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 معاهده دوستی "افغان ـ ترک" صد ساله شد! 
 )بخش اول( 

بعد ازبرگشت  که  افغانستان، بخصوص درعصر سراجیه  استقالل  مناسبات افغانستان و ترکیه عثمانی البته قبل از استرداد  شرح  قابل توجه:  )
استخدام یک تعداد متخصصان ترک در امور نظامی، تعلیمی و صحی    با  وبطور حاشیوی برقرار گردید  عالمه محمود طرزی از شام به کابل  

این موضوع اخیراً نظرم  از محتوای این نوشته میباشد و تحقیق جداگانه را ایجاب میکند. خوشبختانه در  خارج  ، های اولی و مهم گذاشته شد   قدم
افتاد که    ی به یک مقالۀ تحقیق اوسولیوان  مشرح و مستندی  تاریخ  نوشته شده و    Michael B. O’Sullivanتوسط مایکل  ازطرف دیپارتمنت 

تکنوکراتهای عثمانی درکابل وانکشاف    :تحت عنوان )"برادر کوچک دولت عثمانی"    2016یل  در ماه اپرپوهنتون کالیفورنیا در الس انجلس  

به ادرس ایمیل ذیل ازطریق آنالین بدست    است. عالقمندان میتوانند مقاله را( به نشر رسیده  1923تا    1908عثمانی  محراق توجه  افغانستان در

 عنوان مقاله:  ) mbosullivan@g.ucla.edu  د:آورن

”The Little Brother of the Ottoman State”: 
Ottoman technocrats in Kabul and Afghanistan’s development in the Ottoman imagination, 1908 -23 

 

 : ـ از جمله با ترکیه افغانستان با کشورهای متحابه آغاز روابط سیاسی 

حینیکه اولین ابالغیه استرداد استقالل افغانستان ( 1919فبروری   21)ش1297حوت  2بروز جمعه غازی شاه امان هللا 

و تسوید  نشررا  به  با آنرا  دوستی  آرزوی  که  مملکتی  هر  با  را  خود  دوستی  روابط  وقت  »ازهمین  فرمود:  سپرد، 
داشته   مستقل  بلشویک  افغانستان  دولت  اعالمیه  این  نشر  با  گرفت«.  خواهیم  مدنظر  متقابل  و  بالمثل  بصورت  باشد، 

مادگی کرد.  شاه امان هللا  آروسیه اولین کشوری بود که با شناخت رسمی افغانستان به حیث یک کشور مستقل ابراز  
 ن مستقلافغانستارسمی  هیئتی را بریاست محمدولی خان دروازی جهت شناسائی  (  1919)مارچ  ش    1298در حمل  

تعین نمود تا پس از برقراری روابط سیاسی "دپلماتیک" با دول دوست در استحکام روابط علمی و فنی برطبق هدایات 
همه مقاوالت و قراردادها و کمک های علمی و فنی و صنعتی که  »:  که  تصریح کردشاه ضمناً  الزمه اقدام نماید و  

دون شائیه و بروفق اصول همکاری دوستی بالمثل و بماً بی آالیش و  مد، تماآبراساس موافقات و معاهدات بعمل خواهد  
و هرگز نخواهیم پذیرفت منصۀ ظهور و انجام خواهد آمد که هیچگونه شرایط سیاسی را در بر نخواهد داشت متقابل در

لوازم و قبول هریک  و افغانستان مستقل در پذیرفتن هیئت های علمی و فنی و امر خریداری و تورید هرگونه سامان و  
ن موافقت نماید.« آ مناسب داند، بپذیرد و بر استحضار    مهندس خودش مختار مطلق است، تاهرچهانجنیر ومتخصص و

،  1396)وکیلی پوپلزائی، عزیزالدین: "سلطنت امان هللا شاه و استقالل مجدد افغانستان"، بخش اول، چاپ اول، کابل  

 (185صفحه 

العاده   م( از کابل بصوب تاشکند حرکت کرد. چون راه  1919اپریل    21)  1298حمل    31بتاریخ  مذکور  هیئت فوق 

به دالیل در آنجا  به مسکو رسید. اقامت هیئت  آن سال  مسدود بود، مدتی در آنجا متوقف ماند و در ماه میزان )اکتوبر(  
انستان مستقل و جلب تفاهم و مختلف ازجمله تماس های مقدماتی با کشور های بزرگ اروپائی در مورد شناسائی افغ

