرزی به اردوگاه . باالترين درجه شدت رسيده است
گلوفيل ها بی ترديد نفوذ آن ها را تقويت خبشيده، شانس ان

اين بار، مساله گزينش از . تصويب قرار داد ما را کاهش داد
سوی خود ديپلماسی بريتانيا  مطرح گرديد و بی پروايی بی 

 -آزرمانه سر هنری دابس به افغان ها يک فايده ديگر رساند
و جبهه را منی آن ها يک بار ديگر متقاعد شدند که بازی در د

 .شود تا بی پايان به درازا کشاند
 

تا کنون هيچگاهی برخورد منافع روسيه شوروی و انگلستان به 
سياست افغانی » پر تب و تاب«345آونگ -چنين شدتی نرسيده بود

و نوسان در ميان فضای تنگ ميان » مچيدن«پس از دو سال 
» تپش«پيشنهادهای مشخص هنايی دو طرف رقيب، درنگ کرد و از 

از مهين رو هم، شدت کشاکش ها در درون دولت . باز ايستاد
 . افزايش يافته است

 
بنا به اطالعات رسيده به ما، بريتانيايی ها پرشورانه به 
آتش اين کشاکش ها هيمه می انداختند و به گونه گسرتده يی با 

با اين هم، در . دادن هدايا و رشوه ها به آن می دميدند

                                                 
 .گ-پندول يا رقاصه ساعت.  345
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دار انگليسی ها بسيار کمرنگ متثيل گرديده جملس، گروه هوا
 .بود

  
در روند نشست دوم، امير به گونه گسرتده  از توضيحاتی که ما 
در باره قرار داد داده بوديم، چونان دستاويزی برای  برای 
قانع کردن جملس در بی آاليشی کامل دولت شوروی و آمادگی آن 

روشن است . رفتبرای ارائه کمک راستين به افغانستان هبره گ
که کسان از پيش گماشته شده با طرح پرسش ها و ديدگاه ها به 
امان اهللا خان امکان دادند به اطمينان دهی رمسی مناينده مشا 

 . تکيه کند
 

برای منونه، امير در پاسخ به اين پرسش که آيا انگلستان می 
تواند بدون توسل به جنگ، افغانستان را ناگزير به پذيرفنت 

از راه حماصره اقتصادی منايد، نامه ابراز آمادگی  پيمان
روسيه شوروی را مبنی بر امضای قرار داد جتاری با 
افغانستان، به رغم دشوار بودن وضعيت اقتصادی آن، نشان 

 .داد
 

مهين گونه يادداشت ما در باره عدم مداخله در زندگی داخلی 
ر باره امارت، خود داری از پخش تبليغات کمونيستی و نامه د

جانبداری من از بيانيه رفيق سوريتس در مورد کنسولگری های 
ما در امتداد مرز با هند، باز خوانده شد که  کاراترين 

 .تاثير را بر جا گذاشت
  

در پايان، امير هم پيشنهادهای بريتانيا و هم منت قرار داد 
جملس با . ما را باز خواند و موضوع را به رای دهی گذاشت

رای، تصويب منود تا شرايط  7رای در برابر  270 -ااکثريت آر
 .انگليسی ها رد گردد

 
در ميان کسانی که رای منفی داده بودند، در هپلوی شير امحد،   

عموهای نادر خان و دو مناينده  -سرداران يوسف خان و آصف خان
از بازرگانان بومی هندی، بودند که تاکيد داشتند که برهم 

گسل در جتارت افغانستان و هند، منجر به زدن با انگلستان و 
 . ورشکستگی کشور می شود

 
        

 
 

بايسته است مهچنين در سنجش داشته باشيم که نشست در پيوند 
با سخنرانی خود امير در مسايل سياست خارجی برگزار گرديده 
بود و او با قاطعيت به پيمانه بايسته روشن در زمينه سخن 

  346.گفته بود
 

                                                 
-رات امير نظر بدهداز مهين رو هم کمرت کسی جرئت داشت، خمالف اظها.  346
 .گ
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ت و چيدمان جملس که به عمد برای يک مناسبت خاص خود باف
برگزيده شده بود، نيز زمينه تنگی را برای کنکاش های داغ 

سر اجنام، آخرين پروژه آلرتناتيو انگليسی ها، . باز می گذاشت
که خواستار بازگشت به نظم زمان حبيب اهللا خان بود، عناصر 

 -بر اميرمهنوا با آن را در موضع عملی ناسودمندی در برا
مدافع استقالل، حافظ حقوق به دست آمده از سوی افغانستان در 

 .جنگ گذشته، قرار می داد
 

مهه اين ها، انگلوفيل ها را وادار می گردانيد بيخی از سخن 
خود داری ] با انگليس[گفنت آشکار به سود بسنت پيمان دفاعی 

.] گ-کشور[ورزند و تنها به پيامدهای منفی گسست با آن 
 . اره مناينداش
 

خنستين سخنران نشست دوم جملس، که به تاريخ پنجم اگوست 
او . وزير جتارت و صنايع بود -برگزار گرديد، غالم حيدر خان

بر شرايط حتقير آميز طرح بسنت پيمان با انگلستان سخت تاخت و 
پيشنهاد کرد تا اين طرح را بی چون و چرا و بدون حبث و 

طقی پيشنهاد او تصويب بی درنگ گفتگو رد کرد که نتيجه من
 .قرار داد روسيه و افغانستان بود

 
شير امحد خان تقريبا کلمه به کلمه گفته های سخنرانی خنست 

از ناگزير بودن يک جنگ .] گ–منايندگان [خود را با ترسانيدن 
 .ديگر و بی باوری به وعده های روس ها باز گفت

 
يش تعيين کرد و به تصميم جملس سرنوشت قرار داد ما را از پ

 . اگست مراسم مبادله اسناد تصويب شده برگزار گرديد 14تاريخ 
 با درودهای کمونيستی

 راسکلنيکف
25/08/1921 

 کابل
 
، 159بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند   

 . 63-51، برگ های 49، کارتن 2پرونده ويژه 
             

 
 
 
 

 
 
 
 

 2پيوست مشاره 
 رايزن نظامی شوروی در کابل -گرام ايوانفتل

 به کميته اجرايی مرکزی ترکستان
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 29/09/1919تاريخی 
 

ترسم از اين است  .قرار داد  صلح با انگليس عقد گرديده است
 .که مبادا هزينه آن از کيسه ما نباشد

مشار سپاهيان منظم آن به . توامنندی ارتش افغانستان باال نيست
 .ساز و برگ آن ضعيف است. دسی هزار نفر می رس

