ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز  ١٧ﺟﻧوری ) ،(١٩٢٩روز ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ
)اﺳﻧﺎد ﻣﺣرم(

ﭼﮑﯾده ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
)ﺷورش اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ(
از دﺳﻣﺑر  ١٩٢٨ﺗﺎ اﮐﺗوﺑر ١٩٢٩
دﻧدﯾس – ١٩٣٨

ﺑرﮔردان – ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ،ﺟﻧوری ٢٠٢٢
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ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗو را ﺗﺑرﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد!

»ﻻﻻ ﺑﺎ رھزﻧﺎن و ﺳودﺧوران ﺳﺧت ﻣﺧﺎﻟف اﻓﺗﺎده ﺑود ...ﻻﻻ وظﯾﻔﮫ داﺷت ﮐﮫ از ﻋﺎﯾﻠﮫ ھﺎی
ﻧﺎﺗوان ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺑﯾوه زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﯾﺗﯾم دﺳﺗﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾد و در ﺑراﺑر ﻋﺎﻣﻼن ﺣﮑوﻣت
ﮐﮫ ﺑﮫ آزار ﻣردم ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد ،ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﻣﺎﯾد«!
ﺧﻠﯾل ﷲ ﺧﻠﯾﻠﯽ
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ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻧوﯾﺳﻧده
ﮐﺗﺎب ﭼﮑﯾده ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ١٩٢٧ﺗوﺳط آﻗﺎی ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ )ﺣﺎﻻ ﺳر رﯾﭼﺎرد( ﺗدوﯾن ﺷده
اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼ از  ١٩٢٢ﺗﺎ  ١٩٢۴ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﺎور در ھﯾﺋت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑود و
ﺳﭘس ﻣﻘﺎم ﺳﻔﯾر اﻋﻠﯾﺣﺿرت از  ١٩٣٠ﺗﺎ  ١٩٣۵را در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت.
او در ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﺧود ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در ﮔردآوری ﭼﮑﯾده ھﺎی ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
از  ١٨٩٣ﺗﺎ  ١٩١٩درزی وﺟود داﺷت ،اﻣﺎ اﺑراز اﻣﯾدواری ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻣل ﺷدن
ﮔﺳﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود در  ١٩١٩اﯾﺟﺎد ﮐرد ،اﯾن درز ﻣﻣﮑن اﺳت در واﻗﻌﯾت،
ﮐم اھﻣﯾت ﺗر از آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓت.
ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ،ﮐﺎﻣل ﺑودن درزی ﮐﮫ در  ١٩١٩رخ داد ،ﺟﻠد ﺣﺎﺿر ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﮐﺗﺎب ﭼﮑﯾده
ﺳر رﯾﭼﺎرد ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت ،ﻧﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ آن .اﮔر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﯾر ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود
اداﻣﮫ دھد ،ﺟﻠدھﺎی ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺣﺎﺿر ﺷود ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﮐﮫ آن را
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﺗﺎب ﭼﮑﯾده  ١٩٢٧ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ،ﺑﻔﮭﻣﻧد.
ﺟﻠد ﺣﺎﺿر ﺷﺎﻣل ﺗﻌدادی ﺗﮑرار و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﯾﺎ ﺧﻼﺻﮫ ﻣطﺎﻟﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﺟﻠد اول آﻣده
اﺳت .اﯾن ھﺎ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﻧد ﮐﮫ داﻧش آﻣوز ﺟدی را ﮔﻣراه ﻧﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﭼﯾز ﻣﮭﻣﯽ را
ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﻧد ،ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ را ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﯾﺎ ﺑﯾﺎن اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،آﺳﺎن ﺗر ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣوردی را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ وﻗت آن
را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﻠد اول را ﮐﺎﻣﻼ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧد.

7

ﺗدوﯾن ﮐﻧﻧده ﻣدﯾون ﮐﻣﮏ ﻋﻣوم ﮐﺎرﻣﻧدان در ﻣورد ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ و اﺟﺎزه اﺳﺗﻔﺎده از ﮔردآوری ھﺎی
آﻧﮭﺎ ،ﺳﻔﺎرت و ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺳرﻗت ادﺑﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭼﮑﯾدهی
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد .ﻗدرداﻧﯽ وﯾژه ﺑﮫ ﺳر رﯾﭼﺎرد ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﭼﮑﯾده ھﺎ ،ﻣراﺳﻠﮫ ھﺎ ،ﮔزارش
ھﺎی ﺳﺎﻻﻧﮫ و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ او ﻧﻘل ﻗول ﺷده اﺳت.
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ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣﺗرﺟم
اﺛر ﺣﺎﺿر ﮐﮫ زﯾر ﻧﺎم ﮔزارش ﮐروﻧوﻟوژﯾﮑﯽ )ﮔﺎھﺷﻣﺎری( ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  ٣٨۶ﺻﻔﺣﮫ
در  ١٩٣٨ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت ،ﺷﺎﻣل وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺷور ﻣﺎ و ﭘﯾراﻣون آن از ﻣﯾﺎﻧﮫ  ١٩٢٧ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
 ،١٩٣۶در دو ﺑﺧش و ﺿﻣﺎﯾم اﺳت .ﺑﺧش اول ﺷﺎﻣل ﭼﮭﺎر دوره )اول – از ﻣﯾﺎﻧﮫ  ١٩٢٧ﺗﺎ
ﺳﻘوط اﻣﺎن ﷲ در آﻏﺎز  ،١٩٢٩دوم – اﻏﺗﺷﺎش از دﺳﻣﺑر  ١٩٢٨ﺗﺎ اﮐﺗوﺑر  ،١٩٢٩ﺳوم –
از ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه در اﮐﺗوﺑر  ١٩٢٩ﺗﺎ ﻗﺗل او در  ٨ﻧوﻣﺑر  ١٩٣٣و ﭼﮭﺎرم – ﺳﮫ ﺳﺎل
اول ﺳﻠطﻧت ظﺎھرﺷﺎه( و ﺑﺧش دوم ﺷﺎﻣل ﻣﺳﺎﯾل ﺟﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧﺎﻣﮫ ،ﮔزارش ،ﺗﻠﮕرام
و ﺳﺎﻟﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﻟﻧدن ،ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺳری رد و
ﺑدل ﺷده اﻧد.
ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳyyyyyت ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ دوره دوم ﺑﺧش اول اﯾن ﺟﻠد ﯾﻌﻧﯽ از »اﻏﺗﺷyyyyyﺎش دﺳyyyyyﻣﺑر
 ١٩٢٨ﺗﺎ اﮐﺗوﺑر  «١٩٢٩ﺑرﮔردان ﺷyyyyده اﺳyyyyت ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق آن» ،اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ« در
 ١٧ﺟﻧوری  ١٩٢٩ﺑر ﺗﺧت ﺳyyﻠطﻧت ﻣﯽ ﻧﺷyyﯾﻧد و ﺣﮑوﻣت او ﺗﺎ  ١٢اﮐﺗوﺑر  ١٩٢٩اداﻣﮫ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد )ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺎدرﺧﺎن در  ١۶اﮐﺗوﺑر ﺑر ﺗﺧت ﺳyyyyyyyﻠطﻧت ﻣﯽ ﻧﺷyyyyyyyﯾﻧد ،اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ در ﻣﻘﺎﺑل
»ﺳyyyوﮔﻧد و ُﻣﮭر ﻧﺎدر ﺑر ﻗرآن« در  ٢٢اﮐﺗوﺑر  ١٩٢٩ﺗﺳyyyﻠﯾم ﻧﺎدر ﻣﯽ ﺷyyyود و در اول ﻧوﻣﺑر
 ١٩٢٩ﺑﺎ ﺑرادر و  ١٠ﻧﻔر از ﭘﯾرواﻧش اﻋدام ﻣﯽ ﮔردد(.
ﺟﻠد اول اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﮫ در  ۴٨٢ﺻﻔﺣﮫ در  ١٩٢٨ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت ،ﺷﺎﻣل ﺣوادث
ﻓﺑروری  ١٩١٩ﺗﺎ ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٩٢٧اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ ﺗدوﯾن ﺷده اﺳت .اﯾن ﺟﻠد ﻧﯾز ﺷﺎﻣل
دو ﺑﺧش و ﺿﻣﺎﯾم اﺳت .ﺑﺧش اول ﺷﺎﻣل ﭘﻧﺞ دوره )اول – از ﻣرگ ﺣﺑﯾب ﷲ در ٢ – ٢٠
–  ١٩١٩ﺗﺎ ﻣﻌﺎھده راوﻟﭘﻧدی در  ،١٩١٩ – ٨ – ٨دوم – از ﻣﻌﺎھده راوﻟﭘﻧدی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
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ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﯾﺳوری در  ،١٩٢٠ – ٧ – ٢۴ﺳوم – از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﯾﺳوری ﺗﺎ ﻋزﯾﻣت ھﯾﺋت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  ،١٩٢١ – ١٢ – ۴ﭼﮭﺎرم – از ﻋزﯾﻣت ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗﺎ آﻏﺎز ﺷورش ﺧوﺳت در  ١٩٢۴ – ٣ – ٣١و ﭘﻧﺟم – از آﻏﺎز ﺷورش ﺧوﺳت و ﭘس آن ﺗﺎ
 (١٩٢٧ – ٩ – ٣٠و ﺑﺧش دوم ﺷﺎﻣل ﻣﺳﺎﯾل ﺟﺎری اﺳت.
در ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر اﯾن ﺟﻠد ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓﺷرده ﺣوادث اﻓﻐﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﺟﻣﻊ آوری
ﺷده اﺳت:
 .١ﯾﺎدداﺷت آﻗﺎی ﺗﻠﺑﺎی وﯾﻠر در اﻣور اﻓﻐﺎن ھﺎ از  ١٧٠٠ﺗﺎ ﺟون .١٨۶٣
 .٢ﭼﮑﯾده ﻣﻌﻠوﻣﺎت آﻗﺎی وﯾﻠﯽ در ﻣورد روﯾدادھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟون  ١٨۶٣ﺗﺎ ﻣﯽ .١٨۶۶
 .٣ﭼﮑﯾده ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻗﺎی ﭘوﯾر وﯾن از ﻣﯽ  ١٨۶۶ﺗﺎ اﭘرﯾل .١٨٧٢
 .۴ﭼﮑﯾده ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت آﻗﺎی ﭘﻠودﯾن در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اﭘرﯾل  ١٨٧٢ﺗﺎ ﻣﯽ .١٨٧٩
 .۵ﭼﮑﯾده ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻗﺎی وﯾﻧدھﺎم از ﻣﯽ  ١٨٧٩ﺗﺎ ﻧوﻣﺑر .١٨٩٣
ﺳﻧد دﯾﮕر ﮐﮫ زﯾر ﻧﺎم »ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از زﻣﺎن ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن
اﻣﯾرﺷyyﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن« در  ٣٩٠ﺻyyﻔﺣﮫ در  ١٨٧٨ﻧﺷyyر ﺷyyده اﺳyyت ،ﺷyyﺎﻣل  ٧٨ﻧﺎﻣﮫ ،ﻣراﺳyyﻠﮫ،
ﺗﻠﮕرام و ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ھﻧد در ﻣورد ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳyyyﺗﺎن ،ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت
ﺑﺎ ﺳردار ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن »واﻟﯽ ﮐﺎﺑل« ،ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن »واﻟﯽ ﮐﺎﺑل« ،ﺳردار ﻣﺣﻣد
اﻋظم ﺧyyﺎن »واﻟﯽ ﮐyyﺎﺑyyل و ﻗﻧyyدھyyﺎر« ،اﻣﯾرﺷyyyyyyyﯾرﻋﻠﯽ »واﻟﯽ ﮐyyﺎﺑyyل و ﻣﺗﻌﻠﻘyyﺎت آن« ،ﭼﮑﯾyyده
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﯾﺎن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ در ﻗﺿﯾﮫ اﻓﻐﺎن ،ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﭼﺎپ ) ١٨٧٩ﺷﺎﻣل ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ،
ﺗﻠﮕرام ھﺎ و ﺿﻣﺎﯾم( وﻏﯾره اﺳت.
ﺳﻧد دﯾﮕر »ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣول ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳردار ﻋﺑداﻟرﺣﻣن
ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر ﮐﺎﺑل« ﻧﺎم دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﺎﻟس ﭘﺎرﻟﻣﺎن اراﯾﮫ ﺷyyyyده و در  ١١٢ﺻyyyyﻔﺣﮫ در
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ﺳﺎل  ١٨٨١ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت .اﯾن اﺛر ﺷﺎﻣل  ٣٧ﺗﻠﮕرام ،ﻧﺎﻣﮫ ،ﻣراﺳﻠﮫ و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت در ﺑﯾن
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳyyyyyyyﺗﺎن ،ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﺎ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن و ﺗﻌﯾﯾن او ﺑﮫ
ﻋﻧوان »اﻣﯾر ﮐﺎﺑل« اﺳت.

در ﺻورت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﺳﻧﺎد ﻣﺣرم )ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺷده( و ﺗرﺟﻣﮫ آﻧﮭﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾق ﭘﺷyyت ﭘرده و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﺷyyوری ﺑﮫ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳyyﺗﺎن ﭘﯽ ﺑرد و ﺑﮫ ﺑﺎزﻧوﯾﺳyyﯽ
»ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ ﮐﺷور« ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی از داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﯽ طرف و ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﭘرداﺧت .ﯾﻌﻧﯽ
ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣرزھﺎی آن در زﻣﺎن ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ) (١٩٠١ – ١٨٨٠ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده و اﺳﺗﻘﻼل آن
در زﻣﺎن اﻣﺎن ﷲ ) (١٩٢٩ – ١٩١٩اﻋﻼن ﺷyyyده اﺳyyyت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳyyyﺎزان درﺑﺎری و
ﺳyyyرﮐﺎری در  ١٠٠ﺳyyyﺎل ﮔذﺷyyyﺗﮫ و در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ »اﯾران ﮐﮭن« و »ﺗﻣدن ﭘﺎرﺳyyyﯽ« ﺑرای ﻗوم
ﺣﺎﮐم )اﻓﻐﺎن( در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻧﺞ ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد!
در اﯾن ﺑرﮔردان ﺗﻼش ﺷyyyyyده اﺳyyyyyت ﺗﺎ ﻋﻧﺎوﯾن و اﻟﻘﺎب ،آنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﺗن آﻣده اﺳyyyyyت ،ﺑﺎ در
ﻧظرداﺷyyت اﺻyyﺎﻟت ﻣﺗن ﺣﻔظ ﺷyyود .ﭼون از ھﻣﺎن ﺳyyده ھﺎ ﺗﺎ اﻣروز ،ﻓﻘط »ﺳyyرداران اﻓﻐﺎن«
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ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﻣﯾدان ﻗدرت ،رﻗﺎﺑت ،ﺳyyyyﯾﺎﺳyyyyت و ﻻﺑﯾﮕری ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻗرار داﺷyyyyﺗﻧد و اﻟﻘﺎﺑﯽ
ﭼون »ﺑﭼﮫ ﺳﻘﺎو«» ،دزد« و »راھزن« ﺗوﺳط ھﻣﯾن ﺳرداران ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ داده ﺷده و
ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﯾش آﻧﮭﺎ ﺷyyﺎﻣل »ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی رﺳyyﻣﯽ« و ﻧﺻyyﺎب درﺳyyﯽ ﻣﮑﺎﺗب و داﻧﺷyyﮕﺎه ھﺎی ﮐﺷyyور
ﮔردﯾده اﺳyyyyyت )زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و دﻻﯾل ﺷyyyyyﮑﺳyyyyyت او را ﻣﯽ ﺗوان در اﺛر ﮔراﻧﺑﮭﺎی
»ﻋﯾﺎری از ﺧراﺳ``ﺎن« ١ﻧوﺷyyﺗﮫ ﺧﻠﯾل ﷲ ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرد ،ﻧﮫ آﻧﭼﮫ ﺗﺎرﯾﺦﺳyyﺎزان ﺳyyرﮐﺎری،
ﺑﮫ وﯾژه ﻏﺑﺎر در »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ« در ﺑﺎره او ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت(!
اﯾن ﺑرﮔردان را ﺑﮫ ﭘﯾﺷyyواز ﺑﮫ ﻗدرت رﺳyyﯾدن ﻧﺧﺳyyﺗﯾن ﺗﺎﺟﯾﮏ ﺑر ﺗﺧت ﺳyyﻠطﻧت اﻓﻐﺎﻧﺳyyﺗﺎن در
 ١٧ﺟﻧوری  ١٩٢٩ﺑرای ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺳyyyﯾﺎﺳyyyت و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﮫ وﯾژه ﻧﺳyyyل ﺟوان ﮐﺷyyyور اھدا ﻣﯽ
ﮐﻧم ﺗﺎ از ﺗﺟﺎرب ﮔذﺷyyyyyyyﺗﮕﺎن ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و درس ﻋﺑرت ﻓرا ﮔﯾرﻧد .زﯾرا از ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن اﺳyyyyyyyﻧﺎد
]درﺧواﺳت ﻧﺎدر ﺑرای ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﺑرای ﺧود و ﺧﺎﻧواده اش )ص  ،(۴۵ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی  ٢٣اﮔﺳت )ص
 ١۵ ،(۴٧اﮔ ﺳت و ﺑﮫ وﯾژه  ٧ﺳﭘﺗﻣﺑر و  ١٨ﺳﭘﺗﻣﺑر )ص  [(۵١ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و
ﻧﺎدرﺧﺎن آﻣﺎده ﺷyyﮑﺳyyت ﻣطﻠق ﺑودﻧد و اﮔر ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ داﻧش اﻧدﮐﯽ در اﻣور دوﻟتداری
)ﺳyyyﭘردن ﮐﺎر ﺑﮫ اھل ﮐﺎر( ،ﺳyyyﯾﺎﺳyyyت ﺧﺎرﺟﯽ )رواﺑط ﻧﯾﮏ ﺑﺎ ھﻣﺳyyyﺎﯾﮕﺎن( و ارزش ﻻﺑﯾﮕری
ﻣﯽداﺷت )و ﺷﻌﺎرھﺎی »آزادﺳﺎزی ﺑﺧﺎرا و آوردن دروازه ﺻﻧدل از ھﻧد« ٢ﻧﻣﯽداد( ،ﺷﺎﻧس
اداﻣﮫ ﺳﻠطﻧت او ﮐﺎﻣﻼ وﺟود داﺷت.١
ﻟﻌل زاد ،ﻟﻧدن
 ۵ﺟﻧوری ٢٠٢٢

------------------------------------------------------------------------------------ .١ﺧﻠﯾﻠﯽ ،ﺧﻠﯾل ﷲ .ﻋﯾﺎری از ﺧراﺳﺎن .اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎدم دﯾن رﺳول ﷲ .ﭘﺷﺎور١٣۶٩ ،
https://archive.org/details/20220103_20220103_1809

