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 به سقوط و عروج خانواده سردار یحیی خاننگاهی مختصر 

 م( و یک بیست )بخش 

 توسل به راه حل سیاسی یک اقدام معقول! 

هفته درجنوبی هنوز درحال پیشرفت بود، شاه امان هللا پیشنهاد متارکه  با وجودی که جنگ درطول سه 
بتاریخ   انگلیس  جانب  که  و    1298جوزا    12)  1919جون    3را  نمود  قبول  بود،  کرده  ارائه  ش( 

جنگ را متوقف ساخت و بعد ازآن تاریخ با استفاده از این دست آورد مهم نظامی، خواست تا داعیه  
ا را  افغانستان  کند زاستقالل  دنبال  مذاکرات سیاسی  آدامک   . طریق  افغانستان شناس مشهور    لودویک 

راجع به پی آمد نهائی جنگ سوم افغان وانگلیس به  افغانستان دارد،    ۀ ثار متعدد در بارآکه    امریکائی 
این نظراست که: »برتانیه درجنگ سوم افغان پیروزنگردید، هردوطرف اراضی یکدیگر را اشغال  

و نگرفت  صورت  کن  فیصله  وپیکارهای  بودند  ازکرده  یک  مشخص    هردو هیچ  بصورت  طرف 
غانستان خاتمه داد وافغانها حق دارند که  شکست نخورد، لیکن این جنگ به تسلط و اقتدار برتانیه دراف

اعالن نمایند، ولو اینکه درنهایت این پیروزی را در ساحه دیپلوماسی بدست  درآن جنگ خود را پیروز
آنرا در اینکه  تا  افغانستان از زمان  میدان جنگ کمایی کرده باشند.«  آوردند،  )"تاریخ روابط سیاسی 

 ( 151ه علی محمد زهما، ...صفحه  ترجم امیرعبدالرحمن خان تا استقالل"،

د:  کراز دو مسیراستفاده  درعین زمان    استقالل کامل کشور ازطریق سیاسیبرای نیل به    شاه امان هللا
تحت ریاست علی احمدخان به راولپندی  هیئت رسمی برای مذاکره با جانب انگلیس    اولینیکی اعزام  

نام "سفارت   سیاسی سیار   اعزام یک وفد   دیگر  و  ادامه مذاکرات بعدی   و العاده" بریاست  فو  تحت  ق 
دروازی   خان  سپس  محمدولی  و  شوروی  روسیه  به  جهت  نخست  اروپائی  کشورهای  بعضی  به 

   شناسائی رسمی دولت مستقل افغانستان و برقراری روابط سیاسی بین آن کشورها با افغانستان. 

درگوش داشت که    شاه امان هللا در سیاست خارجی نصیحت پدرکالن خود امیرعبدالرحمن خان را جدا  
را کشور  به    باید  ولی  کرده،  استفاده  هردو  رقابت  از  که  نگهدارد  محفوط  )شیروخرس( طوری  بین 

هیچیک آنها اعتماد نکند، درغیرآن تمامیت واستقالل کشور مواجه به خطرجدی خواهد شد. بنابرآن  
تعرض آنها به    شاه نمیخواست سیاستی را پیش گیرد که به منافع همسایه گان صدمه رساند وموجب 

نفع   به  را  ها  انگلیس  به  نزدیکی  که  مقایسه عصرپدرکالنش  به  امان هللا  شاه  افغانستان شود. مشکل 
و  دیده  آن    کشورروابط خارجی  استقالل  از  سلطنت خود  داشت.  چشم پوشیده  دربدل  بارز  بود، فرق 

گلیس  نا  ازهمه باالتر بود وبرای نیل به این هدف باید با کامل کشوربرای شاه امان هللا  کسب استقالل  
بنا پرداخت،  مقابله می  به  درء   ها  ازدر  آناگزیربود  کنار  غازبا روسیه  ازموفقیت  آدوستی  بعد  شاه  ید. 

ازطریق سیاسی برای حصول استقالل دست بکار شود ودراین حال با انگلیس   دراقدام نظامی کوشید تا
 ها نیزازمسامحه ومدارا کار گیرد.  

