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 ۲۰۱۶ پتمبرس ۲                             نیزما عبدالرحمنتراکد
 

 نقش مهم محمد ولی خان دروازی

 در کسب شناسائی بين المللی استقالل افغانستان 
 (ومس)قسمت 

 امريکا  اتأسيس مناسبات دپلوماتيک بوشش ک
دروازى بتته تتتاریو  دوم  متتاه  و ى  هیئتتت محمتتد ولن  تتان

توسط کشتن بطرف ایا ت متحدۀ امریکا حرکت کرده   ۱٩۲۱

 و ى در  ۱۱و به نیویارک رستتتتتیدد محمد ولن  ان به تاریو 

نیویارک اظهار داشت که  وى  در  ست وى  تأسیس مناسبات 

به امریکا آمده استتتتتد وى عکوه کرد که شتتتتاه امان  دپلوماتیک

نکشاف اقتصادى عکقمند سرمایه گذارى امریکا در هللا  براى ا

 د 1افغانستان میباشد

بتتا   و ى  از مکقتتات  محمتتد ولن  تتان ۱٣نیویتتارک تتتایمز 

 برنگاران اطکع داده نوشتتتتتتت که وى آماده استتتتتتت  را   به 

مناب   غنن افغانستتتتتتانص  صتتتتتوصتتتتتا  ستتتتتن  هاى قیمتن آن به  

تا ران معلومات ارائه کندد محمد ولن  ان  گفت که  من به  

کشتتتتتتور هاى  اروپاین  و امریکا آمده ام تابصتتتتتتورت رستتتتتتمن 

ت ها از ت ت استقکل افغانستان را اعکم  داشته  و به این قدر

پالیستتتتتتتن هاین اطکع دهم د من براى  نشتتتتتتتینن امیر  دید و 

 یک به واشنگتن میرومددپلوماتبرقرارى مناسبات 

به  محمد ولن  ان  کا  با وزیر  ار ۀ امری بل از مکقاتن  ق

بتته مطبوعتتات گفتتت کتته برقرارى  ۱٩۲۱ و ى  ۱٧تتتاریو 

بات بین کابل و واشتتتتتتتنگتن ام کانات فراوانن را براى  مناستتتتتتت

ستتتتتترمایه گذارى تا ران امریکاین در کابل فراهم  واهد کردد 

وى عکوه کرد که صتتتنعت قالین افغانستتتتان بازار  وبن را در 

 ایا ت متحده بدست  واهد آوردد

اینکه چرا در ایا ت متحدۀ امریکا باو ود آنکه هیئت افغانن 

(ص رئیس  Hardingبا هاردین  ) ۱٩۲۱ و ى  ۲٦به تاریو 

 مهورص مکقتتتات نمودص واین مکقتتتات بتتته ذات  ود حی یتتتت 

برستتمیت شتتنا تن دولت شتتاه امان هللا  و استتتقکل افغانستتتان را 

                                                           

 )به زبان انگلیسن(  ۲۲ص  مناسبات افغان و ایا ت متحده تا  ن   هانن دوم د افغانستان در سیاست  هانن  1
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میدهد که  مطالعۀ تفصیل آن عارى از نشدص عمق یک توطئۀ دیگر انگلیس  را نشان   دپلوماتیکداشتص مؤفق به تأسیس مناسبات 

 دلچسپن  ن واهد بودد

 انگليس ها طئۀ تو

سبات   سیس منا یک و دوستن دپلوماتانگلیس ها که هرگز  واهان  تأ

بین افغانستتتتتتان و امریکا نبودندص  قبک در پاریس توستتتتتط ستتتتتفیر  ود 

   موضوع را  به سفیر ایا ت متحدۀ امریکا گوشزد کرده بودندد

نقن و نفوذ انگلیس ها را بر پالیستتتتتتتن  ار ن ایا ت متحدۀ امریکا 

 و ى  شعبۀ شرق نزدیک وزارت  ٩میتوان  از یادداشت   مؤرخ  

امور  ار ۀ ایا ت متحدۀ امریکا به وزیر  ار ه چارلس ایوانس 

ب وبن دانستتتتتتتتتد درین   (Charles Evans Hughes)هیوز  

دروازى می وانیم که    ان را   به ستتتتفر هیئت محمد ولنیادداشتتتتت 

فغانستان [ اولین تلگرام را بدست وقتن ما را   به سفر این هیئت ] »