 گرفت.ها مدت تقریباً یک نیم سال را در برنظر مثبت آن

یکی از کشورهائیکه به درخواست هیئت فوق العاده جهت شناسائی استقالل افغانستان و استحکام دوستی و همکاری 
نه تنها افغانستان را به بود که با اعزام یک هیئت با صالحیت به مسکو  عثمانی  ابراز آمادگی کرد، همانا دولت ترکیه  

هیئت رسمی    .حیث یک کشور مستقل شناخت، بلکه حاضر به امضای معاهده دوستی و همکاری بین دو کشور گردید
هریک یوسف کمال بیگ ناظر امور اقتصادی ترکیه و    ـ  رسمیشخصیت  و  دکه به ان مقصد عازم مسکو شد،  ترکیه  

م( بعد از طی 1921مارچ    2ش )1299حوت سال    11اریخ  که بتبودند    آن کشورداکتر رضا نوربیگ ناظر معارف  

افغان افغانی در مسکو به امضاء  دروازی  با محمد ولی خان  ـ ترک را    مراتب مقدماتی معاهده دوستی  رئیس هیئت 
بتاریخ   آنکه  تا  افتاد؛  تعویق  به  مدتی  برای  ترکیه  در  دلیل تحوالت مهم  به  بعدی  متأسفانه طی مراحل   27رسانیدند. 
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افغانستان این معاهده را  زمینه مساعد شد و  (  1922توبر  کا  18ش )1301سال    میزان شاه امان هللا غازی از جانب 

فخرالدین درکابل  وجنرال  ترکیه  جمهوری  سفیرمختاردولت  اولین  پاشا"  مراس"فخری  از   م طی  بعد    نماز   ادای  شاندار 
ابل با شادمانی و هلهله ک  اراکین دولت، بزرگان و مردمجمعه در مسجد جامع عیدگاه کابل در حضورجم غفیری از  

 . ندو به آن رسمیت بخشید ندتوشیح و تصدیق کرد

  جهر قرائت کرد و   همتن معاهده را ب،  بودشده  کشورمحمدولی خان که درآنوقت عهده دار وزارت خارجه  دراین محفل  
سپس اعلیحضرت خطاب به مردم فرمود: بخیال بعضی از شما خواهد رسید که این عهدنامه را در مسکو سفرای ما  

هردولت  »  درپاسخ به سؤال خود عالوه کرد:   شاه    امضاء کرده بودند، چرا در یکنیم سال تصدیق آن تأخیر شده است؟
شد، تغییر بدهد. لهذا بعضی فقرات که به نظر من  چیزی موافق نبابا  حق دارد که بعد از امضاء نمایندگان خود اگر  

درحالیکه مشکل    .« قدری صحیح نمی آمد، دراین مدت با حضور سفیر صاحب با درایت جناب فخری پاشا مرفوع شد
بعد از جنگ جهانی  در ترکیه    ممشکالت ناشی از تحوالت مهطی مدت فوق  اساسی در تصدیق و نهائی ساختن معاهده  

 ، با این شرح مختصر که: موجب این تأخیر گردید ن بود،آکه ترکیه شامل   مرکزی"  اول و شکست "قوای

در جنگ عمومی اول دولت عثمانی که از چند قرن بدانسومرکز خالفت اسالمی بود و با فتوحات دوامدار ساحه وسیع 
به جناح جرمنی ـ اطریش پیوست و کشور    1914را در اشغال خود درآورده و برآن حکمروائی میکرد، در نوامبر  

بلغاریا نیز متعاقب آن به تشکیل جبهه مسمی به متحدین "چهارگانه قوتهای مرکزی" شامل گردید و در برابر انگلیس،  
فرانسه و روسیه داخل جنگ شدند. جنگ چهار سال دوام کرد و قوای  چهارگانه در جنگ با شکست مواجه شدند که  

ود را از دست داد و انگلیس و فرانسه بیشتر آن ساحات ن دولت عثمانی نیزبسیاری از ساحات زیر سلطه خآدر نتیجۀ  
را تحت الحمایه خود قرار دادند. جرمنی  پس از شکست در جنگ نظام جمهوری را اعالم کرد و امپراتوری اطریش  
نیز تجزیه شد. ترکیه عثمانی که قبل از جنگ نظام مشروطه را با حمایت گروه "ترکان جوان" پذیرفته بود، در اثر  

قوای  جنگ   را  استانبول  داشت و حتی  قرار  ترکیه آبه حیث یک منطقه    فاتحدر حال اضمحالل  و  اعالم کردند  زاد 
عثمانی ناگزیز انقره را به حیث پایتخت خود انتخاب کرد. دراینحال مصطفی کمال پاشا که در راس قوای نظامی و 