ی در راولپندی، بعدا  مسیوری  و برتانهند   هیئت های با  اگرچه بحث مفصل پیرامون مذاکرات سیاسی  
و بعضا  نظرات    این نوشته به دوراست بحث  النی کابل از موضوع طو ( و درنهایت مذاکره  ی)منصور
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متفاوت میباشند، اما به دلیل اهمیت آن    نحوه توافقات طی سه دوره مذاکرات و قضاوت ها راجع به  
 نکات مهم آن اشاره گردد:  بعضی ش میشود با اختصار به کوشاین مذاکرات و پی آمدهای مهم آن 

 مذاکرات در راولپندی:دور اول  

سرهملتن  باهیئت انگلیسی زیرنظر"بارکزائی )وزیرداخله(  به ریاست علی احمدخان  وراول مذاکرات  د 
ایراد  1919جون  26بتاریخ  راولپندی    گرانت" در  با  دراولین جلسه سران هردو هیئت  آغاز گردید. 
ها نقاط نظر خود را بیان کردند. گرانت به افغانها اخطار داد تا قبایل را زیر کنترول بگیرند   سخنرانی 

وگفت: با وجود آرزوی حکومت وی برای صلح، برتانیه نمیتواند حوصله بی پایان در برابر تجاوز  
بود که شاه امان هللا    ه ای اعالمی  به جاهل نماید. این گفته گرانت درارتباط  قبایل نشان داده و از آن ت 

و  ه  و ازحمایت مردم افغانستان و قبایل سرحدی یاد کرد   هحین ورود هیئت صلح به هند اشاعه نمود 
بود گفت عزت  ه  و  احترام  و  آمد  بدست  آبرومند  صلح  اگر  شده،  برقرار  متارکه  که  فرصت  دراین   :

ن چه بهتر و اگر چنان نشد، وی تادم مرگ جهاد را ادامه خواهد داد. علی  آ ردید، از  افغانستان حفظ گ
اشاره کرد خان  احمد   درهند  قوانین جدید  به  بیانیه خود  و     در  قبایل گردیده  بر مردم  که موجب ظلم 

افغانستان بیشتر   به دوستی  نینیاز  عالوه کرد که حکومت هند  با هند، و  افغانستان  تا دوستی  ز  دارد 
افغانستان در جنگ جهانی    ی)اشاره به بیطرف  تصریح نمود که افغانها از دوستی با هند پاداش نگرفته

افغانستان برای صلح درخواستی نداده بلکه برای بار نخست سکرتری خارجه    اذعان داشت که ( و  اول
فرس  به صلح  راجع  درهند  افغانستان  نماینده  خان  عبدالرحمن  توسط  امیر  به  پیامی  او  هند  بود.  تاده 

 نیزم همدست شوند. وپیشنهاد کرد برتانیه و افغانستان باید در برابر تهدید کم

بتاریخ   درباره مشکالت برتانیه از  خان  دایرگردید، علی احمد    1919جوالی    29در جلسه دوم که 
با  د و علت آنرا خصومت برتانیه با افغانستان وانمود کرد و دراین ارتباط  نمورهگذر قبایل صحبت  

به نوبه  گرانت  گردید.  وابط افغانستان با برتانیه موجب خراب شدن رکه  کرد  قانون "بل روالت" اشاره  
همان قرار  باید به  که    نمود و اصرار    یاد کرد   ،از روابط قبلی که برتانیه با دو امیر گذشته داشت خود  

برگشت به قراردادهای گذشته را به شدت رد کرد و گفت    خان ، ولی علی احمد و ترتیب ادامه داده شود 
مان طیارات برتانوی به  د دارد و نیز از بمبارپافشاری  افغانستان برای استقالل داخلی و خارجی خود  

کابل و جالل آباد یاد کرد که در اثر آن مقبره دو امیر گذشته خساره دیده بود. بعد از پایان جلسه دوم  
یطی حاضر نیستند  رابرتانوی اطالع داد که افغانها تحت هیچگونه شد رجه هنگرانت به وزیر امور خا

افغانها برای تعدیل و تنظیم امور سرحدی سراز نو تالش  ابط خارجی خود بگذرند و نیزواز استقالل ر
  و نیزاستقالل کامل افغانستان   قبایلی به افغانستان داده شود   ات دیگر ساحدارند و میخواهند وزیرستان و

