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 داکرت عبدالرحمن زمانی 

 افغانستان بیطرفی رژيم خاندانی  نقاب جنگ جهانی دوم و 

  چهارم(قسمت )

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(

 با اتحاد جامهري شوروی  رژيم خاندانی روابط

و ثبات   میتحکبرمحور   ،  اسیتامامر انگلي ۀ  بحيث يک رژيم دسی  نایاند  ،پاليسیی رژيم خاندانی نادر شیا چون 

با اتحاد  خارجی  روابط  سیییياسیییی و سیییناتيسيک انگلي  ها ميارخيد، ل اپاليسیییی  منافع    نیتامو  یرژيم خاندان

، سییشري  مکوناچیرياارد  ی نيز پاليسییی محدود سییاخق و نفع نشور شییوروی در افنانسییتان بود   جامهري شییورو 

سیياسی  خارجی نادرشیا  يوريکه خود  و »مينويسیدکه  پاليسیی  در رابفه با توصیيف اين   انگلي  ها در کابل  

رو  صییل   آميز و آرام ميباشیید  از آن اکه   زمانی   -]با ه سییايه ها،  اظهار داشییته اند]هاشییم خان  صییدرامش    

ج يع منابع و مايدات حکوم  را برای زمانی   -تقاضیای تام ري م دد اوضیاد داخلی ]تحکيم و ثبات رژيم خاندانی

سیاليان متوالی ج   و همیم خواهد کرد، ه او روابط دوسیتانه بايد برمليه هرهونه تایدد او را متيقن سیازد تا با 

ت  را برنرار دارد  هياگونه مداخله در ماورای رسحدات افنانسیتان وجود ندارد و يرزالام ل  نوای خارجی مناسیبا

امیان اللیه خیان در تشري  ترکسیییتیان روسیییی از يکفرر و هنید ]بريتیانوی  از جیانیه ديگر اکنون بیه کلی متونف  

در رو  صی يامنه  هرديد  اسی   اين نود سیياسی  و رو  مفابق مقل و منفق اسی  و هيي دليلی وجود ندارد که  

، ه انان  (۲۸صیشحه  ۱۱۲، شیامر   ۱۹۳۰ ۀ )اسیناد آرشیيف هند بريتانوی، راپو سیاالنآن شیک و ترديدی را اي اد کند.   

 ( ۲۸۸، ص افنانستان در ني ه اول نرن بيس  یادمک، ترج ه پوهاند مح د فاضل صاحبزاد ، روابط خارج

 بازى بزرگ رناب  هاى شوروى و انگلي  ۀدر چنب  لئافنانستان بحيث يک کاور حا

در سییال بار   نیاول یها و روس ها برا   یانگل  نی( بBuffer State) لئم لک  حا  کی  ثیافنانسییتان بح»اصییفال   

  ، دول  های حائل در سياس  جهانی( ۲۰۱۸)جان چی و توماس راس، مورد استشاد  نرار هرف  .   ۱۸۸۳

  کی پلامت یو د  کیتوازن ندرت اس  که در نرن ه دهم وارد تشکر اسناتس  یاز تئور   یحائل بشا  یمشهوم دول  ها

  یاونات م   یهاه   بالقو  متشاصم نرار دارد ای  هیدو ندرت بزرگ رن  نیاس  که ب  یدول  حائل کاور   اروپا شد 

مورد توافق منفقه   کیاونات    یدول  حائل هاه کیشیییود     یآنها م  نیتوان تصیییور کرد که وجود آن مانع تمیییاد ب

ايرار آن  یاز ندرت ها یکیحائل توسییط    ال یا  کیتهاجم    دو ندرت بزرهن نرار دارد  نیکه بميباشیید دوجانبه  

 .شود یندرت ها م نیاغله من ر به جنگ ب

يرفانه را  یب  یخارج  اسی یمسیتقل باشیند، مام والس سی  یکه به يور وانام  یزمانرژيم امانی،  مانند حائل،    یها  دول 

  کند یم زیمتام یانامر  یکنند که آنها را از کاورها یدنبال م
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لودويک ادمک، به اسییتناد مدارآ آرشییيف انگلسییتان از نول مکوناچی سییشري انگلسییتان در کابل مينويسیید که  

ه زمامداران افنانسییتان از زمان مبدالرح ن خان باينفرر ، سییياسیی  حشن موازنه در ب  نشور دو ندرت ه سییاي»

