AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

 ۲۱اگست ۲۰۱۶

داکترعبدالرحمن زمانی

نقش مهم محمد ولی خان دروازی
در کسب شناسائی بين المللی استقالل افغانستان
(قسمت اول)
محمد ولی خان دروازی که در دورۀ امانی به وزارت خارجه ،وزارت حربیه و مقام نایبالسللل نۀ غازی امانهللا خان
رسللللید ،یکی از آزادیخواهان واقعی کشللللور ما بود که در مبارزه ع یه اسللللتعمار ان ی و معرفی اسللللتق ل و کسللللب
شناسائی بین الم ی استق ل افغانستان نقش مهمی داشت  .وی به عنوان سفیر سیار دولت مستقل امانی برای اولین بار
رواب سیاسی افغانستان را با جهان بهمثابه یک کشور مستقل و آزاد تامین نموده ،به کشورهای مخت ف جهان سفر کرد
تا هویت م ی ،استق ل و آزادی افغانستان را معرفی کند .
محمد ولی خان دروازی از جم ۀ معدود دوسللللللتان و حامیان غازی امان هللا خان بود که تا آخر عمر به وی و نهضللللللت
امانی وفادار ماند و نه تنها درین راه جان شلللیرنش را از دسلللت داد ،ب که خانواده و بازماندگانش نیز مانند خانواده های
غ م نبی خان چرخی ،غازی میرزمان خان کنری وده ها آزادی خواه و مشللللرو ه خواه دی ر تا مدت ها مورد خشللللم
دست نشاندگان استعمار ان ی قرار گرفته و حتی ا فال شان از نعمت مکتب و تع یم محروم گشتند.

محمد ولی خان دروازی
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بجاست تا به مناسبت ۹۷مین سالروز استق ل کامل افغانستان ازین بزرگ مرد سیاست و کارهای مهم سیاسی اش
مختصر یادی بعمل آوریم  .روح و روان تمام شهدا و غازیان استق ل و ترقی کشور را شاد خوانده و یادشان را
گرامی میداریم.
ماتن به فنـــــا دادیم تازنده شــــما باشید
برخـــــاک مـــــزار ما مشغول دعـــا باشید
چون شمــــــع وجود ما قــربان شما گردید
روشن کن شمع ما شاید که شما باشید
درپیچ و شکنــــج دهــــــر نومید نباید شد
مـــــردانه دراین وادی باشــــور ونوا باشید
امـــــروز اگـــــر وفـــان بر کشتی ما افتاد
ممکن که شما فـــارغ از غرق و فنا باشید
شهید سید اسمعیل ب خی
آغاز مناسبات دپلوماتيک رژيم امانی
حصول استق ل و کسب شناسائی بین الم ی آن از نخستین دست آورد و مؤفقیت سیاسی رژیم امانی بود .شاه امان هللا
خان غازی در همان اع میۀ تاریخى  ۲٨فبرورى  ۱۹۱۹خود راجع به اهدف عمدۀ س نت خود گفته بود« :وقتی
که م ت بزرگ من تاج شاهی را بر سر من نهاد ،من عهد بستم که بایستی دولت افغانستان مانند سایر قدرت های مستقل
جهان در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل باشد .م ت افغانستان درداخل کشور آزادی کامل داشته از هرگونه تجاوزو
ظ م مصئون و مردم فق باید م یع قانون باشندو ب  .کار اجباری و بی اردر تمام رشته ها ممنوع و م غی است .
حکومت ما در افغانستان اص حاتی خواهد نمود که م ت و مم کت ما بتواند در بین م ل متمدن جهان جای مناسب مقام
خود را حاصل نماید .من در اجراآت امورکشور مشورت را به حکم و شاور هم فی االمر رهبرقرارخواهم داد".