 بط دارد.با آرزومندی انتقال خالفت اسالمی به افغانستان ر

گرانت تقاضاهای برتانیه را به طرف افغانی ارائه کرد    ،جوالی دایر شد   31در جلسه سوم که بروز  
ه  ب تعدیالت دوجانبا ارائه طرح معاهده و   آگست(   4)مجلسه چهار دراحمد خان همه آنرا رد نمود.    علی و

"حکومت افغانستان" در معاهده گنجانیده   د گفت که بجای "امیر افغانستان" بایخان درمتن آن علی احمد 
بعضی   باید  نیز  و  امیر  با شخص  نه  گیرد،  دو حکومت صورت  بین  معاهده  که  معنی  این  به  شود 
عبارات خفت آور که مسئولیت جنگ را بردوش افغانستان می انداخت، از متن معاهده حذف شوند.  

و خواهان تادیه    ت تادیه مبلغ یک کرور روپیه امانت امیر قبلی نزد برتانیه یاد کرد طرف افغان از باب
آن به امیر جدید گردید و نیز درباره تعیین یک کمسیون مشترک برای عالمه گذاری نقاط سرحدی که  

  هرگونه اقدام ازتا    خواست تا آنوقت مشخص نشده بودند، الی شش ماه تقاضا نمود و ازحکومت برتانیه  
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سه  خان  . علی احمد  دوری جوید   علیه قبایل تا زمانیکه مذاکرات برای معاهده صلح صورت میگیرد،
کرد:   پیش  معاهده  عقد  برای  را  ذیل  داشته    1شرط  واحد  دشمن  باید  برتانیه  و حکومت  افغانستان  ـ 

م قلمرو قبایل را  ـ برتانیه تما   3ـ حکومت برتانیه باید افغانستان را از نظر نظامی تقویه کند؛    2باشند؛  
اداره نماید و نیم مصارفی را که برتانیه برای     درست   نرا به ترتیب آ به افغانستان واگذارد تا افغانستان  

 برای کنترول قبایل تخصیص داده، به افغانستان بپردازد.

گرانت تقاضای فوق را نپذیرفت، اما بعضی تعدیالت را در متن مسوده معاهده متقبل شد و یک نظر  
افغانستان اظهار کرد و گفت که درباره  افغانستان  ی س  : جدید را  به  بود که  این  تمام مدت  در  ما  است 

که زمان    زادی آهمان   میکرد  فکر  نیز  برتانوی  السلطنه هند  نائب  بدهیم.  میداند،  اساسی  که حاال  را 
بدست   برای  افغانها  که  داد  اطالع  لندن  به  و  رسیده  فرا  امتیازات  استقآاعطای  با  وردن  شان  الل 
ن نگردد،  تائید  شان  استقالل  زمانیکه  تا  و  ورزند  می  اصرار  تمام  افغانستان  مسرسختی  به  یخواهند 

دنبال   توسط برتانیه  افغانستان را  امورخارجی  بود که گرانت مسئله کنترول  دلیل  به همین  برگردند. 
و   بود  آنکرد  کردار ک ماده  به  آنرا  د رفتار  و   ه  با  رابطه  در  امیر  نائب  آینده  بپذیرد.  برتانیه  با  وستی 

  ت ذریم، شاید بعد ازاین آب حیات را بدس گدر می  ب السلطنه احساس میکرد که : »اگر ما حاال از سر آ
خواهد رسید    ی یعنی او فکر میکرد که با اعطای استقالل در روابط خارجی افغانستان، روز  ،آوریم«

 خواهند نمود.  همکاریکه خود افغانها در این مورد از انگلیسها تقاضای 

د و دو روز بعد  نموافغانها ارائه  ه  آگست گرانت متن معاهده خود را ب  6  خدر جلسه پنجم بتاری   باالخره
ـ تأسیس و برقراری    1آنرا امضاء کرد که مشتمل برمواد ذیل بود:  خان  علی احمد  ( 1919آگست   8)

باقیمانده و قطع تادیه مستمری    ـ ضبط اعانۀ  3ـ جلوگیری تورید اسلحه از طریق هندوستان؛    2صلح؛  
امیر؛   منافع مشتر  4به  افغان روی موضوعات  با هیئت  ماه برتانیه  بعد از سپری شدن شش  و    ک ـ 