ن پادشییا  جديد يدر منصییئه اجرا نرار داد  بود  امان الله يايل نزديک به روسییيه داشیی  و ا  یبدرسییت  یاروپاي

سیام  به جانه بريتانيا يايل پيدا    بکافنانسیتان ]نادرشیا   احسیاس داشی  که  زمان آن فرارسیيد  اسی  تا مقر 

افنانستان به يرر ماليق بريتانيا خم شد  اس  که هر ک ، شايد حکوم     یپله ترازو   ،یت مکوناچاکند، به مبار 

وجود دارد که    یندارد و ه ياه الرنس  یبه يق  بداند که حکوم  افنانستان به يرر آنها يايل و  یروسيه بدرست

خارجی  )ادمک، ترج ه پوهاند مح د فاضل صاحبزاد ، روابط     .را به مهد  هريد  ینهائ   يمدر صورت رضورت تص

 ( ۲۸۸افنانستان در ني ه اول نرن بيس ، ص 

افنانسییتان ه وار  در تاريد ديپلومارش  ب براى انگلسییتان از اه ي  خاخ برخوردار بود  اسیی     انگلي  ها 

بیايید براى حشیاظی   هنیدبريتیانوى ، کیه حيتيی  ني ی  بهیا ترين هوهر در تیا  امپراتورى بريتیانوى  را داشیییی ،  

از اهدار مهم سیياسی  اسیتامامرى انگلي  در منفقه يک  »نشور خود نگه يداشیتند     ۀافنانسیتان را تح  سیاح

هند  و مهار کردن آرمانهاى توسیامه يلب  روسیيه  در رسیيدن به آبهاى هرم بحر    ۀهم  دفاد از منافع شیان در نيم نار 

هند بود  که بشىشیی از ابازى بزرگر را تاییکيل ميداد   ه سیین  نشور روسییيه در آسییياى مرکزى سییبه شیید تا 

ينه را هامهاى متقابىل بردارند  جاسییوسییان انگلي  به آسییياى مرکزى رخنه کرد  تال  ورزيدند زم  زانگلي  ها ني

براى تبديل اين رسزم   پهناور )که در ه سیايگ  روسیيه نرار داش  و بازار يبيام  فرو  کاال هاى رورش بود( به 

روسییيه فراهم يايند  توجه حکوم     برخيز براى اندامات خصییامنه در برا  ۀبازار فرو  کاال هاى  انگليىسیی و تشت

نگلي  در آسییياى مرکزى، به افنانسییتان به منوان يبيام  ترين  ا  ۀروسییيه هم به آرزوى  برپاي  مانع بر رس را  رخن

ترج یۀ مزيز   )ولودارسیییک ، ميشیاييیل      .میانع موجود براى جیدا نگهیداشیییق هنید از آسیییيیاى ميیانیه  جلیه هرديید

  ( ٣٥، ص(   شوروى ها و ه سايه هاى جنوىب شان   مرکز نرشاىت ميوند، پااور٢٠٠١آريانشر)

آن افنانسییتان  به اسییتقالل کامل دسیی  ياف ،  و نبل از پريوزى    ۀکه در نتي   ،افنان و انگلي  ١٩١٩نبل از جنگ  

که بلاییويک ها را بقدرت رسییاند، افنانسییتان  در مرکز رناب  هاى  دو امپراتورى  و   ،روسییيه ١٩١٧انقال  اکتوبر  

(  The Great Gameبازى بزرگ  )تاريد بنام    درتزارى نرار داشی ، که    ۀندرت  بزرگ مرصی يامن   انگلي  و روسیي

هرچه اين ندرت هاى بزرگ نتوانستند افنانستان را تح  اشنال مستقيم  خود در آورند، اما هم   ثب  شد  اس   

روس ها و هم انگلي  ها توانستند نس   هاى از خاآ افنانستان را جدا سازند و در حقيق  رسحدات افنانستان 

  را ه   دو ندرت تام  کردند 

الله خان به انگلي  ها نيز، با درنشرداشی  اينکه روس هاخوا  رسیيدن به آ  هاى هرم بحر    هوفادارى امري حبي

مناسییبات ديپلوماتيک بودند،  اه ي    ۀهند را ميديدند، و آرزومند ياس مسییتقيم با دربار کابل وخواهان توسییام

از    ١٩٠٧با انگلي ،  مسیافرت سیال    ١٩٠٥ال سی   ۀخاص خود  را داشی     امري حبيه الله خان بامد از مقد ماماهد

