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 ۸۰/۸۰/۲۸۰۲          داکتر عبدالرحمن زمانى

 توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 (مهدهف)

 جهان امریکا وتوطئه هاى انگلیس براى جلوگیرى از تأسیس مناسبات سیاسى افغانستان با 

ها و اهداف عمدۀ  بعد از اعالم استقالل افغانستان، تأسیس مناسبات دیپلوماتیک با کشور هاى جهان آزاد یکى از الویت 

پالیسى خارجى دولت جوان امانى بود.  هئیت دپلوماتیکى که  تحت ریاست سفیر فوق لعاده،  جنرال محمد ولى خان 

دروازى،  به آروپا و امریکا فرستاده شد،  از بلجیم، فرانسه، انگلستان، کشور هاى حوزۀ دریاى بالتیک، پولند، ایتالیا و 

مؤفق شد با کشور هاى فرانسه، ایتالیا و  ۰٢۲۲و  ۰٢۲۰د نمود. دولت افغانستان بین سالهاى ایاالت متحدۀ امریکا بازدی

 جرمنى مناسبات دیپلوماتیک برقرار کند.  

، شناسائى افغانستان آزاد و جدید و تحکیم مناسبات دیپلوماتیک محمدولى خان دروازى، هدف مأموریت  سفیر فوق العاده  

غازى امان هللا خان  اعتمادنامۀ جنرال محمد ولى خان سفیر فوق العادۀ   در جهان بود.   کشور هاىو تجارتى با تمام 

 :(۰) چنین میخوانیم

 

 اعتمادنامه

فرمان هذا تصديق ميکند که جناب جاللتمآب جنرال محمد ولى خان سفير فوق العادۀ دولت عليه افغانستان برياست 
دارد که براى معرفى افغانستان آزاد جديد و تحکيم مناسبات با هر  اعضاى کرام هيئت سفارت مرخصۀ مذکور اختيار

دولتى که بمنافع طرفين عقد روابط را آرزومند باشد، و مقاوالت دولويه و تجاريه و بر استخدام مردم خارجيه در 
بکند. و تهيۀ  افغانستان، و تحصيل تسهيالت براى تعليم افغان در خارج و خريدارى بعضى اسباب الزمه، مبادلۀ آنرا

 تقويم آن  ... نمايد. 
 ٨٦٢١ماه عقرب  ٦٢تحرير فى يوم چهارشنبه 

 امير امان هللا
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امان هللا خان براى کشورش  شامل تبادلۀ دیپلومات ها با تمام پایتخت ها، رفت و آمد تاجرانى که  در افغانستان رؤیا هاى 

موال خود را بفروش برسانند، و افغانها را در ساحۀ تکنالوژى سرمایه گذارى کنند و مال التجارۀ  افغانى را خریدارى وا

 .  (۲))که بسیار عقب مانده بودند(  تربیه کنند، بود

 خنثى ساختن فعالیت هاى محمد ولى خانتوطئه هاى انگلیس براى 

امپراتورى انگلیس  این اقدام  دیپلوماتیک دولت امانى بعد از اعالم استقالل ضربۀ بزرگ دومى بود بر  پرستیژ و حیثیت 

که آفتاب در قلمروش غروب نمیکرد. از همین سبب  استعمار انگلیس براى ناکامى  هیئت افغانى دست به کار شد،  و 

 سخت کوشید از استقبال این هیئت توسط سران کشور هاى دیگر جلوگیرى کند. 

 تالش براى منزوى نگهداشتن افغانستان

ذکر گردید که  ناکامى  تالش هاى اختطاف سوریتس، نمایندۀ تام االختیار روسیه در در مقالۀ قبلى در رابطه با روسیه 

، سکرتر امور خارجۀ هند  (Henry Dobbs)راه رسیدنش به افغانستان، خشم انگلیس ها را بر انگیخت و هنرى دابس 

به افغانستان احتجاج نمود.   یتس، با احضار گل محمد خان نمایندۀ افغانستان  به دفتر خارجه  از آمدن سوربریتانوى

امیر حاال آزاد و مستقل است  و با داشتن استقالل به آمدن نمایندگان »دابس به جواب نمایندۀ افغانستان  که 

این یک استدالل طفالنه است. زیرا تا آنجایى که من »، با تکبر وغرور گفت که (٣)«هرکشورخارجى اجازه داده میتواند

حال حاضر یگانه کشور در جهان است که نمایندۀ بلشویک را مى پذیرد. آیا شما میخواهید بگوئید میدانم افغانستان  در 

سبات با آنها  از که امریکا، فرانسه، ایتالیا و هالند همه آزادى خود را با قبول نکردن نمایندگان بلشویک، یا نداشتن منا

نستان تا حال اولین پرنسیپ هاى دیپلوماسى را نیاموخته است. [ تنها نشان میدهد که افغادست داده اند؟ این استدالل ]شما

 «تمام کشور هاى جهان بغیر از افغانستان  حکومت بلشویک را دشمن خود میدانند. 