دوبار می  ۀ تأسیس  مذاکره  دیرینه  دوستی  کردار و  کروابط  با  افغانستان  براینکه حکومت  مشروط  ند، 
ـ پذیرفتن سرحد    5دوباره کمایی کند؛  اعمال خود نشان دهد که صمیمانه میخواهد دوستی برتانیه را  

  توسط کمسیون برتانوی هند و افغانی طوریکه سابق تعیین گردیده و عالمه گذاری آن بخشهایی سرحد  
 . است  نشده ی که تاحال عالمه گذار

درحالیکه برتانیه با بی میلی استقالل افغانستان را قبول کرد، مجبور بود به وعده خود وفا نموده و به  
ات آینده که شاید روابط سابق افغان و انگلیس دوباره برقرار گردد، انتظار بکشد. با این  امید انکشاف
تصریح  رآن د د و بسپارعلی احمد خان  نرا به  آبنویسد و تا نامه ای جداگانه  حاضرشد گرانت  امیدواری 

 . «افغانستان گردد درمعاهده چیزی وجود ندارد که سبب مداخله در استقالل داخلی و خارجی »که: کند 

و گرانت در برابراین سوال که معاهده را نشر میکند، جواب    این نامه در معاهده شامل نبود   اگرچه
نامه   گفت  زمان  درعین  و  داد  و  را  مثبت  کرد  آنرا  انشرنخواهد  میتوانند  افغانها  به  ما  و  نشر  طبع 

این معاهده قوای برتانوی بروز    .  بسپارند  بول  14برطبق  دک و دکه را تخلیه کردند و  آگست سپین 
بروز   گذاری سرحد  در    13عالمه  از سفیرانگلیس  مذاکرات صلح  تکمیل گردید. طی مدت  سپتمبر 

و بعد ازاندک مدتی به او    در تجرید قرار داشت کابل حافظ سیف هللا خبری نبود، درحالیکه او درکابل  
آگست در دربار    14کابل آمد و بروز  به همین ترتیب هیئت افغانی به  اجازه برگشت به هند داده شد.  
گردید. باریاب  امان هللا  دیده شود:    شاه  مذاکرات صلح  اول  دوره  جلسات  جریان  مزید  شرح  )برای 

استقالل"....  آدامک،لودویک:   تا  خان  امیرعبدالرحمن  اززمان  افغانستان  سیاسی  روابط  "تاریخ 
 ( 167تا  151صفحه
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وکیلی   نگارپ وپ استادعزیزالدین  واقعه  و  نویس  مستند  باستان"  لزائی  کابل  "فرهنگ  کشوردرکتاب 
عنوانی دارد: "امضای آخرین سند استرداد استقالل در کابل" که در ذیل آن چنین می نگارد: »سردار  

  1298برج اسد سال    18علی احمد خان بارکزائی ناظرامورداخلیه و سرهملتن گرانت بتاریخ دوشنبه  

میالدی در    1919آگست    10هجری قمری موافق    1337ذیقعدة الحرام سنه    14بق  هجری شمسی مطا 

  27و چهارشنبه    26راولپندی معاهدۀ استرداد استقالل افغانستان را امضاء کردند. بروزهای سه شنبه  
خارجیه( کابل بحضور  مورااسد سال مذکور بحث و مباحثه در قصر زرافشان )مقام مؤقت نظارت  

ا ملی  داشت سرقهرمان  ادامه  شاه  هللا  امان  اعلیحضرت  مواد    .فغانستان  »چون  نویسد:  می  پوپلزائی 
معاهده مطابق به شان و شرف افغانستان بطور دلخواه تمام شد، اعلیحضرت امان هللا شاه آن سند مهم  

م[ بقلم خود امضاء  1919آگست    18شمسی ]  1298اسد سال    28را درکابل در قصر زرافشان بتاریخ  

حفظ گردید.  ن قلم خود رنگ یادگاری در الماری دارالتحریر شاهی )ارگ دارالسلطنه کابل(  نمود. ای 
اعلیحضرت غازی بعد از مراسم امضاء، حاضرین دربار سلطنت را مخاطب قرار داده گفت: "بعد  
یا مرده، شما ملت نجیب و غیورافغانستان این روز خجسته را همه   ازین اگر امان هللا زنده باشد و 

