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اعزام دو لوای میم حکومت روسیۀ شوروی مبنی بر "از تص ()سفیر روسیه در کابل جنرال فرونزی به یاکف سوریڅ

ی بدین ترتیب مشاهده میشود که هدف اساسی سیاست خارج( 2۴پیاده و ارسال مهمات جنگی به افغانستان" خبر داد. )

 اقتصادی واینبار به کمک  ها انگلیس به ضد ها میانه شروع جنگ جدید افغان حکومت والدیمیر لینین در آسیای

 بود. ، نظامی روسیۀ شوروی

انب افغانی از سیاسی " با ج -معاهدۀ " نظامی امضایرسیدن به کابل مذاکرات را در مورد  یاکف سوریڅ به مجرد  

پانین" )تأریخ نویس شوروی(، برکت هللا یکی از انقالبیون هندوستانی حین مالقاتش با والدیمیر سر گرفت. به قول "

می  ۷" را به امضاء برساند. در مالقات مورخ ود تا با افغانستان "معاهدۀ دفاع و تعرضلینین از او تقاضا نموده ب

خنیکی ت - برکت هللا از والدیمیر لینین همچنان خواسته بود تا روسیۀ شوروی به افغانستان کمک های نظامی ۹1۹1

 (2۵خود را گسیل بدارد.)

 چون " با روسیۀ شوروی مورد عالقمندی جانب افغانی قرار گرفت. امادفاع و تعرض اتحادنظریۀ انعقاد معاهدۀ " 

روابط خود را با برتانیۀ کبیر بهتر بسازد و آرزو داشت دست هایش باز باشند و همزمان خیال  خواست روسیه می

 .درجه تغییر داد1۸0خود را  یانگلیس را نیز در سر می پرورانید، دفعتاً موضع - شروع جنگ جدید افغان

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Janbaz_Ghaus_asraar_dyplomatie_15.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Janbaz_Ghaus_asraar_dyplomatie_15.pdf


  
 

 

 2از2

یاکف سوریڅ در ماه مارچ  معاهدۀ تجارتی را به امضاء رسانیدند. سفیر 1۹21مارچ  1۶ریخ أته روسیه و انگلستان ب

گردید که معاهدۀ  وزیر امور خارجه کشورش بدست آورد. در هدایت خاطر نشان می ،چیچیرین هدایتی را از 1۹20

 (2۶آینده میان افغانستان و روسیۀ شوروی نباید شکل " اتحاد نظامی " را بخود بگیرد. )

. کمک های نظامی روسیۀ شوروی بر بنیاد داشتن یمعین شکل نیز روسیه به افغانستان  وعدۀ کمک های نظامی

خبر  1۹20به مراتب کمتر از آن بود که انتظار میرفت. سفیر سوریڅ در جنوری  1۹21فبروری 2۸موافقت نامۀ 

مسکون در امتداد  هزار تفنگ به اقوام 10هزار میل تفنگ به اردوی افغانستان و  ۵داد که حکومتش قرار است 

 (2۷بود. ) قید نمودههزار میل تفنگ را  3صرف  ارایۀ داد یکه قرارلاکمک کند. این در ح سرحد

، دکرتحاد نظامی " را امضاء نموضعگیری روسیه فاقد اصول بود. حکومت روسیۀ شوروی با افغانستان معاهدۀ " ا

روابط در حال اسلحه به اقوام سرحد با هند برتانوی را تحویل نداد. روسیه هراس داشت که مبادا اقدامات مذکور 

را با برتانیۀ کبیر متضرر بسازد. در عین حال دیپلوماسی روسیۀ شوروی تالش داشت که تأمین  اش تدوین و تکوین

 . برتانیه صورت نگیرد و مختل شود - قطعی روابط افغان

 

 جانب افغانستان برخی از اقدامات روسیه را برای خود تهدید علنی تلقی میکرد.

 بخارا و خیوه را رعایت می امارات استقالل دو هر افغانستان و روسیه توافق کردند که، 11۹2  مطابق مفاد معاهدۀ

بخارا هدف رقابت دو کشور قرار گرفته بود. بین اول و دوم سپتمبر  دولتانعقاد معاهدۀ فوق الذکر قبل از ( 2۸کنند. )

که در نتیجۀ آن  سازماندهی نمودبخارا " انقالبی " را  وسیۀ شوروی به کمک اردوی سرخ درحکومت ر1۹20

دولت دست نشاندۀ بخارا را برسمیت  افغانستان 1۹21"جمهوری شوروی مردم بخارا" بوجود آمد. با امضای معاهدۀ 

خارا را به قلمرو خود ب مسکو 1۹2۴ند. در سال ک به این اکتفا نمی مسکواف بعدی اوضاع نشان داد که شناخت. انکش

 (2۹خیوه نیز صورت گرفت. ) امارتی بعدتر با اندک عمل،عین  .ملحق ساخت

شاه امان هللا پس از درک تهدیدها از طرف شمال، فعالیت های ضد برتانیه را در امتداد سرحدات هند برتانوی متوقف 

ساخت و سعی کرد روابطش را با برتانیۀ کبیر بهتر سازد. صرف نظر از تمایالت و تحرکات مثبت در روابط دو 

 کرد کوشش مینگریست و  و بی اعتمادی می کشور، رهبری انگلستان به شاه اصالح طلب افغان به دیدۀ شک

 (30. )براندازد حکومت او را 

 .بود دوره ایاالت متحدۀ امریکا در شروع سدۀ بیستم از حوادث که در سطح جهان در قبال افغانستان جریان داشتند ب

 ...ادامه دارد

 ******** **** 

توانند  می گاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند،هر تذکر: 
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! با اجرای "کلیک" بر
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