اوردیمص این هیئت  بطرف  ایا ت متحدۀ امریکا حرکت کرده بود ددد  

اگر وقت میبودص من باید از طریق تلگرام  آنها را از آمدن دلستتتتتتترد 

  در راه هستندد با در نظرداشت  طرز بر ورد میسا تمص اما آنها حا

ستتتتتتفارت انگلیس در پاریسص  که من فکر میکنم  احستتتتتتاستتتتتتات دفتر 

من چنین استنباط میکنم که  باید هیئت را  ار ه را منعکس میسازدص 

پذیرفتهص اما تاحد امکان با آن بر ورد ستترستترى داشتتته باشتتیمد  شتتما 

وریست و رئیس  مهور هم شاید فکر کنید که پذیرفتن این هیئت ضر

چنین فکر کندص  اما من اطمینان دارم که  ضتتتتای  شتتتتدن وقت  ارزن 

بهاى شما و رئیس  مهور با این هیئت ضرورى نیست د تا آن ائیکه 

من میدانم  ما به افغانستان کدام دلچسپن  اصن نداریمص و با تو ه به  

که  باید  طرز بر ود انگلیس ها با اهداف این هیئتص من فکر میکنم

به   واستتتت آنها رضتتتایت نشتتتان داده و تا  ائیکه میتوانیم با مهارت 

  د«به این هیئت  ارزشن قایل نشویم    نزاکت  اص و 

  يکى از بازماندگان شاه شجاع آوردن فاطمه سلطانه

 دیدى را  براه اندا ته  و یک افغان  م هول الهویه  انگلیس ها در عین زمان براى   ن ن کردن فعالیت هاى هیئت افغانن  توطئۀ 

این  انم را که در هند بریتانوى زندگن میکردص به امریکا آوردندد   ص یکن از بازماندگان  شاه ش اعبه نام شاهد ت فاطمه سلطانه

نیز داشتتتص با پاستتپورت انگلیستتن وارد ستتانفرانستتیستتکو شتتده با ستته پستتر را « دریاى نور»قیراطه بنام  ٥٥که با  ود یک الماس 

نو وانن توسط  نرال قونسل انگلیس پذیراین و به نیویارک فرستاده شده و در آن ا توسط ش ص نامعلومن  به مطبوعات معرفن 

ستتترن  آمدو نوشتتتت که  شتتتاهد ت افغان با ستتته پ»تحت ستتتر ط   ۱٩۲۱د روزنامۀ نیویارک تایمز در شتتتمارۀ نهم  و ى میشتتتود

دیروز با سه پسرن از سانفرانسیسکو وارد نیویارک شدندد [ ؟] شاهد ت فاطمه سلطانه از کابلص  واهر شاه مو ودۀ افغانستان 

شتتاهد ت که بعد از کوه نورص دومین الماس معروف را با  ود آورده استتتص با رئیس  مهور مکقات  واهد کردد  روزنامه عکوه 

ساله براى یک  ۱۲ساله و محمد اکبر  ۱٧سالهص محمد عظیم  ان  ۱٩ساله با پسرانن شهزاده محمد هاشم  ٣٧کرد که  شاهد ت  

ستتفیر بریتانیا هفته در ووالدورف استتتوریاو ] یکن از شتتاندارترین هوتلهاى نیویارک[ توقف میکند تا با رئیس  مهور مکقات کندد  