: "فرهنگ  ه بنام عیدملی وخاطرۀ شریف استرداد استقالل کشور جشن بگیرید."« )وکیلی، پوپلزائیسال
قصر  ]  (873ش، جلد دوم، صفحه  1387کابل باستان، نشرات وزارت اطالعات و فرهنگ، چاپ اول  

فغانستان بانک فعلی اعمار  زرافشان عمارتی بود که در زمان امیرحبب هللا خان سراج الملت در مقابل هوتل کابل و در جوار دا 
تخریب   در ضمن  سلطنت  اخیر  دهه  در  و  بود  جاگزین  در  مطبوعات  مستقل  ریاست  بعدا   و  دربار  وزارت  زمانی  و  بود  شده 

 . [ زار قرار داشت، نیز تخریب شد سینمای قدیمی کابل و وزارت معارف و احداث پارک زرنگار این قصر که در حالت 

آنوقت  ی دیگربا جمعمرحوم غبار که اساسا    پیشنهاد متارکه ازطرف  از بزرگان دولت  مخالف قبول 
ه امان هللا بود، بر ماده پنجم  معاهده صلح یعنی پذیرفتن سرحد بین هند و افغانستان  اانگلیسها بوسیلۀ ش

تخطی یک  وآنرا  داشت  انتقاد  بود،  گردیده  تعیین  قبال   هدایات صریح    که  از  خان  احمد  علی  بزرگ 
و می نویسد: »علی احمدخان با وجود چنین هدایات صریح، معاهده صلح را به ضرر    دولت پنداشته

و خود بکابل    ]؟[   گذاشت اختیار حدود یک کشورغالب را بطرف مغلوب  ملت افغانستان امضاء کرد و
غبار می افزاید: »پیش از آنکه علی احمدخان محاکمه رسمی و محکوم گردد، شاه او را    ؛برگشت«

"توقیف" و آنهم    ورا  مورد عتاب قرار داد، ولی آخرین جزایی که برای او تعیین نمود بخواست و حض 
احمد خان درسال بعدا  علی  بود،  ق   1921درعمارت شخصی اش  با    گرفت رارمورد عفوشاه  ومتعاقبا  

  گردید.« )غبار، میرغالم محمد: "افغانستان دربزرگی مقرر های    ست پخواهرشاه ازدواج کرد و در
 ( 776لد اول، صفحه ج"،  تاریخ مسیر

نیستند امور  شاه امان هللا هم میدانست که انگلیس ها به هیچ وجه حاضر این مورد باید عالوه کرد کهدر
تجدید نظر نمایند و حتی احتمال داشت    ی قبلیحدود سرحد بر  به افغانستان بسپارند و  را قبایل سرحدی  

مذاکرات صلح   بهانه  همین  به  انگلیسها  به  که  نحوی  به  را  افغانستان  خارجی  استقالل  روی  وبحث 
با   توانست  احمد خان  به کشور گردد. علی  به برگشت  با دست خالی مجبور  اندازند و هیئت  تعویق 

ان هللا به استناد آن استقالل کامل افغانستان  حصول یک نامه از گرانت سندی را بدست آورد که شاه ام
افغانستان مستقل را اقدامات بعدی  با    توانست بدانوسیله  و د  کررا اعالم     ن ضم   زمینه شناسائی رسمی 

. اینکه شاه امان هللا برعلی احمد خان  عمال  فراهم نماید اعزام سفارت فوق العاده به کشورهای اروپائی 
یک تاکتیک سیاسی بود و"با یک تیر دو  ر قرار داد، به احتمال قوی  نظقهر و او را در منزلش زیر

فاخته را نشان گرفت" یعنی از یکطرف استقالل کشوررا با دست آورد آن معاهده و نامه گرانت اعالم  
را امیدوار  قبایل سرحد  نمود تا  ابراز    ماده پنجم معاهده  رضایتی خود را از  نا   کرد و ازطرف دیگر
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فضای گرم    تاکتیک خواست تا  نشاه با ای   .ان ازقیام و آزادی آنها حمایت خواهد کرد که افغانست   سازد 
استقالل کشور  شناختن کامل  رسمیت    بربه دربرادرصورتیکه برتانیه درمذاکرات بعدی  را،  جهاد قبایل  

  بهانه تراشی نماید، باردیگر جوش و خروش جهاد مردمان قبایلی را تقویه و برتانیه را از این ناحیه 
شاه امان هللا در این فرصت نامه    تحت فشار قرار دهد، چنانچه بعدا  شاه به همین ترتیب عمل کرد. 