 .ممکن استهتديد ماورای قفقاز و کوشکا 
 .خطرناک اندتبليغات پان اسالميستی هم 

 .ما به گونه جدی جتريد شده ايم
خيزش در هند ادامه دارد، مگر امير مرا منی گذارد به هند 

 .با اين هم می کوشيم روابط برپا مناييم. بروم
 هر چه زودتر پاسخ ما را بدهيد

 
 ايوانف

، پرونده 110برگرفته از بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند
 48، برگ 920، کارتن3ويژه 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3پيوست مشاره 
 گزارش مناينده خمتار فئودر راسکلنيکف

26/11/1921 
 

 گيورگی واسيليويچ هنايت گرامی، 
 

مشا نبايد از آن شگفتی زده شويد که من در اين گزارش، در 
ز جاها ناگزير به چنان نکاتی اشاره کرده ام، که برخی ا

اما سياست . برای مشا ممکن است مانند چيزهای کوچکی بنمايند
در کابل چنان پدرساالرانه است، زندگی اجتماعی در کل چنان 
کمرنگ است که حتا کوچکرتين پديدارها بس ارزمشند، منادين و 

 . نشانگر جلوه می کنند
 

 : جشن استقالل
لگرد استقالل افغانستان بايد در ماه اگست برگزار می جشن سا

، ناگزير به تعويق افتاد و به )کلرا(شد، مگر به علت وبا 
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نوامرب برگزار شد که اين گونه با جشن انقالب اکترب  7تاريخ 
 . مصادف گرديد

 
چهار روز آزگار انواع و اقسام بازی ها و سرگرمی های 

و رژه ) مترينات نظامی(ا گوناگون و رنگارنگ، از رزمايش ه
های خنده آور و شادی آفرينی » متاشا«گرفته تا  )رسم گذشت(

 . چون فيل سواری به ر اه افتاده بود
 

در جشن مهه سفيران اشرتاک ورزيده بودند و من بار خنست با 
ما هر دو می کوشيديم  قواعد و نزاکت های . دابس آشنا شدم

يت کنيم، مگر از گفتگو با آداب معاشرت و برخورد رمسی را رعا
يکديگر اجتناب می ورزيديم و  تنها به سخنان بسيار کوتاه 
بسنده می کرديم و سپس هم  به کرسی های خود که در دو سوی 

 . تريبون امير گذاشته شده بودند، نشستيم
 

روشن است . خاکسرتی ساده پوشيده بود) کرتی(دابس در جشن کت 
ا دادن خود را در قبال روز برای آن که بی پروايی و کم هب

در حالی که کارمندان . استقالل از انگليس، به منايش بگذارد
ما برای خبشيدن شکوه و رنگينی بيشرت به مراسم، مهه لباس های 

 .سياه پوشيده بودند
 

در روز دوم جشن، هنگامی که امير خنست به من و سپس به دابس 
ش از امير جشنگاه پدرود گفت، او شتابزده از جا برخاست و پي

هرگاه افغان ها به دليل اين که با نزاکت های . را ترک گفت
معاشرت کمرت آشنا هستند، به کت و شلوار او توجه نکردند، 
گستاخی آشکار او که برای آداب خاورزمين تکان دهنده بود، 

 .بی چون و چرا منايان بود و تاثير ناخوشايندی بر جا گذاشت
 
 

ن، ترانه های گروه قبايل مرزی بود که به جالب ترين منايش جش
» متاشا«برای اين . ابتکار امير سازماندهی شده بود

وزير حربيه خاص از خوست  -سرايندگان را برادر نادر خان
اين گونه، با اين کار به گونه آگاهانه  . آورده بود

 .ديمانسرتاسيون سياسی به منايش گذاشته شده بود
    

شينان مستقل از آغاز تا اجنام سرشار و مهه ترانه های مرز ن
. آگنده از استقالل از انگلستان و بريتانيايی ها بود

آوندهای روشنی مانع از آن شدند تا من از طريق راديو بی 
پرده به گونه کامل مهه رنگارنگی حمتوای اين سرود ها را  

 .گزارش بدهم
 
انگليس  آن ها در حضور مهه مردم کابل، ترانه های پيروزی بر 

ها در خوست را می سرودند و شکست آن ها را در آينده ها پيش 
 :بينی می کردند
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  347انگريزيان« 
 . کاشانه های ما را ويران می کنند و  بر باد می دهند

 .انگريزيانی  که بسيار زر دارند
 و هر چند هم سخاورزانه

 زر ها را به هر سو می پاشند،
 . روز گردندبا اين هم، منی توانند بر ما پي

 
 به سانی که گاوها

 سبزه های مچن ها را پاک می دروند، 
ما هم انگليسی ها را از چهره زمين پاک می کنيم و می 

 .درويم
 

 چه نکوست و جای شادمانی
 که ميان بيخدايان 
 بلشويک ها سر برآورده اند 

 که دست به دست با اسالم
 به پيش می روند 
 

 مسلمانان در برابر هندوها اند،انگريزيان در  پی برانگيخنت 
 اما امير  

 اين راز را نيک می داند
 و از مهين رو..

  ».به مصاف انگليس می رود
 

مهه اين سرودها و ترانه ها و فريادکشيدن ها، با کف زدن ها 
امير، می . و سر و صداهای بلند؛ آدم را از کوره در می برد

ويد و فرياد بر شود گفت بيش از هر کس شادی می کرد و می چا
بسياری از متاشاگران با پوزخند و نيشخند به سوی . می آورد

مگر او با زهر خند، به روی خود منی آورد . دابس می نگريستند
و چنين وامنود می کرد که اين آهنگ ها ربطی به او ندارند و 

با اين که با چهره يی گرفته و . حتا کمی کف هم می زد
کوشيد از خود شکيبايی و بردباری  ناخوشنود، در حالی که می

 . از جا تکان خنورد» متاشا«نشان بدهد، تا پايان 
  

در پايان جشن، هنگامی که با اعضای سفارت به خانه باز می 
گرديديم، مرزنشينان قبيله يی به پيشواز ما شتافتند و با 
سر دادن فريادهای شاديانه و چاويدن ها، دنبال خودرو های 

 .يدن منودندما آغاز به دو
 

برای خنستين بار در تاريخ افغانستان ) مانورها(رزمايش ها 
برداشت های دارای . در مقياس اروپايی سازماندهی شده بود
در اين جا من تنها  348.بار نظامی در پيوست پيشکش گرديده است

                                                 
 .گ-انگليسی ها.  347
-.در سند دست داشته اين پيوست شايد بنا به حمرميت آورده نشده است.  348
  .گ
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روشن . خواسته ام به جنبه سياسی اين رزمايش ها درنگ منايم
توامنندی پدافندی کابل در برابر  است که مانورها می بايستی