 دک میباشدمشغول  ترتیب مکقات شان  با رئیس  مهور هاردین
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و   عکاستتتتتتان و  وانندگان امریکائی را ب ود  لب کرد برنگارانص تو ه با لباس  البن در نیویارک   مو ودیت فاطمه ستتتتتتلطانه

بیشتتتتتر قرار مورد تأکید برایشتتتتان یک  بر  البتر شتتتتدد  او در گزارن هاى مطبوعات   افغانی نستتتتبت به  بر فعالیت هاى هیئت

 ان ایف هایلن  در ضیافت شرکت میکرد د او  در همه دعوتها و ضیافتهای رسمی  هر روز بر تبلیغاتن افزوده میشد و گرفتص 

(John F. Hylan)  را چنان با طرز  البی به گردن آوی ته بود که مورد تو ه «دریای نور»الماس قشن  ص رکانیوی ص شاروال

  زده شده بودندداین الماس گرانبها س ت متع ب و بهت ۀنور در شند مدعوین قرارگرفته و همه از دیدن

 

  ۱۹۲۱فاطمه سلطانه با سه پسرش در واشنگتن 

نیویارک ندیده بودد  اک ر  وانندگان روزنامه ها گمان میبردند که این دو گروپ با  در آن ایام  مطبوعات به این تعداد افغان را در

شتتاهد ت را به نف  کشتتور و به ستتود ۀمحمد ولی  ان که از این وضتت  ناراحت شتتده بودو تبلیغات دربار هم ارتباط داشتتته باشتتندد

وقتی اما  ورزیده و حتی از شتتنا تن وی انکار کردد پنداشتتت از هرگونه معرفی با این شتتهزاده  انم  وددارینمی هیئتمأموریت 

 داندبا هم برادر بوده نیاکان شان  پاسو داد که  شد با محمد ولی  ان آشنا است؟ پرسیده فاطمه سلطانهاز 

 کاميابی توطئٔه انگليس ها

شان رسیدندد  شمارۀ   رک تایمز انیوی  روزنامه معروف انگلیس ها  به هدف  سلطنتی :»  و ی عنوان ۱٣در  دو عضو  انواده 

دربارهء چگونگی  کن کاو امریکائی بمقامات انگلیسی مرا عه کرده و از آنان هم برنگاران را برگزیدد  «آشنا نیستند افغانی با هم
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واقعی و حقیقی  د ت هازن شتتتکه این ند  واب داد شتتتاندر پاستتتود  انگلیس ها  ویای معلومات شتتتدند نزندگی شتتتهزاده  انم افغا

   د2اطکعی کردند اظهار بی افغانی ۀ هیئت دربارآنها اما  د باشدافغانی می

تا »را بحضتتور بپذیردص اما عکوه کرد که فکر نمیکند  وزیر  ار ۀ امریکا به رئیس  مهور مشتتوره داد که هیئت  محمد ولن  ان

 «د ان ام دادن تحقیقات بیشتر  زم  ویامناسب باشد از یک پذیراین مؤدبانه  فراتر رفت

تعین شتتتتدص اما قبل از این مکقاتص رئیس  مهور  امریکا از فاطمه  ۱٩۲۱ و ى  ۲٦تاریو مکقات رئیس  مهور با هیئت افغانن 

در قصر سفید پذیرائن کردد رئیس  مهور هاردین  ب واب نامۀ ش صن غازى امان هللا شاه که توسط محمدولن  ان به  سلطانه

 وى سپرده شدص رضایت  اطر انگلیس ها را بر آورده سا ته چنین نوشت :

شتتتدص و  رستتتندم  درین راستتتتا با اعلیحضتتترت من آرزودارم مناستتتبات بین ایا ت متحدۀ امریکا و افغانستتتتان  همیشتتته دوستتتتانه با»

اظهار داشتمص تأئید کنم که  در رابطه با ایا ت  همکارى نمایم د من م بور هستم ص همانطورى که شفاهن  به  نرال محمد ولن  ان