نمایندۀ کالن کار استعمار انگلیس  تصور نمیکرد که ممالک جهان با ارزش دادن به یک کشور جوچک  و استقرار 

،  امپراتورى کشور مقتدرش را توهین کرده بتوانند. انگلیس هاى متکبر بعد از تالش نستانمناسبات دیپلوماتیک با افغا

( را به دنمارک  بفرستند تا با O’Gradyهاى ناکام  شان خود مجبور شدند یک نمایندۀ پارلمان خود به نام "اوگریدى" )

س  بحیث سفیر غیر رسمى و غیر شناخته کسى که توسط وزارت خارجۀ انگلی (Maxim Litvinove ) ماکسیم لیتوینوف 

شدۀ روسیه قبول شده بود، مشورت کند. هردو نماینده در پهلوى تبادلۀ اسیران  زخمى جنگى ، در رابطه با شناسایى 

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

 فرانسهأسیس مناسبات با تالش درجلوگیرى از ت

هیئت افغانى در پاریس توسط وزیر خارجۀ فرانسه پذیرایى و با رئیس جمهور فرانسه مالقات نمود. در پاریس سفیر 

انگلیس به فرانسوى ها گفت که باوجود اینکه افغانستان ظاهراًآزادى اش را بدست آورده است، ما کماکان این کشور را 

. آرزو داریم در آیندۀ نزدیک مناسبات نزدیکترى با افغانستان داشته باشیم )تفسیر و تفصیل قلمرو نفوذ خود شمرده....

این آرززومندى و طرق رسیدن به  آنرا که شامل توطئه هاى ترور و کودتاه نیز میشد،  در بخش هاى آینده مطالعه 

 خواهیم کرد(. 

 فشار بر ایتالیا

والى ا افغانستان قرارداد تجارتى بست  و قرار بود یک هیئت ایتالوى  در ماه جایتالیا یکى از اولین کشور هاى بود که  ب

انگلیس ها بر دولت ایتالیا فشار آوردند، اما این فشار  بر آنها بدون از معطلى در سفر بطرف کابل حرکت کند.  ۰٢۰٢

 هیئت  نتیجۀ بیشترى نداد.  

 ندگان شاه شجاعو آوردن فاطمه سلطانه یکى از بازما توطئۀ نیویارک

( ،  Harding)با هاردینگ  ۰٢۲۰جوالى  ۲٢اینکه چرا در ایاالت متحدۀ امریکا باوجود آنکه هیئت افغانى به تاریخ  

رئیس جمهور، مالقات نمود، واین مالقات به ذات خود حیثیت برسمیت شناختن دولت امان هللا شاه و استقالل افغانستان 

ت دیپلوماتیک نشد، عمق یک توطئۀ دیگر انگلیس  را نشان میدهد که  مطالعۀ تفصیل را داشت، مؤفق به تأسیس مناسبا

 آن عارى از دلچسپى  نخواهد بود.
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توسط کشتى بطرف ایاالت متحدۀ امریکا حرکت کرده   ۰٢۲۰هیئت محمد ولى خان دروازى به تاریخ  دوم  ماه جوالى 

در نیویارک اظهار داشت که  وى  در جستجوى  تأسیس  جوالى ۰۰و به نیویارک رسید. محمد ولى خان به تاریخ 

مناسبات دیپلوماتیک به امریکا آمده است. وى عالوه کرد که شاه امان هللا  براى انکشاف اقتصادى عالقمند سرمایه 

 .  (٤)گذارى امریکا در افغانستان میباشد

جع به ع داده نوشت که وى آماده است  راجوالى  از مالقات  محمد ولى خان با خبرنگاران اطال ۰٣نیویارک تایمز 

سنگ هاى قیمتى آن به  تاجران معلومات ارائه کند. محمد ولى خان  گفت که  من به    اً صمنابع  غنى افغانستان، خصو

کشور هاى آروپایى  و امریکا آمده ام تابصورت رسمى استقالل افغانستان را اعالم  داشته  و به این قدرت ها از تخت 

 امیر جدید و پالیسى هایش اطالع دهم . من براى برقرارى مناسبات دیپلوماتیک به واشنگتن میروم .نشینى 

به مطبوعات گفت که برقرارى  ۰٢۲۰جوالى  ۰١محمد ولى خان قبل از مالقاتش با وزیر خارجۀ امریکا به تاریخ  

جران امریکایى در کابل فراهم خواهد کرد. مناسبات بین کابل و واشنگتن امکانات فراوانى را براى  سرمایه گذارى تا

 وى عالوه کرد که صنعت قالین افغانستان بازار خوبى را در ایاالت متحده بدست خواهد آورد.