   روس و انگلي  ،  هم از انگلي  و هم از روس خود را مصیئون و مامون شی رد  ١٩٠٧هند بريتانوى، و نرارداد سیال  

در "سیین پنزبورگ"  توافق کردند که افنانسییتان از   م کورروس و انگلي  ،  دو ابر ندرت   ١٩٠٧نرارداد سییال  در  
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ازى آنها خار  باشید   انگليسیها با بدسی  آوردن امتياز کننول سیياسی  خارج  کایور ما، تامهد دسی  اند  ۀحوز 

سیپردند که ديگر از اشینال بش  هاى  رسزم  ما پرهيز يايند و شیوروى ها متقابالس ومد  دادند که در پای  مرز  

 هاى  تام  شد  نرار هريند   

 

 

 

در تنگناى  ب     ١٨٧٨ديگرى از "بازى بزرگ"   متل  امري شیییري مىل خان درسیییال    ۀامان الله خان در مرحلغازی  

شري  و خرس نرار هرف     او در نبال رناب  هاى ب  دو ابرندرت  در شامل و جنو  افنانستان سياس  بيفرىف  

هم در مناسیبات  و    یدر مناسیبات با انگل همرا   یجد  یيرف یخواهد ب  یرا اختيار کرد  وى  امالم داشی  که م

تامقيه کند و افنانسیتان را به   یشیورو   هیبا روسی 

   دیکارزار کا ک   هاى دو ندرت مبدل ننام

غازى امان الله خان نادرشییا ،  برمک  پاليسییی  

ميکوشیيد در رناب  هاى ب  انگلي  و روسیيه  

نق  مسیتقل داشیته باشید   برخالر  ادما هاى 

کیه دولی  امیاا بیا روسیییيیه  منیاسیییبیات خيىل 

زديک و دوسیتانه داش ، و هويا مقد  در برابر ن

انگلي  بامث نزديک  با روس و ک ونيزم شیید   

بود، اين مناسیییبات  داراى فراز و نایییيه هاى 

متامدد بود   و سییياسیی  مسییتقل دول  اماا 

روس ها با دو   ١٩٢٢سیبه شید که تا اواخر سیال  

ک ونيست  بود که در روسيه آموز  ديد     نشر از هندى هاى ٨شکس  بزرگ روبرو شوند  شکس  اول دستگريى  

بودند و چون روس ها نتوانسییتند آنها را از يريق افنانسییتان به هند انتقال دهند، م بور شییدند تا آنها را از يريق  

واخان، پامري و چنال بشرسیتند  شیکسی  دوم خرو  تقريباس يام انقالبيون هندى  ي  بود که در افنانسیتان فامالي   

   داشتند

تأثري منش  ب ا ه اشی ،متامدد  بود  که از  در مهد امانی  افنانسیتان و شیوروى  ۀموامىل که بر مناسیبات دوسیتان

 ،  پان اسیییالميزم   ۀبدمهیدى در پایییتيبیاا از مشکور ، تشف  از مواد تامهیدنامه و ک یک به افنیانسیییتیانج لیه ميتوان  

درند  ب    ۀت اوز  روسییيه به جزير   ،  صییدور انقال  شییوروى به  ب و شییوروى سییازى کاییور هاى آسییياى مرکزى

سازمانده  هرو  هاى مشالف دول  اماا )صدور انقال  شوروى به  ب ونشست  سازمان هاى چپ   ،درياى آمو
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زمانی مبدالرح ن، بازنگری دور  امانی و تويئه های  )   را رکر کرد  فامالي  هاى اسیتشباراىت روسیيه، و افنانسیتان(

 تري  ه  روابط افنانستان و روسيه در مهد اماا(  انگلي ، صشحات تح  منوان

ادمک »اهر چه باز هم روسییيه شییوروی بود که برای اول  بار حکوم  نادر شییا  را به رسیی ي   لودويک  به هشته  

آنها  ۀ  شییناخ ، مگر به زودی ظاهر شیید که توليد شییک و سییبظن متقابله ب  هردو کاییور مانع روابط صیی يامن

 ميگردد. 