 .٢ﻏﺑﺎر ،ﻏﻼم ﻣﺣﻣد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ .ج ،١ .ص  .٨٢٧ﺗﮭران١٣٨٣ ،
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ﻓﺻل اول – ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﺷﮑل
اﻏﺗﺷﺎش
ﻧﮫ ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل و ﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﮐﮫ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺑﺎ آن رو
ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷد ،ﺗوھﻣﯽ ﻧداﺷﺗﻧد .از ﻟﺣظﮫی ﮐﮫ ﺳﻔر ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷدهی ﺷﺎه ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور
ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر اﻋﻼن ﺷد ،در واﻗﻌﯾت ھﺷدارھﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﻣﺷﮑل وﺟود داﺷت .آﺗﺷﮫ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اواﯾل ﺳﭘﺗﻣﺑر  ،١٩٢٨واﺑﺳﺗﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮔزارﺷﯽ را ارﺳﺎل ﮐرده ﺑود
] ٢۴ﺳﭘﺗﻣﺑر  [١٩٢٨و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫی رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ »ھﻣﮫ ﮐﺎرت ھﺎ
در اﺧﺗﯾﺎر ﻣرد ﯾﺎ رھﺑری اﻧﻘﻼﺑﯽای ﻗرار دارد ﮐﮫ اﮔر ﺷراﯾط ﺑﺗواﻧد آن ﻣرد را ﺑوﺟود آورد!
ارﺗش ﻧﺎراض اﺳت ،ﻣردم ﻧﮕران اﻧد؛ ﻣﻼھﺎ دﺷﻣن آﺷﮑﺎر اﻧد ،ﻣردم ھراﺳﺎن اﻧد ،طﺑﻘﮫ رﺳﻣﯽ
در وﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣطﻣﯾن ﻗرار دارﻧد و ﺑودﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ در ﺧزاﻧﮫ ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺳرﮐوب وﺟود
ﻧدارد«.
ﺑرداﺷت ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز از وﺿﻌﯾت
در اواﯾل دﺳﻣﺑر  ١٩٢٨ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺑﮫ ﺻورت آﺷﮑﺎرا ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ﺷده ﺑود ،ﺳﻔﯾر ﻣﺎ ﺑرداﺷت
زﯾرا را از وﺿﻌﯾت و ﻧﯾﺎت ﺧود اراﯾﮫ ﮐرد:
»ﺧﺷم از اﺻﻼﺣﺎت اﻣﺎن ﷲ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف رﺳوم ﻗﺑﯾﻠﮫی و اﺻول اﺳﻼم ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷده و
ﺗوﺳط ﻣﻼھﺎی اﻓﻐﺎن ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺷده ،دﻟﯾل اﻏﺗﺷﺎش ﺷﻧواری ھﺎ اﺳت.
ھﻣدردی ﺑﺎ ھدﻓﯽ ﮐﮫ ﺷورﺷﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر آن ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد ،در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧﺎن
ﺷدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺷورش را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ زور ﺧﺎﻣوش ﮐرد ،ﺑﮫ وﯾژه ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾروی
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واﻗﻌﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺎه ﺑر ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫی اﺳﺗوار اﺳت .ارﺗش ﻋﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣوزش
ﻧدﯾده اﻧد ،دﺳﺗﻣزد و ﺗﺟﯾﮭزات ﻧﺎﭼﯾزی دارﻧد و ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ روﯾﺎروﯾﯽ
ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل را ﻧدارﻧد .ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣدود اﺳت ،آن ھﺎ
ھﻣﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫی را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ ﭼوﺑﯽ در ﻻﻧﮫ زﻧﺑوری ﻓرو رود.
ﺳﻔﺎرت ﺷوروی و در وھﻠﮫ اول ،ﺳﻔﯾر ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ اﻣﺎن ﷲ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻠﺦ
ﺑﺟﻧﮕد و ﭘس از آن اﺻﻼﺣﺎت ﺟدﯾدی را ﺑر ﻣردم ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد .اﮔر اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻋﻣﻠﯽ
ﺷود ،ﻣن ﺷﮏ ﻧدارم ﮐﮫ اﻣﺎن ﷲ از ﺳﻠطﻧت ﺧﻠﻊ ﺧواھد ﺷد .اﯾن اﺣﺗﻣﺎﻻ ھﻣﺎن ﭼﯾزی
اﺳت ﮐﮫ روس ھﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﯾﺎ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﭼﻧﺎن ﺿﻌﯾف ﺷود ﮐﮫ ﻓﻘط اﺑزاری در
دﺳت ﺷﺎن ﺑﺎﺷد.
ﻣن از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺷﺎه و وزرای او ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺗﮭﺎ اﻣﯾد آﻧﮭﺎ ﺑرای ﭘﯾروزی در ﺗﺎﻣﯾن
ھﻣﮑﺎری رھﺑران ﻣذھﺑﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺷورﺷﯾﺎن و رﻓﻊ ﺗردﯾدھﺎ و ﺗرس ھﺎی ﻣﻼھﺎ
و اﻓراد ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ھﻣدردی اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺣد اﻗل ﺑرای ﺑﺣث
در ﻣورد آﺗش ﺑس ﻓراھم ﺷده اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻻ اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷﺎﻣل
ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺧراج ﺗﻣﺎم ﺗرک ھﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد .اﮔر او ﺑﺧواھد ﺗﺎج و
ﺗﺧت ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧد ،ﺷﺎه ﺑﺎﯾد ﻓروﺗﻧﯽ ﮐﻧد و ﺳﺧﻧﺎن ﺧود را ﭘس ﺑﮕﯾرد.
ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﮐﻣﺗر از دﻓﺎع از اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق دﯾﻧﯽ و ﺳﻧﺗﯽ ﺧود راﺿﯽ ﻧﺧواھﻧد
ﺷد و اﮔر اﻣﺎن ﷲ ﻧﺗواﻧد ﺷﮏ و ﺗردﯾد آﻧﮭﺎ را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑرطرف ﮐﻧد ،ﺷورش
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ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در ﭼﻧد ﻣﺎه آﯾﻧده اﯾن ﺳﻠطﻧت ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷود« ] ١٢دﺳﻣﺑر
.[١٩٢٨
ﻗدرداﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ھﻧد
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧظرﯾﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ زﯾر ﺑرای وزﯾر دوﻟت ارﺳﺎل ﮐرد ] ١٢دﺳﻣﺑر :[١٩٢٨
»اﻏﺷﺗﺎش اﻓﻐﺎن ھﺎ .ﻣﺎ از زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺷت اﻣﺎن ﷲ از ﺳﻔر طوﻻﻧﯽ ،اوﺿﺎع را ﺑﺎ
ﻧﮕراﻧﯽ ﻓزاﯾﻧده ﭘﯾﮕری ﮐردﯾم .وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت .وﻓﺎداری ﻗﺑﺎﯾل اﮐﻧون در
زﯾر ﻓﺷﺎر ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣﻠﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ آن را ﺟز دﯾواﻧﮕﯽ ﺷﺎه ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .ﺗﻧﮭﺎ
ﺗوﺳل ﺑﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎ )ﺑﮫ ﺟز از ﻏﯾرت ﮐور او ﺑرای اﺻﻼﺣﺎت( و ﺷﺧﺻﯾت ﻏﺎزی ﺑﮫ
ﻏرور ﻣﻠﯽ و ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون آﻧﮭﺎ را وادار ﺑﮫ ﺗن دادن ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫی ﺑرای ﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت و ﮐم ﺳﻠطﮫ ﮔر ﮐرده ﮐﮫ ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش از دﺳت
دادن ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺧود را ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھر ﺳﻼح دﯾﮕری از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻣﺎﯾت ارﺗش
ﻧﺎراض ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋﻣدا ﺗوﺳط اﻣﺎن ﷲ ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ
ﺷده و دﺷوار اﺳت ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ او ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
طرﻓدار او اﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﻋث ﻓﻠﺞ ﺷدن ﺣﯾﺛﯾت ﺷﺧﺻﯽ و دوﻟت او ﺷده اﻧد ،ظﺎھر
ﺷود .ﺳﻔﯾر در آﺧر ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺳرﮐوب ﺷورش در ﻣﺳﺎﯾل ﮐﻧوﻧﯽ
ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎﯾوس و ﻧﺎراض ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت و ﻓﻘط ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .رھﺑران
ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻧدرت اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل
ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﻧد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﯾد در ﭼﺷم آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺻﻼح ﻧﺷﺎن داده ﺷود ،ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺷﮑﺳت او در ﺳود ﺑردن از درﺳﯽ ﮐﮫ از ﺷورش ﺧوﺳت آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود.
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 .٢در ﺻورت ﺧﻠﻊ ﺳﻠطﻧت ،ﺑﻌﯾد ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺷورﺷﯾﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ در
ﺧﺎرج از ﻣﺣﻣدزی ھﺎ ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﺎ ھر ﺗﻐﯾﯾر ﺧﺷوﻧت آﻣﯾزی در ﻧظﺎم ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣوﺟود ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺷورش ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﺿد ﺑرھم زدن ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﮐل ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎه ﺧود را ﺑﮫ آن ﻣﺗﻌﮭد ﮐرده اﺳت ،ﺗﺎ ﺑر ﺿد ﻧظم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود .ﻣﯽ ﺗوان
آن را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺿد اﻧﻘﻼب ﺗوﺻﯾف ﮐرد ﺗﺎ ﺷورش .اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﺷﺎه ﺟدﯾدی
ﻧﺻب ﺷود ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻧﺎﻣزد روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺣﺗرم ،اﻣﺎ ﺑﯽ رﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻧﺎﯾت ﷲ
ﻣﺷﺧص ﺷود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳت آﺷﮑﺎر ﺿد ﺑرﺗﺎﻧوی را در
ﭘﯾش ﮔﯾرد .ﻟزوم ﮔرداﻧﯾدن ﻧﮕﺎه ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﺑﯾرون و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ ھﺎی روﺣﺎﻧﯾت ﮐﮫ
ھﻣراه ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﻣدرن ﺑﺎﻋث وادار ﮐردن اﻣﺎن ﷲ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﯾر در ١٩١٩
ﺷد ،وﺟود ﻧدارد .ﺑﺎ آﻧﮭم اﻣﮑﺎن ﺗﺟزﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﻻﯾﺎت وﺟود دارد ﮐﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﺧود
را اﻋﻼن ﮐﻧﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷورش ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﯾروزی ھﺎی ﻋﻣده روﺑرو
ﺷود .اﮔر ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﮭره ﺑرداری روﺳﯾﮫ ﺗرﮐﯾب ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ
در ﺑﺣث ھﺎی اﺧﯾر در ﻣورد دﻓﺎع از ھﻧد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ طرز ﻣﺣﺳوﺳﯽ
ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﮐﻧد.
 .٣ﺷواھد ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﺎ ﮐﻧون ﻓﺎﻗد دﺳﯾﺳﮫ و ﺟﺎه طﻠﺑﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻟﯾل ﺷورش اﺳت
و ھﻧوز ھﯾﭻ ﻧﺎم ﺑزرﮔﯽ در ﻣﯾﺎن ﺷورﺷﯾﺎن ﺑر ﺳر زﺑﺎن ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .اﯾن ﺗﺎ ﺣدی ﺑدون
ﺷﮏ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺧطرﻧﺎک ﺗرﯾن رﻗﺑﺎی ﺑﺎﻟﻘوه ،ﻧﺎدرﺧﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣرزی
و ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻐز درﺟﮫ ﯾﮏ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑرادران ﻣﺷﮭور او از ﺧﺎﻧواده ﺑزرگ
ﻣﺻﺎﺣﺑﺎن ،ﺗوﺳط اﻣﺎن ﷲ از ﺻﺣﻧﮫ ﺣذف ﺷده اﻧد.
 .۴ﻗدرداﻧﯽ ﮐﻣﯾﺷﻧر ارﺷد در ﺑﺎره ﻗﺑﺎﯾل ﺧودﻣﺎن را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧم .اﯾن ﯾﮏ واﻗﻌﯾت اﺳت
ﮐﮫ ھر درد ﺳر ﺑرای اﻣﯾر ﺑرای ﻣﺎ ﻧﯾز درد ﺳر اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ
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آﺷوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر و ﺑﺻورت ﻣوﻗت در ﻣرزھﺎی ﻣﺎ آرام اﺳت ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻧﮕرش ﻗﺑﺎﯾل در ﻣﺟﻣوع ﻓوق اﻟﻌﺎده دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت .ﺧوش ﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐﻣﺗر از ھر
ﮐﺷور دﯾﮕری ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ دارﻧد ،ﺑﺎ ﻧوآوری ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﯾم .در
ﺣﻘﯾﻘت ،ﺑر اﺳﺎس ﮔزارش ھﺎی ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ھﺎی ﻣطﻠوﺑﯽ ﺑﯾن ﺗﺳﺎھل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و
ﻋدم ﺗﺳﺎھل ﺟدﯾد ﮐﺎﺑل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻣوزه ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ آﻏﺎز ﺷده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل،
اﮔر ﭼﮫ ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮫی از اﯾن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻼش ھﺎی روﺳﯾﮫ ﺑرای
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎدرﺳت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرور اﯾن ﻗطﻌﮫ را ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
 .۵در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾن ﺧطر وﺟود دارد ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﮐوﭼﮏ ﻣﺎ ﺑﺎ در ﮔﯾر ﺷدن در ﺷورش،
ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷدت ﺷرﻣﻧده ﮐﻧﻧد .طوری ﮐﮫ ﺑوﻟﺗون ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﻣدردی آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر
ﺿد اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎﺷد ،ﺗﻌﺻب داﯾﻣﯽ طرﻓدار-ﮐﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺻورت ﻣﻧطﻘﯽ ﻗﺎﺑل
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﺷد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را از ﻣداﺧﻠﮫ در ﻣﻌرض ھر ﮔوﻧﮫ ﺧطری ﺑرای ﺧودﺷﺎن ﺑﺎز دارد.
ﭘس از ھﻣﮫ اﺻﻼﺣﺎت ،ﮐﻔﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در اﯾن ﺳوی ﺧط دﯾورﻧد اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای اﻣﯾدواری وﺟود دارد ﮐﮫ زﯾر رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻣﯾﺷﻧر ارﺷد و اﻓﺳراﻧش
ھﯾﭻ ﺷرﻣﺳﺎری ﺟدی در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ از ﺳوی ﻗﺑﺎﯾل ﺧودﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺷود.
 .۶در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﻗدرﺗﻣﻧد ﻏﻠزی ﭼﮫ روﯾﮑردی اﺗﺧﺎد ﺧواھﻧد
ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺻﺎﻣﯾم آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﮭﻣﻧدھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد .ﺷﺎه در
ﻓﺻل ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﻏﻠزی ھﺎ ﻗرار دارد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای اﻣﯾد ﺑﮫ ھﻣدردی
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛ ﻣﻌﻣوﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻗدرت آﻧﮭﺎ در ھﻧد اﺳت ،ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ
ﺑﮫ ﻣﺗﻌﮭد ﺷدن ﻧدارﻧد.
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وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ھﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه درﺳت ﺑوده و ﻧﮕراﻧﯽ از اﯾن ﮐﮫ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ
ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺧود را از دﺳت ﺧواھد داد ،ﭼﻘدر ﻣوﺟﮫ ﺑوده اﺳت.
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ﻓﺻل دوم – ﻣﺳﯾر ﺷورش
وﻻﯾت ﻣﺷرﻗﯽ
ﺷورش اوﻟﯽ در وﻻﯾت ﻣﺷرﻗﯽ ﺑﺎ ﻗﯾﺎم ﺷﻧواری ھﺎ در  ١۴ﻧوﻣﺑر  ١٩٢٨رخ داد .ﺷﻧواری ھﺎ
ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻣﮭﻣﻧدھﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻣﻼی ﭼﮑﻧور ﻣﮭﺎر
ﺷدﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم آﻧﮭﺎ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺷورش ﮐردﻧد و دﮐﮫ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧود ﮔرﻓﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻧواری ھﺎ ﻧﮫ
ﭘﯾوﺳﺗﻧد .ﺷﺎه ﺑرای ﺳرﮐوب ﺷورش ،ﻏﻼم ﺻدﯾق را ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻓرﺳﺗﺎد .او اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎ رﺷوه
دادن ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺟدا ﮐردن ﻣﮭﻣﻧدھﺎ ﺷد ،اﻣﺎ ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎورد .در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ
ھﺎ ﻗﯾﺎم ﻧﻣودﻧد ،ﺑﮫ ﻧﯾﻣﻠﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد و آن را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣودﻧد .ﺷﺎﻏﺎﺳﯽ ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺧﺎن ﭘس از
ﺑﺎزﮔﺷت ﻏﻼم ﺻدﯾق ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ وﻻﯾت ﻣﺷرﻗﯽ رﻓت ﺗﺎ رﯾﺎﺳت اﻣور را در دﺳت ﮔﯾرد .او
ﻣوﻓق ﺷد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺗﮫ اول ﻓﺑروری ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﺷورش ھﺎ ﺑﺎ ﭘﯾروزی ﻧﺎﭼﯾزی اداﻣﮫ دھد.
او در ھﺷﺗم از ﺟﻼل آﺑﺎد ﮔرﯾﺧت و دو روز ﭘس ﺷﮭر ﻏﺎرت و وﯾران ﺷد .ﺳردار ﻋﻠﯽ اﺣﻣد
ﺟﺎن ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻓرار ﮐرد و در اﭘرﯾل ﺑﺎ اﻣﺎن ﷲ در ﻗﻧدھﺎر ﭘﯾوﺳت.
ﭘﺎدﮔﺎن ھﺎدی ﻣﻧظم اﻓﻐﺎن در ﮐﻧر ﺗرک وظﯾﻔﮫ ﮐردﻧد و ﺗﻣﺎم ﮐﻧﺗرول ﺣﮑوﻣت از آن دره ﻧﺎﭘدﯾد
ﺷد.
ﮐﺎﺑل
ﺑﭼﮫ ﺳﻘﺎو ﻣﮭﺎﺟم و راھزن ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳرﻗت در ﭘﺎراﭼﻧﺎر زﻧداﻧﯽ ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ ﺷورش در وﻻﯾت ﻣﺷرﻗﯽ ﻓراھم ﮐرد ،از ﺳﻣت دﯾﮕری ﺑر ﮐﺎﺑل ھﺟوم آورد .ﻗﻠﻌﮫ
ﺟﺑل اﻟﺳراج ﺑﺎ  ٩٠٠ﺳرﺑﺎز ،ﺳﻼح و ﻣﮭﻣﺎت آن در  ١٠دﺳﻣﺑر ﺗﺳﻠﯾم او ﺷد .او در  ١۴دﺳﻣﺑر
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ﺣﻣﻠﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻏﺎز ﮐرد .ﭘس از ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺷدﯾد ﺗﺎ اواﺳط ﺟﻧوری ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑدون
ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺷﮭر را ﺑدﺳت آورد .ﺗﻌداد ﻧﯾروھﺎﯾش در آن زﻣﺎن ﺣدود  ١۵ھزار ﻧﻔر ﺑود .ﺷﺎه اﻣﺎن
ﷲ در  ١۴ﺟﻧوری ﺳﻠطﻧت را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑرادرش ،ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺗرک ﮐرد و از راه ھوا ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر
رﻓت .ﻣﻠﮑﮫ ٧ ،ﻓرزﻧد و ﻣﺎدرش و ﻏﻼم ﺻدﯾق در  ٢١دﺳﻣﺑر رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .ﻋﻧﺎﯾت ﷲ دو روز
ﺷﺎه ﻣﺎﻧد و در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٧از راه ھوا ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده اش ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻣﻧﺗﻘل ﺷد.
ﺑﭼﮫ ﺳﻘﺎو در  ١٧ﺟﻧوری  ١٩٢٩ﺧود را زﯾر ﻧﺎم ﺣﺑﯾب ﷲ ﻏﺎزی ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼن
ﮐرد .ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ او در ﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ﺟﺎﻧب ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﻋﻣوﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺷﻣﺎل ھﻧد ،ﻓوران
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از اﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﺎﻧواده ﺳﻠطﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺑﮫ ﺟﺎی اﻣﺎن ﷲ( را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷت.
ﻗﻧدھﺎر
اﻣﺎن ﷲ ﺗواﻧﺳت ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را در ﻗﻧدھﺎر ﺑﯾش از ھر ﺟﺎی دﯾﮕری ﺣﻔظ ﮐﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در
آﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﻣﺣﺑوﺑﯾﺗﯽ ﻧداﺷت و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ھرج و
ﻣرج ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﺷد .او در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎرچ ﻧﯾروی ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺟﻣﻊ آوری ﮐرد،
اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﻘب راﻧده ﺷد.
ورود ﻧﺎدرﺧﺎن و ﺑرادراﻧش
ﺟﻧرال ﻧﺎدرﺧﺎن در آﻏﺎز ﺷورش در ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود .او در  ١٩٢۴ﺳﻔﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺎرﯾس ﺑود،
اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣرﯾﺿﯽ در  ١٩٢۶ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻔﺎ ﺷد .ﺑرادراﻧش ،ﺷﺎه وﻟﯽ و ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺑﺎ او
ﺑودﻧد .ﺑرادر دﯾﮕرش ،ﺷﺎه ﻣﺣﻣود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧده ﺑود.
ﻧﺎدرﺧﺎن ،ﺷﺎه وﻟﯽ ﺧﺎن و ھﺎﺷم ﺧﺎن در  ٨ﻓﺑروری  ١٩٢٩ﻣﺎرﺳﯽ را ﺗرک ﮐردﻧد و در ٢٢
ﺑﮫ ﺑﻣﺑﺋﯽ رﺳﯾدﻧد .ﻧﮕرش آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ و درﺳت ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺳﮫ روز ﭘس ﺑﮫ ﭘﺷﺎور رﺳﯾدﻧد
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و ﺗﺎ  ۶ﻣﺎرچ در آﻧﺟﺎ آرام ﺑودﻧد و ﺳﭘس از طرﯾق ﮐرم وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷدﻧد .ﺷﺎه ﻣﺣﻣود در
آﻧﺟﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﭘﯾوﺳت .ھر ﺳﮫ ﺑرادر ﺑﯽ ﺳر و ﺻدا ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را در وﻻﯾت
ﺟﻧوﺑﯽ ﺗﺣﮑﯾم ﮐﻧﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺑﮫ وﻻﯾت ﻣﺷرﻗﯽ رﻓت .آﻧﮭﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﭘرﯾل ﭼﯾزی
ﺷﺑﯾﮫ ﯾﮏ ﻧﯾرو ﺟﻣﻊ آوری ﮐردﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد ﮐﺎری
اﻧﺟﺎم دھد ﺑﺎﯾد ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای اﻣﺎن ﷲ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻧﯾرو در  ٢٨اﭘرﯾل ﺗوﺳط
ﺳرﺑﺎزان ﺣﺑﯾب ﷲ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣزار ﺷﮑﺳت ﺧورد .ﭘس از آن ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل دﻟﭼﺳﺑﯽ
ﺧود را از دﺳت داده اﻧد؛ ﻧﮫ ﻧﺎدرﺧﺎن در ﺟﻧوﺑﯽ و ﻧﮫ ھﺎﺷم ﺧﺎن در ﻣﺷرﻗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرادران ﺑﺎ از دﺳت دادن ﮔردﯾز در ﺟون ﺷﮑﺳت ﺳﻧﮕﯾن دﯾﮕری را ﻣﺗﺣﻣل ﺷدﻧد
و ﺑﮫ آرﯾوب ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐردﻧد.
وﻗﺎﯾﻊ ھرات
ﺣﺎﻣﯾﺎن اﻣﺎن ﷲ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ھرات را ﺗﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﮫ دارﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺳط ﻋﺑداﻟرﺣﯾم ﺑﮫ طرﻓداری از
ﺣﺑﯾب ﷲ ﺗﺳﺧﯾر ﮔردﯾد.
روﯾدادھﺎی ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش
ﺣوادث ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﺎن ﻣﺳﯾری را دﻧﺑﺎل ﮐرد ﮐﮫ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر دﻧﺑﺎل ﻧﻣود .ﭘس از
اوﻟﯾن ﺷورش ،ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺷدﯾدی ﺗوﺳط ﻏﻼم ﻧﺑﯽ ﺑر ﺿد ﺣﺑﯾب ﷲ ﺑوﺟود آﻣد ﮐﮫ ﺗوﺳط
اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎن ﺳﺎﮐن در ﻗﻠﻣرو ﺷوروی ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺷوروی ﺑﺎ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت و ﻣﮭﻣﺎت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷدﻧد.
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ﻏﻼم ﻧﺑﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺧود را ﭘس از ﻓرار اﻣﺎن ﷲ ﺑﮫ ھﻧد ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷﯾد .ﭘس از آن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾروی
طرﻓدار ﺷﺎه ﺳﺎﺑق در آن ﻣﻧطﻘﮫ ،ھزاره ھﺎی ﻏورﺑﻧد و ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ھرﮔز از اﯾﺟﺎد
ﻣﺷﮑﻼت ﺑر ﺿد ﺣﺑﯾب ﷲ دﺳت ﻧﮫ ﺑرداﺷﺗﻧد.
ﻓرار اﻣﺎن ﷲ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻣﺎن ﷲ ﻧﯾروھﺎی ﺧود را از ﻗﻧدھﺎر ﺑرای ﺑﺎزﮔﯾری ﮐﺎﺑل در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎرچ  ١٩٢٩رھﺑری ﮐرد.
آﻧﮭﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﻣﻼت ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺗوﺳط ﻏﻠزی ھﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﯾل ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد و ﺑﮫ ﻗﻼت
ﻏزﻧﯽ راﻧده ﺷدﻧد .اﻣﺎن ﷲ ﻣﯽ ﺧواﺳت در ﻗﻼت ﻏﻠزی ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن
ﺳرﯾﻊ ﻧﯾروھﺎی ﺣﺑﯾب ﷲ ،ﺷﮭﺎﻣت ﺧود را از دﺳت داد و ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺳرﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺗرھﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد او را ﺑﺑرﻧد ،ﺑﮫ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی ﻓرار ﮐرد .او در  ٢٣ﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧواده ﺧود وارد ﭼﻣن
ﺷد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺑﻼ در ﻣورد آﻣدن ﺧود ھﺷداری ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧوی داده ﺑﺎﺷد.
ﻗطﺎر وﯾژهی ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در اﺧﺗﯾﺎر او ﮔذاﺷت ،او را ﺑﮫ ﺑﻣﺑﺋﯽ ﺑرد و از آن ﺟﺎ در ٢٢
ﺟون  ١٩٢٩ﺗوﺳط ﮐﺷﺗﯽ ﺑﮫ اروﭘﺎ رﻓت.
ﭘﯾروزی ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺣﺑﯾب ﷲ
ﭘس از ﻓرار اﻣﺎن ﷲ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑرای ﺣﺑﯾب ﷲ ﭘﯾش ﻧﯾﺎﻣد .ﻟﺷﮑر ﻧﺎدرﺧﺎن
ﺷﮑﺳت ﺧورد و ﮔردﯾز در  ٢۶ﺟون ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺣﺑﯾب ﷲ ﺗﺳﺧﯾر ﺷد .ﻧﯾروھﺎی ﺟﻣﻊ آوری ﺷده
ﺗوﺳط ﺷﺎه ﻣﺣﻣود در  ١۶ﺟوﻻی ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد؛ ﺷﺎه ﻣﺣﻣود از دره ﻟوﮔر ﺑﯾرون راﻧده ﺷد
و ﻟﺷﮑرھﺎﯾش ﭘراﮔﻧده ﺷدﻧد .در وﻻﯾت ﻣﺷرﻗﯽ ،ﻟﺷﮑرھﺎی ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺑرای دو روز ﺑدون
ﻗﺎطﻌﯾت ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﺣﺑﯾب ﷲ ﺟﻧﮕﯾدﻧد و ﺳﭘس او را ﺗرک ﮐردﻧد .در ﺷﻣﺎل ﮐﺎﺑل ،ھزاره ھﺎ
در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺣﺑﯾب ﷲ ﺑرﺗری ﯾﺎﻓﺗﻧد ،اﻣﺎ آﺗش ﺑﺳﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد و ﻣوﻗﺗﺎ آرام ﻣﺎﻧدﻧد.
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در ﻣﺎه اﮔﺳت ،ﻧﺎدرﺧﺎن و ﺑرادراﻧش ﻟﺷﮑر دﯾﮕری در وﻻﯾت ﺟﻧوﺑﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﮐردﻧد ،اﻣﺎ
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﺑراﺑر ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﭘﯾﺷروی ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔردﯾز را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت.
ﺑرﮔﺷت ﻣوج
در ﻣﺎه اﮔﺳت ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧت ﻧﺎدرﺧﺎن در ﭘﺎﯾﯾن ﺣد آن ﻗرار داﺷت ،از ﺣﮑوﻣت ھﻧد درﺧواﺳت
ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﮭﺳودھﺎ و وزﯾری ھﺎ اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ ﺑﺎ او ﯾﮑﺟﺎ ﺷوﻧد .ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎ ﭘﯾروی
از ﺳﯾﺎﺳت اﻋﻼم ﺷدهی ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ ،اﯾن درﺧواﺳت را رد ﮐرد .ﺑﺎ وﺟود ﺗﻼش ھﺎی واﻗﻌﯽ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرزی ﺑرای ﻣﮭﺎر آﻧﮭﺎ ،ﯾﮏ ﻟﺷﮑر وزﯾری ﺣدود  ٢ﺗﺎ  ٣ھزار ﻧﻔری ﮐﮫ از ھر دو
طرف ﺧط دﯾورﻧد اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﯾن  ١٨ﺗﺎ  ٢٠ﺳﭘﺗﻣﺑر در ﻣﻘر ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﺎدرﺧﺎن در ﻋﻠﯽ
ﺧﯾل ﺑﺎ او ﯾﮑﺟﺎ ﺷدﻧد .ﭼﻧد روز ﭘس ﮔروه ﮐوﭼﮏ دﯾﮕری ﺑﮫ او ﭘﯾوﺳﺗﻧد .از آن ﻟﺣظﮫ ،ﻣوج
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑرﮔﺷت .ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺷﺎه وﻟﯽ ﭘﯾروز ﺷدﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ۶
اﮐﺗوﺑر در زﯾر دﯾوارھﺎی ﮐﺎﺑل رﺳﯾدﻧد.
در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﺷﻧواری ھﺎی وﻻﯾت ﻣﺷرﻗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﮑوﻣت
ﺣﺑﯾب ﷲ را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﻗﯾﺎم ﮐردﻧد و دوﺑﺎره ﺟﻼل آﺑﺎد را ﮔرﻓﺗﻧد و ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎی ﺣﺑﯾب
ﷲ ﺑﺳوی ﮐﺎﺑل ﻓرار ﮐردﻧد.
ﺗﺳﺧﯾر دوﺑﺎره ﮐﺎﺑل و ﺳﻘوط ﺣﺑﯾب ﷲ
در  ١٠اﮐﺗوﺑر ،ﻧﯾروھﺎی ﺷﺎه وﻟﯽ ﺑﺧش ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎﺑل را ﺗﺳﺧﯾر ﮐردﻧد و ارگ را ﮐﮫ ﺣﺑﯾب
ﷲ در آن ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻣﺣﺎﺻره ﻧﻣودﻧد .ﺣﺑﯾب ﷲ ﺷروع ﺑﮫ دادﺧواھﯽ ﺑرای ﺻﻠﺢ ﮐرد،
اﻣﺎ در ﺷب  ١٢ﺑر  ١٣ﻓرار ﮐرد و ﺑﮫ ﺟﺑل اﻟﺳراج ﮔرﯾﺧت .او در  ٢٢اﮐﺗوﺑر ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم
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ﮐرد و در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓورا دﺳﺗﮕﯾر ﮔردﯾد .در اول ﻧوﻣﺑر ،او و ﺑرادرش ھﻣراه ﺑﺎ ١٠
ﻧﻔر از ھواداراﻧش اﻋدام ﺷدﻧد.
ﻧﯾروھﺎی ﺷﺎه وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺟرد آﻧﮑﮫ ﮐﺎﺑل در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺎن ﻗرار ﮔرﻓت ،ﺗﻣﺎم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ
ﺑﮫ ﺷﻣول ارگ را ﻏﺎرت ﮐردﻧد.
ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه
در  ١۶اﮐﺗوﺑر ﻧﺎدرﺧﺎن ﺧود را زﯾر ﻧﺎم ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼن ﮐرد.
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ﻓﺻل ﺳوم – ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺷورش
ھﯾﺋت در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﺷورش – ﻣﺷوره ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز ﺑﮫ ﺷﺎه
ﺟدﯾت ﺷورش و ﺷدت اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺗوﺳط ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز از ﻧﺧﺳﺗﯾن
روزھﺎ درک ﺷده ﺑود .او در  ١٣دﺳﻣﺑر ﮔﻔﺗﮕوی درازی ﺑﺎ ﺷﺎه داﺷت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن آن ﻣﺷوره
ھﺎی زﯾر را ﺑرای ﺷﺎه داد:
»ﺷورش ﺷﻧواری ھﺎ ﻣورد ﮔﻔﺗﮕو ﻗرار ﮔرﻓت ،ﻣن ﺳﺧﻧﺎﻧم را زﯾر ﭘﺎ ﻧﮕذاﺷﺗم .ﮔﻔﺗم ﮐﮫ
در ﺟرﯾﺎن  ٢۶ﺳﺎل ﺧدﻣت در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣرزھﺎی ھﻧد ،درﮔﯾری را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑرده ام ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﭼﻧﯾن ﻓوران ﺧﺷوﻧت ﭘﺗﺎن ھﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺗﻼش ﺑرای ﺳرﮐوب ﺷورش
ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﮫ و ﺑﻣب ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت ،زﯾرا ﻓﻘط ﺑﺎﻋث ﮔﺳﺗرش ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی آن ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﻋﻠت ﺧﯾزش ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐرد و آن را رﯾﺷﮫ ﮐن ﻧﻣود .ﻧﺧﺳت ،در ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻼھﺎ اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ
وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺻﻣم اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔوذ آﻧﮭﺎ ﺑر ﻣردم را ﻧﺎﺑود
ﺳﺎزد و دوم ،ﺧﺷم ﺷدﯾد اﻓراد ﻗﺑﯾﻠﮫ از ﺣﻣﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻟﻐو ﭘرده ،اﺟﺑﺎری
ﮐردن ﻟﺑﺎس اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣوزش زﻧﺎن ،ﺑر آداب و رﺳوم ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﺷود« ] ١٣دﺳﻣﺑر .[١٩٢٨
ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ در واﻗﻌﯾت ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺷوره ھﺎ را ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﭘس از ﭼﻧد روز ﺗﺎﺧﯾر
ﮐﮫ دﯾﮕر ﺧﯾﻠﯽ دﯾر ﺷده ﺑود.
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ھﯾﺋت در ﺣﺎﻟت ﻣﺣﺎﺻره
در  ١۴دﺳﻣﺑر ،ﻧﯾروھﺎی ﺑﭼﮫ ﺳﻘﺎو ﺣﻣﻼت ﺧود ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺑل را از ﺳﻣﺗﯽ آﻏﺎز ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﯾﺋت
در آن ﺳو ﻗرار داﺷت .ﺳرﺑﺎزان ﺷﺎه در ﺟوار ﺳﻔﺎرت ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﺣﺎﻓظﯾن آن ﻓرار ﮐردﻧد.
ﺷورﺷﯾﺎن ﮐﮫ ﺣدود دو ﯾﺎ ﺳﮫ ھزار ﻧﻔر ﺑودﻧد ،در ﺷﮭر و ﺟﺎدهی ﭘﯾﺷروی ﮐردﻧد ﮐﮫ از ﮐﻧﺎر
ﺳﻔﺎرت ﻣﯽ ﮔذﺷت .دروازه ھﺎی ﺳﻔﺎرت ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدﻧد .اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺗﻼش ﻧﮫ ﮐردﻧد
ﮐﮫ داﺧل آن ﺷوﻧد و در ﺟرﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕو در دروازه اطﻣﯾﻧﺎن دادﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﻧﻣﯽ
رﺳﺎﻧﻧد .در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ،ﺧود ﺑﭼﮫ ﺳﻘﺎو ﺑﺎ ﺳﻔﯾر ﺻﺣﺑت ﮐرد .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ
در آن ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز و ﺑﭼﮫ ﺳﻘﺎو ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﻧد.
ﺗﺎ ﭼﻧد روز ﭘس ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﻔﺎرت در ﻣﯾﺎن آﺗش ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﻗرار ﮔرﻓت .ﺣرﮐت در
داﺧل ﻣﺣوطﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻏﻠب زﯾر آﺗش ﻗرار داﺷت و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷﮭر ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷد.
ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎ و ﻣرﻣﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺑر روی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﻔﺎرت و اطراف آن ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد .در
 ١٨دﺳﻣﺑر ﯾﮏ ھواﭘﯾﻣﺎ از ﭘﺷﺎور آﻣد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺳﻔﺎرت ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت .ھﻧﮕﺎم ارﺳﺎل
ﭘﯾﺎم ﺑﮫ آن ﺷﻠﯾﮏ ﺷد .ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎ ﺑﮫ رادﯾﺎﺗور ﻧﻔوذ ﮐردﻧد و ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻓرود ﺷد .وﻗﺗﯽ
ﻓﮭﻣﯾده ﺷد ﮐﮫ ﺧﻠﺑﺎن ﻓﻘط ﺑرای ھدف ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾزی آﻣده اﺳت ،ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ھواﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد .ﭘﺳﺎن ﺗر ھواﭘﯾﻣﺎی دوم در ھﻣﺎن روز آﻣد و ﺑﺳﺗﮫی ﺣﺎوی ﺗﺎﺑﻠوی ﺳﯾﮕﻧﺎل ﭘوﻓﺎم
را در ﻣﺣوطﮫ ﺳﻔﺎرت اﻧداﺧت و ﺑﮫ ﺻورت اﻣن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑﺎزﮔﺷت .در  ١٩دﺳﻣﺑر ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎی
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻣﺣوطﮫ ﺳﻔﺎرت اﺻﺎﺑت ﮐردﻧد ،ﺧﺎﻧﮫ آﺗﺷﮫ ﻧظﺎﻣﯽ آﺗش ﮔرﻓت و ﮐﺎﻣﻼ ﺳوﺧت .در
 ٢٢دﺳﻣﺑر ،ﺑﺧت ﺷﺎه ﺑﮫ ﺻورت ﻣوﻗت در ﺣﺎﻟت اﻓزاﯾش ﺑود .دو ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺟﻧﮓ ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت آﻣدﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣواﻓﻘت
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ در ﻓرودﮔﺎه ﺷﯾرﭘور ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺑﺎﻧوان و ﮐودﮐﺎن ﻓرود آﯾﻧد و ﺗﻠﮕراﻣﯽ
در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎ ﺑرﻗرار ﺷد ﮐﮫ
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از ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣورد ﻧظر ﻣطﻠﻊ ﺷدﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم ﺑرای ﺗﺧﻠﯾﮫ زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن
آﻧﮭﺎ ﻧﯾز در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﺷد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن در ھﻣﺎن زﻣﺎن از ﺳﻔﯾر درﺧواﺳت ﮐردﻧد ﮐﮫ او از ﺳﻔﺎرت ﺑﮫ ھوﺗل وﻟﯽ در
ﮐﺎﺑل ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﺣدی ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت او و ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺷﺎه از
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﻔﺎرت ﺑرای اھداف ﻧظﺎﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺳﻔﯾر ﻧﭘذﯾرﻓت .ﺧﻠﺑﺎن و ﻣﯾﮑﺎﻧﯾﮏ
ھواﭘﯾﻣﺎی ﺑرﺗﺎﻧوی ﮐﮫ در  ١۶دﺳﻣﺑر ﻧﺷﺳت اﺟﺑﺎری ﮐرده ﺑودﻧد ﻧﯾز در آن روز اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﺑﯾﺎﯾﻧد و ﺗﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧدﻧد.
ﺑﺎﻧوان و ﮐودﮐﺎن ﺳﻔﺎرت در  ٢٣دﺳﻣﺑر ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻣﻧﺗﻘل ﺷدﻧد .رﻓﺗﺎر آﻧﮭﺎ در طول
روزھﺎی ﭘر ﺧطر ،ﻣﺎھﯾﺗﯽ داﺷت ﮐﮫ »ﺳﻧت ھﺎی ﻏرورآﻓرﯾن ﻣﻠت ﺧود را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﮕﮫ
داﺷﺗﻧد«.
در روزھﺎی ﺑﻌد ،ﺑﺎﻧوان و ﮐودﮐﺎن ﺳﺎﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب از طرﯾق ھوا ﺑﮫ ﭘﺷﺎور
ﺑرده ﺷدﻧد.
ﺗﺎ  ٢۵دﺳﻣﺑر ،ﺳرﺑﺎزان ﺷﺎه اﻓراد ﺑﭼﮫ ﺳﻘﺎو را از ﮐﺎﺑل ﺑﯾرون ﮐردﻧد و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﻔﺎرت
ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﭘس از  ١١روز از ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﯾراﻧدازی ﺑﯾرون ﻣﺎﻧد .ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ  ۶٢ﺑﺎر ﻣورد
اﺻﺎﺑت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎ و ﺳوراخ ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﻣرﻣﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .دو ﺧدﻣﮫ
ﻣوﻣن اﻓﻐﺎن در ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد و ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺳﻔﺎرت از
ﻣرگ ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻓرار ﮐرده ﺑودﻧد.
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ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺳﻔﺎرت
ﺣﺎل اﯾن ﺳوال ﻣطرح ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن ھﯾﺋت در ﮐﺎﺑل ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ دﺳت
آورد .ﭘﯾروزی ﺷﺎه ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑود و او ﺗﺎ  ١۴ﺟﻧوری از ﺳﻠطﻧت ﮐﻧﺎره ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر
ﮔرﯾﺧت.
ﮐﻣﯾﺷﻧر ارﺷد ،ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎﻟﻐرﺑﯽ و ﺣﮑوﻣت ھﻧد ھر دو طرﻓدار ﺧروج ھﯾﺋت ﺗﺎ زﻣﺎن
اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘر ﺑودﻧد .ﻧظرات آﻧﮭﺎ در اﯾن ﻣورد ﭘﯾش از ﻓرار اﻣﺎن ﷲ ﺑﮫ ﺳﻔﯾر
اطﻼع داده ﺷد .ﺳﻔﯾر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺧﻠﯾﮫ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐرد ،اﺣﺳﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﺣد اﻗل
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد »ھﯾﺋت دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ وظﺎﯾف ﺧود را اﻧﺟﺎم دھد« ،ﺑﺎﯾد ﺑﻣﺎﻧد ] ١۴ﺟﻧوری
 .[١٩٢٩او اﻓزود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر او دﯾدن ﭘرواز ﯾوﻧﯾﺎن ﺟﺎک ) (Union Jackدر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺧودی
ﺧود ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻣﻧﯾت و ﺛﺑﺎت ﺑرای ﻣردم اﺳت و ﺧروج ﭘﯾش از وﻗت ﺑﺎﻋث »ﺗﺳرﯾﻊ ﺳﻘوط اﻣﺎن
ﷲ ،ھرج و ﻣرج ،وﺣﺷت و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﺷود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﮫ را درﮔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﯾﺋت
ھﺎ و ﻋﻣراﻧﺎت آﻧﮭﺎ در ﺧطر اﺳت« .او ھﻣﭼﻧﺎن وظﯾﻔﮫ ﺧود ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧروج اﻓراد
ﺑرﺗﺎﻧوی و ﺳﺎﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎ و اﻓراد آﻧﮭﺎ ﭘﯾش از ﺧروج ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧوی ﻧظﺎرت ﮐﻧد .او از
ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺟرﻣﻧﯽ ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﺗرﮐﯾﮫ و ﭘﺎرس دﻋوت ﮐرد ﺗﺎ ھﯾﺋت ھﺎی ﺧود را ﺑرای
ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﮐﻧﻧد و در اﯾن ﻣﯾﺎن ،زﻣﺎن ﺳوال ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺧودش ﺑﺎﯾد در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود او ﻗرار
ﮔﯾرد.
ﺗﻧﮭﺎ دو روز ﭘس از ارﺳﺎل اﯾن ﺗﻠﮕرام ﺑود ﮐﮫ ھﯾﺋت دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ﺗواﻧﺳت ﮐﺎری
را ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ارزش ﺑرای ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﻋﺗﺑﺎر داﺷت ،اﻧﺟﺎم دھد .اﯾن ﮐﺎر ،ﺑﯾرون
ﻧﻣودن ﻋﻧﺎﯾت ﷲ از طرﯾق ھوا ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﯾﻣﻔرﯾس ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
ھﻧد و ﻣواﻓﻘت ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﺗرﺗﯾب داده ﺷد .ﺑﺳﯾﺎری از اظﮭﺎر ﻧظرھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ
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ﺑﯾﺎن ﺷد ،اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾن اﻗدام ﮐﺎﺑل را از ھرج و ﻣرج و وﯾراﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﺟﺎت داد .ﭘس از ﮐﻧﺎره
ﮔﯾری ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ،ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ در ﺑراﺑر ﺑﭼﮫ ﺳﻘﺎو از ﺑﯾن رﻓت.
ﭘس از اﻋﻼن ﺑﭼﮫ ﺳﻘﺎو ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ،ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز دﯾد ﮐﮫ اﺳﺗﻘرار ﺣﮑوﻣت
ﺑﺎ ﺛﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣﺎه آﯾﻧده دور از اﺣﺗﻣﺎل اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن او ﻣﺟﺑور ﺷد دوﺑﺎره دﻻﯾل
ﻣواﻓق و ﻣﺧﺎﻟف ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .ﭘس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎم اﺳﺗدﻻل ھﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد
] ١ﻓﺑروری  [١٩٢٩ﮐﮫ ﺑراﯾش اﺟﺎزه داده ﺷود ﺗﺎ ھﻔﺗﮫ اول ﻣﺎرچ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺎﻣل ﺳﻔﺎرت را اﻧﺟﺎم
دھد؛ اﯾن اﻗدام ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻗﻠﯾم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑودن ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑراﯾش وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ »ﺗﻣﺎم
ﺗﻌﮭدات ﻣﻧطﻘﯽ را ﺑرای ﺗﺧﻠﯾﮫ اﺗﺑﺎع ﺑرﺗﺎﻧوی و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ اﻧﺟﺎم دھد ،ھﯾﺋت را ﺑﮫ ﺣد اﻗل
ﺑرﺳﺎﻧد و ﺑرای ھﻣﮑﺎراﻧش ﻓرﺻت دھد ﺗﺎ ھﯾﺋت ھﺎی ﺧود را ﭘﯾش از او ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﻧﻧد« .ھﯾﺋت
ﺷوروی ﺳروﯾس ھواﯾﯽ ﺧود را داﺷت ﺗﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ آن ﮐﺎﺑل را ﺗرک ﮐﻧﻧد؛ او ﺑﺎور ﻧﮫ داﺷت
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣدت زﯾﺎدی ﭘس از ﺗرک ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد« ] ٢ﻓﺑروری .[١٩٢٩
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺳرﻓراﻧﺳﯾس ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد و ﻣطﺎﺑق آن آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ اﺗﺧﺎذ ﮔردﯾد .ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم او ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺷده ﺑود و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ
ﻣﯽ داد ،روزاﻧﮫ ﭼﮭﺎر ھواﭘﯾﻣﺎی ﺑرﺗﺎﻧوی اﺟﺎزه ﭘرواز ﺑﮫ ﮐﺎﺑل و ﺑﺎزﮔﺷت از آن را ﭘﯾدا ﮐردﻧد
و ﺗﺧﻠﯾﮫ اﺗﺑﺎع ﺑرﺗﺎﻧوی و ﺳﺎﯾر ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺻورت ﮔرﻓت.
در  ٢٠ﻓﺑروری ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز ﯾﮏ »ﮔﻔﺗﮕوی ﺳﺧت و ظرﯾﻔﺎﻧﮫ« ﺑﺎ وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ
داﺷت ﮐﮫ در آن وی ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻗرﯾب اﻟوﻗوع ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧوی را ﺑﺎ درﺧواﺳت اﺟﺎزه ھﺷت ھواﭘﯾﻣﺎ
ﺟﮭت ﻓرود آﻣدن ﺑرای ﺗﺧﻠﯾﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ﻧﻣود .وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ از اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ دﭼﺎر ﺣﯾرت
ﺷد ،اﻣﺎ درک ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت و ﺑﺎ اﮐراه اﺟﺎزه داده ﺷد .ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس و ﺑﻘﯾﮫ
ﮐﺎرﻣﻧداﻧش در  ٢۵ﻓﺑروری  ١٩٢٩ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت و اﻣن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓﺗﻧد.
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ﭘﯾﺎم ھﺎی زﯾر رد و ﺑدل ﺷد:
از دﻓﺗر ھﻧد ﻟﻧدن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ] ٢۵ﻓﺑروری :[١٩٢٩
ﻓوری » -ﻟطﻔﺎ ﺗﺑرﯾﮑﺎت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺧود و ھﻣﮫ
ھﻣﮑﺎراﻧش از ﮐﺎﺑل و ﺗﺣﺳﯾن ﻣن ﺑرای وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺎھﮭﺎی ﺑﺣران
ﺣﺎد از ﺧود ﻧﺷﺎن داد ،ﺑﮫ ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز ﺑرﺳﺎﻧﯾد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺎﯾﻠم ﻗدرداﻧﯽ ﮔرم ﺧود را از ﺧدﻣﺎت ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ھم در ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت را اﺑداع ﮐردﻧد و ھم از اﻓﺳراﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣوﻓﻘﯾت ﭼﺷﻣﮕﯾری
اﻧﺟﺎم دادﻧد ،اﺑراز ﻧﻣﺎﯾم«.
از ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز ] ٢۶ﻓﺑروری :[١٩٢٩
»از وزﯾر دوﻟت در  ٢۵ﻓﺑروری رﺳﯾد .ﻟطﻔﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﯾد ...ﺑﺣران ﺷدﯾد.
ﺣﮑوﻣت ھﻧد از اﻧﺗﻘﺎل اﯾن ﭘﯾﺎم از ﺳوی وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ھﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧورﺳﻧد اﺳت.
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺟرﯾﺎن ﺑﺣران ﻣﺎھﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ در ﮐﺎﺑل را ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ زﯾﺎدی دﻧﺑﺎل ﮐرده
اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﻗوی و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ در ﺣﻔظ ﻧﺎم ﻧﯾﮏ ھر دو ﮐﺷور ﺑرای
ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ھﻧد و ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎھراﻧﮫ ﺷﻣﺎ در ھر ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش آﻣده ،ﺗﻘوﯾﮫ
ﺷده اﺳت«.
از ﺟﺎﻧب ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز ﺑرای ﺷﻌﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﻧدن ] ٢۵ﻓﺑروری[:
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»ﻣﺎ ھﻣﮫ اﻣروز ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور رﺳﯾدﯾم و ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺎﺑل اﮐﻧون ﺗﮑﻣﯾل ﺷد .ھﻔت
ﺳﺎل از روزی ﻣﯽ ﮔذرد ﮐﮫ ھﯾﺋت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎر اول از ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔذﺷت.
ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ﺳﻠطﻧﺗﯽ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺑزرﮔﯽ را اﻧﺟﺎم دادﻧد .آﻧﮭﺎ  ۵٨۶ﻧﻔر را در ٨٢
ﭘرواز ﺑدون ﺣﺎدﺛﮫ از  ٢٣دﺳﻣﺑر ﺑر ﻓراز ﻣﻧﺎطق ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ و در ﻋﻣق زﻣﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ارﺗﻔﺎع ﻣﺗوﺳط  ١٠ھزار ﻓت اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد .ﺷراﯾط ھﻣواره دﺷوار ﺑود و در دو روز
ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺎرش ﺑرف ﺳﻧﮕﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻏﻠﺑﮫ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑود .ﺧدﻣﺎت اﻓﺳر ﭘرواز،
ﺗرﺳﮏ ﮐﮫ در  ١٨دﺳﻣﺑر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﺿو ﻓوق اﻟﻌﺎده ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣن در
ھﯾﺋت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ،ﺑﯽ ﺑﮭﺎ اﺳت«.
ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﺧﻠﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ﺷﺎھﯽ ﻗرار زﯾر اﺳت:
ﮔزارش ﺗﺧﻠﯾﮫ اﺗﺑﺎع ﺑرﺗﺎﻧوی و ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ﺷﺎھﯽ ،از  ٢٣دﺳﻣﺑر
 ١٩٢٨ﺗﺎ  ٢۵ﻓﺑروری ١٩٢٩
ﻣﻠﯾت