رژیم امانی به تعقیب نامۀ سللللوم مار  ۱۹۱۹که در آن براى عقد یک معاهدۀ جدید باسللللا حقوق مسللللاوى آمادگى
نشللان داده شللده بود ،بدون آنکه منتظر جواب ان ی ها بماند ،عم سللیاسللت آزاد و مسللتق نۀ خود را در پیش گرفت .
یکى ازین اقدامات در راه تا سی یک دولت کام م ستقل هم  ،ایجاد شعبۀ امور خارجى و در را آن محمود رزى
بحیث وزیر خارجه بود .غازی امان هللا خان توسللللللل فرمانى به تاریم یازدهم (  ) ۱۱مار  ۱۹۱۹به نمایندۀ افغان
(آمر پسته خانۀ افغان) در پشاور ا ع و هدایت داد که م بوعات هند را از ج و امان هللا خان به س نت توس
یک اع میۀ رسمى م ع سازد « :حکومت افغانستان از ن اه داخ ى و خارجى مستقل و آزادخواهد بود .یعنى از تمام
حقوقى که حکومت هاى قدرت هاى مستقل دارند ،افغانستان نیز بهره مندخواهد بود1».
محمود رزى هم به تاریم  ۲۹مار به حکومت هند بریتانوى ا ع داد که منبعد تمام ارتبا ات بین حکومتین هند
بریتانوى و افغانسللتان از ریا او صللورت خواهد یافت  .او بدین وسللی ه تعامل سللابا را که در آن ارتبا بین امیر و
نائب الس نه یا وایسرا ى میبود ،از بین برد2 .

 . 1اسنادمحرمانۀ مربو به سرحدشعبۀ خارجه ،پاراگراف  ،۷۱۱شماره هاى  ،٨۰٦-۷۰٥اکتوبر  ،۱۹۲۰آرشیف استخبارات هند
بریتانوى.
 . 2همانجا ،پاراگراف . ۷۱٣
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دولت جدیدبرای معرفی وبر قراری رواب دپی وماتیک با کشور هاى آزاد جهان ،حتى قبل از آنکه ان ی ها مجبور
شوندآزادى کامل افغانستان را به رسمیت بشناسند ،ضمن ارسال مکاتیبى به کشور هاى متعدد جهان بشمول جاپان،
ترکیه ،ایران ،فرانسلله و اض ل ع متحدۀ امریکا هم فرسللتاد و در آن اسللتق ل کشللور را اع م نمود .اسللتق ل کشللور را
اع م نمود.
دو مکتوب هم به اتحاد جماهیر شلوروى ارسلال شلد .یکى از رف محمود رزى به وزیر خارجۀ شلوروى که در آن
آمادگى افغانسللتان براى تاسللی رواب دایمى دوسللتانه اظهار شللده بود ،و دومى از امیر به لنین  .چون هردو کشللور
افغانسلللتان و روسلللیه به اسلللتقرار و گسلللترش رواب ضلللرورت داشلللتند ،یعنى هم امان هللا خان به یک متحد در برابر
بریتانیا نیاز دا شت ،و هم رو سیۀ شوروی می خوا ست به هر قیمتى که با شد د شمن خود ،بریتانیای کبیر ،را ت ضعیف
نماید ،و در برابر این دشللللمن مشللللترک (ان ی ) به دوسللللتى و اتحاد افغانسللللتان نیاز داشللللت روسللللیه یکى از اولین
کشورهاى بود که به تاریم  ۲۷مار  ۱۹۱۹رسما ً استق ل بى قیدوشر افغانستان را به رسمیت شناخت.
حافظ سلللللیف هللا خان وکیل ان ی ها در کابل به تاریم  ۱٥اپریل به هند بریتانوى راجع به تقرر محمد ولى خان بحیث
اولین نمایندۀ افغانسلللتان به بخارا ا ع داده نوشلللت که در ح قات با خبر گفته میشلللود که عبدالعزیز خان نمایندۀ افغانى
که از هند احضار گردیده شاید بحیث اولین نماینده به ایران فرستاده شود.