»مکوناچی بدرسییتی پار  ماییکالت و مسییايلی را درآ کرد  اسیی  که در روابط روسییيه شییوروی    وی مالو  ميکند

بصییورت  جدی مبثر ميباشیید   رهني  مامه مردم افنانسییتان امان الله را بحيث رفيق و دوسیی  روسییيه تلقی  

د  غالم نبی خان ]چرخی بر مليه نوای باه سیقا   ميکرد، يوريکه مقيد  داشیتندکه نادر خان رفيق بريتانيا ميباشی 

از يرر شامل جنگيد و از يريق روسيه داخل افنانستان شد  ه انان نادر، از يرر هند بريتانيا داخل افنانستان 

رديد  از آن ا اسی  که زمامداران افنانسیتان ]خاندان نادرشیا   از احسیاس ه دردی روسیيه با غالم نبی، چنان که  ه

هان امان الله ميباشید، مایکوآ شید  اند  به ه   منوال احسیاس ه دردی بريتانيا با نادرخان رهني   از هواخوا

   .مامه را راجع به او مناو  ساخته اس 

انگلي  ها ، مل  آن تصیی يم بود که حکوم  افنانسییتان را به رسیی ي  شییناخ   یروسییيه اول  کاییور اينکه چرا 

  م له کنيم،  تصیور خواهد شید که ما نادر را به تا  و شیا نادر خاندانی اهر ما در شیناخق ]رژيم  »ميگشتندکه  بود 

 يیه  یشییورو  ایباهو  اسیی  بداند که  اين  اندام درنشر ه وينان     یتش  رسییانديم   خود نادر به انداز  کاف

او و ه انان ما خواهد بود.     او نشواهد داشی     ادامه حدس زدن  ]به رسی ي  نه شیناخق  به نشع یبرا  یسیود

(Rhea Talley Stewart (2000) Fire in Afghanistan 1914-1929, page 573  

کوتا  زمامداری غازی امان الله خان، انگلي  ها ه ياییه  ۀ  بروي  اسییناد متامدد آرشییيف انگلسییتان، بدون از دور 

 نشور خود ميدانستند   ۀ افنانستان را ساح

 خاندانی يک دروغ شاخدار  رژيم یيرف یسياس  به اصفال  ب یادما

پیاليسیییی خیارجی رژيم خیانیدانی دروغ  ادمیای  برای دانسیییق بهن  

آناه مکوناچی در باال به آن اشییار  يود  اسیی ، اولن از  و نادرشییا ،  

تح  منوان » مينا نفق رژيم خاندانی خود  ه ه به يک سییند رسیی ی 

امليحرضیییت مح ید نیادر شیییا  غیازی بیه تقريیه افتتیا  اول  م ل   

نادرشیا   درين سیند    مراجامه ميکنيم   مالی )شیورای ملی افنانسیتان(.

ی متیاثر شیییدم ونتيکیه يیاو  رسائی کیه »مزيزان من  بنید  خيلميگويید 

ندارد،  منرضییی  را شییینيدم، سیییياسییی  من در افنانسیییتان رس و راز 

سیياسی  من در افنانسیتان سیياسی  آشیکار اسی    من ميشواهم هر 

اضیی  کنم تا شییام از هر چيز وانف باشییيد و بکار های و چيز را باییام  
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ونتيکه من به کابل رسیيدم و شیام مل  بارار و تاکيد مرا پادشیا  افنانسیتان انتشا  کرديد، وزارت     خود بدانيد 

خارجه فورا بتامم دنيا امالن کرد  ب وا  وزارت خارجه از ه ه دول متحابه تبيک و شییناسییائی حکوم  حارض  

ا که حکوم  سییابقه با دول متحابه  من بنا بر  اصییول و نوامد ب  الللی يام ماماهداتی ر …امنار و امالن شیید

مينیا نفق    ۱۲و    ۱۱)صیییشحیات  .    مقید کرد  بود، تصییییديق کردم  ديگر هيي مامیاهید  رسی و ملنی نن ود  ام

 امليحرضت مح د نادر شا  غازی به تقريه افتتا  اول  م ل  مالی )شورای ملی افنانستان(  

دروغ  و  یرژيم خاندان  یيرف یبه اصییفال  ب ۀ  پایی  پردسییياسیی   و   ادماوانامي  ها راجع به اين   برای دانسییق  

از ه   نلم  بروي  اسیناد آرشیيف  )به ترتيه الشبا(  شیان ميتوان به د  ها سیندی که در مقاالت ريل   شیاخدارهای 