یک  و اقدامات  زم توستتتتط کانگریس ایا ت متحدۀ امریکا باید مورد رستتتتیدگن دپلوماتمتحدۀ امریکاص مستتتتئلۀ برقرارى مناستتتتبات 

 «د  بیشتر قرار گیرد

طورى که دیده شتتتتتتتدص اینبار تکن ها و توطئه هاى انگلیس براى 

 لوگیرى از تأستتتیس مناستتتبات ستتتیاستتتن افغانستتتتان با ایا ت متحدۀ 

ص ستتتفیر فوق العادۀ  امریکا به نتی ۀ مطلوب رستتتیدد  محمد ولن  ان

 و ى  ٣۰غازى امان هللا شتتتتتتتاه به همراهن هیئت  ود به تاریو 

روانۀ لندن شدد وى  هنگام عزیمت  در مصاحبۀ مطبوعاتن   ۱٩۲۱

این »به  برنگاران از دادن معلومات بیشتر ابا ورزیده تنها گفت که 

ه یک ستتتترى بودص که  اهدافن را بدستتتتت آورددپلوماتیک مأموریت 

 نتوانستود

                                                           

 د٩۱٦ص ص   .Fire in AfghanistanStewart, Rhea Talley (1973) در افغانستان()آتن د   2
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دوام  ۱٩٣۴حالت تا ستتتتال د این از تاستتتتیس مناستتتتبات دپلوماتیک با افغانستتتتتان متردد بودایا ت متحدٔه امریکا  ۱٩۲۰تمام دههٔ در 

 نمودد 

 

 

 

 ۲۱بتاریو و امریکا شتدد  ابیاستی و اقتصتادی رقراری مناستبات ستب واهان گرکبار دییص محمد ظاهر شتاه ۱٩٣۴اپریل  ۲۶بتاریو 

ستانروزولت رئیس  مهور ایا ت متحدٔه امریکا  فرانکلینهم  ۱٩٣۴اگست  ماه شنا ته و افغان سبات دپلوماتیک را به رسمیت  منا

 تاسیس شددبصورت رسمی ین دو کشور ب

و  نگران بودتوطئه های انگلیس حیهٔ نایادآوریستتتتتتتت که غازی امان هللا  ان در دوران ماموریت محمد ولی  ان دروازی از قابل 

   از وی می واهد تا از نوشتن شفر استفاده کندد صکه کاپی آن در ذیل نقل شده استطی فرمانی 
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وزارت به افغانستان برگشت و به  ای محمود طرزیص سمت وزارت  ار ه و بعدها  از سفر دو سالهولی  ان دروازی بعدمحمد 

ولی  ان د محمد با نشتتتتتان لمر اعلی و امکک در قلعه مراد بی  کابل نوا ته شتتتتتدو بعدا   حربیه )وزارت دفاع( را به عهده گرفت

 کفیل وزارت  ار ه و کفیل مقام سلطنت باقی ماندد به حیثص اروپای امان هللا  ان به غاز سفر دروازی در دوران 
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 7تر 7 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

 

از  محمد ولی  ان»او مینویستتتد که  عبدالحی حبیبی در بارهٔ ضتتتد انگلیس بودد روانشتتتاد مشتتتروطه  واهان  ملهٔ از محمدولی  ان 

سفر اروپا و امریکا ) سی کابل محشور بود و تا آ ر عمرن چه در  میکدی( و چه در  ۱٩۲۱آغاز  وانی در حلقه های ضد انگلی

 3«د ه و کفالت مقام شاهی به همین صفت باقی ماندام وزارت  ارای

رژیم  مهوری و تهیهٔ مقدمات ص به م الفت رژیمدر دوران مستتتتتتتافرت غازی امان هللا  ان چگونه محمد ولی  ان دروازی اینکه 

ص  ارج از موضوع این مضمون بوده و در وقت مناسب در یک مضمون  داگانه هم شده استحتی همکاری با حبیب هللا کلکانی مت