ﻣرد

زن

ﮐودک

ﺟﻣﻠﮫ

ﺑرﺗﺎﻧوی

١۶

۴

٣

٢٣

ھﻧدی ﺑرﺗﺎﻧوی

١۶٢

۶٩

١١٣

٣۴۴

ﻓراﻧﺳوی

١٢

١١

٠

٢٣

اﯾﺗﺎﻟوی

١۶

٣

١

٢٠

ﺟرﻣﻧﯽ

٢۴

٢۴

٩

۵٧

اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ

٠

١

٠

١

اﺳﺗراﻟﯾﺎﯾﯽ

١

٠

٠

١

ﭘﺎرﺳﯽ

٧

٨

١٠

٢۵

ﺗرﮐﯽ

٧

٢٢

٢٠

۴٩
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ﺳوری

١

١

٣

۵

ﺳوﯾﺳﯽ

٠

١

٠

١

روﻣﺎﻧﯽ

٠

١

٠

١

اﻓﻐﺎن

٢٢

٨

۶

٣۶

ﺟﻣﻠﮫ

٢۶٨

١۵٣

١۶۵

۵٨۶

ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘس از ﺗﺧﻠﯾﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺳﻔﺎرت در اﺧﺗﯾﺎر رﺣﻣت ﺧﺎن ،ﯾﮏ زﻣﯾﻧدار و ﭘﺗﺎن ﺧرده ﭘﺎ از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺷﺎور
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد.
او ھر از ﮔﺎھﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐرد ،اﻣﺎ ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﯽ ﺷد .ﻏرورآﻓرﯾن
ﺗرﯾن ﻟﺣظﮫ رﺣﻣت روزی ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﻼم ﺷد .ﻧﺎدر در آن روز ﮐﺳﯽ
را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل او ﻓرﺳﺗﺎد و ﺑﺎ او ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﮔﻔﺗﮕو ﻧﻣود و از دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗدرداﻧﯽ ﮐرد و از
او ﺧواﺳت ﮐﮫ از طرﯾق وزﯾر ﺷرق ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﺷﺎور ﭘﯾﺎم ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ و ھﻧدی ھﺎ
ﺑرﺳﺎﻧد.
ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ھﯾﺋت ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻣﻧﺷﯽ ﺷرق ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ وظﺎﯾف دﯾﮕری
ﭘرداﺧﺗﻧد .ﻣﻧﺷﯽ در ﭘﺷﺎور ﻣﺎﻧد و در آﻧﺟﺎ وظﺎﯾف دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﺑﺎ اﻓراد و ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن اﻓﻐﺎن و ارﺳﺎل اﺧﺑﺎر و ﭘﯾﺎم ھﺎی رﺳﻣﯽ و ﻧﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ را اﻧﺟﺎم داد .او
در ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﮕراﻓﯽ ﺑﺎ رﺣﻣت ﺧﺎن ﻗرار داﺷت.
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ﺳرﻧوﺷت ﻗوﻧﺳل ھﺎی ﺟﻼل آﺑﺎد و ﻗﻧدھﺎر
ﻗوﻧﺳل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺟﻼل آﺑﺎد ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش ﺗوﺳط ﺷﻧواری ھﺎی ﺷورﺷﯽ از ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑﯾرون
راﻧده ﺷده و ﺑﮫ ﻧﻘﯾب ﺻﺎﺣب ﭼﺎرﺑﺎغ ﭘﻧﺎه ﺑرده ﺑود .او ﺳراﻧﺟﺎم از طرﯾق ﮐرم ﺑﮫ ھﻧد ﺑﺎز ﮔﺷت.
ﻗوﻧﺳل ﻗﻧدھﺎر در اﻣﻧﯾت ﻧﺳﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و ﺑﮫ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺧود اداﻣﮫ داد .وﻗﺗﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ
ﺗﺧﻠﯾﮫ اﯾن ھﯾﺋت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ،در اول ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد ﮐﮫ ﻗوﻧﺳﻠﮕری ﻗﻧدھﺎر ﺑﺎﯾد ﺣﻔظ ﺷود ]١٣
ﻓﺑروری  .[١٩٢٩اﻣﺎ ﺑﻌدا ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺧﻠﯾﮫ ھﯾﺋت از ﮐﺎﺑل ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺣﺑﯾب ﷲ ﺑر ﺗﺧت ﻗرار دارد ،آﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷود ،زﯾرا ﻧﮕﮭداری ﻗوﻧﺳﻠﮕری در ﻗﻧدھﺎر
ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ اﻣﺎن ﷲ ﺳﻠطﻧت ﺧود را در آﻧﺟﺎ اﻋﻼن ﮐرده ﺑود ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از
اﻣﺎن ﷲ ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد ] ١۶ﻓﺑروری  .[١٩٢٩ﻗوﻧﺳل در  ٢٧ﻓﺑروری ﻗﻧدھﺎر را ﺗرک ﮐرد
و ﺑدون ﻣﺷﮑل ﺑﮫ ﮐوﯾﺗﮫ رﺳﯾد.
ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺳﺎﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎ
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز از ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺟرﻣﻧﯽ ،و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ دﻋوت ﺷد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺧود در ﮐﺎﺑل دﺳﺗور دھﻧد ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ﺑرای ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺳرﯾﻊ
ﺧود و ﺳﻔﯾران ﺷﺎن روﯾدﺳت ﮔﯾرﻧد .ﺑﺎ وﺟود ﻋدم اراده و ﻟرزش ھﺎی زﯾﺎد در ﺑﺧش ھﺎی
ﺳﺎﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎ ،ﺗﺧﻠﯾﮫ ھﺎی ﺿروری ھﻣﮕﯽ ﭘﯾش از ﺗﺧﻠﯾﮫ ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﺷد .ﺷﻣﺎری
از اﺗﺑﺎع ﺟرﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧروج ﻧﺑودﻧد ،در آﻧﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .ﺑﺎرون ﻓون ﭘﻠﯾﺳن
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷروع ﺷورش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻔﯾر در راه ﮐﺎﺑل ﺑود ،ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
رﻓت و ﺗﻧﮭﺎ دو روز ﭘﯾش از رﻓﺗن ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾد .او ﻋﻘب ﻣﺎﻧد ،اﻣﺎ اواﯾل
ﻣﺎه اﮔﺳت ﺑﮫ ھﻣرای ﺳﮫ ﺟرﻣن دﯾﮕر از طرﯾق ﮐوﯾﺗﮫ ﺑﯾرون آﻣد.
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ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ روﺳﯾﮫ ھرﮔز ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺑﺳﺗﮫ ﻧﺷد ،اﮔر ﭼﮫ ﺧود ﺳﻔﯾر رﻓت .ﺳﻔﯾر ﺗرﮐﯾﮫ در
ﺳراﺳر دوران ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ در ﮐﺎﺑل ﻣﺎﻧد.
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ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم – ﺳﯾﺎﺳت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺷورش و ﭘس از آن
اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﺑﯽ طرﻓﯽ و ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ
ﺳﯾﺎﺳت اﻋﻼم ﺷده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺷورش ،ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ طرﻓﯽ و ﻋدم
ﻣداﺧﻠﮫ ﺑود .ﺑﯾﺎﯾﻧﮫ زﯾر ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻠﮕرام وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ارﺳﺎل ﺷده اﺳت ] ٢ﻓﺑروری :[١٩٢٩
»دوﻟت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ھﯾﭻ ﻗﺻدی ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از طرﯾق
ﺣﻣﺎﯾت ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺟواﻧب را ﻧدارد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑرای ﻗدرت در آن
ﮐﺷور دﺷﻣﻧﯽ دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﺷدﯾدا ﺧواھﺎن اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی داﺧﻠﯽ اﻧد و ھر وﻗﺗﯽ
ﭼﻧﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود ،آﻣﺎده اﻧد دوﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑرای ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﮐﻣﮏ ھﺎی ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎزﺳﺎزی و اﻧﮑﺷﺎف ﮐﺷور ﻧﺷﺎن دھﻧد«.
در ھر ﻣوردی ﮐﮫ درﺧواﺳت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﻣﮏ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷد ،ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ آن داده ﻣﯽ ﺷد .ﭼﻧﯾن
درﺧواﺳت ھﺎی در اوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠف از ﺳوی ﺧود اﻣﺎن ﷲ ﺗوﺳط ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺟﺎن و ﺑﯾش از ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺗوﺳط ﻧﺎدرﺧﺎن ﻣطرح ﺷده اﺳت .از ﻓﺎرﻣول ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی اﻗداﻣﺎت در
ھﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﭘﯾش داوری ھﺎی ھر ﯾﮏ از ﺟواﻧب ﻣﺗﺧﺎﺻم ﺑﺎﺷد و ھم در
ھﺷدارھﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن و ﺳﺎﯾرﯾن ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻋﻣوﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣطﻠوب ﭘﻧداﺷﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷد.