امتنانیه عنوانی شاه برتانیه نوشت و از شناسائی استقالل کامل افغانستان تشکر کرد، ولی شاه برتانیه  
 از دادن جواب دوری جست. 

 ذاکرت در مسیوری : دور دوم م

محمود طرزی   1920اپریل  17در  ات مذاکردور  دومین   ریاست  افغانستانامور وزیر  به    در   خارجه 
آغاز گردید و ریاست هیئت برتانوی را دابس سکرتری  کوه های همالیا    دامنهدر  (منصوریمسیوری )

خارجه حکومت هندوستان بدوش داشت. دابس در بیانیه خود بیشتر روی دو موضوع تأکید کرد: یکی  
تبلیغات افغانها علیه برتانیه ودامن زدن به هیجانات قبایل سرحد و دیگرتقویه سیاست بلشویک ها و  

مخ ماموران  برای  دهلیز  ساختن  برفی  آماده  برتانآنها  مبنی  ضد  را  افغانها  موقف  طرزی  اما  یه؛ 
ملل مراودات و معامالت آزاد  میکوشد با سایربیان کرد و گفت که افغانستان    تجرید بیرون شدن از بر

اپریل دابس به هیئت افغانی اطمینان داد که برتانیه استقالل    19مورخ    مبرقرار کند. در جلسه روز دو
عقد پیمان دوستی نمیتواند نمایندگی سیاسی افغانستان را در  برسمیت شناخته، لیکن قبل از افغانستان را

میکرد و میگفت که افغانستان میخواهد یک تعداد  لندن بپذیرد، درحالیکه طرزی برآن موضوع اصرار
کشور آن  به  تحصیل  غرض  را  ونیزمحصالن  دارد  را    میخواهد اعزام  خود  ضرورت  مورد  اشیای 

خریداری نماید، نه ازطریق هند و گفت که افغانستان حاضر است نمایندگی سیاسی  آن کشور ما  ازمستقی 
 .  برتانیه را در کابل اجازه تأسیس دهد 

)در چهارم  اخراج    22جلسه  موضوع  که  بودند  برآن  خارجیاپریل(افغانها  از  برتانیه  مخالف    اتباع 
با م نباید مطرح بحث شود، زیرا چنین موضوع مغایر  بین  افغانستان  همان نوازی اسالمی و اصول 

میباشد. نظر   المللی  این  به  افغانی  به  هیئت  کند،  معامله  برتانیه  با  میدهد  ترجیح  افغانستان  که  بود 
، درآنصورت موضوع روابط با بلشویک ها و  شرطیکه برتانیه حاضر به قبول خواسته های ما باشد 
کرد و اما میخواهیم بدانیم که برتانیه به ما چه  نیزپناه سیاسی به مخالفان هندی را میتوان بسهولت حل  

و بهتراست امور آنرا به افغانستان واگذار شوید و  میدهد؟ ما هنوزهم برداعیه وزیرستان جدی هستیم  
یا اینکه یک حوزه مستقل و آزاد قبایل را به وجود آورید که به حیث یک حایل بین افغانستان و قلمرو  

برتانی  اگر  و  باشند  کرد. برتانیه  خواهد  ترک  را  هند  افغانی  هیئت  نکند،  توجه  ما  خواست  این  به    ه 
عراده توپ را برای    6نظامی همراه با  مشاور نفر  60درعین حال طرزی اعتراف کرد که افغانستان  

  کمک به امیربخارا ارسال داشته و درنظر دارد به نیروهای ضد بلشویک در فرغانه نیز کمک نماید 
وزیرستان به افغانستان واگذارده شود، افغانها حاضرند با برتانیه یک اتحادیه را  اگر    کرد که   عالوه و

 تأثیر روسها نجات دهند.  ترکمانها، بخارا و خیوه را از زیر د ون علیه بلشویک ها امضاء کن