محمد ولی خان دروازی در زمینۀ اقدامات دولت جدید افغانسللتان و ت ش براى تأسللی
هاى آزاد جهان نقش مهمی داشت .

مناسللبات دیپ وماتیک با کشللور

هنوز جنگ سللوم افغان و ان ی آغاز نشللده بود که به تاریم  ۲۱اپریل  ۱۹۱۹امان هللا خان با فرسللتادن پیام تازۀ براى
لنین اع م کرد که هیئت دیپ وماتیکى را به ریاست سفیر فوق العاده اش ،جنرال محمد ولى خان به اروپا مى فرستد ،و
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اولین پایتختى که هیئت افغانى از آن بازدید خواهد کرد ،مسکو است  ،که در آن محمد ولى خان اجازه دارد گفت و هائى
نموده و زمینه را براى برپایى دوستى میان هردو کشور و تأمین منافع متقابل فراهم کند.
اعتمادنامه
فرمان هذا تصديق ميکند که جناب جاللتمآب جنرال محمد ولى خان سفير فوق العادۀ دولت عليه افغانستان برياست
اعضااا کرام هيئت ساافارت مرخصا مذکور اختيار دارد که برا معرفى افغانسااتان آزاد جديد و تحکيم مناساابات با
هر دولتى که بمنافع طرفين عقد روابط را آرزومند باشااد و مقاوالت دولويه و تجاريه و بر اسااتخدام مردم خارجيه
در افغانستان و تحصيل تسهيالت برا تعليم افغان در خارج و خريدار بعضى اسباب الزمه مبادل آنرا بکند .و
تهي تقويم آن  ...نمايد.
تحرير فى يوم چهارشنبه  ٢٦ماه عقرب ١٢٩٨
امير امان

هللا3

لنین به تاریم  ۲۲مى  ٣۱/۱۹۱۹ماه ثور  ۱۲۹٨در پاسم به مکتوب امان هللا خان نوشت :
« خدمت ج لتمآب اع یحضلللرت امان هللا خان امیر مم کت افغانسلللتان ادام هللا اقباله العالى .نخسلللتین نامه از رف م ت
مسللتق ۀ افغان که مشللتمل بر درود دوسللتانه به م ت رو و خبر دهنده از ج و آن اع یحضللرت بر اورنگ تاجدارى
مم کت افغانستان بود ،بما رسید .در جواب آن رف حکومت کارگران و کشاورزان و از رف عموم اهالى روسیه به
فرستادن این نامه که مشتمل س م دوستانه است به م ت آزاد و مستقل افغان که آزادى خود را با کمال دالورى از تس
جبین خارجه مدافعت کرده اسللللت ،مبادرت مى نمائیم  ...ارادۀ آن اع یحضللللرت را در عقد مناسللللبات دوسللللتانه با اهالى
روسیه با کمال خوشى استقبال کرده از آن اع یحضرت خواهش میکنیم که نمایندگان حکومت کارگران و کشاورزان را
به شهر کابل روانه نمائیم .برقرار شدن مناسبات دپ وماسى فىمابین دو دولت بزرگ رو و افغان باعث خواهد شد که
این دو م ت دسلللت یارى و معاونت به همدی ر داده هرگونه سلللؤ قصلللدى را که از جانب غارت ران خارجه بر آزادى و
م ل آنها واقع شود ،دفع و بر رف نمایند».
برقرارى مناسبات دیپ وماتیک بین افغانستان و اتحاد جماهیر سوسیالیستى روسیۀ شوروى ضربۀ مستحکم و حساسى
بود که بر مواضع دشمن مشترک شان ،بریتانیا ،وارد شد.