35

ﺳﯾﺎﺳت در ﻋﻣل
اﺟرای ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳت ﺷﺎﻣل اﻗداﻣﺎت زﯾر ﺑود:
 .١اﻗدام ﺑر ﺿد ﭘﻧﺎه ﺟوﯾﺎن ﻣﺳﻠﺣﯽ ﮐﮫ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ھﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 .٢ﺗوﻗﯾف ﻣواد ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ھﻧد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﺷود.
 .٣ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت در ھﻧد.
 .۴ﻣﺣدودﯾت ھﺎی در رﻓت و آﻣد اﻓراد در داﺧل ھﻧد و از طرﯾق آن.
 .۵ﺧوﯾﺷﺗن داری ﻗﺑﺎﯾل و ﻗدرﺗﻣﻧدان در ﻣرز.
اﻗداﻣﺎت ﺑر ﺿد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﮐﮫ داﺧل ھﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد
دﺳﺎﺗﯾری ﮐﮫ ﺑر ﺿد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﺻﺎدر ﺷد ،ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑود ] ١١دﺳﻣﺑر :[١٩٢٨
»ﺑﺎﯾد از ﻧﯾروھﺎی ﻣﻧظم ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺳﻼح ﺧود را ﺑﮫ اﻣﺎﻧت ﺑﮕذارﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ اﻓراد
ﺷﺧﺻﯽ اﺟﺎزه داده ﺷود ﺗﺎ ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد آزاداﻧﮫ ﺑروﻧد .ﺳﻼح آﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز
ﮔرداﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﮐﺗﻠﮫ ھﺎی ﻣﺗﺷﮑل ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن ﻣﺟدد ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﮔردﻧد« .اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺑراﺑر ﺑﯽ ﻧظم ھﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود ﺑﮫ ﺻﻼح دﯾد
ﮐﻣﯾﺷﻧر ارﺷد در ﺻوﺑﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎﻟﻐرب واﮔذار ﺷد ،ﻣﻼﺣظﺎت اﺻﻠﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد
ﻣﺷﮑﻼت ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
در اول ﺟﻧوری  ١٩٢٩ﯾﮏ دﺳﺗﮫ  ٣٨ﻧﻔری ﺳﭘﺎھﯾﺎن اﻓﻐﺎن زﯾر دﺳت ﯾﮏ ﺳرھﻧﮓ اﻓﻐﺎن و
ﺳﮫ اﻓﺳر دﯾﮕر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﻧﮓ ،ﭘﻧﺞ ﻣﺳﻠﺳل و  ١٢٠ﺗﻔﻧﮓ وارد ﭼﺗرال ﺷدﻧد و ﻣطﺎﺑق اﯾن دﺳﺎﺗﯾر
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷد .ﺣﺑﯾب ﷲ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﯽ درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﻼح ﺷﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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ﺑﺎز ﮔرداﻧده ﺷوﻧد .اﯾن درﺧواﺳت ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ »ﮐﺎرﺑرد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ« رد ﺷد .ﺗﻣﺎم
ﭘﺎدﮔﺎن ﻗرارﮔﺎه ﭘﺗﺎن در ﻣرز ﮐرم در ﺷراﯾط ﻣﺷﺎﺑﮫ در  ١٩ﻓﺑروری  ١٩٢٩وارد ﭘﺎراﭼﻧﺎر
ﺷدﻧد و ﺳﻼح ﺧوﯾش را در ﻗرارﮔﺎه ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺧرﻻﭼﯽ ﺳﭘردﻧد .ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﯾن اﻧﺗﺧﺎب داده ﺷد
ﮐﮫ ﻓورا ﺑﺎ ﺳﻼح ﺧود از ﻣﺳﯾری ﮐﮫ آﻣده ﺑودﻧد ﺑﺎز ﮔردﻧد و ﯾﺎ از طرﯾق ﭼﻣن و ﺑدون ﺳﻼح
ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺑروﻧد .آﻧﮭﺎ ﮔزﯾﻧﮫ دوم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﻧد ] ٢۶ﻓﺑروری .[١٩٢٩
ﺑﺎزداﺷت ﻣواد ﺟﻧﮕﯽ در ﺣﺎل اﻧﺗﻘﺎل از طرﯾق ھﻧد
اﺳﻠﺣﮫ در ﺣﺎل اﻧﺗﻘﺎل از طرﯾق ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی ،ﺑﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ارﺳﺎل ﺷود ،ﺑﺎزداﺷت
ﺷود .ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت ھﻧد در اﯾن ﻣورد ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ ] ٢اﭘرﯾل » [١٩٢٩ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم اﻧﺗﻘﺎل
ﺳﻼح ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را رد ﮐﻧﯾم .از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﻠﺳل ھﺎی اﻣﺎن ﷲ ﺷﺧﺻﺎ ﺑرای او ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑرای
ھر ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﻣﺎ ھﯾﭻ ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم
و ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ را اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھﯾم ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘری ﺑرﻗرار ﮔردد ﮐﮫ
ﺑﺗواﻧﯾم آن را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم« .اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺧﺎص ،ﺳﯾﺎﺳت در ﻣورد ﯾﮏ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﻣﺳﻠﺳل
ﮐﮫ اﻣﺎن ﷲ در ﻓراﻧﺳﮫ ﺳﻔﺎرش داده ﺑود و در ﮐراﭼﯽ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷد ،اﻋﻼم ﺷد .وزﯾر اﻣور
ﺧﺎرﺟﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺣﮑوﻣت ھﻧد را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد ] ٢ﻣﯽ  .[١٩٢٩ﺣﺑﯾب ﷲ ﺑﻌدا درﺧواﺳت ﺗﻠﮕراﻣﯽ
ﺑرای ﺗوﻗﯾف ﺗﻣﺎم ﭼﻧﯾن ﺳﻼح ھﺎ و ﻣﮭﻣﺎت ﮐرد ] ١۶ﻣﯽ  [١٩٢٩و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ
] ١۶ﻣﯽ » [١٩٢٩در ﭘﯾروی ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت اﻋﻼم ﺷده ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﯾطرﻓﯽ دﻗﯾق و ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ،
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺻدور ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎی ﻣﮭﻣﺎت از ھر ﻣﻧﺑﻊ و ﺑﮫ ھر ﻣﻘﺻدی ﮐﮫ ﺑﺎﺷد را ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻣﻧوع ﮐرده اﺳت«.
ﯾﮏ ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب در ﭼﻣن ﺗوﻗﯾف ﺷد ] ۵ﻣﯽ .[١٩٢٩
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ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت در ھﻧد
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت در ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی ﺗوﺳط ﺑرﺧﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،اﻓراد و اﻓﻐﺎن ھﺎی دارای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ
ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت .ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ھﺎ ﺑرای ﺳرﮐوب ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت از ھر ﻣﻧﺑﻌﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد .ﻣطﺑوﻋﺎت
ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﺧﻧﺛﯽ ﮐردن اﺛرات ﺧوب ﭘﺎﺑﻧدی ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در ﭼﺷم اﻓﻐﺎن ھﺎ
اﻧﺟﺎم دادﻧد .ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﮔزارش ھﺎی ﻣﺗﺿﺎد و ﺷدﯾد ﻣطﺑوﻋﺎت را ﻧﺷر ﮐرد ﮐﮫ ﺷورش را
ﺑﮫ دﺧﺎﻟت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دادﻧد و از ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ درﺧواﺳت ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﺟرﻣﺎن اﺻﻠﯽ
را زﯾر ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار دھﻧد.
اﻓﻐﺎن ھﺎی دارای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺷﺎن اﺧطﺎرھﺎی ﺟدی داده ﻣﯽ ﺷد ﺷﺎﻣل ﺳر
ﻗوﻧﺳل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻣﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان او ﺑود ] ٣٠ﺟﻧوری  .[١٩٢٩اﻓﺳر وﯾزه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐوﯾﺗﮫ،
ﻗوﻧﺳل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﻣﺑﺋﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺟﺎری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺷﺎور ﺑدﺗرﯾن ﻣﺗﺧﻠﻔﺎن ﺑودﻧد.
ﻣﺣدودﯾت ھﺎ در رﻓت و آﻣد اﻓراد در داﺧل و ﺧﺎرج از ھﻧد
اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺣرﮐت آﻧﮭﺎ در داﺧل ھﻧد و از طرﯾق آن ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ،ﺷﺎﻣل
اﻓرادی ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ھﻧد ﺑودﻧد و ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑروﻧد ،اﻓرادی از ﺧﺎرج ھﻧد ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد وارد ھﻧد ﺷوﻧد و ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑروﻧد و اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ ھﻧد ﺑﯾﺎﯾﻧد.
 .١ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ھﻧد ﺑودﻧد :ﻣﮭم ﺗرﯾن اﻓرادی ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ھﻧد ﺑودﻧد و ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑروﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺗوﻗﯾف ﺑودﻧد ﯾﺎ زﯾر
ﻧظﺎرت ﻗرار داﺷﺗﻧد .ﺑﮫ ﻣﺣض ﺷﻧﯾدن اﺧﺑﺎر ﺷورش ،ﺷﻣﺎری از اﻓرادی ﮐﮫ زﯾر ﻧظﺎرت ﺑودﻧد،
ﻓرار ﮐردﻧد .ﺳردار ﻋﻣرﺧﺎن ﺑﮫ وﯾژه از ﷲ آﺑﺎد ﻓرار ﮐرد ] ٣١دﺳﻣﺑر  .[١٩٢٨ﭼون ﻓرار
ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﺟوی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺑداﻟﮑرﯾم و ﺳﮭم ﮔﯾری ﻣﺗﻌﺎﻗب او در ﺷورش ﺧوﺳت ،ﮐﮫ ﭼﻧد
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ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑود ،رﺳواﯾﯽ زﯾﺎدی ﺑرای
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﺑﺎر آورد و ﺑرای ردﯾﺎﺑﯽ او ﺗﻼش ھﺎی ﺷدﯾدی ﺻورت ﮔرﻓت .ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗﻼش
ھﺎ ﺑﯾﮭوده ﺑود و ﺳﭘس ﺷﻧﯾده ﺷد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﺷﻧواری ھﺎ ﻗرار دارد ،ﻗﺑﯾﻠﮫی ﮐﮫ ﺑﻌدا ﭘﯾﺷﻧﮭﺎ ﮐرد
او را در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎداش و ﺷراﯾط ﻣﻌﯾن ﺑﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎز ﮔرداﻧد .او ﺳراﻧﺟﺎم در ﺟون  ١٩٢٩ﺧود
را ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺗﺳﻠﯾم ﮐرد و ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺑﮫ ﺑرﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ] ٢٧اﮔﺳت  .[١٩٢٩در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓرارھﺎی او و ﺳﺎﯾرﯾن ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ،ھﻣﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐم ﺗرﯾن ﻗﺻد
ورود ﻣﺟدد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﺑرﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷوﻧد.
 .٢ﺳﺎﯾرﯾن :در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻏﯾر از ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻣﺳﺋول ﻏﯾﺎﺑت
آﻧﮭﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﺎزﮔﺷت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺷورﺷﺎن
ﺑرﺧﻼف ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﺧواھد ﺑود .ﺣﺑﯾب ﷲ اﺻوﻻ ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از ﺑﺎزﮔﺷت
ﻧﺎدرﺧﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد ،درﺧواﺳت ﻧﻣود ﮐﮫ وﯾزه ھﺎی ﻋﺑوری ﺑدون رﺿﺎﯾت ﻗﺑﻠﯽ ﺣﮑوﻣت او
داده ﻧﺷود ،اﻣﺎ اﯾن درﺧواﺳت رد ﺷد ] ١۶ﻓﺑروری  .[١٩٢٩اﯾن رد در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم
ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎدرﺧﺎن در ﺑﺎزﮔﺷت از اروﭘﺎ اﺟﺎزه ﯾﺎﻓت در ﺑﻣﺑﺋﯽ ﻓرود آﯾد و از طرﯾق ﭘﺷﺎور و
ﭘﺎراﭼﻧﺎر ﺑﮫ ﻗﻠﻣروی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮕذرد.
در اواﯾل ﻣﺎرچ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻗواﻧﯾﻧﯽ را ﺑرای رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧود ﺗﻧظﯾم ﮐرد ] ١٩ﻣﺎرچ .[١٩٢٩
آﻧﮭﺎ اﯾن ﻗواﻧﯾن را ﻧﺷر ﻧﮫ ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺣﺗوای آن را در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫی ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻧﺷر ﻧﻣودﻧد ]٢
اﭘرﯾل :[١٩٢٩
»ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﺎھﯾت و ﻣﻘرراﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت در ﻣورد ﻋﺑور
از ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺑﺣران ﻣوﺟود وﺿﻊ ﮐرده ،ﺳوي ﺗﻔﺎھﻣﺎﺗﯽ وﺟود
دارد .اﯾن ھﺎ ﺗوﺳط ﺳﯾﺎﺳت اﻋﻼم ﺷده ﺣﮑوﻣت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ و ﺑﯾطرﻓﯽ
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و ﺑﺎ ﻋزم آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﺳﺗﻔﺎده از ﻧواﺣﯽ ﻣرزی ﻣﺎ ﺗوﺳط ھر ﯾﮏ از
طرف ھﺎی ﻣﺗﺧﺎﺻم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ و
ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای ﻧﺎﮐﺎم ﮐردن ﺗﻼش ھﺎی ﮐﮫ ﺑرای درﮔﯾر ﻧﻣودن ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ﻣﺎ در
ﺣﺎل اﻧﺟﺎم اﺳت ،ﺻﺎدر ﺷده اﻧد.
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ اﺟﺎزه ﻋﺑور از ﻣرز ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﺗﺑﺎع ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ داده ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن اﻓﻐﺎن ،ﻣﻧظم ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻧظم ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣوﻗت در ھﻧد اﻧد ،ھﻧﮕﺎم
ورود ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻌﻘول از ھر ﺳﻣت و ھر ﻣﺳﯾری
ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﮔردﻧد .ﺳﻼح آﻧﮭﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘر
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﺷود ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺳﻼح ھﺎ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎز ﮔرداﻧد ،ﺣﻔظ ﻣﯽ
ﺷود.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣرﮐﺎت ﺗﺎﺟران ﻋﺎدی اﻓﻐﺎن و اﻓراد ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧده اﺳت ،ورود ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﺑﮫ ھﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ھﻧد ﻣﺳﺗﻘر ﺷوﻧد ،ﻣﻧﻊ ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﻋﺑور آزاداﻧﮫ ﺑرای
ﺳﻔر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯽ ﺷود .در ﻣورد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت ھﺎی
ﺑﺎﻟﻔﻌل و ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ ،اﺟﺎزه ﻋﺑور از وﻻﯾﺎت ﻣرزی از ﯾﮏ ﺑﺧش
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﺧش دﯾﮕر ﺑﮫ ھر ﺳﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎدی ﯾﮑﺑﺎر داده ﻣﯽ ﺷود.
اﺟﺎزه ﺑﺎزدﯾد آزاداﻧﮫ از ھﻧد ﺑﮫ ﺷرطﯽ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓران ﺑدون ﺗوﻗف در
ﻋﺑور از ﻧواﺣﯽ ﻣرزی ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻد اﯾن ﺳوی رود ﺳﻧد ﺑروﻧد و در طول اﻗﺎﻣت
ﺧود در ھﻧد از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺿد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎ زﯾﺎن ﺑﺧش ﺧودداری ﮐﻧﻧد«.
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ﺧوﯾﺷﺗن داری اﻓراد ﻗﺑﯾﻠﮫ و ﻗدرﺗﻣﻧدان در ﻣرزھﺎی ﻗﺑﯾﻠوی
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻗﻠﻣرو ﻗﺑﯾﻠﮫ ھرﮔز در ﺗﺑدﯾل ﺑدﺑﺧﺗﯽ دﯾﮕران ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود دﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﮭﺗر
ﭼﺗرال ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺑﺎزﮔﯾری ﻗﻠﻣروی را دﯾد ﮐﮫ در  ١٨٩۵از دﺳت داده ﺑود ] ٨ﻓﺑروری
 .[١٩٢٩درﺧواﺳت او در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری ﻣواﺟﮫ ﺷد و ﺑﮫ
او ھﺷدار داده ﺷد ﮐﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﮑﻧد و ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی آن را ﭘذﯾرﻓت ] ١۴ﻓﺑروری  .[١٩٢٩ﺑﺎ
وﺟود اﯾن ،او در زﻣﺳﺗﺎن  ٣٠/١٩٢٩ﻣﻧطﻘﮫ دوﮐﺎﻟم را اﺷﻐﺎل ﮐرد.
در دﯾﮕر ﻧﻘﺎط ﻣرزی ،ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ھﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣداﺧﻠﮫ ﻗﺑﺎﯾل در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ
ﺳوئ اﺳﺗﻔﺎده از آﺷﻔﺗﮕﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺻورت ﮔرﻓت .ﺧوﯾﺷﺗن داری اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑر ﻣﮭﻣﻧدھﺎ در
آﻏﺎز ﺷورش ﺗوﺳط ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻣورد ﻗدرداﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓت ] ١۶دﺳﻣﺑر  .[١٩٢٨اﻗداﻣﺎت
ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣرزھﺎ اﻧﺟﺎم ﺷد ،در ﻣﺟﻣوع ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺑود و در ﭘﺎﯾﺎن ﺷورش ،ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ﺗواﻧﺳت ادﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ] ٨اﮐﺗوﺑر » [١٩٢٩ﻗدرداﻧﯽ از ﺗﻼش ھﺎی ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز اﻓﺳران
ﻣرزی ﺑرای اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯾطرﻓﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﺎدر
ﺷده ﺑود .ﺑزرﮔﯽ وظﺎﯾف ادارات ﺳرﺣدی را ﻣﯽ ﺗوان از اﯾن واﻗﻌﯾت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﯾش از
 ۴٠٠ھزار ﺟﻧﮕﺟو در ﺟﺎﻧب ﺑرﺗﺎﻧوی ﻣرز ﺣﺿور دارﻧد ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻣورد دﺳﯾﺳﮫ ھﺎی
ﺷﯾطﺎﻧﯽ زﯾﺎدی از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺧﯾرا ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺷدﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .اﮔر از
اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﺗﻌداد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری در اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣ ِﻠﮏ ھﺎی ﻣﺳﺋول آﻧﮭﺎ ﺑﯽ
ﺗوﺟﮭﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻗطﻌﺎ ﺟﺎی ﺗﻌﺟب اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از آﻧﮭﺎ ﺗﺳﻠﯾم وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺳﮭم ﮔﯾری
در ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺷده اﻧد ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾت ھﺎی ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ اﻧﺟﺎم داده اﻧد«.
ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋﺑور ﮐﺗﻠوی ﻗﺑﺎﯾل ﺑرﺗﺎﻧوی ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ
اﺳﺗﻔﺎده ﺷد .در آن ﻣﻧﺎﺳﺑت ،ﺻرف ﻧﻣﺎﯾش زور ﮐﺎﻓﯽ ﺑود و ﻣﯾزان ﺷرﻣﺳﺎری ﺣﮑوﻣت ھﻧد از
اﺳﺗﻔﺎده از آن ھرﮔز روﺷن ﻧﺷد.
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ﺗوری ھﺎ در ﻣرز ﮐرم ﺑﮫ ﺗﻼﻓﯽ ﺣﻣﻼت ﺟﺎﺟﯽ در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺟوم ﺑردﻧد ]٢۶
ﻣﺎرچ  .[١٩٢٩ﻣﺎﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔﺎوھﺎی ﻏﺎرت ﺷده را ﺑرﮔرداﻧد ،ﺳران را ﻣﺟﺎزات ﮐردﻧد و
ﺳﭘس ﻣﺗﺎرﮐﮫی در ﺑﯾن ﺟﺎﺟﯽ ھﺎ و ﺗوری ھﺎ ﺑرﻗرار ﻧﻣودﻧد ] ۴اﭘرﯾل  [١٩٢٩ﮐﮫ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﯾﺎ
اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دوام ﮐرد.
ﺟﻧﺑﮫ ﻣﻧﻔﻌل اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ
اﯾن ﺟﻧﺑﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل اﻣﺗﻧﺎع از اﻧواع ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از طرف ھﺎی رﻗﯾب،
ﺑﻠﮑﮫ ﭘرھﯾز دﻗﯾق از ھر ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺳوی ﺗﻔﺎھم ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷود .اﻣﺎن ﷲ ﺑﮫ ﻣﺣض
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﻣﮏ ﺳﻼح و ﻣﮭﻣﺎت ﺑرای اﺣﯾﺎی رژﯾم ﺧود ﺷد .وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﯾن درﺧواﺳت را ﺑﺎ ﺳر اوﺳﺗﯾن ﭼﻣﺑرﻟﯾن در ﻟﻧدن اﺑﻼغ ﮐرد ،ﭘﺎﺳﺦ زﯾر را
درﯾﺎﻓت ﻧﻣود ] ٢٩ﺟﻧوری :[١٩٢٩
»ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﯾن درﺧواﺳت را ﺑﺳﯾﺎر دﻟﺳوزاﻧﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار داد ،اﻣﺎ
ﻣﺗﺎﺳف اﻧد ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻣداﺧﻠﮫ آﻧﮭﺎ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
ﺳﻼح ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺟواﻧب ﻣﯽ ﺷود ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﯾﭻ ﺣﺎﮐم ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﻗﺑول ﺷده در ﮐﺷور
وﺟود ﻧدارد .ﻻزم ﻧﯾﺳت اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ ھر ﻧﺣوی ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم
ﭼﻧﯾن دﺧﺎﻟﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻧﺷﺎن دھد ،از اﻧﺟﺎم آن ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھﻧد ﺷد«.
اﻣﺎن ﷲ در اواﯾل ﺷورش ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑزرﮔداﺷت ﺳﻔرش ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس ،ﺧواﺳﺗﺎر اﺟرای وﻋده
ھدﯾﮫ ﺑزرگ اﺳﻠﺣﮫ از دوﻟت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷده ﺑود ] ١ﺟﻧوری  .[١٩٢٩اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﺣﺎل
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای دادن ﮐﺎﻣﯾون ھﺎ ﺑود ،ﻧﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﻧوز در ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا
ﺑودﻧد ،او ﺳﻠطﻧت را ﺑﺎﺧت و اﯾن ﻣوﺿوع از ﺑﯾن رﻓت ] ٢ﺟﻧوری .[١٩٢٩
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ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧدﯾن درﺧواﺳت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرای ﮐﻣﮏ ﮐرد ،از ﺟﻣﻠﮫ
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﮑل وام ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﮐراه رد ﺷدﻧد ] ١۵ﺟون .[١٩٢٩
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی از دﻗت ﮐﮫ ﺑﺎ آن از ھرﮔوﻧﮫ ﺟﺎﻧﺑداری ﭘرھﯾز ﺷده اﺳت را ﻣﯽ ﺗوان در ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی
داده ﺷده ﺑﮫ درﺧواﺳت ھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻣﯽ از ﺳوی ﺟواﻧب ﻣﺗﺧﺎﺻم و ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻗوﻧﺳل از
ﻗﻧدھﺎر ،ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﮐﺎﺑل ﯾﺎﻓت ] ١۶ﻓﺑروری .[١٩٢٩
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓراد
ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ اﻓراد ﭘرﯾﺷﺎن ﻧﺷد ،ھر
ﭼﻧد اﯾن اﻓراد در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗرار داﺷﺗﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم در اراﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ ،آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه اﺳﺗﻔﺎده
از ھﻧد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﻌدی ﻧداﺷﺗﻧد ] ٢۵ﻣﯽ .[١٩٢٩
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرد ،ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺑود ﮐﮫ ﭘس از دو روز
ﺳﻠطﻧت ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده اش از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻣﻧﺗﻘل ﺷد .اﯾن ﭘرواز ﺑﮫ دﻟﯾل درﺧواﺳت ھر دو طرف
ﻣﺗﺧﺎﺻم اﻧﺟﺎم ﺷد و ھﯾﭻ اﻋﺗراض اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻧداﺷت .ﻋﻧﺎﯾت ﷲ در ﻣﺳﯾر ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﺳرﻋت
ﺗﻣﺎﯾل رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐوﯾﺗﮫ داﺷت .او در  ١٨ﻣﯽ  ١٩٢٩ﻣﯽ ﺧواﺳت دوﺑﺎره از ﻗﻧدھﺎر وارد
ھﻧد ﺷود و ﺑﮫ وﻻﯾت ﻣﺷرﻗﯽ ﺑرود .اﯾن درﺧواﺳت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل رد ﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﻘض ﺳﯾﺎﺳت
اﻋﻼم ﺷده ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣورد ﺑﯾطرﻓﯽ ﺷدﯾد ﺑود .او ﭘﻧﺞ روز ﭘس در ﭘرواز ﺑﺎ اﻣﺎن ﷲ ﺑﮫ
ﭼﻣن رﺳﯾد و ھﻣراه ﺑﺎ او ﺑﮫ ﺑﻣﺑﺋﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .او درﺧواﺳت ھﺎی ﻣﮑرر ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟرت
ﯾﺎ ھر دو در ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی داد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ رد ﺷدﻧد .او ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﭘﺎرس رﻓت و آن ﮐﺷور
ﺻرف ﺑﺎ اﮐراه ﺑﺎ او ﻣواﻓﻘت ﮐرد.
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اﻣﺎن ﷲ در  ٢٣ﻣﯽ  ١٩٢٩وارد ﭼﻣن ﺷد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ روﺣﯾﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮑﺳﺗﮫ داﺷت و ﻗﺻد
داﺷت ھرﮔز ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﻧﮕردد .او اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ اروﭘﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﻧد.
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﻗﺻد او ﺑراﯾش ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای ﻋﺑور راﺣت و ﺳرﯾﻊ
او از طرﯾق ھﻧد اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد ،اﻣﺎ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از او ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ اﻓﺳر ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑرای ﻣﺷﺎﯾﻌت او ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷد و ﯾﮏ ﻗطﺎر وﯾژه او را ﺑﮫ ﺑﻣﺑﺋﻲ ﺑرد و از آن ﺟﺎ ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺎه
ﺗﺎﺧﯾر ﺑﮫ اروﭘﺎ رﻓت .او در ﺗﻣﺎم ﻣدت اﻗﺎﻣت ﺧود در ھﻧد و در ﮐﺷﺗﯽ ﺗﺎ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﻣﺎن
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷد.
ﮔزارﺷﯽ از اﻗﺎﻣت و ﻋﺑور او از ھﻧد در ﻧﺎﻣﮫی ﺳرﮔرد وﯾﮑﮭم ،ﻣﺎور وظﺎﯾف وﯾژه ،ﻣورخ
 ١٧ﺟوﻻی  ١٩٢٩و رﻓﺗﺎر او در ﮐﺷﺗﯽ و ھم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﺎﺟواﻧﻣرداﻧﮫی ﮐﮫ ﺑﺎ او در ﻣﺻر ﺷد،
در ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﮔرد ﻓرﯾزر ،اﻓﺳر وظﺎﯾف وﯾژه ﻣورخ  ٢٠ﺟوﻻی  ١٩٢٩داده ﺷده اﺳت.
او ﭘس از ورود ﺑﮫ اروﭘﺎ در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﭘﻧﺎھﻧده ﺷد .اوﻟﯾن ﻋزﯾﻣت او از آﻧﺟﺎ ﺑرای دﯾدار از ﺗرﮐﯾﮫ
در ﻓﺑروری  ١٩٣٠ﺑود .اﯾن ﺳﻔر ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد روز دوام ﮐرد و ﺣﮑوﻣت ﺗرﮐﯾﮫ ﺑراﯾش اﻋﻼم داﺷت
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ دﺳﯾﺳﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻧﻣﯽ دھﻧد.
ﺑﮫ ﻧﺎدر ﺧﺎن و ﺑرادراﻧش ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺷورش در اروﭘﺎ ﺑودﻧد ،اﺟﺎزه ﻋﺑور از ھﻧد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑر اﯾن اﺻل داده ﺷد ﮐﮫ رد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزﮔﺷت اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎن ﻧﻘض ﺑﯾطرﻓﯽ ﺧواھد ﺑود ] ٢۶ﺟﻧوری
 .[١٩٢٩ﭼﻧﯾن اﻣﺗﻧﺎع ﻗطﻌﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺣﺑﯾب ﷲ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد .ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘس از ورود ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و ﺷرﮐت در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺟواﻧب ﻣﺗﺧﺎﺻم ﺗﺑدﯾل ﺷد .از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد
درﺧواﺳت ھﺎی او ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻧب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﻓرد و ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺑﺎﯾد رد ﻣﯽ ﺷد .او دو ﺑﺎر درﺧواﺳت وام ﮐرد و در ﻣورد دﯾﮕر ﺑﺎ ﭘوزش
ﺧواھﯽ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻗﺻد دارد از ﻗﺑﺎﯾل ﺑرﺗﺎﻧوی ﺳرﺑﺎزﮔﯾری ﮐﻧد .او ﺑﺎر ﺳوم ﺧواﺳﺗﺎر ﺑدون
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ﻣﺎﻧﻊ از طرﯾق ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﻔﺎظت ﺷده اﻓراد ﻗﺑﯾﻠﮫی ﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ او ﻣﯽ آﻣدﻧد .در ھر ﻣﻧﺎﺳﺑت
ﺑﺎ اﻣﺗﻧﺎع ﻣودﺑﺎﻧﮫ ﻣواﺟﮫ ﺷد .ﺳراﻧﺟﺎم ،وﻗﺗﯽ ﺑﺧت او ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﺣد ﺧود رﺳﯾد ،ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﭘﻧﺎھﮕﺎھﯽ ﺑرای ﺧود ﻓراھم ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﺣﺑﯾب ﷲ در ﻣورد اﻣﻧﯾت ﺧﺎﻧواده
اش ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺻورت ﮔﯾرد .در ﻣورد اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد،
ﺣﮑوﻣت ﺗﻣﺎﯾل ﻣطﻠوب ﻧﺷﺎن داد .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ،ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑرای آن
آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷد ،ﭘﯾش ﻧﯾﺎﻣد.
ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺑرادر ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎراﭼﻧﺎر در  ١٧ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٩٢٩ﭘس از
آﺧرﯾن ﺷﮑﺳت ﺧود در ﺧوﺳت و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺎزه ﻋﺑور از ھﻧد ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻣﮭﻣﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎﻋث
ﺷرﻣﺳﺎری زﯾﺎدی ﺑرای ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺷد .اﮔر اﺟﺎزه داده ﻧﻣﯽ ﺷد ،او ﻣﯽ ﺧواﺳت از طرﯾق
ﭼﻣن ﯾﺎ ﻣﺳﯾر دﯾﮕری وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود .در ھر دو ﺻورت ،ﻗﺻد او اﯾن ﺑود ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﭘردازد .ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﺣﺳﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻣﺎﻧﻌت او ﺑرﺧﻼف ﻣﯾﻠش ،ﮐﺷور را ﺑﺎ ﻣﺷﮑل
ﺟدی در ﻣرز ﻣواﺟﮫ ﺧواھد ﮐرد ،ﭘﯾﺎﻣدھﺎی وﯾراﻧﮕری در ھﻧد ﺧواھد داﺷت و ﻧﺎدرﺧﺎن را
ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻠﺧﮑﺎم ﺧواھد ﺳﺎﺧت .از ﺳوی دﯾﮕر ،اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ او ﺑرای ﻋﺑور از ﻗﻠﻣرو
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ،اﻋﺗراﺿﺎت ﺷدﯾدی ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل را ﺧواھد
ﺑراﻧﮕﯾﺧت و آﻧﮭﺎ را در ﻣﻌرض اﺗﮭﺎﻣﺎت روﺳﯾﮫ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﯽ طرﻓﯽ ﻗرار ﺧواھد داد ]٢١
ﺳﭘﺗﻣﺑر .[١٩٢٩
آﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ،اﻣن ﺗرﯾن راه اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ او دﺳﺗور ﺑدھﻧد ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ از ﮐرم ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑرﮔردد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ از ھﯾﭻ ﺑﺧش دﯾﮕری از ھﻧد ﻋﺑور ﮐﻧد .او اﯾن دﺳﺗور را ﻧﮫ ﭘذﯾرﻓت و
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎ اﺣﺳﺎس اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗواﻧﯾن ﺑﯾطرﻓﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ او ﺗﻐﯾﯾر دھد ،او
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧده ﺑﮫ ﮐوﯾﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود در اﻧﺗظﺎر ﺳﻔر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرس ﯾﺎ
ﻣﻘﺻد دﯾﮕری ﺑﺎزداﺷت ﺑﺎﺷد .ﺑﺎزداﺷت او در ﮐوﯾﺗﮫ در واﻗﻌﯾت آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷد،
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ﺧﺷم ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در ﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل دراﻧﯽ و اﭼﮑزی ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐرد ] ٩اﮐﺗوﺑر .[١٩٢٩
ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ از ﺑﯾن ﺑردن ﺗﺣرﯾﮏ آﻧﮭﺎ ﺿروری ﺷود ،ﻧﺎدرﺧﺎن در ﮐﺎﺑل ﻣﺳﺗﻘر ﺷد و رﺳﻣﺎ
درﺧواﺳت وﯾزه را ﺑرای ﺑردارش داد و »ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﯽ« ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ او ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد.
ﻧﮕرش در ﻣورد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎ و اﻣوال اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺧﺎرج
در ﻟﻧدن :ﺑﻧﺎ ﺑر ﺗﺻﻣﯾم وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺣد اﻗل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻟﻧدن اﺟﺎزه داده ﺷد ﮐﮫ »ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻣورﯾت رﺳﻣﯽ دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ
دھد« .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﻣﺗﺷﮑل از ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑود.
در ھﻧد :ﺑﺎ ﺳر ﻗوﻧﺳل ،ﻗوﻧﺳل ھﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ داﺷﺗﻧد ،در ھﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷد .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣورد ﻧﮕرش ﺧود ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑود ] ٧اﭘرﯾل
:[١٩٢٩
»ﺑﺎ وﺟود ﻧﺑود ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ اﻓﺳران ﻗوﻧﺳﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺗﺟﺎری و اﻣﺛﺎل آن ھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺳن ﻧﯾت اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ھﻧد ﺑﻣﺎﻧﻧد و وظﺎﯾف
ﻋﺎدی ﺧود را ﺑﺎ اﯾن درک اﻧﺟﺎم دھﻧد ﮐﮫ اﮔر در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻓراﺗر از
داﻣﻧﮫ وظﺎﯾف ﺧود و ﺑﮫ وﯾژه در دﺳﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل زﯾر ﮐﻧﺗرول ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻧﺟﺎم دھﻧد ،از
آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﮔردﻧد« ] ٧اﭘرﯾل .[١٩٢٩
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ﻣﻘرری ھﺎی ﺟدﯾد
ﺣﺑﯾب ﷲ ﻓردی ﺑﮫ ﻧﺎم اﻣﺎم اﻟدﯾن را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺟﺎری او در ﭘﺷﺎور ﻋﻣل ﮐﻧد
و درﺧواﺳت ﻧﻣود ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﭘول ﻣﺎﻣور ﺗﺟﺎری ﭘﯾﺷﯾن ﺑﮫ او ﺗﺣوﯾل داده ﺷود .ﺣﮑوﻣت ھﻧد
او را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧت ،ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮕوﯾد اﮔر ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﻓﺷﺎر آورد ،ﻣﻣﮑن ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ
ﺷود ] ١۵ﺟوﻻی » [١٩٢٩اطﻼﻋﺎت او در ﻣورد اﻧﺗﺻﺎﺑش ﯾﺎداﺷت ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد او را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ﮐﮫ دارای ﮐدام ﻣﻘﺎم ﯾﺎ اﻣﯾﺗﺎز وﯾژه ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر
از ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺟﺎری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود داﺷت و
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آن را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت«.
در اﮔﺳت  ١٩٢٩ﻧﺎدرﺧﺎن ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﺑرای »ﺗﺑﺎدل ﻧظر در ﺑﺎره اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن«
ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﻔرﺳﺗد .اﯾن اﺟﺎزه داده ﻧﺷد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده او اﺟﺎزه داده ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎراﭼﻧﺎر ﺑرود و
ﻧظر ﻧﺎدرﺧﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑدھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﺑد .ﭘﺎﺳﺦ ﺣﮑوﻣت ھﻧد از
طرﯾق ھﻣﺎن ﮐﺎﻧﺎل ارﺳﺎل ﺷد.
ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺣﺑﯾب ﷲ ﻣﻔﮑوره ﻓرﺳﺗﺎدن ھﯾﺋﺗﯽ ﺑﮫ اروﭘﺎ را داﺷت .ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﯾن
ﻣوﺿوع را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﮫ ﮐرد ،اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣوﺿﻊ ﺣﺑﯾب ﷲ ﻣﺣﮑم ﺗر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ،وزﯾر
اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ھﻧد ﺗﻣﺎﯾل زﯾﺎد داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت اﺟﺎزه دھد ] ٢٣اﮔﺳت  .[١٩٢٩اﻋﺿﺎی
آن ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺻوﺻﯽ و ﻏﯾردﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﻣﺎ ﺳﻘوط ﺣﺑﯾب ﷲ ﭘﯾش از
ﻣذاﮐرات ﺑﯾﺷﺗر واﻗﻊ ﺷد.
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ﻣﺣﺎﻓظت از اﻣوال ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻣوال ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب رﺳﯾد و ﺑر اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ آن
ھﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﺻورت ﮔرﻓت .طوری ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ذﮐر ﺷد ،اﺳﻠﺣﮫ در ھر ﻣوردی ﺗوﻗﯾف و ﺑﺎزداﺷت
ﺷد .در ﻣوارد دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد درﺧواﺳت ﺣﺑﯾب ﷲ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺑرداﺷت ﭘول ھﺎی ﺣﮑوﻣت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و درﺧواﺳت اﻣﺎن ﷲ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺳرﯾﻊ در ﻣورد ادﻋﺎی ﺷﺧﺻﯽ
او ﺑﮫ اﻣوال ﻣﻌﯾن در ﺑﻣﺑﺋﯽ ،ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﻋﺎدی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت راه ﺣل ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ رﻗﺑﺎی ﺗﺎج و ﺗﺧت
اﻋﻼن ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت رﺳﯾدن ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺗوﺳط ﺳر ﻗوﻧﺳل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺻورت ﮔرﻓت
و ﺑﺎ ﺗﺻدﯾق رﺳﻣﯽ درﯾﺎﻓت ﺷد.
ﺣﺑﯾب ﷲ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ را در  ٢٣ﺟﻧوری  ١٩٢٩ﺗوﺳط دﺳﺗﯾﺎر وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ وزﯾر
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻘدﯾم ﮐرد .ھﯾﭻ ﺗﺻدﯾق رﺳﻣﯽ ﻧﮫ از ﺳوی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد
ﺻورت ﻧﮕرﻓت .اﺷﺎراﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻣﺎﯾل او ﺑرای ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺑﻌدھﺎ ﺗوﺳط ﺣﺑﯾب ﷲ
ﺑﯾﺎن ﺷد ،اﻣﺎ ھرﮔز ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗرار ﻧﮕرﻓت.
اﻣﺎن ﷲ در  ٢٩ﺟﻧوری اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ او ﺑﺎر دوم ﺑﺎ ﭘﺎی ﺗﺧت ﺧود در ﻗﻧدھﺎر ﺑر ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت
ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ] ٢٩ﺟﻧوری  .[١٩٢٩ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘذﯾرش رﺳﻣﯽ ﺧﺑر ﮐﻧﺎره ﮔﯾری ﻗﺑﻠﯽ او از
ﻗدرت و اداﻣﮫ وﺿﻊ ﻧﺎاﻣﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺣﺳﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﻋﻣل ﺑﮫ اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ
ﻣﺳﺗﻠزم اﻧﺣراف از ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯾطرﻓﯽ آﻧﮭﺎ اﺳت.