پاسداران  -سپاهيان سرخپوش. ارتش هند را به منايش بگذارند
کابل، با دست يازيدن به پاتک، سفيد پوشانی را که از سوی 
مرزهای هند بر آنان تاخته اند؛ در هم می کوبند و بر آنان 

روشن است دابس که آرزومند لذت بردن از چنين . چيره می شوند
 .هايی نيست، در رزمايش ها حضور به هم نرسانيد» شامتا«
 

درست . بايسته می دامن يک نکته بسيار مهم را ياد آوری کنم
سيمابردار و سينماگر ما  -)Kaletny(در روز خنست جشن، کاليتنی 

امير با کنار گذاشنت سوء ظن های خصمانه سنتی . به کابل رسيد
هر چيزی را که دلش می مهيشگی افغانی، اين بار اجازه داد تا 

کاليتنی با هبره گيری از اين فرصت . خواهد فيلم برداری منايد
بی نظير، به کوری چشم انگليسی های حسود، پرده های جالبی، 
از مجله رزمايش و رژه ارتش افغانستان، و مهچنين ترانه ها 
سرودخوانی ها پايکوبی های قبايل مرزی جنگی را سيمابرداری 

تين باری بود که از افغانستان برای عکسربداری اين خنس. کرد
 . سينماتوگرافيک استفاده می شد

 
در جشن، مهسران کارکنان و کارمندان منايندگی های ديپلماتيک 

برای افغانستان اين خنستين گام بزرگ به . دعوت شده بودند
بسنده است بگويم که اين خنستين باری بود که امير : جلو بود

. حضور به هم می رسانيد) اروپايی(وان فرنگی بان» اجنمن«در 
نسبت به  349به ويژه با الريسا ميخايلونا -او با بانوان ما

بانوان انگليسی بيشرت مهربانی نشان می داد که زياد برای آن 
 .ها خوشايند نبود

   
هنگام مسابقه فيل دوانی، امير به من پيشنهاد کرد تا با او 

چون امتناع کردن . انستم رد کنمروشن بود منی تو. شرط ببنديم
وقتی او دوباره از من خواهش کرد تا با او . نامناسب بود

در . شرط ببندم، اين بار گفتم که اکنون نوبت سر هنری است
منی خواهم با او بازی «: اين جا امير با آواز بلند پاسخ داد

اما وقتی دابس به  ابتکار خود از او خواست تا شرط . »کنم
شرط بندی ما با مشا پايان يافته «: ، امير گفتبندی کند

دابس که در اين نيشخند، اشاره امير را به گفتگوهای » .است
 .انگليس و افغانستان می ديد، آزرده شد و رجنيد

 
نکته ديگر شايان يادآوری اين که امير پيشين خبارا نيز به   

 امان اهللا. حضور به هم رسانده بود» متاشا«عنوان مهمان در 
خان و حواريون برجسته اش به گونه منايشی با او برخورد سردی 
داشتند و به رغم خوشامدها و خم و چم هايش، مهه از او دوری 

 .می گزيدند و هيچ کس با او گرم منی گرفت و گپ منی زد
 

                                                 
 .گ-مهسر راسکلنيکف سفير شوروی -بانو راسکلنيکوا.  349
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 : پيرامون کنسولگری ها در مرزهای هند
در اين پيوند، بار ديگر توجه افغان ها به قرارداد ما 

به طور خاص، به ويژه به بند مربوط به .  زايش يافته استاف
 . کنسولگری ها در مرزهای هند

 
با تکيه به . امير از من در مورد پاسخ دولت روسيه پرسيد

سال روان مشا که بر پايه آن مشا جماز  09/05پيام رمزی تاريخی 
مشرده بوديد که حتت شرايط خاصی می توان از کنار گذاشنت بی 

شايش کنسولگری ها در قندهار و غزنی صرف نظر منود، درنگ گ
 .اين موضوع را به آگاهی امير رساندم

 
با توجه به اين که زمان را برای حبث در باره بررسی گشايش 
کنسولگری های افغانستان در خاک روسيه نامناسب می پنداشتم، 

روشن است هنگامی که افغان ها . با سکوت از کنار آن گذاشتم
عملی گشايش کنسولگری ها را مطرح سازند، به آن ها مساله 

اجازه خنواهيم داد کنسولگری های خود را بيش تر از تعدادی 
 . که مشا در پيام رمزی تان بر مشرده بوديد، بگشايند

 
، که در نسخه پيش »اکنون«برخی نامهنگری ها در باره کلمه 

ن امير از م. نويس من گنجانده شده بود، بروز کرده است
بسيار خواهش کرد تا با پذيرش اين کلمه در واقع، از بازتاب 
آن در قرار داد بگذريم، چون تاثير ناگواری بر جملس برجا 

 .  خواهد گذاشت
 

چون موقعيت حساس کنونی، مستلزم احتياط خاصی است تا کسی را 
بيهوده و ناروا بر آشفته و بر افروخته نسازيم و افغان ها 

م؛ بر آن شدم تا بی درنگ در اين حبث نقطه را از خود نرجناني
 .پايانی بگذاريم و اين کلمه را بسرتيم

   
در عمل، ما از گشايش اين کنسولگری ها برای مهيشه چشم منی 
پوشيم و بر پايه قرار داد به گونه فرماليته از حق گشايش 
اين کنسولگری ها برخوردار هستيم تا در هر زمانی که آن را 

بدهيم، بر باز کردن کنسولگری ها در قندهار و مناسب تشخيص 
 . غزنی پافشاری مناييم

 
امير معتمدانه به من وعده سپرد و موافقت منود تا آن را به 
گونه حتريری تاييد منايد که با دگرگون شدن اوضاع و فراهم 
شدن زمينه، نه تنها در قندهار و غزنی، بل که حتا در خوست، 

وی در . نسولگری هايی به ما بدهدجالل آباد و داکا؟ نيز ک
اين حال مهچنين سخن های بسياری در باره لزوم به خرج دادن 
مساعی بامهی برای هپن ساخنت تبليغات انقالبی در هند، که بايد 
از  يکسو دارای بار کمونيستی و از سوی ديگر بار پان 

 . اسالميستی باشد
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های اخير چند در پايان، او برای من آن چه را که در باردهی 
اگر ما به :  بار به رفيق سوريتس باز گفته بود، تکرار کرد

او تضمين رسانايی مهه کاالهای مورد نياز افغانستان را از ر 
 .وسيه بدهيم، بسنت قرار داد با انگليس زايد خواهد بود

  
در پاسخ به اين گفته های او پيشنهاد کردم تا با ما قرار 

چهارچوب آن ما می توانيم  تضمين  داد جتاری ببندند، که در
مناييم که عرضه کاال به افغانستان را، در صورت بسته شدن مرز 

