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

 

 

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 
 

 ۲۰۱۶ اگست ۲۸                             نیزما عبدالرحمنتراکد
 

 نقش مهم محمد ولی خان دروازی

 در کسب شناسائی بين المللی استقالل افغانستان 
 (ومد)قسمت 

 تأسيس مناسبات سياسى افغانستان با کشور هاى جهانخدمات محمد ولی خان دروازی در 

دروازى،  به اروپا و امریکا  ،  جنرال محمد ولى خانااغانستتتتان ۀ یکى که  تحت ریاستتتت ستتتقیر او  ل اددپلوماتهئیت 

ارستاده شد،  از بلجیم، ارانسه، انگلستان، کشور هاى حوزۀ دریاى بالتیک، پولند، ایتالیا و ایاالت متحدۀ امریکا بازدید 

ت بزرگ یکی از روشنقکران لیبرال دربار ئرئیس این هی»د که این هیئت مینویسترکیب  ۀ شادروان غبار در بار .نمود

خواه ااغان میر یاربیک خان بدخشانی بود که ولی خان بدخشانی و یک عضو عمده آن یکی از اضالی مشروطهمحمد 

های روشتتنقکری کشتتور گردید. روز حرکت از کابل در پشتتت استتت ستتکته کرده از جذان بگسشتتت و ستتبب تا ر در حل ه

ودین، محمد گل خان مذمند، ستتردار ای  ستتایر اعضتتای این هیئت عبارت بود از میرزا محمد یقتلی، عبدالرحمن خان ل

الرحمن خان، عبدالرحمن خان کمیدان، خواجه هدایت هللا خان، بشتتتتتتتیر احمد خان، محمد خان زکریا، قاضتتتتتتتی ستتتتتتتی 

   1.«عزیزالرحمن خان، غالم جیالنی خان و غیره
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شان میرزا محمد خان یقتلى و ای  محمد خان  راست در وسط طر  : ت ااغانى تحت ریاست محمد ولى خان دروازىئهی

ایستاده گان از طر  راست جیالنى خان كارمند ااغانى در  .شان اسالم بیگ خان و گل محمد خان مذمند چتطر   ؛زكریا

 مان خاناسقارت روسیه دوم عبدالغني خان ترجمان سقارت و سوم أدیب أاندي چذارم عزیز الرحمن خان پنجم )؟( ششم محمد 
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هد  مأموریت  ستتتتتقیر او  ال اده، محمدولى خان دروازى ، شتتتتتناستتتتتائى ااغانستتتتتتان آزاد و جدید و تحکیم مناستتتتتبات 

شامل تبادلۀ دپلومات ها  دپلوماتیک و تجارتى با تمام کشور هاى  جذان بود.  رؤیا هاى   امان هللا خان براى کشورش  

ان سرمایه گسارى کنند و مال التجارۀ  ااغانى را خریدارى واموال با تمام پایتخت ها، رات و آمد تاجرانى که  در ااغانست

دولت .  2خود را بقروش برستتتتتتانند، و ااغانذا را در ستتتتتتاحۀ تکنالورى ) که بستتتتتتیار ع ب مانده بودند(  تربیه کنند، بود

 ک برقرار کند.  دپلوماتیمؤاق شد با کشور هاى ارانسه، ایتالیا و جرمنى مناسبات  ۱٩۲۲ااغانستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منزوى نگهداشتن افغانستانو  انگليس براى خنثى ساختن فعاليت هاى محمد ولى خان توطئه هاى

دولت امانى ب د از اعالم استتتت الل ضتتتربۀ بزرگ دومى بود بر  پرستتتتیر و حی یت امپراتورى انگلیس   دپلوماتیکاقدام  

شد،  و  ست مار انگلیس براى ناکامى  هیئت ااغانى دست به کار  که آاتاب در قلمروش غروب نمیکرد. از همین سبب  ا

 د. سخت کوشید از است بال این هیئت توسط سران کشور هاى دیگر جلوگیرى کن

سکر گردید. این قبالً   ، نمایندۀ تام االختیار روستتتیه در راه رستتتیدنش به ااغانستتتتانناکامى  تالش هاى اختطا  ستتتوریتس

، ستتتتکرتر امور خارجۀ هند بریتانوى ، با   (Henry Dobbs) خشتتتتم انگلیس ها را بر انگیخت و هنرى دابسناکامی 

خان نمایندۀ ااغانستان  به داتر خارجه  از آمدن سوریتس به ااغانستان احتجاج نمود.   دابس به جواب  احضار گل محمد

امیر حاال آزاد و مستتت ل استتت  و با داشتتتن استتت الل به آمدن نمایندگان هرکشتتورخارجى اجازه »  نمایندۀ ااغانستتتان  که 

                                                           

2   .Stewart, Rhea Talley (1973). Fire in Afghanistan )۱٦٧، ص  )آتش در ااغانستان.  