برکت هللا یکى از شللخصللیت هاى معروف آزادیخواهان هندى بود که در جریان مبارزات خود  ،بخصللوو در رواب
افغانسللتان و روسللیۀ شللوروى و مردم آسللیاى میانه نقش مهم داشللت  .محققین روسللى باسللتناد اسللناد آرشللیف دولت
ترکستان روسى مینویسند که برکت هللا قبل از رسیدن محمد ولى خان به مسکو ،وظایفى را در چوکات یک هیئت غیر
رسمى از سوى شاه افغانستان داشت و درپى جستجو و ج ب رفدارى براى افغانستان بوده است ،که در آن دوران این
اقدامات در لفاف مخالفت با دشمن مشترک ان ی عنوان میشد .وى به تاریم  ٦ماه مى در یک مصاحبه با راپورتر
ایزویستیا اع ن کرده بود که او نه یک کمونیست است و نه یک سوسیالست ،ب که یک و نپرست و نشن ست آسیایى
اسللت که میخواهد بریتانیا از آسللیا خارج سللاخته شللود و اظهار کرد که رو ها و نشللن سللت هاى آسللیایى باهم متحدین

 . 3شهرانى ،عنایت هللا ،شاه محمد ولی خان دروازی وکیل الس نت اع یحظرت امیر امان هللا خان ( ،)۲۰۰۷/۱٣٨٥و .۲۰۱
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بیعى میباشیم .ایزویستیا در همین شماره نوشت که او بحیث یکى از اشخاو بسیار مورد اعتماد امیر جدید بمنظور
استقرار مناسبات دائمى با روسیۀ شوروى ،بحیث سفیر فوق العاده به مسکو فرستاده شده است .4
برکت هللا به تاریم  ۲۲ماه اپریل  ۱۹۱۹در نخ ستین یاددا شت گزار شی خود به لنین پی شنهاد کرده بود که حکومت
ب شویکی در مبارزه با دشمن مشترک ب شویسم و اس م ( ان ی ) تسهی ت ارزشمندی را به افغانستان ارائه نماید.
او پیشنهاد نمود تا با امیر جدید افغانستان برضد « تس ان ی بر هند» پیمان نظامى ببندد و خواهش کرد یک م یون
پوند اسلللترلنگ و جنگ افزار براى آماده سلللازى جنگ با ان ی به دسلللتر کابل ب ارد .5برکت هللا میخواسلللت که
فعالیت هاى آسیاى میانه را با جنبش ترقى خواهى و ضد استعمارى افغانستان مرتب سازد.
اتحاد با افغانسللتان براى تحکیم موقف ب شللویک ها در «چهار راه آسللیا» ارزش خاو داشللته و به گفتۀ تیخانف برای
روسللیه شللوروی دورنمای دارای مقیا جهانی را می گشللود .او می وید که لنین یک چنین وظیفه پر مسللئولیت بسللتن
پیمان اتحاد با افغانسلللتان را تنها می توانسلللت به یک شلللخو مورد اعتمادش -به یک حزبی آزموده شلللده بسلللپارد .به
تاریم  ۲٣جون  ۱۹۱۹یک ب شویکی قدیمی با تجربۀ پیش از انق ب -یاکف (یعقوب) سوریت به کابل فرستاده شد.
تالش های انگليس در جلوگيری از بهبود مناسبات بين افغانستان و روسيه
ان ی ها دوبار تو ئه نموده ت ش ورزیدندسفراى روسیه را در راه رسیدن شان به افغانستان مورد هدف قرار دهند.
بار اول اولین سلللفیر منتخب روسلللیه براوین ،و بار دوم سلللوریت  ،جانشلللین وى و نمایندۀ تام االختیار روسلللیه براى
آسیاى مرکزى ،کابل و من قه .