 انگلستان بنرش رسيد  اس ، اکتشا يود   

   اندامات حشاظتی و حاميتی انگلي  ها بامد ازکاته شدن نادرشا    1

  پيام نادر خان بامد از امالم پادشاهیاول  ومد  و   2

   برسی تقاضای ضامن  ملنی از رژيم خاندانی نادرشا  در دوران جنگ جهانی دوم    3

   تأسی  حکوم  خاندانی نادرشا   4

   تص يم مهم و آخرين تال  انگلي  ها برای نصه کردن نادرخان به مسند ندرت   5

  ؟چرا انگلستان نشواس  اولنحکوم  خاندانی نادرشا  را به رس ي  باناسد  6

   حامي  انگلي  ها از رژيم خاندانی در دوران صدارت هاشم خان   7
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   کسی امفا هرديد؟ رتبه و مقام مارشالی به نادر خان چه ون  و توسط چه   9

  رويداد های ارسار اميز و دس  های مرموزی که در د  روز نادرخان را به پادشاهی رساند  10

   سشر ماجل مارشال هوائی و رئي  استشبارات هند بريتانوی برای آرام  خاير رژيم خاندانی نادرشا     11

   م لکرد نادر شا  بحيث يک دس  نااندۀ انگلي  ها   12

  کاميابی ماسنپالن انگلي  ها و رسيدن نادرخان به ندرت    13

   کاته شدن نادرشا  و ترس و واه ه انگلي  ها  14

   ک کشواهی از انگلي  ها و  ايط نادرخان برای دس  کايدن از جنگ با سقوی ها   15

   مالنات های محرمانه و سبال بر انگيز نادر خان و برادران  باسشرای انگلي    16

   ای تقوي  رژيم خاندانی نادرشا  يونه های از اندامات انگلي  بر   17

   يونه های از حامي  استشباراتی انگلي  ها از رژيم خاندانی نادرشا    18

  يونه های از حامي  ه ه جانبۀ انگلي  ها از رژيم خاندانی در دوران جنگ دوم جهانی   19
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http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_safar_agel_marshal_hawaee.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_amalkard_nadersha_dastneshandah.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_kamyabi_masterplan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_kushta_shudan_nadershah.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_kumak_khwahi_az_englees.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_malaqat_hai_mahramana.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_namunahae_az_eqdamat_englees.pdf
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http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_darkhwast_nadirkhan_brayee_myangegari.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_taahudat_wa_taqalae_naderkhan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_asnaad_tahreery_namekhwastan.pdf
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هدر اين چند متال  ريل در رابفه با مناسیییبات رژيم خاندانی با اتحاد شیییوروی به وضیییاح  نایییان ميدهد که  

سیياسیی و سیناتيسيک  منافع    نیتامو در خدم   بود   در افنانسیتان   یمحدود سیاخق و نفع نشور شیورو   یپاليسی 

 انگلي  ها نرار داش :

 ۲۴که به تاريد  جديد  ۀ  درين ماماهدمهم   ۀ  مالو  شیییدن دو نکت :دو كایییور   یيرف  یمدم مداخله و ب ۀ  ماماهد ت ديد −

فامالي  های حاميان غازی امان الله خان  و   به اممیا رسیيد و هدر آن بصیورت واضی  جلوهريی از   ۱۹۳۱جون 

از ب  بردن ابراهيم بيیگ لقی رهب م یاهیدين ضییید روسیییی بود، کیه جنیگ هیايرا مليیه نیادرشیییا  و   ه انیان 

    داخته بود بلاويک ها برا  ان

اين پيامن ت ارتی بصیییورت متناو  برای شییی  سیییال ادامه   ۀ  در بار  ات يوالنیم اکر   : يديد نرارداد ت یارتی −

 ۀ  ماماهد شییید،  ناميد   داشییی ، تا آنکه مبدال يد خان زابلی مدير  ک  »هاشییی ی. که بامد ها بانک ملی  

جن  از م را های يايندهی های رسیی ی را  ۀ  تبادلکرد  رژيم خاندانی ييشواسیی  امتياز  م کور را اممییا 

اجناس را  ۀ  برای اتحاد شیوروی نبول کند، چون هاشیم خان صیدرامشم ميشواسی  نراردادهای ت ارتی و  تبادل

 های خصوصی که خود در آن سهم برازند  داش ، داشته باشد    در انحصار  ک

امانی را که بر اسییاس آن پرواز های منشم ييار    ۀ  رارداد دور رژيم خاندانی اين ن  :امتياز خط هوائی  نکردن يديد   −

 ب  تاشکند و کابل صورت ميگرف ، يديد نکرد 

رژيم خاندانی تامدادی از يايندهی های سیییياسیییی شیییوروی در    محدود سیییاخق يايندهی های ننسیییلی شیییوروی: −