 : فغانستان در ألماناهيت 

 راستيك سر أفسر المانى  طرف و  غالم صديق خان چرخى  چپدر وسط محمد ولى خان دروازى ريس هيت، به طرف 

 .شناخته نشدى كه شخص و ىفنداديب ا  ايستادگان ؛ فيض محمد خان ذكريا و معين حبيب اهلل خان ابوى
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 بازديد از طيارات جنگى در فرانسه حينمحمد ولى خان دروازى 

 

طقالنه استتتتت. زیرا تا آنجایى که من میدانم ااغانستتتتتان  در این یک استتتتتدالل »، با تکبر وغرور گقت که 3«داده میتواند

حال حاضر یگانه کشور در جذان است که نمایندۀ بلشویک را مى پسیرد. آیا شما میخواهید بگوئید که امریکا، ارانسه، 

ستتت داده اند؟  این ایتالیا و هالند همه آزادى خود را با قبول نکردن نمایندگان بلشتتویک، یا نداشتتتن مناستتبات با آنذا  از د

پلوماسى را نیاموخته است. تمام کشور هاى نستان تا حال اولین پرنسیت هاى داستدالل ] شما [ تنذا نشان میدهد که ااغا

 «جذان بغیر از ااغانستان  حکومت بلشویک را دشمن خود میدانند. 

دن به یک کشتتتور کوچک  و استتتت رار نمایندۀ کالن کار استتتت مار انگلیس  ت تتتور نمیکرد که ممالک جذان با ارزش دا

ک با ااغانستتتان ،  امپراتورى کشتتور م تدرش را توهین کرده بتوانند. انگلیس هاى متکبر ب د از تالش دپلوماتیمناستتبات 

( را به دنمارک  بقرستتتند تا O’Gradyهاى ناکام  شتتان خود مجبور شتتدند یک نمایندۀ پارلمان خود به نام راوگریدىر )

کسى که توسط وزارت خارجۀ انگلیس  بحیث سقیر غیر رسمى و غیر  (Maxim Litvinove ) وینو  با ماکسیم لیت

شتتتناخته شتتتدۀ روستتتیه قبول شتتتده بود، مشتتتورت کند. هردو نماینده در پذلوى تبادلۀ استتتیران  زخمى جنگى، در رابطه با 

 و انگلستان مساکراتى انجام دادند.  شناسایى حکومت بلشویک ها توسط بریتانیا و امضاى قرارداد تجارتى بین روسیه 

 بر ايتالياانگليس ها فشار 

ایتالیا یکى از اولین کشتتتتتتور هاى بود که  با ااغانستتتتتتتان قرارداد تجارتى بستتتتتتت  و قرار بود یک هیئت ایتالوى  در ماه 

بطر  کابل حرکت کند.   انگلیس ها بر دولت ایتالیا اشار آوردند، اما این اشار  بر آنذا بدون از م طلى  ۱٩۱٩جوالى 

، و بار به شذر روم پایتخت ایتالیا رسید ۱٩۲۱خان دروازی در ماه می محمد ولی در سقر هیئت  نتیجۀ بیشترى نداد.  

   .دوم عذد و پیمان دوستی را بست 

 تالش درجلوگيرى از تأسيس مناسبات با فرانسه

محمد ولی خان دروازی و هیئت ااغانى در پاریس توستتتتتتط وزیر خارجۀ ارانستتتتتته پسیرایى و با رئیس جمذور ارانستتتتتته 

پاریس ستتقیر انگلیس به ارانستتوى ها گقت که باوجود اینکه ااغانستتتان  اهراً آزادى اش را بدستتت  مالقات نمود.  اما در

آورده استتتت، ما کماکان این کشتتتور را قلمرو نقوس خود شتتتمرده..... آرزو داریم در آیندۀ نزدیک مناستتتبات نزدیکترى با 

 ااغانستان داشته باشیم . 
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 اساس قرارداد های تحصيلی با کشور های خارجگذاشتن 

ی را ی شتتایستتتگی اراوانئااغانستتتان به کشتتورهای مذم اروپا ۀ او  ال ادبه عنوان اولین ستتقیر  محمد ولی خان دروازی 

سایی  شنا شان داد و زمینه را برای  ستان توسط آن کشور ها اراهم کرددر مساکرات با رهبران اروپایی از خود ن   .ااغان

های شان را در ااغانستان کشودند و ااغانستان هم خانهچندین کشور از قبیل ارانسه، آلمان، ترکیه و ایتالیا سقارتنه تنذا 

و « لیستتته عالی امانی»آلمان یک مکتب پستتتران به نام ، بلکه اش را در این کشتتتورها باز نمودخانهبدین شتتتکل ستتتقارت

)ب دها پس از ستتت وط دولت امانی به استتتت الل تغییر نام « مکتب امانیه»های رانستتته دو مکتب پستتتران و دختران به ناما

 را ساختند. « لیسه ماللی»کرد( و 

هم برای تح تتتیالت برای تح تتتیالت عالی به ارانستتته و آلمان و ت دادی از دختران پستتتر از شتتتاگردان ( نقر ۴۰چذل )

یکت داد از جوانان ااغانی که توستتط کشتتتی از طریق بمبئی جانب ارانستته ارستتتاده شتتده . شتتدند ارستتتاده به ترکیهعالی 

به آنجا برستتتتتند. محمد ولی خان دروازی برای مالقات با آن جوانان تا ورود آنذا  ۱٩۲۱بودند، قرار بود در ماه اکتوبر 

 م طل ماند. 

شتتناستتی، ای رشتتد و توستت ه امور ت لیم و تربیه، باستتتانبرهم آلمانی، ارانستتوی، ایتالوی و ترکی  متخ تت تتینجم ی از 

 .گردندآن زمان مستقید می اساسیهای از پروره کشورمردم هم امروز  ی ن تی و ن امی به ااغانستان آمدند که حت

 

 با محصالن افغان در پاريس محمد ولى خان دروازى

 )ادامه دارد( 
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