48

ﻧﺎدرﺷﺎه در  ١۶اﮐﺗوﺑر  ١٩٢٩در ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﺑﮫ وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺳﻠطﻧت ﺧود را
اﻋﻼن ﮐرد .او ﺻرﯾﺣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮑرد ،اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑر وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻓﺷﺎر آورد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر در اﻣور ﺑود ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓوری آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺳرﯾﻌﺎ ﺑرآورده
ﺷود ،ﺑر اﯾن اﺳﺎس در  ١۴ﻧوﻣﺑر ﺗﻠﮕرام ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ از ﻟﻧدن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد.
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﺎدرﺧﺎن
ﻧﮕرش آﻧﮭﺎ در ﻣورد ﻧﺎدرﺧﺎن ﺷﺎﯾد ﻣﺷﮑل ﺗرﯾن ﭘرﺳش ھﺎی ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎﯾد در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺷورش ﺣل ﻣﯽ ﮐرد .او ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺧطر ﺑﺎﻟﻘوهی ﺑود ﮐﮫ ﺣﺑﯾب ﷲ ﺑﺎ آن روﺑرو
ﺑود .او در ﺧﺎرج اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود و ﻣﯽ ﺧواﺳت از طرﯾق ھﻧد ﺑرﮔردد .ﺣﺑﯾب ﷲ در ﺗﺧت
ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و ھﯾﭻ ﭼﯾزی او را ﺑﮭﺗر از اﻣﺗﻧﺎع از ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻋﺑوری ﺑﮫ ﻧﺎدر
ﺧوﺷﺣﺎل ﻧﻣﯽ ﮐرد .از ﺳوی دﯾﮕر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﮫ اﻧدازه ﺑﺎزﮔﺷت
ﻧﺎدر ،اﻣﯾدی ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑرای اﺣﯾﺎی دوﻟت ﻣﺳﺗﻘر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻧدارد .ﺑﻧﺎﺑرآن وﺳوﺳﮫی
ﻗوی وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﺣﻣل و ﻧﻘل داده ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ واﻗﻌﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺷود .ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﻋﻠﻧﯽ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑود ،اﻣﺎ ﻧظﺎرت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐﻣﺗر در ﻣورد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺳﻼح ،وام ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﺎﻣور ،ﭼﻧد اﺷﺎره ﺑﮫ اﻓراد ﻗﺑﺎﯾل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ – ھر ﯾﮏ از اﯾن ھﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻧﺎدرﺧﺎن
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﺑرﺳد .از ﺳوی دﯾﮕر ﺷﺎﯾد آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗواﻧﻧد .در ﻣﺟﻣوع ھﯾﭻ
ﺷﮏ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﭘﺎﺑﻧدی ﻋﻣﻠﯽ ﺷدﯾد ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺳﯾری ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﺷد .ﭘس از آن ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ﺧود ﻧﺎدرﺧﺎن از اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻗدرداﻧﯽ ﮐرد و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
را ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘﺎﺑﻧدی ﺑﮫ آن ﻣورد اﺣﺗرام ﻗرار داد .اﯾن ﻧﯾز ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﮫ روس ھﺎ ھم از آن اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﮐردﻧد و ھرﮔوﻧﮫ اﻧﺣراف از آن ﻋﻼﻣﮫی ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺷدﯾد از ﺟﺎﻧب آﻧﮭﺎ ﺑود.
در ورود ﺑﮫ ﺑﻣﺑﺋﯽ ،ﻧﺎدرﺧﺎن ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد و »ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل دوﺳﺗﯽ ﺑراﯾش
اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
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ﺷراﯾط زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎ ﺣدی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﻧﺎدرﺧﺎن از ﺗﺳﮭﯾﻼت و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ھﺎی ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در
ﻏﯾر آن ﺧﺷﻧود ﻣﯽ ﺷد ﺑرای ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻧﺷﺎن دھد ،ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎد
دارﻧد ﮐﮫ او از دﻻﯾل ﻋدم اراﯾﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼت وﯾژه و اﻧﮕﯾزه ھﺎی زﯾرﺑﻧﺎی ﺗﻣﺎﯾل آﻧﮭﺎ ﺑرای
ﺧودداری از ھرﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ھﻧد اﺳت و ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﯽ رود ،ﻗدرداﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد« ] ٢١ﻓﺑروری .[١٩٢٩
او ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﮫ او را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑود ،اطﻼع داد ﮐﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﻣﺷﺗﺎق اﺳت ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺎﯾل اﺳت ﺣوادث در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐدام ﻣﺳﯾر ﺑرود؛ او ﺷﺧﺻﺎ آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
وزن و ﻧﻔوذ ﺧود از ھر ﺧطﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد ،ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد .او ﻓﻘط ﻣﺷﺗﺎق دﯾدن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗوی ،آرام و ﻣﺗﺣد اﺳت .ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ] ٢٣ﻓﺑروری  [١٩٢٩اﻣﯾﺎل آﻧﮭﺎ
ﻣﺷﺎﺑﮫ او اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اﺣﯾﺎی زودھﻧﮕﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ،ﻣﺗﺣد ،ﻣﺳﺗﻘل ،ﻗوی و دوﺳﺗﺎﻧﮫ.
آﻧﮭﺎ ﻣطﻣﯾن ﺑودﻧد ﮐﮫ اﮔر اﺟﺎزه دھﻧد ھﻣدردی آﻧﮭﺎ در ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،آﻧﮭﺎ را از
ﻣﺳﯾر ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ ﺷدﯾد ﺣﺗﯽ در ﺣد ﻣﺷوره ھﺎی دﻟﺳوزاﻧﮫ ﻣﻧﺣرف ﺳﺎزد ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﻋوض
اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻓﺗد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،او ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺻﻠﺢ
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﺣد ﺑﺎز ﮔرداﻧده ﺷود ،ﻣدارک دوﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﮐم ﻧﺧواھد ﺑود.
ﻧﮕرش او ھم در ﺑﻣﺑﺋﻲ و ھم در ﭘﺷﺎور ﮐﺎﻣﻼ درﺳت ﺑود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧظر رﺳﯾد ﮐﮫ او
ﻣﯽ ﺧواھد ﻣدت ﺑﯾﺷﺗری در ﭘﺷﺎور اﻗﺎﻣت ﮐﻧد ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ داﻧﺳت.
او ﭘﯾش از ﺗرک آﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗﮕوی طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز داﺷت ] ١ﻣﺎرچ  [١٩٢٩و ﺑﺎ
اﯾن ﺗذﮐر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﺑﮭﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ذھن او وﺟود داﺷت ،ﺑرطرف ﺷده اﺳت
و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺷوری اﺳت ﮐﮫ در اوﺿﺎع آﺷﻔﺗﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روﺣﯾﮫ واﻗﻌﯽ دوﺳﺗﯽ ﻧﺷﺎن
داده اﺳت.