الًدر پاریس انگلیس ها که هرگز خواهان  تأسیس مناسبات  دیپلوماتیک و دوستى بین افغانستان و امریکا نبودند،  قب

جوالى  شعبۀ  ٢مؤرخ  در یادداشت  متحدۀ امریکا گوشزد کرده بودند. توسط سفیر خود موضوع را  به سفیر ایاالت 

 Charles Evans)شرق نزدیک وزارت امور خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا به وزیر خارجه چارلس ایوانس هیوز  

Hughes) ،که در عین زمان نشان دهندۀ  نقش و نفوذ انگلیس ها بر پالیسى  راجع به سفر هیئت محمد ولى خان دروازى

[ اولین تلگرام افغانستاناجع به سفر این هیئت ]وقتى ما ر» خارجى ایاالت متحدۀ امریکا را نیز میباشد، چنین میخوانیم : 

ود، من باید از طریق تلگرام  را بدست اوردیم، این هیئت  بطرف  ایاالت متحدۀ امریکا حرکت کرده بود ...  اگر وقت میب

آنها را از آمدن دلسرد میساختم; اما آنها حاال در راه هستند. با در نظرداشت  طرز برخورد سفارت انگلیس در پاریس،  

که من فکر میکنم  احساسات دفتر خارجه را منعکس میسازد، من چنین استنباط میکنم که  باید هیئت را پذیرفته، اما تاحد 

آن برخورد سرسرى داشته باشیم.  شما شاید فکر کنید که پذیرفتن این هیئت ضروریست و رئیس جمهور هم امکان با 

چنین فکر کند،  اما من اطمینان دارم که  ضایع شدن وقت  ارزش بهاى شما و رئیس جمهور با این هیئت ضرورى 

ریم، و با توجه به  طرز برخود انگلیس ها با نیست . تا آنجائیکه من میدانم  ما با افغانستان کدام دلچسپى خاصى ندا

 اهداف این هیئت، من فکر میکنم که  باید به  خواست آنها رضایت نشان داده و تا جائیکه میتوانیم با مهارت خاص و 

 .« به این هیئت  ارزشى قایل نشویم    نزاکت

ۀ جدیدى را  براه انداخته  و یک افغان  انگلیس ها در عین زمان براى  خنثى کردن فعالیت هاى هیئت افغانى  توطئ

مجهول الهویه  به نام شاهدخت فاطمه سلطانه، یکى از بازماندگان  شاه شجاع  را که در هند بریتانوى زندگى میکرد، به 

را نیز داشت، با پاسپورت انگلیسى وارد « دریاى نور»قیراطه بنام  ٥٥امریکا آوردند. این خانم که با خود یک الماس 

نفرانسیسکو شده با سه پسر نوجوانش توسط جنرال قونسل انگلیس پذیرایى و به نیویارک فرستاده شده و در آنجا توسط سا

تحت سرخط   ۰٢۲۰شخص نامعلومى  به مطبوعات معرفى شده بود. روزنامۀ نیویارک تایمز در شمارۀ نهم جوالى 

طانه از کابل، خواهر شاه موجودۀ افغانستان دیروز با شاهدخت افغان با سه پسرش  آمد" نوشت که  شاهدخت فاطمه سل»

سه پسرش از سانفرانسیسکو وارد نیویارک شدند. شاهدخت که بعد از کوه نور، دومین الماس معروف را با خود آورده 

ساله با پسرانش شهزاده محمد هاشم  ٣١است، با رئیس جمهور مالقات خواهد کرد.  روزنامه عالوه کرد که  شاهدخت  

یکى از شاندارترین اى یک هفته در والدورف استوریا ]ساله بر ۰۲ساله و محمد اکبر  ۰١ساله، محمد عظیم خان  ۰٢

هوتلهاى نیویارک[ توقف میکند تا با رئیس جمهور مالقات کند.  سفیر بریتانیا مشغول  ترتیب مالقات شان  با رئیس 

 جمهور هاردینک میباشد.