 .با هند تامين می مناييم
 

اين جا او بسيار سر زنده شد و از من خواست هر چه زود تر 
 .پيش نويس قرار داد جتاری را برايش ارائه بدارم

 
ت که هنوز نظر وضع من تا جايی با اين دليل پيچيده شده اس

مشا در باره پيش نويسی که از سوی رفيق ايوانف تدوين گرديده 
 است، برايم روشن نيست

 
 : دلچسپی به رخدادهای خبارای خاوری

دولت افغانستان پس از دريافت اطالعات در باره شورش ها در 
به .] گ–نظامی[خبارای خاوری، مصرانه آغاز به پيشنهاد کمک 

البته، يک . رداندن نظم و آرامش منوديوسف زاده برای بازگ
بار ديگر آوندهای مبتذل در باره نکوهش حضور ارتش سرخ در 
خبارا و ستايش از سپاهيان مسلمان افغانستان، که به خبارای 

 .اند، تکرار گرديدند» مهزاد«پيرو اسالم بيشرت نزديک و 
 

يوسف زاده نيرنگباز، روشن است نيک می دانست که زير پرده 
اشغال » صدور قاچاقی«.] گ-افغان ها[» دوستانه«نهاد پيش

» کمک«نظامی پنهان است، به گفته خودش، قاطعانه از پذيرفنت 
افغان [پيشنهاد شده خود داری کرد و با مردود دانسنت سرزنش 

از حضور ارتش روسی در خبارا گفت که نيروهای روسيه، .] گ-ها
 .ارندبر پايه  پيمان نظامی ما در خبارا حضور د

 
با در نظر گرفنت دلچسپی بيمارگونه يی که افغان ها پيوسته 
در قبال رويدادهای خبارا نشان می دهند، منتفی نيست که آن 
ها به هبانه ارائه دوستانه ترين کمک ها، تالش های ديوانه 
واری را برای حتميل محايت خود از دولت خبارای شوروی، با قرار 

جنام شده با گسيل سپاهيان افغانی دادن آن ها در برابر عمل ا
 . به قلمرو خبارا به خرج بدهند

  
روشن است مبنايی در دست نداريم که افغان ها بدون گرايش 
جدی به سوی انگلوفيليسم معين، کنون مايل به تيره ساخنت 
روابط خود با روسيه و خبارا باشند، اما با توجه به گرايش 

ان و سر در گمی  شديد های آشکارای امپرياليستی افغانست
سياست پر نوسان آن، بايد مهه چيز را پيش بين بود و برای مهه 

 . چيز هم آماده
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 : وضع جامعه هندی در کابل

جدا از برخی از نشانه های اميدخبش، جامعه انقالبيون هندی در 
اين . کابل هنوز هم وضعيت را تيره و تار ارزيابی می کنند

يد کننده، به پيمانه چشمگيری به روانشناسی شک و ترديد نوم
دليل شکنندگی و ناپايداری وضع آن ها و آوازه های پخش شده 
مبنی بر اين که پس از تصويب قرار داد با بريتانيا، در 

 .برابر هندی ها در کابل اختناق آغاز خواهد گرديد
 
اين در حالی است که در تاييد اين آوازه های سر بازار،  

دوست مجال پاشا، کارزاری را در برابر  -)داخله(وزير کشور 
اين کار شايد نه بدون . رفقای هندی ما به راه انداخته است

هندی خودفروخته و آبروباخته  رخ داده باشد  -نفوذ عبدالطيف
که در خدمت پليس افغان است و هنگامه خشونتباری را در 

 . برابر ديگر هندی ها به راه انداخته است
 
» اجنمن انقالبی«بدالطيف چونان مناينده رمسی در اين ميان، ع 

بايسته است تا هر چه زودتر صالحيت . عبدالرب مشرده می شود
در پيوند با خطری . های او را مهچون مناينده اين اجنمن گرفت

که رفقای هندی را در صورت تصويب قرار داد انگليس و افغان 
شده در  هتديد می کند، کنون به ابتکار سازمان تازه ايجاد

رايزنی هايی به راه افتاده » خدمتگاران هند«کابل به نام 
 .تا به پارس رخت بربندند

 
منايندگان قبايل، که برای گرفنت کمک نزد دولت افغانستان می 
آيند، با عدم دريافت پاسخ، به حدی می رسند که در اوج 

در منت اين . نوميدی، دست به فروش تفنگ های خود می يازند
 .ا، هندی ها و مرزنشينان حال خوار و زاری دارندپديده ه

هرگاه هندی ها مورد آزار و اذيت قرار بگيرند، تاثير گذار 
.] گ-سندی[عبيدااهللا .] گ-مولوی[ترين گروه آن ها به رهربی 

برای ما بسيار مهم است از پيش . عزم مهاجرت به روسيه دارد
ن هندی به ديدگاه مشا را در قبال مناسب بودن  آمدن دوستا

روسيه، اگرگاه آن ها به ما برای دريافت ويزا مراجعه 
  .منايند، جويا شويم

 
 : نتيجه گيری

سياست افغانستان در کل، بسيار ساده، بی پيرايه و قالبی 
در اين . است که پيوسته ميان ما و انگليس در نوسان است

هببود . حال، ما به روشنی از مهه کاستی های آن آگاهی داريم
وابط با انگليس به ناگه نشان خواهد داد که يا تصويب قرار ر

جوالی به تعويق خواهد افتاد، يا -داد تا ماه های جون
 . ايستگاه راديويی ما در سپتامرب بسته خواهد شد

 
به مهين منوال، با هببوديابی روابط با ما، بريتانيايی ها در 

پيش هتيه  مهان دم واکنش تندی را در سيمای سخنرانی هايی از
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شده در جشنی باشکوه و بزرگ با ترانه سرايی ها و سرودخوانی 
 .  های ضد بريتانيايی قبايل مرزی احساس خواهند کرد

 
به هر رو، به تازگی، رشته کاملی از حقايق ملموس مانند 

 ، دادن خيرات های بزرگ برای گرسنگان و حلن»متاشا«برپايی 
به ما نشان می دهد که چاپلوسانه مکاتبات رمسی افغانستان 

 .هببود اوضاع را به سود ما نشان می دهند
 

اين را که تيرگی روابط با انگليسی ها تا کجا خواهد کشيد و 
آيا به دنبال آن، منحنی سياست افغانستان جهش نوی به سوی 

 .منی توان پيش بينی کرد -نامطلوب برای ما خواهد داشت يا نه
بر رويدادها و با دقت به عمق به طور کل، يافنت احاطه کامل 