50

او در  ٨ﻣﺎرچ  ١٩٢٩از ﻣرز ﮐرم ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺑور ﮐرد .او ﭘﯾش از ﺗرک آﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗﮕوی
طوﻻﻧﯽ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ ،آﻗﺎی ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ داﺷت ﮐﮫ ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از آن ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺳﻔﯾر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ وی ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد .اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ]ﺿﻣﯾﻣﮫ دﯾده ﺷود[ ﺣﺎوی ﭼﯾزھﺎی
زﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﻧﮕرش ﺑﻌدی ﻧﺎدرﺧﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺑﮫ وﯾژه ،ارﺗﺑﺎط او را ﺑﺎ ﺳر
رﯾﭼﺎرد ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻔﯾر روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ارﺗﺑﺎط ﺑﻌدی ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ او ﺑﮫ ﺷﮑل وام ﺑود .اﯾن ﻣوﺿوع
ﺗوﺳط ﺣﮑﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺟﺎری ﻧﺎدر در ﭘﺷﺎور ﺗوظﯾف ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ دﻓﺗر اﺳﺗﺧﺑﺎرات
ﭘﺷﺎور اراﯾﮫ ﺷد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آن را ﻣودﺑﺎﻧﮫ رد ﮐرد ] ٢٢ﺟون  .[١٩٢٩ﻧﺎدر در  ٢٩ﺟون
 ١٩٢٩اﺣﻣد ﻋﻠﯽ را ﺑﺎ درﺧواﺳت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧزد آﻗﺎی ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ ﻓرﺳﺗﺎد و ﺑﺎ ھﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ روﺑرو
ﺷد ] ١ﺟوﻻی .[١٩٢٩
ﻧﺎدرﺧﺎن در  ٩اﮔﺳت ،ﺗﻣﺎﯾل ﺧود ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﻣﻠﮫ »ﺟﮭت
ﺗﺑﺎدل ﻧظر در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« اﺑراز ﮐرد ] ١۵اﮔﺳت  .[١٩٢٩ﭼون ﺣﺑﯾب ﷲ در ھﻣﺎن زﻣﺎن
ﺗﻣﺎﯾل ﺧود را ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻟﻧدن و ﺳﺎﯾر ﻣراﮐز ﻧﺷﺎن داده ﺑود ،ھر دو درﺧواﺳت
رد ﺷدﻧد .ﺑﮫ ﻧﺎدرﺧﺎن اﺟﺎزه داده ﺷد ﻧظرات ﺧود را ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﻣﺎﻣور
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻔرﺳﺗد .آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﮐﻣﮏ و اﻋﻼﻣﯾﮫی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ او ﺑﺎ اﮐراه
ﺑﮫ وزﯾری ھﺎ و ﻣﮭﺳود ھﺎی ﺟﺎﻧب ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﺎ او ﯾﮑﺟﺎ ﺷوﻧد .اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﺎ
ﺗﻌﺟب ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﻧد درﯾﺎﻓت ﺷد و ﻓورا ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از
ﻧﯾروھﺎی ﺟﻣﻊ آوری ﺷده او از ﺳﻣت ﺧود ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮐﻧﻧد ] ٧ﺳﭘﺗﻣﺑر  .[١٩٢٩ﻧﺎدر در اﯾن
ﻧﮕرش ،ﻧﺎﺑودی آﺧرﯾن اﻣﯾد ﺧود ﺑرای ﭘﯾروزی را ﻣﯽ دﯾد .او ﭘﺎﺳﺦ درازی ﻧوﺷت ] ١٨ﺳﭘﺗﻣﺑر
 [١٩٢٩ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ درﺧواﺳت دﯾواﻧﮫ وار ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑود ،اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺗزﻟزل ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧد .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ھم ﻧﺎدر و ھم ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرای ﺷﮑﺳت ﻣطﻠق آﺧرﯾن ﺗﻼش او آﻣﺎده
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ﺑودﻧد .ھﻧوز ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺑود ﮐﮫ اﮔر ﻧﺎدرﺧﺎن از ﻣﺑﺎرزه ﻣﻧﺻرف ﺷود،
ﺑرای او و ﺧﺎﻧواده اش و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﻠﯽ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣوج ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد
و ﻧﺎدرﺧﺎن آﻗﺎی ﮐﺎﺑل ﺷد.
ﺗرک ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻧﺎره ﮔﯾری
ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار ﻧﺎدرﺷﺎه در ﮐﺎﺑل ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺗواﻧﺳت ﺗﻧﮕﻧﺎ و ﻣﺳﯾر ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯽ طرﻓﯽ
را رھﺎ ﮐﻧد .ﺗﻠﮕرام اﻋﻼم ﺟﻠوس ﻧﺎدرﺷﺎه ﺗوﺳط وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﻟﺣن ﮔرﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ
داده ﺷد .ﺑﮫ ﻣﺟرد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﺧص ﺷد ﻧﺎدر ﺳﻠطﻧت را ﺑرای ﺧود ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد ] ١۴ﻧوﻣﺑر  .[١٩٢٩ﺑﮫ اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎن ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳرﻋﺗﯽ
ﮐﮫ ﻧﺎدر ﻣﯽ ﺧواﺳت اﺟﺎزهی ﺑﺎزﮔﺷت داده ﺷد و اﻗداﻣﺎت ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده ﺑر ﺿد دو ﺗﺑﻌﮫ اﻓﻐﺎن
ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﻏوث اﻟدﯾن و ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم اﺗﺧﺎذ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺗﺧﻠف ھﺎی ﺷده ﺑودﻧد .ﻏوث اﻟدﯾن
در ﺳﻣت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣرز ﮐرم ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺷﮑوک ﭘرداﺧﺗﮫ و در ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ھﺎی ﺧﯾﺎﻧت
آﻣﯾز ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﻧﺎدر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده ﺑود .ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم و ﺷﺧص دﯾﮕری در ﭘﺷﺎور ﺑرای ﺷورش
ﮐﺎﻣل ﺷﻧواری ھﺎ ﺑر ﺿد ﺣﮑوﻣت ﺟدﯾد ﻧﻘﺷﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد .ﻏوث اﻟدﯾن ،ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم و اﻣﯾن ﺟﺎن
ھﻣﮕﯽ از ﻣرزھﺎ دور ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﺎدر ﺑﮫ ﭘول ﻧﯾﺎز دارد و آﻣﺎده ﺑود ﮐﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت ،ھﻔت
ﻟﮏ وام ﺑﮫ او ﺑدھد .آﻧﮭﺎ درﺧواﺳت ﻧﮑردﻧد و ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺷﺎوﻟﯽ را وادار ﺑﮫ درﺧواﺳت آن ﮐﻧﻧد.
ﺑﻧﺎﺑرآن ﺗﺎ ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﺑﻌد وام داده ﻧﺷد.
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از ﺳرﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ
ﭘس از ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺳﻔﺎرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﮐﺎﺑل ،ارﺗﺑﺎطﺎت ﮔﮭﮕﺎھﯽ در ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و رﻗﺑﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺑر ﺳر ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت .ﺳﻔﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻟﻧدن
از طرف اﻣﺎن ﷲ ﺧواﺳﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺷد و ﺣﺑﯾب ﷲ ﺗﻠﮕرام ھﺎی ﺑﮫ ﻧﺎم وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﺎﺑل
ﺑﮫ ﻟﻧدن و دھﻠﯽ ﻓرﺳﺗﺎد .ﺗﻣﺎم ﭘﯾﺎم ھﺎی اﺧذ ﺷده ﺑر اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،اﻋﺗﺑﺎر ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺑﺎطﯽ ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ زﯾر ﺳوال ﻣﯽ رﻓت ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر دﻻﯾل دﯾﮕری
ﻣطﻠوب ﻣﯽ ﺑود.
ﭘس از اﺳﺗﻘرار ﺳﻠطﻧت ﻧﺎدرﺷﺎه ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻓورا ﺷروع ﺑﮫ ﻓﺷﺎر ﺑر وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرای
ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﮐرد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اول آﻧﮭﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﻗوﻧﺳل و در ﻋﯾن زﻣﺎن از ﺣﮑوﻣت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺧواﺳت ﻓرﺳﺗﺎدن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ھﻧد ﺑرای ﻣذاﮐره در ﻣورد ﺑﺎزﮔﺷت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑود.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻓرﺳﺗﺎدن ﻗوﻧﺳل رد ﺷد ،زﯾرا ﺑﻌﯾد ﺑود ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ را راﺿﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮔﻔﺗﮕو در ھﻧد ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺎدرﺷﺎه ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺑرادرش ﺗﻣﺎم ﮔﻔﺗﮕوھﺎی
ﻻزم را در ﻟﻧدن اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد ،ﺷﮑﺳت ﺧورد.
ﺗﻘرر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺷﺎه وﻟﯽ ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻔﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻟﻧدن و ﺳر رﯾﭼﺎرد ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺳﻔﯾر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل
در  ٧ﻧوﻣﺑر  ١٩٢٩وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑرادر
ﻧﺎدرﺷﺎه ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺷﺎه وﻟﯽ ﺧﺎن ،ﻣورد ﻗﺑول ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻔﯾر اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
اﻧﺗﺧﺎب ﺑرادر ﺷﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫی ﺑﺳﯾﺎر وﯾژه ﺗﻣﺎﯾل او ﺑﮫ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود .در
ﭘﺎﺳﺦ وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷﺎه وﻟﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣورد ﻣواﻓﻘت
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اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﺳت ) ١۴ﻧوﻣﺑر  .[١٩٢٩ﺷﺎه وﻟﯽ در ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺟﻧوری  ١٩٣٠وارد ﻟﻧدن ﺷد و ﺑﺎ
ﭼﻧﺎن ﮔرﻣﯽ و ادب ﭘذﯾراﯾﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ او را ﺷﮕﻔت زده ﮐرد.
در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻋزﯾﻣت ﺷﺎه وﻟﯽ از ﮐﺎﺑل و ورود او ﺑﮫ ﻟﻧدن ،وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺎم آﻗﺎی )ﭘس
از آن ﺳر رﯾﭼﺎرد( ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧون ﺳﻔﯾر ﺟدﯾد ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد.
ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘذﯾرش اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﮫ ﮔرﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد و اﺑراز اﻣﯾدواری ﮐرد ﮐﮫ اﯾن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد در »ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﺎھش دوره ﺗﻌﻠﯾق و اﯾﺟﺎد
دوﺑﺎره ﺳﻔﺎرت ھﺎی ھر دو ﺣﮑوﻣت ارزﺷﻣﻧد ﺑوده و ھم ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺗﺳﮭﯾﻼت در روﻧد رﺳﻣﯽ
و دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺳﯾن و ﻧظرﯾﺎت ﺧوب در ﻣﯾﺎن ھر دو ﺣﮑوﻣت ﮔردد« .ﭼﻧﯾن ﺷد.
در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﻣﻘﺎم ﻗوﻧﺳل ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻧظﯾم ﮔردﯾد .ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻧﺗﺻﺎب ھﺎی ﺳرﻗوﻧﺳل در دھﻠﯽ ،ﻗوﻧﺳل ھﺎ در ﺑﻣﺑﺋﯽ و ﮐراﭼﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺟﺎری در ﭘﺷﺎور و
اﻓﺳران وﯾزه در ﭘﺷﺎور و ﮐوﯾﺗﮫ را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﺑﻼغ ﮐرد .اﯾن ﻣﻘرری ھﺎ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد.
ﺳﻔﯾر ﺟدﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻟﻧدن اﻓزود ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺳط اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺷﺎه ﺟورج ﭘﻧﺟم ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﻗرار ﮔرﻓت ،اﻣﺗﯾﺎزی ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑود اﻋﻠﯾﺣﺿرت از دﯾدار ﺑﺎ دﯾﮕران در
ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺧودداری ﮐﻧد ،دو ﮔﻔﺗﮕوی اوﻟﯽ ﺗوﺳط آﻗﺎی ھﻧدرﺳن ،وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ داده
ﺷد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﯾش از ﻋزﯾﻣت ﺳر رﯾﭼﺎرد ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،ﭼﻧدﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وی داﺷت.
ﺳر رﯾﭼﺎدر ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ در  ١٧ﺟﻧوری  ١٩٣٠ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﮐﺎﺑل ﺗرک ﮐرد .ﻧﯾروی
ھواﯾﯽ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن را در اﺧﺗﯾﺎر او ﻗرار داد ،ﺗواﻧﺳت در راه ﺑﺎ ﺳر
ﻓراﻧﺳﯾس ھﻣﻔرﯾز در ﺑﻐداد ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧد .او در  ١١ﻣﯽ  ١٩٣٠وارد ﮐﺎﺑل ﺷد و اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧود
را در  ١٧ﻣﯽ  ١٩٣٠ﺑﮫ ﻧﺎدرﺷﺎه ﺗﻘدﯾم ﮐرد.
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ﺳﻔﯾر روﺳﯾﮫ در  ۵دﺳﻣﺑر  ١٩٢٩ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت .ﺳﻔﯾر ﺗرﮐﯾﮫ ﻗﺑﻼ آﻧﺟﺎ ﺑود و دﺑﯾر دوم
ﺳﻔﺎرت ﺗرﮐﯾﮫ دو روز ﭘﯾش ﺑﮫ او ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑود .اﻋﻼن ﻧﺎم ﺳﻔﯾر ﺟدﯾد ﭘﺎرس ﻓورا ﭘس از ﺳﺎل
ﻧو ﻣﯾﻼدی ﺑود.
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻌﺎھداﺗﯽ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ھﻧد ﺧواﺳﺗﺎر ﺑررﺳﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻌﺎھداﺗﯽ ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﻌﺎھدات ﻣوﺟود ﻣﯾﺎن دو ﻣﻠت ھﻧوز ﭘﺎ ﺑرﺟﺎﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ھﯾﭻ ﻣﺷﮑل دﯾﮕری در آﯾﻧده در ﻣورد
ﺗداوم ﺑرﺧﯽ ﺗﺳﮭﯾﻼت وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺑرای اﺻﻼح ﻣﻌﺎھده اﺟﺎزه
داده ﺑودﻧد .ﺑﺎ اﯾن دﯾدﮔﺎه ،وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ در دوﻣﯾن ﮔﻔﺗﮕوی ﺧود ﺑﺎ ﺷﺎه وﻟﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد
ﺗﺎ ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺷود ] ٨ﻓﺑروری :[١٩٣٠
»ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧود و ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد،
ﻣﻌﺎھده را دارای اﺛر ﮐﺎﻣل )و؟( ﻣﻌﺗﺑر ﻣﯾﺎن ﺧود و ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ داﻧد ،ﻣﺷروط
ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼت در ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟزﺋﯽ ﮐﮫ در ﻋﻣل ﺿروری ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد،
ﺗوﺳط ھر ﯾﮏ از ﺟواﻧب در دوران ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗوت ﺧود اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد«.
ﺷﺎه وﻟﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺷرط را ﺑدون ارﺟﺎع ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﭘذﯾرد ،ﮔر ﭼﮫ
او ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن ﺗردﯾدی ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺳر رﯾﭼﺎرد ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ ﺗﻣﺎم ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳر ﻓراﻧﺳﯾس
ھﻣﻔرﯾز ﻣواﻓﻘﮫ ﺷده ﺑود ،درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد .ﺳﭘس ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در ﻋﺑﺎرات
اﯾن ﺷرط ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد و ﺑﮫ ﻣﻧظور زﯾر ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار دادن ﺟدﯾت ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳر
رﯾﭼﺎرد ﻣﮑوﻧﺎﮐﯽ دﺳﺗور داد ﺗﺎ از دھﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﯾﺎم »ﺷﻔﺎف« ﺑﻔرﺳﺗد ﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد ﮐﮫ
او رﻓﺗن ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل را ﺗﺎ ﺣل اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت.
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ﻣﺳﺎﯾل ھﻧوز ﺣل ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی  ١٩٣٠در ﻣرز آﻏﺎز ﺷد و ﻣﻌﻠوم ﮔردﯾد ﮐﮫ اﮔر
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھر ﭼﮫ زودﺗر در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ھر دو ﮐﺷور ﺑﮭﺗر اﺳت .ﺑر اﯾن اﺳﺎس،
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﺎدل ﯾﺎدداﺷت ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﺎھده  ١٩٢١اﻧﮕﻠﯾس-اﻓﻐﺎن و ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺗﺟﺎرﺗﯽ
 ١٩٢٢را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐرد ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﺷﻔﺎھﯽ ﺑرای ﺗﺳﮭﯾﻼت راﺿﯽ ﺷد .اﯾن ﺗﺿﻣﯾن
ﺷﻔﺎھﯽ ﺗوﺳط ﺷﺎه وﻟﯽ ﺧﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد ،اﻣﺎ ﺣدود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد .ﭘس از ﺗﺑﺎدل
ﯾﺎدداﺷت ھﺎ ﮐﮫ در  ۶ﻣﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ،ﻓورا ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺳﻔﯾر ﺟدﯾد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺻﺎدر ﺷد ﺗﺎ
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرود.
ﺗداوم ﺗﺳﮭﯾﻼت ﭘس از آن در ﺗﺑﺎدل ﯾﺎدداﺷت ھﺎ در ﮐﺎﺑل ﻣﯾﺎن ﺳﻔﯾر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺋﯾد ﺷد.
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ﻓﺻل ﭘﻧﺟم – واﮐﻧش ھﺎی ﺷورش در ھﻧد
داﺧﻠﯽ
واﮐﻧش ھﺎی ﺷورش اﻓﻐﺎن ھﺎ در ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی اﻧدک ﺑود و ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ وﻻﯾت ﺳرﺣدی ﻣﺣدود ﻣﯽ
ﺷد .اﺣﺳﺎس ﻋﻣوﻣﯽ در آﻏﺎز ﺑر ﺿد اﻣﺎن ﷲ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻌرﻓﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻏرﺑﯽ ﺑود .ﺑﺎ ﻧﺷﺳﺗن
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﻧده دزد ﺑر ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ،طﻐﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت طرﻓداران اﻣﺎن ﷲ در ﺳرﺣدات
و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﻠﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺷﻣﺎل ھﻧد ﺑوﺟود آﻣد.
اظﮭﺎرات ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣورد اﯾن ﻣوج اﺣﺳﺎﺳﺎت طرﻓداران اﻣﺎن ﷲ ﭼﻧﯾن ﺑود ] ١۴ﻓﺑروری
:[١٩٢٩
»در ھﻧد ﻣوج طرﻓداری از اﻣﺎن ﷲ ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣدردی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﮐم آﺳﯾﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎر
ﻧﺧﺳت اﺳﺗﻘﻼل را از ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ دﺳت آورد و ﺳﭘس ﺗوﺟﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﮫ
ﺧود ﺟﻠب ﮐرد و ﺑﮫ دﻟﯾل اﻣﯾدھﺎی اﺳت ﮐﮫ ھﻧد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾش اﻣﮑﺎن دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ
ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ دوﻟت ﻣﺗرﻗﯽ و ﮐﺎرآﻣد ﺑﮫ ﺳواراج اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .در ﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺎ ﻣوج
طرﻓدار اﻣﺎن ﷲ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﻧزﺟﺎر از اﺣﺳﺎس اﺣﺗﻣﺎل ﯾﮏ اﻣﯾر ﻏﯾرﭘﺗﺎن ﺑوده اﺳت.
در آﻏﺎز ،ﺗﺣرﯾﮑﺎت طرﻓداران اﻣﺎن ﷲ ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾر ﺧطرﻧﺎک ﺿد ﺑرﺗﺎﻧوی
را در ﭘﯾش ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .اﮐﻧون ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ در اﺷﺎره ﺑﮫ ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ ﻣطﻠق،
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی آرام ﺑﺧش در داﺧل و ھﻧد و ﻧﺑود ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻗطﻌﯽ از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺿد ﺑرﺗﺎﻧوی را درﺑرﮔﯾرد ،ﺷﮑل ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﯽ ﺿرری را اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوده
اﺳت«.
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ﺧﻼﻓت طﻠﺑﺎن ﺑرای اﻋزام ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت ﭘزﺷﮑﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎی ظﺎھری اﺑراز ﮐردﻧد ،اﻣﺎ
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷد .در اﭘرﯾل  ١٩٣٠ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﻌدی ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﺿد
ﺑرﺗﺎﻧوی ﺑود ،اﺟﺎزه ﻋﺑور از ﻣرز داده ﺷد ،ﻣﺷروط ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط از اﻓراد واﺟد ﺷراﯾط ﭘزﺷﮑﯽ
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺗﻌﮭد ﺷوﻧد ﮐﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧودداری ﮐﻧﻧد.
ﺟدا از اﯾن ﺗظﺎھرات و ﻣﻘداری ﻗﻠدری ﺑر ﺿد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺟﺎری ﺣﺑﯾب ﷲ در ﭘﺷﺎور ،ﭘﺎﺑﻧدی ﺷدﯾد
ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﻋﻼم ﺷده ﺧود ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ھرﮔوﻧﮫ واﮐﻧش ﺟدی در ھﻧد ﮐﺎﻓﯽ ﺑود.
ھر ﻗدر اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ وﺟود داﺷت ،ﭘس از ﻓرار ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻣﺎن ﷲ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن در
اروﭘﺎ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯾن رﻓت.
ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﺿد ﺑرﺗﺎﻧوی ﻣطﺑوﻋﺎت ،ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت را ﻣﻘﺻر ھﻣﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد.
ﻗﻠﻣرو ﻗﺑﯾﻠوی
اﺣﺳﺎس ﻋﻣوﻣﯽ در ﻗﻠﻣروی ﻗﺑﯾﻠوی اﺑﺗدا ﯾﮏ اﺣﺳﺎس اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﺎﻧﮫ رﺿﺎﯾت ﺑﺧش از آن ﺑود
ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺳزاوار اﻣﺎن ﷲ ﺑود ،ﺑدﺳت آورد .ﺳﭘس ﯾﮏ ھراس ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﺧﺷم از اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ
اﻣﯾر ﻏﯾرﭘﺗﺎن ﺑر ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت در ﮐﺎﺑل ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﺳراﻧﺟﺎم اﺣﺳﺎس آراﻣش ﺧﺎطر از اﯾﻧﮑﮫ
او ﻧﯾز ﻓراری ﺷد و ﺑﮫ ﺟﺎی او ﻣرد ﻧﯾروﻣﻧدی ﺑر ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﻧﺷﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺗرﺳﯽ از
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺷﺎن ﻧداده اﺳت .ﻗﺑﺎﯾل ھﯾﭻ دﻋوت اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻣذھﺑﯽ ﺑرای ﺳﮭم ﮔﯾری در ﻧزاع را
اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ دﯾدﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻧس ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﭼﯾزی دارﻧد،
ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی از ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ آن ﮐﺎر را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .ﻣﻼﺣظﮫی آﺧر ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل ھر دو طرف ﺧط
دﯾورﻧد ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾق ﺑود و ﻧﯾﺎز ﭘول ﺑرای ﺧرﯾد ﺑﯾﻌت ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ،دﻟﯾل ﻋﻣده ﭼﻧدﯾن درﺧواﺳت
ﮐﻣﮏ ﺗوﺳط ﻧﺎدرﺧﺎن از ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑود.
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اﺟﻧﺳﯽ ﻣﻠﮑﻧد
اﻧدﯾﺷﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﮭﺗر ﺑرای ﺑﺎزﮔﯾری ﻗﻠﻣرو ﭼﺗرال ﮐﮫ در  ١٨٩۵از دﺳت داده ﺑود ،ﻗﺑﻼ ذﮐر
ﺷد.
ﻣﮭﻣﻧد
ﻣﮭﻣﻧدھﺎی ﺟﺎﻧب ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎ در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺧﺎﻟت ﻧﮑردﻧد.
اﺟﻧﺳﯽ ﺧﯾﺑر
ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺑدون ﻣوﻓﻘﯾت ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ  ٣ھزار اﻓرﯾدی را ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﺧود در آﻏﺎز ﺷورش
اﺳﺗﺧدام ﮐﻧد.
در اﮔﺳت  ١٩٢٩ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑرای درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ در ﺟرﮔﮫ ھﻔﺗﮕﯽ در ﺑﺎغ ،ﻣﯾدان
ﺧواﻧده ﺷد ] ٢۴اﮔﺳت  .[١٩٢٩ﺳﯾد اﻟﻣﺎر ﮐﮫ ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﯾل رﻓﺗﮫ ﺑود،
ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐرد و ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ﻧﺎدر ﺣﺗﻣﯽ اﺳت و اﯾن وظﯾﻔﮫ دﯾﻧﯽ اﻓرﯾدی ھﺎ اﺳت ﮐﮫ در
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ ﺑﺎ او ﺑﭘﯾوﻧدﻧد .ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮫ دار ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺑﮫ ﺳﯾد اﻟﻣﺎر ﭘﺎﺳﺦ داد و ﮔﻔت ﮐﮫ
اﯾن ﻣوﺿوع ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺑﺣث ﭘرداﺧت ﭘول اﺳت .ﺟرﮔﮫ ﺑدون ﺗﺻﻣﯾم
از ھم ﭘﺎﺷﯾد.
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ورﮐزی ھﺎ
ﻧﺎدرﺧﺎن در ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٩٢٩ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐرم ﻓرﺳﺗﺎد و ﮔﻔت ﮐﮫ ورﮐزی ھﺎ ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ او ﺑﯾﺎﯾﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر ﻋﺑور آزاداﻧﮫ آﻧﮭﺎ از طرﯾق ﮐرم ﺷد .درﺧواﺳت رد ﺷد
] ٢۴ﺳﭘﺗﻣﺑر .[١٩٢٩
وادی ﮐرم
ﻣﺎﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺷﺎرﮐت ﯾﺎ ﺳﮭم ﮔﯾری ،اﻣﻧﯾت را از ﻣ ِﻠﮏ ھﺎی ﻣﺗﻧﻔذ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﻧﮕل ﮔرﻓت
و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب از ھرﮔوﻧﮫ ﺣرﮐت ﮐﺗﻠوی ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد .ﭼﻧد ﻧﻔر رﻓﺗﻧد ﮐﮫ
ﺗوﻗف آﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑود .ھﯾﭻ ﺗوری اﺻﻼ ﺑﮫ ﻧﺎدرﺧﺎن ﻧﮫ ﭘﯾوﺳت.
ﺣﻣﻠﮫ ﺗوری ھﺎ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و آﺗش ﺑﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن آﻧﮭﺎ و ﺟﺎﺟﯽ ھﺎ ﺑرﻗرار ﺷد ،ﻗﺑﻼ ذﮐر
ﺷد.
ﻏوث اﻟدﯾن و اﻓرادی ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد از طرف ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺟﺎﺟﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در طول دوره
ﺷورش ،ﻧﮕرش دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺧوش ﺣﺎل ﮐﻧﻧدهی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ
در ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ اﺷﺎره ﮐردﻧد ﮐﮫ ظﺎھرا از ﺗرس ﺗﺳﻠط روس ھﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺧوﺳت را ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺳﭘﺎرﻧد .ﺑرای آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻣودﺑﺎﻧﮫ داده ﺷد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠوم ﮔردﯾد آﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﺧواھﻧد از طرﯾق ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑرﺗﺎﻧوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻧدوزی ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭘس از آن ﺟﻠوﮔﯾری
ﺷد .ﻏوث اﻟدﯾن ﺑﻌدا ﺧود را ﺑﯽ وﻓﺎﺗرﯾن ﻣﺗﺣد ﻧﺎدر ﻧﺷﺎن داد و ﺑﺎ ﭘﻧﺎه ﺑردن ﺑﮫ ﭘﺎراﭼﻧﺎر ﺑﮫ
وﻻﯾت ھﺎی ﻣرﮐزی ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑرﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷد.
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وزﯾرﺳﺗﺎن
در ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣرزی ،ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھرﮔز از اﻧﮕﺷت زدن در ﮐﯾﮏ
وزﯾرﺳﺗﺎن دﺳت ﻧﮑﺷﯾد .در اواﯾل ﺷورش ﮔزارش ﺷد ﮐﮫ ﺳﻌدی ﺧﺎن ﯾﮏ ﻣﮭﺳود ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺿد
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﭘول ﻓراوان از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣده و ﻣﯽ ﺧواھد ﻟﺷﮑر ﺑزرﮔﯽ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﻣﻊ ﮐﻧد.
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن وزﯾرﺳﺗﺎن و ﮐﻣﯾﺷﻧر ارﺷد وﻻﯾت ﺳرﺣد ﺷﻣﺎﻟﻐرب ﺑﮫ اﯾن ﻧظر ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭼون ھر
ﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺣرﮐت او ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم اﻣﮑﺎن اﺟرای دﺳﺗورات ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ
ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮭﺗر اﺳت ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ ﺻورت ﻧﮕﯾرد .ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﺻرار داﺷت ﮐﮫ ھر ﻗدر اﯾن
وظﯾﻔﮫ دﺷوار ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای ﻣﮭﺎر ﻗﺑﺎﯾل اﻧﺟﺎم داد .ﻣﺗن دﺳﺗور آﻧﮭﺎ ﻗرار
زﯾر ﺑود:
»ﺣﮑوﻣت ھﻧد دﺷواری ھﺎی ﻣﺣدود ﮐردن ﻗﺑﺎﯾل از ﺷرﮐت در ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ زﯾﺎد ﻣﺳﺎﯾل ﻗﺑﯾﻠﮫی را ﻣﯽ داﻧد .ﺑﮫ ﺻورت آﺷﮑﺎر در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از
اھﻣﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ظﺎھر ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ را ﻧﮕﮫ دارﯾم ،ﺣﺗﯽ اﮔر
ﺛﺎﺑت ﺷود ﮐﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻗﺑﺎﯾل ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت .از اﯾن رو ﺑﺎﯾد روﺷن
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣداﺧﻠﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫی در ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ را ﻧﺎﭘﺳﻧد ﻣﯽ داﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺗﻼش
ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﺑزرﮔﺎن را وادار ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از درﮔﯾری ﻗﺑﺎﯾل در ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻓﻘط
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد .ﺷﺎﯾد ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺣﺎﻻت ﺑﺎ رﻗﺑﺎی
ﻣﺗﻌدد ﻗدرت ﺑﺎﻋث ﻣﮑث ﺑزرﮔﺎن ﺷود .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد از
ﺧطری اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻋﻣل ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺿد اﻣﺎن ﷲ ﺗﻌﺑﯾر ﺷود .ﺑﻧﺎﺑرآن ،اول ﺑﮫ
ﺟرﮔﮫ ھﺎ ﯾﺎدآور ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آﻏﺎز از ﺟﺎﻧﺑداری از ﺷورﺷﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻣﺎن ﷲ ﻣﯽ
ﮔﻔﺗﯾد و ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت طﺑﯾﻌﯽ آﻧﮭﺎ را در ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺧﺎﻧواده ﺳﻠطﻧﺗﯽ درک ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد .ﺳﺧﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻗت اﻧﺗﺧﺎب ﺷوﻧد ،زﯾرا ﻣطﻠوب اﺳت آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد،
ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐﻧﯾد« ] ٢۴ﺟﻧوری .[١٩٢٩
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دﺳﺗورات ﻣﻧدرج در اﯾن ﺗﻠﮕرام ﺗوﺳط ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳرﺣدی ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺣو اﻧﺟﺎم ﺷد و ﻧﺗﯾﺟﮫ
آن اﯾن ﺑود ﮐﮫ »از  ۴٠٠ھزار ﺟﻧﮕﺟو ﻓﻘط ﺗﻌداد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری در اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ ﺗﺳﻠﯾم وﺳوﺳﮫ
ھﺎی ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ وﺟود داﺷت« ] ٨اﮐﺗوﺑر .[١٩٢٩
دﺳﺗﮫی از ﻣﮭﺳودھﺎ ﮐﮫ در ﺟﻧوری  ١٩٢٩ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻣﺎن ﷲ رﻓﺗﻧد ،ﺑﺎ اﻧزﺟﺎر ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد،
زﯾرا ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ اﻣﺎن ﷲ ﻗﺑﻼ ﻓرار ﮐرده اﺳت و ﺳراﺳر ﮐﺷور در ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ﻗرار دارد
) ۵ﻓﺑروری .[١٩٢٩
از اﮔﺳت  ١٩٢٩ﺑﮫ ﺑﻌد ﻧﺎدرﺧﺎن ﺗﻼش ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺧرچ داد ﺗﺎ وزﯾری ھﺎ و ﻣﮭﺳود ھﺎ را
ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣ ِﻠﮏ ھﺎی ﻣﺗﻧﻔذ ھر دو ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد ] ٣١ﺳﭘﺗﻣﺑر .[١٩٢٩
در ﻧﮭﺎﯾت ﺷﺎﯾد ﺣدود  ٢ھزار ﻧﻔر ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ او ﭘﯾوﺳﺗﻧد.
طورﯾﮑﮫ در ﺟﺎی دﯾﮕری ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ] ٢۴اﮐﺗوﺑر  ،[١٩٢٩اﯾن ﮔروه دارای ﺑﯾﺷﺗرﯾن ارزش ﺑرای
او ﺑود و ﻧﻘش ﺑرﺟﺳﺗﮫ در ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺎﺑل داﺷت.
ﻧﺧﺳﺗﯾن دﺳﺗﮫی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺟﻧﺳﯽ ﺗوﭼﯽ ﺑﺎزﮔﺷت ،ﺣدود  ٣٠٠داور و وزﯾری ﺑود ] ١٨ﻧوﻣﺑر
 .[١٩٢٩آﻧﮭﺎ اظﮭﺎر ﮐردﻧد ﮐﮫ  ۶٠٠وزﯾری دﯾﮕر از ھر دو ﺟﺎﻧب ﺧط دﯾورﻧد در ﮐﺎﺑل ﻣﺎﻧدﻧد
ﺗﺎ ﺷﺎﻣل ارﺗش ﻧﺎدرﺧﺎن ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺎ ﺧود ﻧﯾﺎوردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺗﺻدﯾق ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣوﺳم ﺳرﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺎداش ﻣﯽ دھﻧد .آﻧﮭﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ﻧﺎراض ﺑودﻧد و ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ
ﺷد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﮐﯾﻧﮫ از ﻧﺎدرﺧﺎن در ﺳراﺳر وزﯾرﺳﺗﺎن رو ﺑﮫ رﺷد اﺳت.
دﺳﺗﮫی دﯾﮕری ﮐﮫ در  ١٧ﻧوﻣﺑر ﺑﺎ ﻏﺎرت ﻓراوان ﺑرﮔﺷﺗﻧد ،روﺣﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭﺗری داﺷﺗﻧد ]٢٧
ﻧوﻣﺑر .[١٩٢٩
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ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
ھﯾﭻ واﮐﻧﺷﯽ در ﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وﺟود ﻧداﺷت ،اﻣﺎ ﺧﯾروﺟﺎن ،دراﻧﯽ ﭘوﭘﻠزی،
اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎن و ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ او از ﺟﺎﻧب آﻧﮭﺎ ﺳﺧن ﮔﻔت ،ﺗﻣﺎﯾل داﺷﺗﻧد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺑر ﺿد
ﺗوﻗﯾف ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺑﺣث ﮐﻧﻧد.
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ﻓﺻل ﺷﺷم – واﮐﻧش و ﻧﮕرش ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ
روﺳﯾﮫ
روﺳﯾﮫ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ آن در ﮐﺎﺑل در آﻏﺎز ﺷورش واﻗﻌﺎ ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ اﯾن ﺷورش
را ﺗﺣرﯾﮏ ﮐرده اﺳت .روس ھﺎ ھم در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧودﺷﺎن و ھم آﺷﮑﺎرا ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺧﺷوﻧت
آﻣﯾزی ﺑر ﺿد ﻧﻘش ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ اﻧﺟﺎم دادﻧد .ﮔزارش داده ﺷد ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان روﺳﯽ در ﻧواﺣﯽ
ﻧظﺎﻣﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗداﺑﯾر اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت آﻣﺎده ﺑﺎش ﺟﻧﮕﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و
ﺳرﺣدات روﺳﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺟددا ﺗﻘوﯾت ﺷدﻧد .ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ از دﻓﺗر ﺟﻧﮓ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ رﺳﯾد،
ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯽ ﺗﺻﺎﻣﯾم زﯾر را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ] ٢ﺟﻧوری :[١٩٢٩
» .١در ﺻورت ﺑدﺗر ﺷدن اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﻣﮏ داوطﻠﺑﺎن از ﺟﻣﮭوری ھﺎی ﻣﻠﯽ
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧﯾم.
 .٢در ﺻورت ﻟزوم ﺑﮫ ﺷﺎه ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺷوروی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷود.
 .٣دﺳﺗور ﻓوری ﺣﮑوﻣت ﺷوروی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺗرک و ﭘﺎرس ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧد و ﻧﺷﺎن
دھﻧد ﮐﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺷﺎه ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از اﻗداﻣﺎت دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑوده و ﺳﻘوط او ﻣﻧﺎﻓﻊ
ھر دو ﮐﺷور ﭘﺎرس و ﺗرﮐﯾﮫ را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازد.
 .۴ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻧواﺣﯽ ﻧظﺎﻣﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑرای ﺑررﺳﯽ اوﺿﺎع ﺑﺎ ﻣﺎﻣورﯾت ﻧظﺎﻣﯽ
ﺗرﮐﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﻣﺎس و ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎﺷﻧد«.
ﺗوﺻﯾﮫ ﺳﻔﯾر روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اﻣﺎن ﷲ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد و اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﺎ زور
ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾد .ﮔﻣﺎن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻣﺷوره ﻋﻣدا اﻧﺣراﻓﯽ ﺑوده و ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑرای
اﻣﺎن ﷲ ﻣﯽ ﺷود و ﺳﭘس روس ھﺎ ﺑﮫ ﻓﮑر ﺑﺎزﮔرداﻧدن او ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺳت ﻧﺷﺎﻧده اﻧد.
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ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ ﺑﺎری ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﺑود ﮐﮫ در ﻣورد ﺗﺎﻣﯾن ﻣواد ﺟﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎ ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ھﺷدار
»دﺳت ﻧﮕﮭدار« ﺻﺎدر ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل دﺷواری ھﺎی اﺟرای اﯾن ھﺷدار در ﺻورت ﻟزوم،
اﯾن ﻓﮑر ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ] ٢١ﺟﻧوری  .[١٩٢٩اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ
ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫ و آﺷﮑﺎر از طرف ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﻣطﻣﯾن ﺗرﯾن اﻣﯾد را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ از
اﯾن ﻣوﺿوع دوری ﮐﻧد.
ﯾﮏ دﺳﺗﮫ  ٨ﻧﻔری روس ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣول ﮔوﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺳﮑو در اواﯾل ﻓﺑروری ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ وارد ﻗﻧدھﺎر ﺷدﻧد .اﮔر ﭼﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در اول از ﭼﺷم اﻧداز
اﺳﺗﻘرار ﻧﻣﺎﯾﻧده روﺳﯾﮫ در ﻗﻧدھﺎر ﻧﮕران ﺑود ] ١١ﻓﺑروری  ،[١٩٢٩اﻣﺎ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ
ارزش اﻋﺗراض را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ] ١۶ﻓﺑروری .[١٩٢٩
ﻣﻠت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎم در ﺳراﺳر ﺷورش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﻧﻔور ﺑود ،ﺗﺎ ﺣدی
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻣﺎﯾﻼت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طرﻓداری از اﻣﺎن ﷲ و ﺗﺎ ﺣدی ﺑﮫ دﻟﯾل ارﺗﺑﺎط آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﮐﮫ
روﺳﺗﺎھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ طرﻓداری از اﻣﺎن ﷲ ﺑﻣﺑﺎران ﮐردﻧد .اﮔر آﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﺟﺎﯾﯽ
ﻣداﺧﻠﮫ ﮐردﻧد ،ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻏﻼم ﻧﺑﯽ در ﺷﻣﺎل ﺑود ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﻧﮑﺎر آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت
ﺣﺑﯾب ﷲ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد و در ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد ] ١٠ﺟون .[١٩٢٩
روس ھﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧود و ﺳﺎﯾر اﺗﺑﺎع را از طرﯾق ھواﯾﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻧﺟﺎم دادﻧد.
آﻧﮭﺎ ھرﮔز ﺳﻔﺎرت ﺧود در ﮐﺎﺑل را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﮫ ﺑﺳﺗﻧد و ﺳﻔﯾر روﺳﯾﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑود
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﺎزﮔﺷت.
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ﺗرﮐﯾﮫ
ﺳﻘوط اﻣﺎن ﷲ ﺗﮑﺎن ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗرﮐﯾﮫ ﺑود .در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ،
ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻧﻔوذ ﺑدﺧواھﺎﻧﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دادﻧد .ﻧﮕرش ﺗرﮐﯾﮫ ﺗوﺳط
ﺳﻔﯾر اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت ] ٣٠ﺟﻧوری :[١٩٢٩
»واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻊ اﻣﺎن ﷲ اوﻟﯾن و ﯾﮏ ﺳﯾﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای »ﻏرﺑﯽ
ﺳﺎزی« ﺗرﮐﯾﮫ اﺳت .ھر ﺗرک ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ اﻣﺎن ﷲ از ﻏﺎزی اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﻏﻠطﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮑﻧﻧد و ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻓﻘط ﺑرﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑدﺧواه ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑر ﺿد ﭘﯾﺷرﻓت و روﺷﻧﮕری واﻗﻌﯽ ﺑراﻧﮕﯾزﻧد .ﻧﮫ روﺳﯾﮫ
دوﺳت ﺗرﮐﯾﮫ .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ،ﯾﺎ در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗر ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎﺷد .ﻣطﺑوﻋﺎت ﺗرﮐﯾﮫ ﭘول ﺧود را ﺑر ﺳر اﻣﺎن ﷲ و ﺷﺎﻧس
او ﺑرای ﺑﺎزﮔﯾری ﺳﻠطﻧت ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﻣﺎم ﻋواﻣﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺷت را
دﺷوار ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧﺎدرﺳت ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑﮫ ﻋﺎﻣل ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھﻧد و اﮔر ﮐدام
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرﺟﯽ آﺷﮑﺎر ھم وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺳﯾﺎﺳت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت«.
ﺣﮑوﻣت ﺗرﮐﯾﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺷورش ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺳﻔﯾر ﺧود را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﻧﮑﻧد ]۴
اﭘرﯾل  [١٩٢٩و او ﺑﯽ درﻧﮓ ﭘس از ﻗدرت رﺳﯾدن ﻧﺎدرﺧﺎن در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ او ﺑود ]٣
ﻧوﻣﺑر  .[١٩٢٩ﺗرﮐﯾﮫ در ﻋﯾن زﻣﺎن ،در ﻣورد ﻣﯾزان آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
آﯾﻧده ﮐﻣﯽ ﺗردﯾد داﺷت.
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ﭘﺎرس
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎرس ﭘﯾش از وﻗوع ﺷورش ،اﻣﺎن ﷲ را دوﺳت ﻧداﺷﺗﻧد و در ﺧﻔﺎ از ﺳﻘوط او ﺧوﺷﺣﺎل
ﺑودﻧد ] ۶ﻣﺎرچ  .[١٩٢٩ﺗﻧﮭﺎ واﮐﻧﺷﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن دادﻧد ادب ﺑﯾش از ﺣد در ﻣﻘﺎﺑل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑزرگ ﺑود ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺗﺑﺎع ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ
ھﯾﭻ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧداﺷت.
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷدت از ﺣﻣﻼت اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﭘﺎرس ﺷﮑﺎﯾت ﮐردﻧد ] ٢٧اﭘرﯾل  [١٩٢٩ﮐﮫ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟﺑراﻧﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
آﻧﮭﺎ از ﺧﺑر ﭘﯾروزی ﻧﺎدرﺧﺎن ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدﻧد ] ٢ﻧوﻣﺑر  [١٩٢٩و در ﺗﻌﯾﯾن ﺳﻔﯾر ﺧود وﻗت
را از دﺳت ﻧﮫ دادﻧد ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﻣدت دﯾﮕر ﺳردﺗرﯾن
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت را ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﯾﺎدداﺷت ﺳﺧﻧﺎن ﺳردار ﻧﺎدرﺧﺎن ،ﺳردار ﺷﺎه وﻟﯽ ﺧﺎن و ﺳردار ﺷﺎه ﻣﺣﻣود در ﺟرﯾﺎن
ﻣﻼﻗﺎت در ﮐرم ،از  ۶ﺗﺎ  ٨ﻣﺎرچ ١٩٢٩
در  ٧ﻣﺎرچ ﭘس از ﮔﻔﺗﮕوی ﻋﻣوﻣﯽ و ﯾﺎدآوری ﺧﺎطرات ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﻣﺎن در ﮐﺎﺑل ،ﺳردار
ﻧﺎدرﺧﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﺑراﯾم ﺑﮕوﯾد و از ﻣن ﺧواﺳت ﮐﮫ ﻧظر ﺧود را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ دوﺳت ﺷﺧﺻﯽ در ﻣورد آن اظﮭﺎر ﻧﻣﺎﯾم.
ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﻼف ﮐﻧوﻧﯽ در ﮐﺎﺑل و وﻻﯾﺎت ﺟﻧوﺑﯽ و ﻣﺷرﻗﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑد و
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑﮫ ﺷﮑل دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﮔﯾر ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده و ﯾﮏ داور )»ﺛﺎﻟث«( ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻋﻠل ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی ﻣوﺟود را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﯾﻧده را ﺗرﺗﯾب ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﮫ
ﺷﻣول ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑر ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت .ﺧطر ﻓوری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را در ﺟﻧوبﻏرب ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺷﻣﺎل ﮐم و ﺑﯾش در دﺳت روس ھﺎ
ﺧواھد اﻓﺗﺎد و ﭘس از آن ﺧود را ﻧﺎﺗوان از ﮐﻧﺗرول ﮐﺎﺑل و وﻻﯾﺎت ﺟﻧوﺑﯽ و ﻣﺷرﻗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد،
آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در  ١٩١٩اﻧﺟﺎم داد و ﺑﺎ اﻋﻼم »ﺟﮭﺎد« ﺑر ﺿد ھﻧد ،ﻣﺧﺎﻟﻔت اﯾن ﻗﺑﺎﯾل را از ﺧود
ﻣﻧﺣرف ﺳﺎﺧت.
در ﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﮫ ﻣﮭﻠﮑﯽ ،او ﺑرای اھداف ﺧود ﺗوﺳط روس ھﺎ ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﺷود و اﯾن را ﺗﻧﮭﺎ در
ﺻورﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺷﮑﺳت داد ﮐﮫ ﮐﺎﺑل و وﻻﯾﺎت ﺟﻧوﺑﯽ و ﻣﺷرﻗﯽ ﺗﺣت ﯾﮏ »داور« ﻣﺗﺣد
ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را ﮐﻧﺗرول ﮐﻧد و از ﮔﻣراھﯽ در ﻣﺳﯾر وﯾراﻧﯽ ﺧود ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .او
ﺧواﺳﺗﺎر ﻧظر ﻣن در ﺑﺎره اﯾن طرح ﺷد.
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ﻣن ﮔﻔﺗم اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت رﺳﻣﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را ﻧدارم .او ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ اﯾن را
ﮐﺎﻣﻼ درک ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دوﺳت ﭘﯾﺷﯾن ﺑﺎ ﻣن ﺻﺣﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ او ﺻرﯾﺢ رﻓﺗﺎر ﮐرده ام.
ﻣن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف آن ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن داور ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣورد
ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻣﺷﮑوک ﺷوﻧد و ﺑﺧواھﻧد ﮐﮫ او را زﯾر ﮐﻧﺗرول ﺧود
درآورﻧد ،ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘدﻣﮫی ﺑرای ﺗﺣوﯾل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺳﺎن دﯾﮕری .اﯾن ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧظر
ﻣن ،ﺑرای ﺳردار ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺟﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑود و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﯾﮑﯽ از از دﻻﯾل ﺳﻘوط او
ﺑوده اﺳت.
او ﮔﻔت ﮐﮫ در ﻣورد ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺟﺎن ﺑﺎ ﻣن ﻣواﻓق اﺳت و ﺧطری را ﮐﮫ ذﮐر ﮐردم ،واﻗﻌﯾت
دارد .ﺳﭘس ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣن ﭼﮫ ﺑرداﺷﺗﯽ از ﻧﮕرش اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ وﻻﯾﺎت ﺟﻧوﺑﯽ و ﻣﺷرﻗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧودش ﺟﻣﻊ آوری ﮐرده ام.
ﮔﻔﺗم ،ﺑﺎ اﻓراد ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺻﺣﺑت ﮐرده ام ﺑﮫ ﻣن ﻓﮭﻣﺎﻧدﻧد ﮐﮫ اﯾن وﻻﯾﺎت ﻋﻣوﻣﺎ آﻣﺎده ﭘﯾروی
از او و ﺣﺗﯽ ﭘذﯾرﻓﺗن او ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر اﻧد ،اﻣﺎ او را ﺑﯾﻣﺎر ،ﺧﺳﺗﮫ و ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ادﻋﺎی ﺳﻠطﻧت
ﻧﻣﯽ داﻧﻧد.
او ﮔﻔت ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺑود ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭﺗر ﺷده اﺳت .اﮔر ﭼﮫ اﺑﺗدا ﺗﺻوری از ادﻋﺎی
ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺑرای ﺧود ﻧداﺷت ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﮔر ﻣﺟﺑور ﺷود ،آن را ﺑﭘذﯾرد.
او ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد روس ھﺎ اﺷﺎره ﮐرد و ﮔﻔت ،اﮔر ﭼﮫ اطﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ ﮐﻣﯽ دارد ،اﻣﺎ
ﻓﮭﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون روس ھﺎ ھﯾﭻ ﮐﻣﮏ آﺷﮑﺎر ﺑﮫ اﻣﺎن ﷲ ﻧﮑرده اﻧد )ﺳردار ﺷﺎه وﻟﯽ
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ﻣداﺧﻠﮫ ﮐرد – آﻧﮭﺎ ﺑراﯾش ھواﭘﯾﻣﺎ داده اﻧد( ،اﻣﺎ ﺷﻧﯾده اﺳت ﮐﮫ ﭘول از ﻣﻧﺎﺑﻊ روﺳﯽ از طرﯾق
اﻓراد ﺧﺻوﺻﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺗﺎﻣﯾن ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺎی واﻗﻌﯽ اﯾن ﭘرداﺧت ھﺎ را
ﻣﯽ ﺗوان ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد )ﺳردار ﻧﺎدرﺧﺎن ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﮫ دﺳﺗﯾﺎر اﻓﺳر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔﻔت ،ﺑﮫ ﻧظر او ﺑﻌﯾد
اﺳت ﮐﮫ روﺳﯾﮫ آﺷﮑﺎرا ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧد ،ﭼون ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر
ﺧواھد ﺷد ،،ﺣﺗﯽ اﮔر روﺳﯾﮫ ﺑﺧواھد(.
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﺑود ﮐﮫ »ﺑﭼﮫ ﺳﻘﺎو« در ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد و او ﺑﻌﯾد ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ وﻻﯾﺎت
ﺟﻧوﺑﯽ و ﻣﺷرﻗﯽ دوﺑﺎره اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن را ﺑﭘذﯾرﻧد ،ﯾﮫ وﯾژه ﭘس از اﯾن ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﮐﮫ او
ﺗوﺳط ﻣﺷﺎوران ﻓﻌﻠﯽ اش ،ﻣﺣﻣود طرزی ،ﻏﻼم ﺻدﯾق ،ﻋﺑداﻟﻌزﯾز وﻏﯾره ﻣﺣﺎﺻره ﺷده ﺑود.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺗﻠﺧﯽ زﯾﺎدی در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ از ﻋواﻗب اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ
ﮐﮫ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﺑودﻧد.
ﻣن ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ را ﮐﮫ در  ١٩٢۴ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﺑﺎ ﺳردار ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﮫ ﻣن ﮐرده ﺑود،
ﯾﺎدآوری ﮐردم ﮐﮫ ﻣﺎ ھر دو ﺧﯾﻠﯽ زود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺗﺎب زدهی اﻣﺎن ﷲ
وﯾران ﺧواھﯾم دﯾد.
او ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﺣوﻻت ﮐﻧوﻧﯽ ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﺷوره ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﻣﺎل ﮐﮫ اﻣﺎن
ﷲ را ﺗرﻏﯾب ﮐرد ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺳرﮐوب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن روﺣﺎﻧﯽ و آﻣوزش زﻧﺎن از راه ﺧود ﭘﯾروی
ﮐﻧد ،اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ را ﺗﺳرﯾﻊ ﮐرد.
ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﻣﺎل درک ﻧﮑرده ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺗرﮐﯾﮫ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺑﺎﺷد،
ﭼون ﻣدت زﯾﺎدی در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻣدن ﻏرب ﺑودﻧد و ﺣﺎﮐم ﻗوی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ارﺗش ﮐﺎرآﻣد
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داﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷﻧده ﺑﺎﺷد ،زﯾرا ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﺷراﯾط در آن وﺟود
ﻧدارد.
ﺳردار ﺷﺎه وﻟﯽ ﺧﺎن ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼرا اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻧزد ﺧﻼﻓت طﻠﺑﺎن ھﻧد
ﻣﺣﺑوﺑﯾت داﺷت .ﻣن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت زﯾﺎدی در ﻣورد ﺧﻼﻓت طﻠﺑﺎن ﻧدارم ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ
رﺳد ،ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑرای ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،ﻗﮭرﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﺷود .ﺷﮭرت ﺳردار ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑرای آﻧﮭﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﯾﺷﺗر ظﺎھری اﺳت ﺗﺎ واﻗﻌﯽ و ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ او در  ١٩١٩ﺑرای ﻣﺎ در ﺗل اﯾﺟﺎد ﮐرد.
ﺳردار ﻧﺎدرﺧﺎن از اﯾن ﺳﺧن ﻣن ﺳرﮔرم ﺷد ،روی ﺧود را ﺑﮫ ﺷﺎه وﻟﯽ دور داد و ﺑﺎ ﺧﻧده
ﮐﻧﺎﯾﮫ آﻣﯾزی ﺑﮫ ﻋﺎدت رک ﮔوﯾﯽ ﻣن اﺷﺎره ﮐرد .او در اداﻣﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ ھدف او اﻋﺎده ﺻﻠﺢ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺷورش و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﮐﻣﮏ آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷرﻓت
اﻗﺗﺻﺎدی آن ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت.
در ﻋﯾن زﻣﺎن ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎﯾد ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﻧﯾز ﻧﮕﮫ داری ﺷود ،زﯾرا ھﯾﭻ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای
ﻣداﺧﻼت ﺑﮫ او ﻧﻣﯽ دھد .اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗطﻌﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﮕﮭداری ﺷود ،اﻣﺎ رﺷد و اﻧﮑﺷﺎف ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺗدرﯾﺟﯽ ﺑﺎﺷد.
او ﺑراﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ ﺳردار ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺟﺎن اﮐﻧون اﻣﯾدوار اﺳت ﯾﮏ ﻧﯾرو از ﻣﮭﻣﻧدھﺎ و اﻓرﯾدی
ھﺎ از ﺟﺎﻧب ﺑرﺗﺎﻧوی ﺧط دﯾورﻧد ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓراھم ﮐﻧد و از ﻣن ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﻧظر ﻣن
در ﻣورد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﯾﺳت.
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ﻣن ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ او ﻧظر ﻣرا در ﻣورد آن از دﯾدﮔﺎه ﺑرﺗﺎﻧوی ھﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﯾﺎ از دﯾدﮔﺎه اﻓﻐﺎن ھﺎ.
او ﺧﻧدﯾد و ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣن ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯾش در ﮐﺎﺑل ﻧظر ﺧود را در ﻣورد ﭼﻧﯾن دﺧﺎﻟت ھﺎ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل
ﺧود ﺑﺎ او ﻣﺎﻟﯾده ﺑودم و او آن را ﻓراﻣوش ﻧﮑرده ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑداﻧد ﮐﮫ از ﻧظر اﻓﻐﺎن
ھﺎ ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﮔﻔﺗم ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑدون ﮐﻣﮏ ﯾﺎ دﺧﺎﻟت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺧود
ﺗﻼش ﮐﻧﻧد .او ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﻧظر ﺧودش ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺟﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود.
ﺑﺎ آﻧﮭم اﻋﺗراض دﯾﮕر و ﺟدی ﺗر ﺑﮫ ﭼﻧﯾن طرﺣﯽ وﺟود داﺷت و آن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای روس
ھﺎ دروازه ﻣداﺧﻠﮫ در ﺳرﺣدات ﻣﻘﺎﺑل را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﮔﻔت ﮐﮫ در ھر ﺻورت ،اﯾن طرح
ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﻧﺑود ،ﭼون ﮐﻣﯾﺷﻧر ارﺷد اﮐﻧون ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎﻧﯽ را در ھوﺗل ﺳردار ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺟﺎن
ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ از آﻣددن ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت او ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد.
)در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺳردار ﻧﺎدر و وﻟﯽ ﺧﺎن ﻋﻣدا از ذﮐر روﺳﯾﮫ اﺟﺗﻧﺎب ﮐردم(.
ﺳردار ﻧﺎدرﺧﺎن ﯾﮫ ﺻورت وﯾژه ﺧواﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از اظﮭﺎرات او ﺑﺎ ﻣن ﻧﺑﺎﯾد در روزﻧﺎﻣﮫ
ھﺎ راه ﯾﺎﺑد؛ و ﻣن ﺑراﯾش اطﻣﯾﻧﺎن دادم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻧﮫ ﺧواھد ﺷد.
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