براوین ،اولین سللفیر و نمایندۀ روسللیه براى افغانسللتان ،بتاریم  ۱٣جون  ۱۹۱۹در تاشللکند با سللفیر فوق العادۀ غازی
امان هللا خان خدا حافظى نموده ،محمد ولى خان بعد از تأسللی قونس ل رى افغان در تاشللکند ،ب رف مسللکو و براوین
ب رف کابل حرکت کردند .اما دیرى ن شلللته بود که هردوىشلللان دوباره به تاشلللکند برگشلللتند و براى بار دوم م قات
نمودند .ع ت برگشتن هیئت افغانى اشغال بندر الکساندروفسکى در دریاى خزر توس قواى نیروهاى دریایى ان ی
ها بود ،از جائیکه آنها میخواستند توس کشتى سفر کنند.
براوین و همراهانش هم توس ل کشللتى به قسللمت هاى باالئى دریاى آمو رفته و توقع داشللتند که تحت محافظت و بدرقۀ
اردوى بخارا از من قۀ بخارا ب رند ،اما عسللللاکر مسلللل مان مح ى نخواسللللتند گویا از کسللللى که به هیچ خدائى عقیده
ندارد ،محافظت کنند .کشتى براوین بدون ن هبانان بخاریایى در حالى که یک کشتى هموار حامل اس حه و مهمات را
هم کش میکرد ،حرکت نمود .آنها در یک نق ۀ دریاى آمو هن امى که از زیر یک صللللخرۀ عظیمى می شللللتند ،هدف
تیر اندازى تفنگ داران قرار گرفتند .به اثر ا صابت گ وله ،ک شتى مهمات آتش گرفته شروع به انفجار کرد .براوین که
درین حم ه دو تن از خدمۀ کشتى اش را از دست داده و بمشکل جان به س مت برد،دوباره به تاشکند برگشت .
دسلللللللت داشلللللللتن ان ی ها در حم ه بر براوین وقتى فاش شلللللللد که در یکى از مجال ترکسلللللللتان روسلللللللى ،رئی
جمهورجمهوریت ترکسلللللللتان  ،قوزاقوف ) ، (Kozakovمتهم شلللللللد که در جنگ با ان ی به افغان ها کمک زیاد
نمیکند .در دفاعیۀ او که قسلللما ً در م بوعات انعکا یافت ،وى اسلللتدالل کرد که رو ها بخا رى از دادن اسللل حه به
افغانها میترسللللیدند که این اسلللل حه ع یه خودشللللان به کار نرود .قوزاقوف در جواب یک نامۀ انتقادى در م بوعات با
اندوه توضلللیا داد که هن امیکه براوین به افغانسلللتان اسللل حه مى برد و در دریاى آمو مورد حم ه قرار گرفت ،امکان
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داشللت آن اسل حه بدسللت دشللمنان روسللیه بیافتد ،چون ان سللتان دسللته هاى راهزن را براى ج وگیرى از انتقال اسل حه به
افغانستان بکار مى انداختند.6
قابل یادآوریسللت که با کشللف و فهمیدن شللفر مخابرۀ رو ها ،بریتانوى ها از تمام مکالمات مخابروى بین مسللکو و
تاشکند ا ع داشتند .چون آنوقت بین مسکو و تاشکند راب ۀ ت رافى وجود نداشت ،رو ها از مخابرۀ بیسیم استفاده
نموده و ان ی ها همزمان از تمام جریانات بین مسکو و تاشکند م ع میشدند.
تو ئۀ اخت اف سوریت  ،دومین نمایندۀ رو  ،در راه رسیدن به افغانستان ،در یکى از راپورهاى محرمانۀ استخبارات
کر شده است  .جنرال مالیسن به تاریم  ٣۱اکتوبر  ۱۹۱۹از مشهد راپورداد 7که یکى از ترکمنان بانفو ،
ان ی
که براى ترتیب پ ن اخت اف گروپ سوریت از رف من به یک جائى در جنوب "یوالتان" فرستاده شده بود ،دوباره
به این جا برگشت .او نتوانسته بود کدام نتیجۀ را بدست آورد ،و این بخا ر باالدستى ایست که افغان ها در تمام من قه
از مروه گرفته تا به کشک حاصل کرده اند .افغان ها براى آشتى دادن ترکمن ها از هروسی ۀ ممکن استفاده میکنند.