معنای سياسی اين تغيير رفتارها رفنت، به دليل پنهانکاری يی 
که کنون گفتگوها با انگلستان پيچانده شده است، بسيار 

حتا بيشرت وزيران نيز از رازهای پس پرده [...] دشوار است 
 .گفتگوها آگاهی ندارند

 
خربچينان و با نبود کامل زندگی اجتماعی در کابل، وضعيت 

بنا بر اين، برداشت . ماموران اطالعاتی ما، بسيار دشوار است
ها را ناگزير بايد در چهارچوب تنگ گفتگوهای رمسی منود و 

 .  بيشرت بر پايه گمانه زنی ها استوار گردانيد
 

هر گونه نتيجه . البته، چنين وضعيتی تنها موقتی است
چونان آذرخشی گفتگوهای به درازا کشيده با انگليسی ها، 
با اين هم، . آمسان تيره و تار وضعيت را روشن خواهد گرانيد

کنون می توان گمان برد که، در ظاهر، روابط با بريتانيا با 
 . برخی از پيچيدگی ها برخورده است

 
بسيار مهم است که تصويب قرار داد امضا شده از سوی دابس در 

اثر بی ترديدی افزون بر اين، . لندن با موانع برخورده است
را مهزمان رخدادهای اخير در هند، به ويژه تصويب تاکتيک 
مقاومت منفی پيشنهاد شده از سوی گاندی در کنگرس برجا 

 . گذاشته است
 

پاگيری انکار ناپذير جنبش انقالبی در هند، که به رغم 
سرکوبگری های دولتی موج گرفته است، افغانستان را وادار می 

در پرتو . بت قدرت بريتانيا بينديشدگرداند در باره صال
انقالب به پختگی و به بلوغ رسيده هند، افغانستان می ترسد 
روسيه  شوروی را از خود برجناند و براند، چون با از دست 

، خود را در آينده )حال چه رسد به دمشنی آن(دادن محايت آن، 
ميان دو آتش سوزنده خواهد يافت، که می تواند امارت 

بنا بر . تان را با شعله های آتش، خاکسرت بگرداندافغانس
اين، دولت افغانستان کنون به دنبال بيمه کردن نظام خود با 
نزديک شدن به روسيه شوروی است، که بايد به موازات حتول 

 . رخدادها در هند آبسنت انقالب تقويت يابد



 190

 
در کل، با وجود نظارت مشکوک و مظنون پيگيرانه دولت 

بر وضعيت خبارای خاوری، با وجود ديدگاه های  افغانستان
دوستان هندی ما، کنون وضعيت اجازه می دهد تا برداشت های 

 . بيشرت خوش بينانه تری داشت
 

سياست فاقد انسجام و کج و معوج افغانستان، حلظه بسيار 
آن ها بار بسياری را در پله . جالبی را از سر می گذراند
هر چند هم که ترازوی . شته اندهای ترازوی نوسانی خود گذا

آن ها در حال حاضر بسيار ضعيف است، با آن هم از وزنه های 
 . ما سنگين تر است

 
به هر رو، بايسته است تا وضعيت را از نزديک بررسی کنيم تا 

 .به گونه پويا بتوانيم بر آن تاثير بگذاريم
 

 با درودهای کمونيستی
 راسکلنيکف

 
، 495ماعی و سياسی روسيه، فوند بايگانی دولتی تاريخ اجت

  49-42، برگ های 98، کارتن 154پرونده ويژه 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

] 1921[در باره کار هندی طی نيم سال از يکم دسامرب  350گزارش
 1922تا يکم می 

 351سفارت شوروی در افغانستان
 352فئدور راسکلنيکف

 خيلی ها حمرم
 

                                                 
در اصل اين گزارش در پانزده صفحه تدوين گرديده است که ما تنها .  350

 .گ-.فشرده آن را در اين جا آورده  ايم
سياسی فدراسيون روسيه،  -بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی: برگرفته از.  351

  147-128، برگ های 105، کارتن 3، پرونده ويژه 544فوند 
سفير شوروی در کابل از  –) 1939-1892(فئودر فئودر راسکلنيکف، .  352
 6/2/1924تا  16/7/1921
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در مورد کار در وضع ناخوشايند کنونی برای ما در افغانستان 
در . هندی، در معنای وسيع اين کلمه، حرفی برای گفنت نداريم

روابط ما با حکومت افغانستان سردی معينی به ويژه در پيوند 
رخ داده است و مهزمان با آن نزديکی با  353با مساله خبارا،

بريتانيايی ها که با امضای قرار داد انگليس و افغانستان 
 .ت گرديده است، آغاز شده استدر نوامرب سال گذشته تثبي

 
اين مهه ها، افغان ها را به بيداری و هوشياری بيشرت و بی 

نزديک دروازه منايندگی . اعتمادی نسبت به ما بر می انگيزند
مهيشه نگهبانان و پاسبانان افغانی ايستاده اند، که به طور 
طبيعی بازديد کنندگان را اذيت می کنند و از بازديد بسياری 

. سانی که می خواهند به سفارت بيايند، جلوگيری می کننداز ک
چرا که پس از آمدن، بازديد کنندگان را مورد پيگرد قرار می 

 .دهند
 
 

امير دستور پنهانی يی صادر کرده است که بر طبق آن هيچ 
روسی حق ندارد در خيابان بدون حمافظ امنيتی افغان ظاهر 

اجنت ويژه رمسی (» ارمهماند«تنها با پرداخت رشوه به . شود
می توانيم  از شر اين ) معرفی شده از سوی دولت به منايندگی

 . حمافظان رهايی يابيم
 

امير خود به گونه جدی چگونگی اجرای دستور خود را پی می 
او چندی پيش، با ديدن يکی از کارمندان ما در خيابان . گيرد

را مهراه بدون حمافظ او را باز ايستاند و علت نبودن نگهبان 
کارمند ما هم با حلن سردی پاسخ گفت که نگهبان از . او پرسيد

 . او عقب مانده است
 

بسنده بگوييم که تنها مهين واقعيت ما را از امکان کار 
قانونی در باره هند حمروم می گرداند و وادار می گرداند تا 

چيزی که . يکسره به کارهای زير زمينی و پنهانی رو بياوريم
و منايندگی بريتانيا در 354توافقی ما را با انگليستعهدات 

 .کابل  بدتر می سازد
 

جايی که هر اروپايی انگشت منا است و مهه  -در جو ويژه کابل
چشم ها به سوی او، جايی که اروپايی ها منی توانند حتا يک 
گام هم بيرون از نظارت، بردارند، پرداخنت به کار حمرمانه 