انگلي  ها فامالي  کارمندان ننسیییلگری های شیییوروی در افنانسیییتان را برای   ، چونافنیانسیییتان را لنو کرد

هنیدبريتیانوی تهیديید مياییی ردنید   

در نتي یه تامیداد ننسیییلگری هیای 

افنانسییتان در شییوروی نيز کاه  

 ياف  

افنانسیتان هرچه    : پسیتی ۀ  تنامقمواف −

  يهامانی به مموي  اتحاد  ۀ  در دور 

پسی  ب  الللی نبول شید بود،  و 

از   تبییادلیی   بامیید  نراردادهییای   ۀ  آن 

   مشابر ارتبايات  پارسیییل پسییی  و 

مقید هرديید  بود، امیا انگلي  هیا 

ارار داشتند که تلگرام ها و انواد 

 پسته هند بريتانوی انتقال داد  شود مراسالت ميتواند تا پااور انتقال داد  شودو از آن ا توسط 

يک نرارداد پستی  پس  و تلگرار افنان   ۀ  به ابتکار مااور آلانی شامب  ۱۹۳۲در ما  اپريل سال  رژيم خاندانی   

که بامث امصا  خرابی و خام انگلي   ها شد  انگلي  ها يک ک يسيون پستی  با اتحاد شوروی را امما کرد 

 روزنامه اصلاح ۱۹۳۶مارچ سال  ۳۱شماره 
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به  رژيم خاندانی بشهامند که نبل از تفبيق اصییالحات پسییتی چه هام هائی را را به افنانسییتان فرسییتادند تا  

    مفلو  نداد  ۀ پستی با شوروی نتي  ۀ بردارند  در نتي ه ماماهد

 در مقابل ت اوز شورویرژيم خاندانی هرنتی حامي   تقاضای

اسیتشباراتی و سیياسیی انگلي  ها به ندرت رسیيد   رژيم خاندانی نادرشیا   که به ک ک ها و حامي  مالی، نشامی،  

از م د     یيک آنها نرارداشیی ، بلکه  حشن آن به ۀ  جنگ جهانی دوم  نتنها مورد حامي  ه ه جانب ۀ  بود، در آسییتان

انگلي     یحامي  مشش  یسینت  یبه پاليسی نيز  هاشیم خان صیدرامشم   هردو جانه تبديل شید  بود     یترين چلنج ها

البته    شیید   ینشام  ۀها اکتشا نن ود  و از انگلي  ها در صییورت ت اوز روسییيه، خواهان ضییامن  آشییکار و مداخل

روس ها از چندين سیال، حد انل از سیال   ۀ تقاضیای رژيم خاندانی از انگلي  ها برای ضیامن  حامي  به مقابل ح ل

خاندانی با رسنوشی  اسیتامامر انگلي  در منفقه هر   از آن ائيکه رسنوشی  رژيم به اين يرر ادامه داشی      ۱۹۳۲

رژيم خیانیدانی بیه اين حقيقی  پی برد  بود کیه بیدون ک یک خیارجی ييتوانید بیه مقیابیل يیک نیدرت بزرگ خورد  بود،  

هاشیم چان  ايسیتاد  هی داشیته باشید   و نوای هوائی مدرن    و متحرآ یزره  یجنگ افزارهابا اردوی م هز به  

برای دفاد ماینآ از افنانسیتان به يک به انگلسیتان سیشر کرد تا بکوشید    ۱۹۳۷سیتان در سیال  صیدرامشم افنانخان 

تشاهم روشیین برسیید، اما باز هم مبفق نایید  انگلي  ها برای دادن چن  هرنتی مندد بودند، چون ييشواسییتند،  

،  )اسیییناد آرشیییيف انگلسیییتان    که خار  از کننول آنی شیییان بود، تامهدی بسیییپارندانداماتی   نبل از ون  برای

L/P&S/12/1932  وForminka 97 of 18/10 1937, FO 402/19 ) 

و وضییامي  ناشییی از   انکاییافات بامد از جن ال پري شییامی   ۀ  هم، در نتي  ۱۹۳۸دوم سییال  ۀ  رژيم خاندانی در ني 

، »اوبری ۱۹۳۸اکتوبر سیییال  در ما     تال  های شیییانرا با انگلي  ها از رس هرفتند      بی ثباتی سیییياسیییی در اروپا،

از کابل  هندلوی درسییتيز  وزير خارجه حکوم  هند بريتانوی به ه راهی »کرنيل جی بی هندرسیین.     ميتکالف.