مردانى را که ب شویک ها زندانى ساخته بودند ،آزاد شده ،جریمه هاى تحمی ى معاف  ،و مشک ت به امر افغان ها ،
که ب شویک هاى مح ى از آن ا اعت میکنند ،حل میشود.
وقتى سلللوریت بدون اینکه از ت ش هاى اخت افش آگاهى داشلللته باشلللد به تاریم یازدهم ماه نومبر به هرات رسلللید،
ان ی ها از ناکامى تو ئۀ شان به خشم آمده ،هنرى داب ) ، (Henry Dobbsسکرتر امور خارجۀ هند بریتانوى
 ،نمایندۀ افغانسلللتان گل محمدخان را به دفتر خارجه احضلللار و ازینکه براوین تا هنوز در کابل بوده و با امان هللا خان
دیدوبازدید میکند ،از آمدن سللللوریت به افغانسللللتان احتجاج نمود .نمایندۀ افغانسللللتان مداخ ه نموده جواب داد که «این
بخا ریسللللت که امیر حاال آزاد و مسللللتقل اسللللت و با داشللللتن اسللللتق ل به آمدن نمایندگان هرکشللللورخارجى اجازه داده
میتواند».8
براى دانسللتن سللاحۀ فعالیت مرکز اسللتخباراتى ان ی ها در مشللهد و ت ش هایش براى دانسللتن حرکات سللوریت به
یکى از اسللناد محرمانۀ دی ر مراجعه میکنیم  .جنرال مالیسللن بتاریم  ۲۹نومبر  ۱۹۱۹از مشللهد راپور داده اسللت که
«من محتواى با ل دانى کاغ هاى سللوریت در هرات را بدسللت آوردم  .اگرچه پارچه هاى متعدد آن موجود نیسللت،
پارچه هاى باقیمانده براى رد یابى دلچسپ م اکراتش با افغان ها کافیست  .این اوراق قسما ً چتل نوی راپورهایست ،
که بعضى از آنها توس سوریت اص ح شده است  .بعضى از نکات قرار آتیست« :ان ی ها در مشهد براى ق ع
کردن مناسبات بین افغانستان و ب شویک ها اخبار جع ى را منتشر میکنند».9
معاهدۀ افغانستان و شوروی
اولین معاهده بین افغانسللتان و شللوروی بتاریم دهم ماه حوت  ۱۲۹۹شللمسللى م ابا به  ۲٨ماه فبرورى سللال ۱۹۲۱
می دی به امضا دو رف رسید .به موجب این معاهده رفین استق ل یکدی ر را به رسمیت شناخته و متعهد شدند كه
با هیچ دولت ثالثی در موافقت نامۀ نظامی و سیاسى كه ضرر به یكی از رفین معاهده برسد ،وارد نشوند.
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به اسللا فقرۀ شللشللم این معاهده روسللیه ترانزیت آزاد و بى محصللول اموال ادارات دولتى افغانسللتان را چه در خود
روسیه و چه ب واس ه در خارج از روسیه خریدارى شده باشد ،قبول کرد.
دراین معاهده دولت روسیه متعهد شد كه سرزمین هاى را كه در من قه مرزی در قرن گ شته متع ا به افغانستان بوده
است به این كشور باز گرداند .و به دولت افغانستان کمک نقدى و مادى نماید.
درین معاهده رفین آزادى م ل مشللرق را باسللا خودمختارى و بموافقت خواهش عمومى هر م ت م ل آن قبول نموده
و در فقرۀ هشلللللللتم آن اسلللللللتق ل و آزادى حقیقى دولت بخارا و خیوه را بهر رز حکومتى که بموافا خواهش م ل آنها
باشد ،قبول کردند.
(ادامه دارد)
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