آنکه   تا  افتاد  تعویق  به  مذاکرات  ادامه  موقع  ولی    آغازدیگربار   1920جون    7بروز دراین  یافت، 
موضوع قبایل مطرح شد و حکومت لندن به    زهمجون با   23ذاکرات به آهستگی پیش میرفت. بروز  م

هند صالحیت داد به افغانستان اعانه بپردازد، مشروط براینکه افغانها با قبایل علیه برتانیه توطئه نکنند  
به   ندهند   خارجی هائیکه و  پناه گاه  ا.  مخالف هند باشند،  اما میدانست که  فغانها در بدل  حکومت هند 

 روابط خارجی آن کشور را کنترول نماید.   نخواهند داد پرداخت اعانه به کسی اجازه 
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( وضع سیاسی منطقه به نفع افغانها  1920جوالی    18اپریل تا    17در جریان مذاکرات مسیوری )از  
ایران   جدید  حکومت  کرد:  فرستاتغییر  مسکو  به  مذاکره  برای  را  را  د هیئتی  آذربایجان  بلشویکها   ،

، درعراق عربها قیام کردند و  استحکام بخشید ، مصطفی کمال اقتدار خود را در اناتولیه  تصرف کردند 
طغیان و هیجان واداشت به  را  مردم    " امرتسر "سفاکی ها دراستبداد وهندوستان مسئله خالفت و نیزدر

که در کابل  و هجرت مسلمانهای هند به افغانستان بیشترشد. درهمین موقع نماینده شوروی "سوریتز"  
 بود، از مسکو هدایت یافت تا با افغانستان یک معاهده امضاء کند. 

معتقد ساخت که روسها میخواهند افغانستان را برعلیه برتانیه تحریک نمایند  را  س  باین رویدادهای دا
تا   آن رسیده  موقع  که  فکر کرد  بنابرآن  دابس  و  نماید.  دستی را عقد  پیمان  افغانستان یک  مسوده  با 

و  کرد  ارائه  را  تآدر  معاهده  برای  ترتیباتی  و  شناخت  برسمیت  را  افغانستان  استقالل  سیس  أن 
امور قبایل ماورای سرحد بپرهیزد  مداخله درنسلگری گرفته شد. برطبق این مسوده افغانستان باید ازقو

ابراز آمادگی کرد تا  و فعالیت های ضد برتانوی را در کشور خود اجازه ندهد و برای اینکار برتانیه  
موادی مورد ضرورت افغانستان را در دسترس  لک روپیه به افغانستان معاونت کند و مقدار   18مبلغ  

ن  آ، اما وایسرای هند الرد چلمسفورد با این مسوده موافق نبود و نمیخواست با افغانستان درقرار دهد 
 کند.  فرصت هیچ نوع تعهدی را قبول نماید و یا معاهده را امضاء 

دابس به هیئت افغانی یک یادداشتی را سپرد    1920جوالی    24دراخرین جلسه بین هردو هیئت بروز
د از سه  ینده موکول کرد. هیئت افغانی بعآکه مواد آن با مسوده معاهده مشابه بود و عقد معاهده را به  

با ارمغان وعده تصفیه امور بکابل برگشت. در کاب با  مذاکرات  ل  ماه مذاکرات خسته کن فقط  شانرا 
کنند، فورا     ء"سوریتز" در ماه آگست و سپتمبر ادامه دادند و چون با برتانیه نتوانستند معاهده را امضا

افغان روس را امضاء کرده برای تصویب به مسکو فرستادند که حکومت   با روسیه مسوده معاهده 
   ت به این اساس مذاکرا  یب نماید. مسوده تذکار یافته بود، آنرا تائید و تصوآنچه دربانبود  حاضرروسیه  

 ( 195تا  184)شرح مزید: آدامک، مأخذ فوق الذکر...، صفحه   مسیوری چندان به نتیجه نرسید.