                                                 
ابت شديدی بر سر ميان روسيه شوروی و افغانستان رق 1922به سال .  353

در مهين بسرت، زير . نفوذ در مجهوری به ظاهر آزاد خبارای شوروی روان بود
فرستاده افغانستان در خبارا از آن جا  -.]گ-عبداهلادی داوی[فشار مسکو 

امان اهللا به نوبه خود در پی برون راندن يگان های ارتش سرخ . رانده شد
  .تيبانی می کرداز خبارا بود و پنهانی از بامساچيان پش

مارچ  16سخن بر سر شرايط قرار داد جتاری شوروی و انگليس تاريخی .   354
است که نه تنها در بر دارنده بندهای اقتصادی، بل نيز تضمين های  1921

خود داری از هر گونه اقدامات خصمانه و پيشربد و راه «متقابل مبنی بر 
 .بود» ن از حدود خوددر بيرو«اندازی تبيلغات در برابر جانب ديگر 
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شواری اين کار بيشرت با آن پيچيده د. امر بسيار دشواری است
می شود که نه تنها ما، بل که هندی ها و پتان هايی که با 
متاس دارند، تنها می توانند با ما به گونه غيرقانونی و 

  .پنهانی متاس برپا منايند
 
 

هنگامی که هندی  -»روزهای تيره و سياه«چنين بر می آيد که 
که در افغانستان (دان ها و پتان ها را زير سايه هتديد زن

از گرفنت هر نوع ) تقريبا برابر با رفنت پای چوبه دار است
از مهين رو، ما . متاس با ما بر حذر می دارند، فرا می رسند

با بسياری از هندی های برجسته، تنها از طريق مياجنی ها 
کسی از هندی ها يا پتان ها به سفارت  منی . ارتباط می گيريم

ط شخصی مستقيم با هيچ کسی از آن ها را من رواب. آيدند
مهه کارها از طريق کارکنانی، که ديرهنگام شب به . ندارم

بيرون شهر برای ديدارهای پنهانی در جاهای  از پيش قرار 
 .گذاشته شده می روند، پيش برده می شود

 
هندی ها در کابل نيز از امکان داشنت ارتباط رمسی با هند  

ط ها پنهان پيش برده می شود و حکومت اين ارتبا. حمروم اند
مهه اين . افغانستان بر سر راه آن ها انواع موانع می تراشد

کارها به پيمانه بزرگی مانع از پيشربد کار هندی ما می 
گردند و منی گذارند تا دامنه آن را به گونه بايسته هپن 

 . مناييم
 

 355:حممد علی
چون و چرا قابل در واقع، ما تنها يک رابطه دائم، اما بی 

او در » کارنامه«. اطمينان داريم که رفيق حممد علی است
ارزش اين رابطه . گزارش های پيشين در کار هند داده شده است

نه آن قدر در سودی که او برای کار هندی می آورد، بل در 
اطالعاتی است که از جمرای سرويس خمفی اش در افغانستان به ما 

اينده حزب کمونيست هند در کابل است، حممد علی، که من. می دهد
 .با هند متاس بس ضعيفی دارد

رجل برجسته سينگ، که در هند پنهانی می زيست و  -356متا سنگ
به کابل آمد، در اين شهر از سوی حممد علی به  1921هبار سال 

                                                 
او در . کمونيست هندی -)1937- 1894) (خوشی حممد عبدالسالم(حممد علی   .355

در کابل می زيست که در آن جا به پويايی های ضد  1919 -1915سال های 
به رهربی برکت اهللا ارتباط » دولت موقت هند«بريتانيايی می پرداخت و با 

  .داشت
 

رزدنت  1922 -1920در سال های. دست داشت »نامه های زرين«او در توطئه 
از افغانستان به دستور امير امان اهللا خان اخراج . کمينرتن در کابل بود

-1928در . در آملان و فرانسه به کار های زير زمينی پرداخت 1928تا . شد
مورد اختناق قرار گرفت و به  1937به سال . کارمند اپارات کمينرتن بود

 . اعاده حيثيت گرديد 1992/ 21/04تاريخ 
يکی از مهره های پرتکاپوی سيک از گروه زيرزمينی چپ  -ُمتا سينگ. 356

راديکال بود که خيزش مسلحانه را در پنجاب تدارک می ديد و در آن جا 
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راه کمونيسم کشانده شد و از اين جا با دستور او برای پی 
مگر، با گذشت . ب فرستاده شدريزی حزب کمونيست سيک به پنجا

نزديک به يک سال که از تاريخ بازگشت او سپری شده است، 
... به جز از چند. دستاوردهای مشخص کار او هنوز روشن نيست

مقاله و سخنرانی نسبتا تند او در مطبوعات بومی، که در آن 
سينگ پی ريزی حزب کمونيست را نويد داده و خواستار مبارزه 

او هيچ گزارشی نفرستاده . گرديده است.] گ-گليسدر برابر ان[
 . است

 
که چندی پيش به کابل آمده و نزد حممد  357غالم حسينبا اين هم، 

علی زندگی می کند از زبان متا سينگ می گويد که سينگ هسته 
حزب کمونيست را ريخته است و در آينده نزديک به ما گزارش 

ه هنوز جوان است، غالم حسين، ک. کار خود را  خواهد فرستاد
چند سال پيش دانشکده اقتصاد دانشگاه الهور را به پايان 
رساند و پس از آن استاد اقتصاد در کاجل سياسی تاسيس شده از 

 . در الهور گرديد  Tilak(358(سوی کنگره به نام کاجل تيالک 
 

او ابراز آمادگی کرده . حسين خود را سوسياليست می خواند
و خواهش منوده است نشستی  را برای  است با ما مهکاری کند

دريافت دستور در زمينه پويايی های آينده خود در هند، بيشرت 
تا کنون . در پيوند با احتاديه های کارگری با ما داشته باشد

  .با او از طريق حممد علی متاس داشته ايم
 

، حممد علی فراخوان نوشته شده از سوی من عنوانی 1921در دسامرب
افزون بر . گره ملی سراسری هند در امحد آباد فرستاداجالس کن

آن، او چند مقاله خمتلف را به ارگان های کنگره هند فرستاده 
 .است

در ماه . مهه مقاله ها از صافی سانسور مقدماتی ما گذشته است
مارچ مهان سال، سينگ از طريق يک مياجنی تصادفی به حممد علی 

رجل برجسته  -Kiechle(359(پيام فرستاد که مهسر داکرت کيچلی
به منايندگی شوهرش از ما درخواست 360دستگير شده جنبش خالفت،

 600ما هم برای او از طريق واسطه. دريافت کمک مالی کرده است
 . پوند کاغذی فرستاديم

                                                                                                                                                             
از سوی  1922او در سال . خنستين ياخته کمونيستی را در هند ايجاد کرد

 . مقامات بريتانيايی دستگير شد
 .او در دست نيست زندگی نامه. 357
پيشوای -رهرب جنبش رهايی خبش ملی هند -)1920-1856(تيالک بال گانگادهر.  358