و بعضی ساحات آزاد سازد  را  د تا استانبول  ملی ترکیه قرار گرفته بود،  راه مقاومت را در پیش گرفت و موفق ش
دیگر را که توسط یونان اشغال شده بود، دوباره بدست آورد. او با این موفقیت محبوب ملت ترکیه شد و بعد ازآن برای  
احیای مجدد کشورش مصدر خدمات بزرگ گردید، تا حدی که او را "اتا ترک" )پدر ترک( لقب دادند.  موصوف در 

نظام دیرینه خالفت اسالمی را لغو و بجایش نظام جمهوری را در ترکیه اعالم کرد و خودش به این   1923اکتوبر    29

 مقام انتخاب شد و توانست کشور خود را دوباره به پا ایستاد کند.

 متن معاهده "افغان ـ ترک":

به مناسبت  که  داخت  انبیانیه شاه امان هللا غازی  به  مختصر    نگاهیقبل از آنکه به متن معاهده پرداخته شود، الزم است  
ش برگزار شده    1301میزان سال    27  خبعد از ادای نماز جمعه بتاری  در مسجد عیدگاه کابلمعاهده    حتوشیتصدیق و

قتاً به همۀ شما معلوم خواهد بود که از . شاه غازی خطاب به حاضران فرمود: »ملت عزیز من! حقی، ایراد کردبود
ایندم بسیار آرزو داشتم و دارم که با برادران مسلمان خود یک مناسبات دوستانه و روابط سیاسی قایم کنم.    طفولیت تا

بعضی سبب ها خواهید دانست که چرا معطلی واقع شد. امروز چیزهای جزئی که در بین ما بود، الحمدهلل لیکن بنابر بر
برطرف شد و من عاجر کامیاب هستم باینکه با برادارن خود دولت علیه ترکیه ـ یک عهدنامۀ دوستانه و محبانه    تعالی

باهم دست ندهیم و شادی و درد  تا وقتی ما مسلمانها  ادامه فرمود: »همه شما میدانید  تبادله میکنیم.« شاه غازی در 
به پای خو ندانیم، گویا بدست خود تیشه  افغانستان بگوید که دولت یکدیگر خود را  باشد دولت  اینطور  اگر  د میزنیم. 

افغانستان   دولت  که  بگوید  ایران  دولت  و  بما چه  بما چه، گویا روزبروز خدا نخواهد هترک هرچه شد،  باشد،  رچه 
با یک برادر خود بمناسبات  افغانستان است،  نامه بسیار مقدس را که فخر  خراب شده میرویم. لهذا امروز یک عهد 
محبت و دوستی صمیمانه امضاء میکنیم. اگرچه تمام آنرا در اخبار ها خواهید خواند، لیکن امروز جمعه که یکروز 

 بسیار مبارک است، میخواهم که که جناب وزیر خارجیه تمام عهد نامه را برای شمایان بخوانند تا بخوبی بدانید.«

 قرائت کرد که متن آن چنین است:ک را افغان ـ تر معاهدهسپس محمد ولی خان وزیر امور خارجیه 

یۀ قلبیۀ همدیگر مربوط و بیک امل و مقصد  شان روابط صمیمبقناعت ایمانی خود    دولتین عالیتین ترکیه و افغانستان»

الیهما بنابرین مطلب که سعادت و فالکت  مقدس متخصص اند بتملک منافع عالیۀ مشترکۀ مادی و معنوی دولت مشار
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عادت و فالکت دیگری شمرده شده، باین احوال موجود که آغاز دور تقیط و انتباه و استخالص عالم شرق دیده یکی س
میشود، بکمال امتنان و شکران دیده حکم نمودند که مانند ازمنۀ ماضیه بی ارتباطی و منفرد ماندن شان ممکن نیست و 

تاریخیۀ ضروریه که به هردو طرف الزم آمده ض می ترتیب وظایف  دولتین متاخبین که طبیعتاً  این هردو  روریست 
یکی دیگری متأثر و متأذی میشوند، قرار داده اند که این وحدت    نبینند که مانند اعضای یک وجود به رنج و آزار یافت

ادی  ، نقل کنند به ساحۀ سیاسیه و آنرا بحالت اتفاق متمعنویه و اتفاق طبیعی را که از مدتهای مدید بین شان جایگیر اس
است بنام سعادت مستقبل عموم شرق و  و رسمی تبدیل دهند و تیمناً موافقت نمودند بعقد معاهدۀ باهمی که مقدمة الخیر