به کابل سییشر ميکرد  يرکز    هند بريتانوی  از  بود که يک وزير خارجه  ۱۹۲۱بازديد يودند  اين بار اول بامد از سییال  

حد و مناسیبات ت ارتی، موضیود ت اوز فرضیی روسیيه بر افنانسیتان را نيز  صیحب  ها بر مالو  از مسیئله انوام رس 

 IOR L/P & S/12/1558. 18 Katodon 143 of ;19/)های   اسییناد آرشییيف انگلسییتان، شییامر )در بر داشیی    

18/10/1938, FO 402/19; Katodon 151 of 16/11/1938, FO 371/22257). 

تيتلر، سیییشري انگلي  در کیابیل، يیک نود ک یک بیه شیییکیل ت هيزات نشیامی، پول  -فريزردرين بیازديید،  بیاوجوديکیه  

  تصییی ي ی نگرفی  کیدام  افنیانسیییتیان را پياییینهیاد کرد،هيئی  انگلي  و نوای هوائی   مایییاورين نشیامی بیه اردو

        )هامن ا( 

برای ک ک نشامی به پولند و رژيم خاندانی نادرشیا  يکبار ديگر با الهام از ضیامن  انگلي  ها   ۱۹۳۹در بهار سیال 

، توجه انگلي  ها را جلیه يود  اما ونتی در  کایییور های ديگری که  احتامال نربانی ت یاوز خارجی خواهنید شییید

ترس  انگلي  ها با اتحاد شیوروی که در مسیکو جريان داشی ، آها  شید،  ۀ  تابسیتان هامن سیال از م اکرات مششيان

شییود، غلبه   یدار یخر  ایدسیی  آزاد در آسیی     یدر اروپا به ن  یغرب  یبه ندرت ها  یکه ک ک ماییکوآ شییورو  نیا

اسیییناد آرشیییيف     نرارداد خط مقدم  در  به افنانسیییتان را    یالونود شیییورو   هیت اوز نر  تشيل  هیترت نیبدو   کرد
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 .Afghanistan-Annual Report 1938, para افنانسیتان و شیامر     ۱۹۳۸راپور سیاالنه   انگلسیتان، دفن خارجه،  

5; Katodon 34 of 7/5/1938, FO 402/2) 

  یاندام ماینآ احتامل   کی یرا برا  یمشصیل  یاینهادهایپهاشیم خان از    لرتیت  -زریفر ،  ۱۹۳۹  سیال  یجوال  ۷به تاريد 

 یو اسیتقالل افنانسیتان حدانل برا  یکپارچگی  او  دها یکرد  از د  اف یبه افنانسیتان در  یدر صیورت ت اوز شیورو 

حال که    نی، در مرژيم خاندانیکرد،    یرا رد م  ینیتمی   نیچن  ایتانیمهم بود  اهر دول  بر  پولندبه انداز    ایتانیبر

مواجیه  خرابکیارانیه در داخیل و خیار  از کایییور    راتیمیانید، م کن بود در زمیان مایییکیل بیه تیأث  یيرر م  یظیاهراس ب

  .( Katodon 59of7/7/1939, IOR R/i2/I/113)اسناد آرشيف انگلستان، دفن خارجه، شامر    مياد

لوی  ۀ  ک يتی    هرفی   رنرا  یمورد بررسییی   یبیا تاملیل مام ول،  و لنیدن یدر دهل  يتلرت  زریفر  یفور   هیی حیال، توصییی  نیبیا ا

استدالل کردند    نا  آنها ه اندندیترس  یم  ،کردند  یکه در مسکو با آنها م اکر  م  یشورو   مک  الام لاز  درستيز  

نبود  اما آماد   ارائه ک ک مبثر به افنانسییتان  یم دد بود و برا  یهند در آن زمان در حال سییازمانده  اردوی که  

م کن اسی  به نشع    رایبرخورد کرد، ز یهر م  یبا ب دیبا درخواسی  افنانسیتان نبا ند که  آها  بود آنها  حال،   نیدر م

کامئی کردن  در تال    دیی بیا هیایسییی یبود کیه انگل نیدر لنیدن ا  یر یه یهینت ن،یبیاشییید  بنیابراجیاپیان    ایی  ایی تیالیآلیان، ا

  .شیید   ایینهادیپ  هیدفاتر دول  ترک  قیآموز  ارت  افنانسییتان از ير یبرا  ییهااهرچه ک ک  ون  بيایین باشییند،

