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 ۱۸/۰۸/۲۰۱۸          ډاکټر عبدالرحمن زماني
 

 غانستان د خپلواکۍ په پیژندنه کېنړۍ ته د اف
 محمد ولی خان دروازی مهمه ونډه د

 )لومړۍ برخه(
 

غازي  د وزارت او دد حربیې  ارواښاد محمد ولی خان دروازي چې په اماني دوره کې د بهرنیو چارو د وزارت،
امان هللا خان د سلطنت د کفالت لوړو مقامونو ته ورسید، زمونږ د هیواد یو هغه رښتینې بچې ؤ، چې د انگریزي 

کچه د رسمیت په پیژندلو کې یې ستره  استعمار په وړاندې مبارزې او د افغانستان د خپلواکۍ په معرفي او نړیواله
 او مهمه ونډه درلوده.

نړۍ سره دیوه آزاده او  دولت د فوق العاده گرځنده استازي او سفیر په توگه، د لومړي ځل دپاره،هغه د اماني 
کړل، او د نړۍ بیالبیلو هیوادو ته یې د افغانستان د خپلواکۍ او ملي هویت د  خپلواکه افغانستان سیاسي روابط ټینگ

 وکړل .  معرفۍ په موخه سفرونه
مان هللا خان د گوتو په شمیر هغو ملگرو او پلویانو په ډله کې وو، چې د ژوند تر محمد ولی خان دروازي د غازي ا

پایه هغوې او اماني نهضت ته وفاداره پاتې شول ، او پدې الره کې یې نه یوازې خپل سرونه قربان کړل، بلکې 
ورو آزادي اوالدونو او کورنیو یې هم د غالم نبي خان چرخي، غازي میرزمان خان کونړي او لس گونو ن

او تکلیفونه وگالل او حتی ماشومان یې  زندانونه ولیدل، کړاوونه غوښتونکو او مشروطه غوښتونکو کورنیوپه شان
 هم د مکتب او تعلیم له نعمته محرومه پاتې شول . 

 

 :د اماني رژيم د ديپلوماتيکو اړيکو پيل
 

د لومړنیو السته راوړنو او سیاسي بریالیتوبونو  رژیم د هغې ورپیژندل، د اماني د خپلواکۍ گټل او بیا نړیوالو ته
مې نیټې په خپلې تاریخي اعالمیې کې د خپل سلطنت  ۲۸کال د فبروري د  ۱۹۱۹څخه وو. غازي امان هللا خان د 

کله چې زما ستر ملت شاهې تاج را په سر کړ، ما ژمنه وکړه چې د افغانستان دولت » د مهمو اهدافو په هکله ویلې
د د نړۍ د نورو خپلواکه قدرتونو په شان خپلو کورنیو او بهرنیو چارو کې آزاده او خپلواکه اوسي. د افغانستان بای

ملت د هیواد دننه بشپړه آزادي ولري او د هر راز تیري او ظلم نه خوندي اویوازې او یوازې د قانون اطاعت 
ې ملت او مملکت مو د نړۍ د پرمختللو وکړي ...حکومت به مو په افغانستان کې داسې اصالحات وکړي چ

 «.هیوادونو په منځ کې خپل مناسب مقام تر السه کړي 
کال د مارچ د میاشتې د دریمې نیټې د لیک د استولو نه وروسته، په کوم کې چې  ۱۹۱۹اماني رژیم انگریزانو ته د 

له دې چې د هغوې ځواب ته تم  د مساوي حقوقو په اساس یوه نوي تړون ته تیارې ښودل شوې وو، سمدالسه پرته
شي، په عملې توگه خپل آزاده او خپلواکه سیاست پیل کړ. د یوه بشپړ خپلواکه دولت د جوړولو په الره کې یو اقدام 

د بهرنیو چارو د شعبې جوړول وو، چې مشري یې د بهرنیو چارو د  هم د افغانستان د انزوا د ختمولو په موخه
د هماغې میاشتې د یولسمې نیټې په فرمان  غازی امان هللا خان  اد محمود طرزي کوله .لمړني وزیر په توگه ارواښ

کې په پیښور کې افغان استازي )د افغان پسته خانې آمر( ته الرښوونه وکړه چې د یوې رسمي اعالمیې په ترڅ کې 
ومت به په کورنیو او بهرنیو د افغانستان حک» د امان هللا خان د واکمنۍ نه خبر کړي :  د هندوستان مطبوعات