جلس کالن ملی ترکیه یوسف کمال بیگ ناظر امور اقتصادی و داکتر رضا نور  مبرای این مقصد ازطرف حکومت  
افغانستان جنرال محمد ولی خان سفیر فوق العاۀ مرخصی  طرفازالیهما وبیگ ناظر معارف از اعضای حکومت مشار

نمایندۀ تعیین شده، مرخصین مشارالیهم بعد از نشان دادن صالحیت نامه های خود شان و تصدیق کردن برصحت آنها 
 مواد ذیل را قبول کردند: 

انستان بروابط صمیمیۀ وجدانیه (: دولت علیه ترکیه الی ماشاء هللا و به استقالل زندگانی بسر می کنند و بافغ1ماده )

 مربوط میباشد، فرض خود میداند که دولت علیه افغانیه را مستقل بشناسد.

(: دولتین عالیتین عاقدین آزادی و حریت کامله و تملک حق استقالل همه ملل شرق را بهر اصول و طرزیکه 2ماده ) 

 برای اداره و ترتیب حکومت خودها آرزو کنند، قبول میکند و استقالل دولتین بخارا و خیوا را تصدیق مینماید. 

از زمانه های قدیم خدمات برگزیده و رهبری برای عالم اسالم  (: دولت علیه افغانستان دولت علیه ترکیه را که  3ماده )

ع   و  میکندل  کرده  تصدیق  مقتدابها  دولت  گرفت،  بدست  را  خالفت  دولت  .م  که  آنست  جمله  این  در  "مقتدابها"  از  ]مقصد 
 میکند ـ کاظم[  پیرویشیوه فقهای عثمانی  ازافغانستان در امور دینی و اساست مذهب حنفی 

( هرکدام 4ماده  دراز  (:  بخواهد  که  خارجی  های  وحکومت  استیال  سیاست  یک  شرق  و  نماید  تعقیب  استثمارجویانه 

، طرفین عاقدین این تجاوز را عین تجاوز برخود شمرده بوسایط ممکنه تجاوزی بریکی ازین هردو دولت بوقوع بیاید
 در چارۀ آن خواهند کوشید.

سومی که با یکی از طرفین درحالت اختالف باشد، تشبث نمی نمایند،  (: طرفین عاقدین قبول میکنند که با دولت 5ماده )

و یا معاهدۀ دولیه که موافق باشد به منافع دولت سوم و یا مضر باشد به منافع یکی از دولتین معاقدین    ه برای عقد مقاول
لت معاهدۀ خود معلومات  و تعهد مینماید که اگر یکی از طرفین بخواهد گه یک معاهده با دول دیگر عقد کند، پیشتر بدو

 بدهند.

طرفین عاقدین برای تنظیم معامالت تجاریه و مناسبات اقتصادیه و اجنت ها  و شهمندرها ]نمایندگان[ سیاسی (:  6ماده )

 مقاوله نامه های علیحده می نویسند و از اکنون بمرکزهای جانبین سفیر میفرستند. 

خصوصی و منتظم احداث میکنند و یکی آن اولتر متقابالً یکدیگری طرفین عاقدین در بین خود پوسته های  (:  7ماده )

احوال و وضعیت های دیگر و ازهرنوع احتیاجات و آرزوهای تجارت و ازازازمعارف واسی خود ویرا از وضعیت س
 خود خبر میدهد.

متعلمین ملکی و افسران   حکومت ترکیه برای افغانستان بطور اعانت فنیه و علمیه تعهد میکند که هیئت از(:  8ماده )

بعد از اختتام این مدت مقرره    عسکری بفرستد. این هیئت متعلمین و افسران کم از کم پنج سال صرف مساعی میکند.
اگر حکومت افغانستان خواهش نماید، میتواند از دولت علیه ترکیه دیگر یک هیئت صاحب منصبان عسکری ترکیه را  

 تادن آنرا تعهد میکند.علیه ترکیه فرس طلب نماید. حکومت

اعتباًر مرعی االحکام 9ماده ) آنزمان  از  به بسیار زودی به مرکز های جانبین تصدیق میشود و  نامه  این معاهده   :)

 میشود. 