توجه خبرنگاران، عکاسان و خوانندگان امریکائی را بخود جلب باس جالبش در نیویارک موجودیت فاطمه سلطانه  با ل

افغانی  برایشان یک خبر جالبتر شد.  او در گزارش هاى مطبوعات مورد تأکید  کرد و  نسبت به خبر فعالیت هاى هیئت

ی رسمی  شرکت میکرد . او در بیشتر قرار گرفت،  هر روز بر تبلیغاتش افزوده میشد و در همه دعوتها و ضیافتها

را چنان با طرز جالبی به «دریای نور»، شاروال نیویارک، الماس قشنگ (John F. Hylan)ضیافت  جان ایف هایلن 

نور درخشندۀ این الماس گرانبها سخت متعجب و   گردن آویخته بود که مورد توجه مدعوین قرارگرفته و همه از دیدن

 زده شده بودند.  بهت

ایام  مطبوعات به این تعداد افغان را در نیویارک ندیده بود،  و اکثر خوانندگان روزنامه ها گمان میبردند که این در آن 

دو گروپ با هم ارتباط داشته باشند. محمد ولی خان که از این وضع ناراحت شده بودو تبلیغات دربارۀشاهدخت را به نفع 

ورزیده و حتی از شناختن   هرگونه معرفی با این شهزاده خانم خودداریپنداشت از  کشور و به سود مأموریت هیئت نمی
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شد با محمد ولی خان آشنا است؟ پاسخ داد که  نیاکان شان  با هم برادر   وی انکار کرد. اما وقتی از فاطمه سلطانه پرسیده

 اند. بوده

دو عضو خانواده » جوالی عنوان : ۰٣نیویارک تایمز  در شمارۀ     انگلیس به هدف شان رسیدند.  روزنامه معروف

  را برگزید. خبرنگاران کنجکاو امریکائی بمقامات انگلیسی مراجعه کرده و از آنان هم« آشنا نیستند  سلطنتی افغانی با هم

شان جواب دادند که این زن  دربارهء چگونگی زندگی شهزاده خانم افغان جویای معلومات شدند.  انگلیس ها در پاسخ

 .(٥)اطالعی کردند  باشد . اما آنها دربارۀ هیئت  افغانی اظهار بی اقعی و حقیقی افغانی میشاهدخت  و

وزیر خارجۀ امریکا به رئیس جمهور مشوره داد که هیئت  محمد ولى خان را بحضور بپذیرد، اما عالوه کرد که فکر 

 «. ى مؤدبانه  فراتر رفتتا انجام دادن تحقیقات بیشتر الزم  ویامناسب باشد از یک پذیرای»نمیکند 

تعین شد، اما قبل از این مالقات، رئیس جمهور  امریکا  ۰٢۲۰جوالى  ۲٢تاریخ مالقات رئیس جمهور با هیئت افغانى 

از فاطمه سلطانه در قصر سفید پذیرائى کرد. رئیس جمهور هاردینگ بجواب نامۀ شخصى غازى امان هللا شاه که توسط 

 د، رضایت خاطر انگلیس ها را بر آورده ساخته چنین نوشت :محمدولى خان به وى سپرده ش

من آرزودارم مناسبات بین ایاالت متحدۀ امریکا و افغانستان  همیشه دوستانه باشد، و خرسندم  درین راستا با »

کنم ، همانطورى که شفاهى  به جنرال محمد ولى خان اظهار داشتم، تأئید رت همکارى نمایم . من مجبور هستماعلیحض

که  در رابطه با ایاالت متحدۀ امریکا، مسئلۀ برقرارى مناسبات دیپلوماتیک  و اقدامات الزم توسط کانگریس ایاالت 

 «.  متحدۀ امریکا باید مورد رسیدگى بیشتر قرار گیرد

با ایاالت  طورى که دیده شد، اینبار تالش ها و توطئه هاى انگلیس براى جلوگیرى از تأسیس مناسبات سیاسى افغانستان

متحدۀ امریکا به نتیجۀ مطلوب رسید.  محمد ولى خان ، سفیر فوق العادۀ غازى امان هللا شاه به همراهى هیئتش به تاریخ 

روانۀ لندن شد. وى  هنگام عزیمت  در مصاحبۀ مطبوعاتى  به خبرنگاران از دادن معلومات بیشتر  ۰٢۲۰جوالى  ٣۸

 وریت دیپلوماتیک سرى بود، که  به اهدافش را بدست آورده نتوانست".این یک مأم»ابا ورزیده تنها گفت که 

 )ادامه دارد(
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