 ( GOI to IO, No. io86 of 6/8/i939)اسناد آرشيف انگلستان، دفن خارجه، شامر  

ورد بحث نرار هرف    به تاريد پانزدهم اهسیی  مموضییود دوبار  در ناییسیی  مایینآ دفاتر خارجه و هند  نیا

دوجانبه با دول  افنانسیتان پاسید مناسیه خواهد بود تا در     یتوافقنامه حسین ن کیکارشیناسیان توافق کردند که  

اسیییناد آرشیییيف انگلسیییتان، دفن  )  اجتنا  کنند   یبه ک ک نشام  یحال، آنها بتوانند از هرهونه تامهد نفام  نیم

 رنگ    نکهیاز ا دو روز بامد  -به کابل منتقل شیییداهسییی    ۲۱پينام به تاريد   نیا  (FO 371/23631   خارجه، شیییامر 

 خاک شود  یحت یو شورو ها  یناز  ۀ موافق  نام

به نوبه خود به    زین  ایتانیح له کرد و بر  پولندآلان به    بننوپ،یر-مولوتور  امنیپ یهشته پ  از اممییا  کی  باس یتقر

، جان بريتانوی دول  هنداسیتشبارات  دفن  رئي       ینایسی  رس  کيما  اهسی    انیدر پا   .آلان امالم جنگ کرد

صییورت  افنانسییتان در کابل    صییدرامشم  ژوبرت د ال فرته، با یب  پیلیفرماند  هند، ف ییهوا  مارشییالوارت، و يام ا

کیه در صیییورت ونود جنیگ،   نیددر افنیانسیییتیان بودهیا    یآلیان  تامیداد زيیادی از نگران حمیییور    هرفی   انگلي  هیا

 شد  استشاد   یمرز  لینبا کیدر تحر یو نق  اساس کابلحکوم  در  رییتن یبرا ندتوانستیم

اسییناد آرشییيف  )دو يرر حاصییل نایید    نیب  یدر مورد تبادل ايالمات ايالمات  یتوافق ماییشصیی   يیحال، ه  نیبا ا 

 هایسیها و انگلافنان  نیمورد ب  نیهر آناه در ا  (N. 4740, 29/8/i939, FO 371/2  انگلستان، دفن خارجه، شامر 

  د بو در کابل محدود  ایتانیبر سشريهاشم خان و  نیب یخصوص یهادر يول جنگ اتشاب افتاد، به مالنات

  روزیمحور پ یکردند که ندرت ها  یفکر مرژيم خاندانی آت  جنگ شامله ور شد، هم مردم افنانستان و هم    یونت

محور به    یندرت ها   یافنانسیتان و م وم مردم از موفق  یاسی یسی  یها   یاز شیشصی   یرو برخ نیخواهند شید  از ا
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کوم  وجود داشیتند، مانند رسدار  ح  داخليرفدار آلان در   یجنا  ها  ن،یآلان خوشیحال شیدند  مالو  بر ا  س یو

 .یخان زابل دیشا  مح ود خان، رسدار مح د داود خان و مبدال 

  ینگهداشییق مناسییبات رژيم خاندان  یمشش یاز  پاليسیی  یتاسیی به  خوي    ۀسییلف یحشن و بقا یبرا یرژيم خاندان

بزرگ و منفقه به مامامالت پا  پرد  پرداخ  و  یرژيم با ندرت ها  ینادرشا   و اي ينان نايع انگلي  ها از بقا

ماییینول  مردم را   یمنامنو   ۀبر چهر  و تایییکيل لويه جره  یبا کایییيدن نقا  بيفرف های مشتلف    با هيله و نرينگ

ها را حشن کرد و هم با   یسی یم رابفه با انگلدو جانبه پای  پرد ، ه  اسی یسی هاشیم خان با   سیاخته و فريه دادند 

دسی  توسیط   کیبه    تربوزدو    هرفق  اسی یسی   اين  شیود  یم  روزیکدام يرر پ  دیها روابط را خرا  نکرد و د یآلان

»در    اسی یسی   نیاز ه   یرو یشید  اسی   هاشیم خان با پ   يدي یيرف  یب  اسی یبه منوان سی   سیندهانیاز نو  یبرخ

به منوان فرسییتاد     گیاز انتصییا  هنت  یپنهان  ،یآلان در جبهه  ن  ینشام  یها  یروز یپ  ریتح  تأث  یجوال  لیاوا

 آلان به افنانستان خوشحال شد. 

 )ادامه دارد( 

 