ستخط شد. این  د(: این معاهده نامه دو نسخه نوشته در ماسکو تنظیم و ترتیب یافته ازطرف مرخصین طرفین  10ماده )

 هجری شمسی تحریر شد.    1299 حوت 11 خمعاهده بتاری

 امضاء : محمدولی سفیر فوق العاده
 یوسف کمال بیگ ـ داکتر رضاءنور بیگ 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پس از  م( درمسجد جامع عیدگاه شهر کابل  1922اکتوبر    18هجری شمسی )  1301میزان    27معاهده فوق بعداً بتاریخ  

اللتمآب جنرال فخرالدین پاشا سفیرمختار دولت جمهوری جان هللا غازی ومنماز جمعه بوسیلۀ اعلیحضرت شاه ا  ادای
وکیلی پوپلزائی: "سلطنت  مزید دیده شود:  )برای شرح    ین تبادله شد. بجان  ینباسناد مصدقه  ترکیه تصدیق و امضاء و  
 (481تا  476صفحه شاه امان هللا..." جلد اول، 

  به حضور شاه غازی   از امضای  معاهدهجنرال فخرالیدن پاشا سفیرمختاردولت ترکیه ضمن ابراز خشنودی و شکران  
شوکت مآبا! آرزوی اتحاد بین دو ملت ترک و افغان که متحرک و متحسس همین مقصد و اصل بوده به  چنین گفت: »

یۀ اسالمیه بهمدیگر مربوط و متحد و در سعادت و فالکت باهم مشترک اند، هلل الحمد  رابطۀ صمیمیه قلبیه و منافع عال
ه که  یامروز بصورت علوی و درخشان بساحۀ فعالیت منتقل میشود و مناسبات سیاسیه و وحدت معنویه بین دولت ترک

دلهائیکه از نفاق و تفرقه   دارای خالفت کبرای اسالمیه و دولت افغانیان باین صورت در صحنه سیاست تائید میگردد ـ
واقعۀ مهمۀ سیاسیه مرهم پذیر و سر از نو حیات تازه یافته و    بین عالم اسالم داغدار گردیده بود، شبه یی نیست که باین

: »شوکت مآبا! ازین جهت که نسخۀ عهدنامه باهمی دوملت برادر و دو عالوه کرددر پایان گفتار خود    اوابد.«  می ی
دیع نموده میشود و دولت متحد و متفق امروز از طرف شاهانه بزیر بیرق ذیشان افغانی پیچیده به ملت و حکومتم تو

به بیرق  بشرف تسلیم آن مشرف میگردم و نسخه دیگر آنرا که ازطرف ملت و حکومتم بحضور شاهانه فرستاده شده  
ذی شرافت عثمانی پیچیده بشرف تودیع آن نائل میشود، افتخار و مباهات مینمایم. خداوند این بیرق های را که نسخه  

معنوی    ، رهبرهای عهدنامه مان بدان پیچیده تبادله میگردد، برای ایفای آن وظایفی که بمقابل هم بر ادای آن مجبوریم
 گرداناد آمین.« 

مراسم تبادله اسناد مصدقۀ    نشان ساخت کهباید خاطر    معاهده افغان ـ ترک شکل رسمی پیدا میکند و امابا این ترتیب  
اکتوبر    29بعداً بتاریخ    که نظام مشروطه با حفظ خالفت عثمانی قایمقام بود  زمانی صورت گرفت که در ترکیه  معاهده  

نظام جمهوری را در وقتی قدرت بدست مصطفی کمال پاشا رسید، او انحالل خالفت عثمانی را اعالم کرد و    1923

در ترکیه هنگامی صورت گرفت که در افغانستان شورش مشهور به "مالی   . این تغییر مهمترکیه جانشین آن ساخت
شاه تحت فشار عناصر در حال گسترش بود و  تحوالت جدیده حکومت امانی  در برابر  لنگ" در ساحات جنوبی کشور  
ماه سرطان  را درلویه جرگه  دومین  حساس وقتی شاه امان هللا غازی    همچو وضعدر  .محافظه کار دینی قرار داشت

با کشورهای دوست  دائر کرد و موضودر کابل    1303 مطرح در اجندای مباحثات لویه جرگه  ع معاهدات دولت را 

ماده   مۀ "مقتدابها" در، بخصوص ذکر کلمهوریتساخت، در رابطه با تحوالت تغییر نظام در ترکیه از خالفت به ج
ذیالً به  سوم معاهده از یکطرف و انحالل خالفت از طرف دیگر موجب مباحثات جدی در آن لویه جرگه گردید.  که  

 شرح آن پرداخته میشود. 

 ادامه دارد()
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