 . شاخه راديکال کنگره ملی
يکی از رهربان جنبش رهايی  –) 1963-1885(سخن از داکرت سيف اهللا کيچلو .  359

او بارها از سوی حکومت انگليس بازداشت  1947تا . خبش ملی در پنجاب است
 .د و سر هم ده سال را در زندان گذراندشده بو

اين جنبش در دفاع از سلطان ترک که خليفه مهه مسلمانان سنی مشرده . 360
می شد، در هند به راه افتاده بود که پس از پيروزی انقالب کمالی در 

 . نيز رنگ باخت و فرو کش کرد 1924ترکيه و از ميان رفنت خالفت در 
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طرفه اين که حممد علی مهيشه فروتن و کم ابتکار که مهواره از 
حممد شفيق آمدن رهنمود های ما پيروی می کرد، ناگهان پس از 

به کابل، آغاز به تبارز دادن ابتکاری بيگانه با 361صادق
شفيق به . رفتار او، با ميالن معين خودسرانه و تکروانه منود

تقريبا مهزمان با حممد علی به روسيه رسيد و به  1922سال 
 .پيوست» کمونيست هند«و سپس به حزب نامنهاد 362سازمان روی

                                                 
کمونيست هند ايجاد شده از سوی روی در  دبير حزب -حممد شفيق صادق. 361

 .تاشکنت
با نام های مستعار مارتين، / نات) Manabendra(روی مانابندرا .  362

و رابرت آلن روی، رابرتس، ) Villagarcía(روبرتو آلن، ويلياگارسيا 
انقالبی هندی؛ در سال های جنگ جهانی دوم در ) 1954-1892/ (مانوئل مندز 

ی الزم برای قيام ضد انگليسی در هند از باتاويا جستجوی جنگ افزارها
)Batavia( مااليا، هنگ کنگ، فيليپين، کوريا و جاپان بازديد کرد و متاس ،

هايی با منايندگان آملان در اين کشورها برای به دست آوردن کمک های 
 .مالی برپا منود

 
ه جنگ جايی که او را پس از ورود امريکا ب -به امريکا آمد 1916در سال 

دستگير کردند، مگر به قيد وثيقه ) متحدان(در کنار دولت های آنتانت 
اجنمن «از امريکا به مکزيک گريخت، جايی که  1917در سال . آزاد شد

را تاسيس کرد و با گروه های بومی مارکسيستی نزديک » دوستان هند
 .گرديد

 
يادگذار او با در اختيار داشنت پول هنگفت دريافتی از آملانی ها، بن

نشريه های  -»ال ارالدو دو مکسيکو«و » ال سوسياليستا«روزنامه های 
او دبير کل حزب منطقه يی  1918در دسامرب . حزب سوسياليست مکسيکو گرديد

خنستين  -بورودين. م. زير تاثير م. سوسياليست مکسيکو انتخاب گرديد
 . کنسول شوروی در مکزيک به پشتيبانی از انقالب اکترب پرداخت

 
ترنت به . به دستور حزب کمونيست مکزيک مهراه با ای 1920روی به سال

) کمينرتن(عنوان مناينده برای اشرتاک در کنگره دوم بين امللل کمونيستی 
در مسکو با لنين ديدار کرد که به پيشنهاد او . به شوروی گسيل گرديد

دوم  تزهايی را در مسائل ملی و مستعمراتی تدوين منود که در کنگره
 .کمينرتن بررسی گرديد

 
روی به . او عضو کميسيون کنگره دوم در مسايل ملی و مستعمراتی بود

با نام (و مناينده هند ) با نام روبرتو آلن(عنوان مناينده مکزيک 
عضو کميته  1921از سال. در کار کنگره اشرتاک داشت) مهاندرا نات روی

 . از هند بوداجرايی انرتناسيونال کمونيستی به منايندگی 
 

مگر در کنگره (ششم کمينرتن بود  -او مهچنين عضو منايندگی کنگره های سوم
روی در کنگره چهاردهم حزب ). شرکت نداشت» به دليل بيماری«ششم 

در سال های . اشرتاک ورزيده بود) شاخه بلشويکی(سراسری کمونيست روسيه 
برای کار با کشورهای مناينده کميته اجرايی کمينرتن در تاشکنت  1920-1921

 .خاور بود
 

در سال . در تاشکنت بار ديگر حزب کمونيست هند را بنيادگذاری کرد
. ، به رهنمود کمينرتن در آماده سازی انقالب در آملان اشرتاک ورزيد1923

عضو هيات رييسه کميته اجرايی کمينرتن به منايندگی از  هند  1924از سال 
 . بود



 195

 1922او در جنوری . م کمينرتن بوداو مناينده هند در کنگره دو
 .از راه اروپا به افغانستان و هند آمد

 
شفيق، بی ترديد از حممد علی از ديدگاه تکاپو، داشنت ابتکار 

راستش، . و اعتماد به نفس و مهچنين از نگاه مطالعه برتر بود
قدرت برداشت و فصاحت خوبی نداشت و با آن که از ديدگاه 

هی در مارکسيسم تقريبا با او در يک فکری و از ديدگاه آگا
تراز و يا حتا پايين تر از او قرار داشت، از او با گزافه 
گويی های بی پايه و دويدن کودکانه به دنبال شکوه و جالل 

  .متفاوت بود
 

حممد علی که در گذشته بدون مهاهنگی قبلی با ما هيچ برگی را 
به هند ...ها واز فراخوان گرفته تا مقاله، اعالميه و نامه 

منی فرستاد، ناگهانی در اوايل ماه مارچ جمموعه کاملی از 
نامه ها، مقاالت و فراخوان هايی را که با شفيق بدون آگاهی 

 . قبلی ما به هند فرستاده بودند، نشان داد
مهه اين اسناد بيسوادی کامل سياسی نويسنده ها و در عين حال 

مهه آن : ا آشکار گردانيدمتايل برای خودمنايی خمتص شرقی ها ر
ها با امضاهای شفيق و علی به عنوان دبيران حزب کمونيست 

اما اشتباه اصلی هر دو ما دوست جوان هند . هند مزين بودند
ما برخورد سطحی راديکال و رويکرد اولرتا کمونيسيتی آن ها 
در قبال جنبش انقالبی هند در نبود درک اساسی از مارکسيسم و 

زيه و حتليل جدی مناسبات طبقاتی و اقتصادی ظرفيت برای جت
 . است
 

مهه آشنايی آن ها با مارکسيسم حمدود به رساله های معروف و 
اين دو زير تاثير شخص روی . می گردد» کمينرتن«مشاره های جمالت 