 دور سوم مذاکرات در کابل:

در ماه  از جانب افغانستان و دابس از جانب برتانیه  تحت ریاست طرزی    وم مذاکرات در کابلدور س 
برقرار  دو موضوع یعنی نفوذ بیشتر روسیه بطرف جنوب و    تحت الشعاع بخصوص    1921جنوری  

ان از یکطرف و تبلیغ اینکه جرمنی دوباره به پا خواهد ایستاد ازطرف  کردن روابط نزدیک با افغانست
کابل  که در  جمله جمال پاشا از  " ترکان جوان" جمعیت    بعضی از حضور آغاز گردید و درقبال آن  دیگر

لعت  دولت امانی همکاری میکرد و نیز طمورد تربیه نیروهای نظامی افغانستان بادرداشت و  حضور
برتانیه را  نکاتی بود که  تبلیغ میکردند،  به نفع جرمنی  یای میانه فعالیت داشتند،  بی و انورپاشا در آس
اهده تنظیم   مع  ن و انگلیس را بر طبق یک امی کشانید  تا روابط افغبا افغنستان  بسوی مذاکرات مجدد  

روسیه   قونسلگریهای  تا  ندهند  اجازه  و  سرحد درنمایند  نیز   هند   امتداد  و  گردند  مثل  تانیه  بر   تأسیس 
 . ادامه دهد  از جمله وزیرستان  ماورای سرحد  بایل حاکمیت خود در ق گذشته بر

  1921ماه دسمبر  8ز و تا  آغاجنوری    20دابس مسیر مذاکرات را به چهار مرحله تقسیم کرد که از  
به پایان رسید. در هر مرحله بحث روی نکات مشخص صورت گرفت و در جریان مذاکره در هر  
بین هیئت های طرفین صورت گرفت که رسیدن بیک نتیجه قطعی را   دوره جر و بحث های جدی 

و ساخت  می  در دشوار  مذاکرات  صورت  همین  شد مرحلۀ  به  مواجه  بست  بن  به  دابس  چهارم   .
میخواست از متن دقیق معاهده افغان روس آگاه شود و نیزاز نفوذ روسها در افغانستان جلوگیری نماید  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 7 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

 

ماورای   قبایل  در مورد  برقرار شود و  لندن  با  مستقیم  تا روابط  داشت  برآن  افغان اصرار  و طرف 
خره  باال   ،مذاکرات طویل که یازده ماه بطول انجامید   ه ای . در نتیج بیک تفاهم برسد سرحد با برتانیه  

دوستی معاهده  یک  امضای  روابط  بجای  معاهده  یک  امضای  به  امور    همجواریحسن  ،  تنظیم  و 
همچنان  آن طرفین  منتج گردید که در  هده کابل( ا) مسمی به مع بین افغانستان و برتانیه  ت تجاری  مبادال
نمایند در کشورهای  را  کردند نمایندگی های سیاسی خویش  موافقه   تبادله سفرا    یکدیگر تأسیس  و به 

افتند و خط  ، ولی در مورد سرنوشت قبایل ماورای سرحد به کدام نتیجه قطعی دست نی مبادرت ورزند 
تا    195صفحه  ....،: آدامک، مأخذ فوق الذکرد ی شرح مز برای  ).  بجایش باقی ماند   مثل سابق  دیورند 
208) 

عنوان ش(  1300عقرب    30)  1921نوامبر  22خ  بتاری تحت  علیه    معاهده  دولت  فیمابین  "معاهده 
طرف برتانیه سر  افغانستان و دولت بهیه برتانیه" ازطرف افغانستان محمود طرزی وزیر خارجه و از

ماده بطور مشرح به امضاء رسید که در ماده اول آن    14هیئت برتانوی در جمعا    هنری دابس رئیس 
بالمقابل تمامی ح نین آمده است: »دولتی چ قوق استقالل داخلی و خارجی  ن علیتین برتانیه و افغانستان 

یکدیگر خودشانرا تصدیق نموده محترم می شمارند.« )متن مکمل معاهده دیده شود: غبار، "افغتنستان  
 ( 782ـ   779در مسیر تاریخ"، جلد اول، صفحه 

و شاه امان هللا به هدف عمده    با عقد این معاهده افغانستان از چنگال اقتدار برتانیه آزاد گردید   خالصه
عصر  افق تاریخ کشور سپیده دم  و در  و اساسی خود یعنی استرداد استقالل کامل افغانستان نایل آمد 

مرحوم میرهاشم خان وزیرمالیه یکی از اعضای   افتخاردارد که پدرکالنش  ب اینجان]گشت. جدید پدیدار
 [ . ـ کاظم بود سهیم  برجسته ومهم هیئت افغانی در این مذاکرات 

 )ادامه دارد(
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