 د ررسی  واهد شدب

هللا اک ریت روشتتنفکران مشتتروطیت دوم و کستتانی که با شتتاه امان نیز مانندص محمد ولی  ان دروازی امانی قوط نهضتتت ستتبعد از 

گشتتایی بیشتتتر در این میان نادر شتتاه با عقده»د  مورد تعقیب قرار گرفت رژیم دستتت نشتتاندٔه  اندانی  ان همکاری داشتتتند توستتط 

های م وف اندا تد محمد ولی  ان دروازی نیز  واهان را  و ه  و ه به چوبه دار بستتتتت و یا در زندانیشتتتتان و آزادیدگراند

با  ۱٣۱۲ستتنبله  ۲۴ستتالگی به تاریو  ۴۲در ستتن بعدا  بدون محاکمه ی و «دستتال زندان محکوم شتتد ۸توستتط نادر شتتاه در اوایل به 

 روحن شاد باد!  .اعدام شدالمانه ظ معی از همرزمانن 

ت اعلیحضتترت امیر امان هللا شتتاه محمد ولی  ان دروازی وکیل ستتلطن»در کتاب عنایت هللا شتتهرانیص داکترمحترم دانشتتمند افغان 

زمان حبیب هللا کلکانی محمدولی  ان در انزوا بستتتتتر میبرد و مریضتتتتتی دامنگیر او میشتتتتتود و  رد»می نویستتتتتد که «  ان غازی

ان در زمان محمدولی    هت تداوی ب ارج ستتتتتفر کند ص ولی متاستتتتتفانه نمی تواند به بیرون مملکت غرو تداوی برودد  می واهد

پادشتتاهی نادرشتتاه با و ود ضتتعف  ستتمانی و کستتالت محکوم به حبس میشتتود و بعدا بدون محاکمه ص ظالمانه اعدام میگرددد دراین 

کتاب  کصتتته   ریانات محکمه قکبی و کذایی را آورده ایم که به  وانندگان گرامی میتواند در قستتتمت زندگی او و تاریو آن دوره  

د همچنان افکار و نظریات یک تعداد اهل ستتیاستتت و دانن درباره  محمدولی  ان دراین م موعه نیز گن انیده وطن روشتتنی باندازد

 «دشده که از  مله می توان سیدقاسم رشتیا را درین  ا ذکر نمود

 واهان را از قول شاهدان عینی و طلب و آزادیروشنفکران استقکلمحمد ولی  ان دروازی و محاکمه    ریاننیزغبار ادروان ش

 نویسد:او به قول از را ه مهند می دتفصیل مینویسده بناظر صحنه بودص  مه ودن که 

محمد ولی  ان سازم که اگرچه من یک نفر  ار ی و درین م لس سام  هستم و حق س ن زدن ندارم ص معهذا شما را متو ه می»
المللی افغانستتتتتتان استتتتتت که برای معرفی کردن استتتتتتقکل آن در ممالک  ار ه  دمات قیمتداری ان ام داده از ر ال بزرگ و بین

 استد باید شما در رفتار و قضاوت نسبت به او محتاط باشید و ش صیتن را در نظر بگیریدد تا کنون از طرف بسی آزادی واهان
 4 «های متعددی را   به این ش صیت و حمایت او رسیده استددددوستان بود( تلگرافمطلبن از مبارزین هن)

 
 گوید:یس بلدیه )شاروالی( کابلص در  ریان محاکمه میئاز قول عبدالرحمن لودینص ری همچنان و
مضتتتحکتر ازین محکمه در  هان نبوده استتتت که برای محکوم کردن شتتت ص مانند محمد ولی  ان باتهام طرفداری از بچه ستتتقا »

شهودی که علیه او آورده شده ص همه از دوستان و  دمتگاران بچه سقاؤ استند از روباه پرسید که شاهد ادعایت کیست؟ در  واب 

    5«دددم  ود را  نباند و گفت اینست شاهد مند

   (ایانپ)
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