شفيق خود نوشته است که جهان بينی . به کمونيسم گراييده اند
 . کمونيستی خود را مديون روی است

 
اين حال، هر دو، به خصوص حممد علی کمونيست های بی آاليشی  با

چپ «اما درک سطحی از کمونيسم آن ها را به سوی . می منايند
 ....می کشاند»روی

                                                                                                                                                             
 

عضو دبيرخانه خاور دور کميته اجرايی کمينرتن  -1927-1926در سال های
. بود  lendersekretariataمناينده کمينرتن در چين و عضو اجنمن - 1927در . گرديد

. از کمينرتن اخراج گرديد» هواداری از تروتسکی«به اهتام  1929در سال 
در واقع، دليل اخراج وی نپذيرفنت پيشنهاد وی از سوی رهربی کمينرتن در 

 .پويايی های بعدی کمينرتن در هند بود باره
 

. زندانی بود 1936 - 1931به هند باز گشت و در سال های  1930روی به سال
به خاطر  1940در سال. پس از آزادی، يکی از اعضای کنگره ملی هند شد

فراخوانش مبنی بر پشتيبانی از انگليس در جنگ جهانی دوم از کنگره 
دموکراتی را  –حزب راديکال 1940سپتامرب در. ملی هند بيرون رانده شد

از زندگی سياسی کناره گيری  1948در سال . تاسيس کرد  و دبير کل آن شد
 . کشته شد 1954کرد و در سال 



 196

 
 .] :گ-سندی[ 363موالنا عبيد اهللا

) عضو پيشين دولت موقت هند(حممد علی و شفيق نزد عبيد اهللا  
وردار و عمال حامی که در اين جا بسياری از احرتام بااليی برخ

آن ها می . مهه انقالبيون جوان هند است، زندگی می کنند
توانند در اين جا تنها به خاطر تضمينی که عبيد اهللا به دولت 
افغانستان داده است که دوستان جوان ما در اين کشور، دست 
به پويايی های کمونيستی يا ضد دولتی منی يازند، می توانند 

 . کار کنند
 

هللا، که در آغاز جنگ جهانی اول به افغانستان مهاجرت عبيد ا
او از ديدگاه . منوده است، نسبت به ما بسيار حسن نيت دارد

در . است) شوروی ها(مالی کامال وابسته به حممد علی، يعنی ما 
مگر، . مساله هند او در پالتفرم جناح چپ کنگره ايستاده است

ايستاده » قبيله يی«در مسايل تاکتيکی، در پالتفرم نامنهاد 
يعنی می پندارد که قبايل مستقل پتان در مرز ميان . است

افغانستان و هند بود و باش دارند، اهرم اصلی خارجی برای 
 . تسريع و تسهيل انقالب هند اند

 
در سال های بود و باش خود در کابل، با شيوه های 364مجال پاشا

خود داشته گوناگون می کوشيد احنصار کار  هند را در دست 
شايان ياد آوری است که او نامه هايی به سرشناس ترين . باشد

رجال کنگره و خالفت در هند با پيشنهاد  ارائه کمک از 
با اين مهه، از . افغانستان با سنجش به وجوه ما فرستاده است

دست کم هنوز . سرنوشت اين نامه ها ما هيچ چيزی منی دانيم
مجال در کار هندی . نشده استپاسخی به اين نامه ها دريافت 

گلوله ها، هفت تيرها و . خود را سخت بی اعتبار ساخته است
تفنگ هايی که ما به او برای رساندن به قبايل مرزی داده 

                                                 
خدا شناس مسلمان و رجل  -) 1944 -1872(سندی، موالنا عبيد اهللا،   . 363

ان در در افغانست 1922-1915جنبش رهايی خبش ملی هند بريتانيايی، از 
تا . او وزير حربيه دولت موقت هند در کابل بود. مهاجرت به سر می برد

به نادر خان . منايندگی کابل کنگره ملی هند را رهربی می کرد  1922
. ناگزير به ترک کابل و رفنت به شوروی گرديد 1922در سال . نزديک بود

او در . ) 1939 - 1926در سال های(زمان درازی در ترکيه زندگی می کرد 
  .به ميهن خود برگشت 1939سال 

يکی از رهربان ترک های جوان در  -) 1922- 1861/1872(مجال امحد پاشا .  364
سال های جنگ جهانی اول، وزير نيروی دريايی و فرمانده ارتش چهارم 

او سرکوب جنبش آزاديبخش عرب در فلسطين، لبنان و . ترکی در سوريه بود
يکی از سازماندهندگان کشتار 1915مجال در سال . سوريه را رهربی می کرد

در . به آملان گريخت 1918در سال . عام ارامنه در امپراتوری عثمانی بود
از سوی فرماندهی نيروهای اشغالگر انگليسی در ترکيه غيابی به  1919سال

جاسوس نفوذی شوروی در  1922 -1920او در سال های. اعدام حمکوم گرديد
چنين در اين سال ها بازرس نظامی ارشد ارتش مجال مه. کابل بود

او کار بسياری برای اصالح نظام دولتی افغانستان و . افغانستان بود
در .] گ-ارمنی[از سوی داشناک   1922مجال در سال . ارتش آن اجنام داد

 . تفليس کشته شد
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مهين گونه او . او مهه را به وزير کشور داده است.... بوديم، 
هزار روبل با پشتوانه طاليی را که به وی برای ساخنت  15

دی در کابل داده بوديم، مهين گونه بر باد داده درمانگاه هن
 . است

 
مجال . در باره سرنوشت اين چيزها، ما هيچ چيزی منی دانيم

پاشا پيش از رفتنش کميته عالی يی را برای کار در هند در 
، عبيد )به عنوان جانشين خود(افسر ترکی  –سيمای ضياء بای
با  کس ديگری که از اين کار سر باز زد و (اهللا و حممد علی

کميته از مهان آغاز مرده پا به . ، ايجاد کرد)جايگزين شد
گيتی هناده بود و در ماه های خنست پويايی خود پس از رفنت 

ترک ها کنون کوچکرتين رابطه يی با کار . پاشا از پا افتاد
  .هندی ما ندارند

 
 .] :گ-آيبک[ظفر حسن

بيداهللا زندگی می عضو کميته کنگره کابل، با حممد علی در نزد ع
ارتباط . او در وزارت حربيه افغانستان کار می کند. کند

او . اما نسبت به ما حسن نيت دارد. مستقيمی با ما ندارد
اطالعاتی را که در باره افغانستان به دست می آورد، به 

 . آگاهی حممد علی می رساند
..... 

 
 راسکلنيکف

 کابل
 1922می  5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


