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ت محمود طرزی از شهر الهور، میان اهالی آن مناطق غوغا سور ریل حامل هیأت افغانی تحت ریاعب خبر

ها صدها هندوستانی در ایستگاه ها به استقبال آن می شتافتند.  برپا کرده بود. حین رسیدن ریل حامل افغان

 فرای هندوستان را جنگ دوم جهانضد برتانیه که در اخیر  های ها و شورش ها که از تکرار قیام انگلیس

مال اکو  یریگتیل  دست و خلوت برای ها را در ایستگاه های دور گرفته بود هراس داشتند ریل حامل افغان

 . ساختند مواد خوراکه متوقف می

د. مبدل گردیده بو ،خاطر استقالل می رزمیدنده کابل در زمان مورد بحث به مرکز مبارزین هندوستانی که ب

 (20مبارزین مذکور در کابل "حکومت مؤقت هندوستان را در تبعید" بنیان گذاشتند. )

ارجی خحین مذاکرات در ماسوری، برتانیۀ کبیر یک بار دیگر حق افغانستان را برای پیشبرد مستقل روابط 

نسوی خط "دیورند" آ های ین مناقشه در مورد حقوق پشتونبین طرف زماندر عین  به رسمیت شناخت. 

هایی هر دو طرف خط "  ورزید تا استقالل مساوی برای پشتون عرض اندام نمود. جانب افغان اصرار می

 .گردید برتانوی ها روبرو می شدید   ا مخالفتبه رسمیت شناخته شود، اما بها  دیورند " از طرف انگلیس
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ا ه . انگلیسرفت ت به سختی پیش میتید. مذاکرادر کابل به راه اف 1۹21ور بعدی مذاکرات در جنوری د  

 کنند که اعلیحضرت امان هللا چند بار تهدید کردند که مذاکرات را قطع خواهند کرد. منابع افغانی تأکید می

ده و به خدمه ها هدایت ها نش خان و وزیر خارجۀ دولت افغانستان محمود طرزی شکار فشارهایی انگلیس

 می خاطر نشان دها به نوبۀ خو رون ببرند. انگلیسبی از هوتل اتا بکس های اعضای هیأت انگلستان ر ندداد

 (21)قصد ترک کابل را کردند. تهدید به ها صرف زمانی به ادامۀ مذاکرات تن دادند که آنها سازند که افغان

معاهدۀ " تأمین روابط همسایگی میان افغانستان  1۹21نوامبر  22پس از مذاکرات طویل و دلگیر به تأریخ 

ن کرد تا مناطق پشتون نشی و برتانیه " در شهر کابل به امضاء رسید. هنگام مذاکرات جانب افغانی سعی می

در قلمرو هند برتانوی خود مختاری کسب نموده و موقف مذکور از طرف برتانوی ها به رسمیت شناخته 

ق هند برتانوی ح های ا در خصوص تعیین سرنوشت پشتونکرد ت تأکید میشود. در عین حال جانب افغان 

رده شود. جانب پور قضایی و دینی به امیر افغان سیا حداقل صالحیت حل و فصل ام ،تعیین موقف آنها

را " در  نیت نیک خویش منشانهها "بزرگ انگلیس ،در نتیجه انگلستان با تقاضاهای افغانستان مخالفت کرد. 

 (22. )ساختندبه اجتناب از حمالت خصمانه ها مشروط  برابر پشتون

ی تأمین برتانو با هند دیورندماورای  های حمایت خود را از پشتون با آنکه مؤفق نشد ترتیب افغانستان بدین

استقالل افغانستان به صورت قطع و با تمام صراحت در معاهده تسجیل یافت و این یک پیروزی  ، لیکننماید

عظیم بود. الرد کرزون، وزیر امور خارجۀ برتانیۀ کبیر مخالف سرسخت استقالل افغانستان بود. افغانستان 

 .منبعد دیگر ساحۀ نفوذ برتانوی ها نبود

طور مثال حکومت ه ب  .را نیز برای افغانستان در قبال داشتمعاهدۀ مذکور یک سلسله موارد منفی دیگر 

گردید تا از افتتاح دفاتر قنسولی روسیه  با اتحاد شوروی، مکلف می 1۹21افغانستان برخالف مواد معاهدۀ 

 .در قندهار و غزنی خودداری نماید

رای توسعۀ افغانستان ب اموال اختمانی و دیگر اجناس ود سداد که در انتقال موا انگلستان در بدل وعده 

لبته این . افتتان از طریق قلمروی هند برتانوی پذیرو حق ترانزیت انتقال اسلحه را به افغانس کندهمکاری 

توان برای افغانستان مثبت ارزیابی نمود. در عین حال مطابق مفاد معادۀ دو جانبه، تادیۀ  موارد را می

 (23گردید. ) وقف میسبسایدی، ارسال اسلحه و مهمات به افغانستان مت

نمیتوان همگون نامید.  1۹21نحوۀ برخورد اعلیحضرت امان هللا خان را با برتانیۀ کبیر پس از انعقاد معاهدۀ 

کرد، به آنها اسلحه  ها را علیه هند برتانوی تشویق و حمایت می امان هللا خان در شروع، قیام های پشتون

 .میداد تا در افغانستان جابجا شوندفرستاد و به دسته های قیام کنندگان اجازه  می

موضعگیری شاه امان هللا  یبه مرور زمان هراس و عدم اعتماد باالی روسیۀ شوروی و سپس اتحاد شورو

را تغییر میداد. انصافاً عدم اعتماد اعلیحضرت امان هللا بی بنیاد نبود. سیاست خارجی روسیه در مورد 

به کابل آمد. مقامات  "یاکف سوریڅ"سفیر روسیۀ شوروی  1۹1۹افغانستان فاقد تسلسل بود. در دسمبر 
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به حیث سفیر هدایت داده بودند تا "مانع انعقاد معاهدۀ صلح میان افغانستان  "سوریڅیاکه "روسیه حین تعیین 

 .و برتانیۀ کبیر گردد" و از " هرگونه وسایل " کار بگیرد تا تصادم جدید نظامی بین این دو کشور رخ بدهد

قوماندان عمومی جبهات   دو روز قبل از سفر سوریڅ به کابل، جنرال فرونزی، 1۹1۹توبر اک 22به تاریخ 

 .رسید به تاشکندترکستان از مسکو 

 ...ادامه دارد 
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