چارو کې خپلواکه او آزاده وي . یعني ټول هغه حقوق چې دخپلواکه قدرتونو حکومتونه یې لري، افغانستان به هم 
 1«برخه مند شي.  ترې
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مه نیټه د بریتانوي هند حکومت ته خبر ورکړ چې تر دې وروسته به د  ۲۹غه میاشتې په هم دهما محمود طرزى
. او پدې ډول یې هغه پخوانې تعامل ، رتباطات د ده له الرې ترسره کیږيبریتانوي هند او افغانستان تر منځ ټول ا

  2وایسراې تر منځ اړیکي وو، ختم کړ.  چې د امیر او
دې چې انگریزان د افغانستان د بشپړې آزادۍ منلو ته مجبوره شي، د نړۍ د آزادو نوي دولت، حتی دمخه تر 

هیوادونو سره د دیپلوماتیکو روابطو د ټینگولو کوښښ پیل کړ، او د جاپان، ترکیې، ایران، فرانسې او د امریکې 
 اکي اعالن کړه.متحده ایاالتو په گډون گڼ شمیر هیوادونو ته یې د لیکونو په استولو سره د هیواد خپلو

د شوروي خارجه  پدې ترڅ کې دوه مکتوبونه شوروي اتحاد ته هم واستول شول ، چې یو یې د محمود طرزي لخوا
  وزیر او بل یې د امیر لخوا لنین ته ؤ.

 څرنگه چې د افغانستان او شوروي اتحاد دواړو هیوادونو د اړیکو تاسیس او پراختیا ته اړتیا درلوده، یعنی هم امان
هللا خان د بریتانیا په وړاندې یوه متحد ته اړتیا درلوده، او هم شوروي اتحاد غوښتل، په هر قیمت چې وي، خپل 
دښمن لویه بریتانیا کمزوري کړي، او ددغه گډ دښمن )انگریز( په وړاندې یې د افغانستان دوستۍ او ملگرتیا ته اړه 

د  مه نیټه یې په رسمي توگه۲٧کال د مارچ په  ۱۹۱۹د  درلوده؛ شوروي اتحاد له لومړنیو هیوادو څخه وو چې
 په رسمیت وپیژندله . افغانستان خپلواکي، بې له قیدو شرطه

مه نیټه بریتانوي هند ته خبر ورکړ چې محمد ۱۵وکیل، حافظ سیف هللا خان، د اپریل په  په کابل کې د انگریزانو 
  د افغانستان د لومړني استازي په توگه ټاکل شوې دئ .ولى خان په بخارا کې 

هو، د انگریزانو سره د افغانانو دریمه جگړه ال پیل شوې نه وه چې محمد ولي خان دروازي د خاص سفیر په توگه 
کال د  ۱۹۱۹ینن ته د دیپلوماتیک روابط ټینگ کړي . غازي امان هللا خان ل وټاکل شو تر څو د نړۍ هیوادونو سره

مې نیټې په خپل نوي پیغام کې ولیکل چې د خپل فوق العاده سفیر، جنرال محمد ولي خان په مشرۍ یو  ۲۱اپریل د 
دیپلوماتیک هیئت )پالوې( اروپا ته استوي، او مسکو به لومړنې پایتخت وي چې افغاني هیئت به ترې کتنه وکړي . 

د دوستۍ د رامنځته کولو او د دوه  رې وکړي او د دواړو هیوادونو تر منځمحمد ولي خان اجازه لري چې خبرې ات
  اړخیزو ګټو د تامین زمینه برابره کړي .

 ټینگه او حساسه یوه پر گډ دښمن، بریتانیې، باندې د افغانستان او شوروي اتحادتر منځ د دیپلوماتیکو اړیکو ټینگول
  وه . ضربه

د یادونې وړ ده چې د شوروي روسیې او منځنۍ ایشیا د خلکو تر سره د افغانستان د اړیکو په ټینگولو کې د 
برکت هللا مخکې لدې چې ارواښاد  ، هم مهم رول درلود. برکت هللاهندوستان مشهوره آزادي غوښتونکي شخصیت، 

د یوه غیر رسمي هیئت په چوکاټ کې ځینې دندې  د افغانستان د نوي پاچا لخوامحمد ولي خان مسکو ته ورسیږي، 
درلودلې ، او د افغانستان د پلویتوب او مالتړ د جلبولو دپاره یې الرې چارې لټولی . په هغه وخت کې دغه اقدامات 

د خبلاير « ایزویستیا»ه د مه نیټ۶د گډ دښمن )انگریز( سره د مخالفت تر پردې الندې تر سره کیدل . هغه د مې په 
 نه هم سوشلست، بلکې یو ایشیایي وطنپرسته هغه نه یو کمونیست دئ او»سره په یوې مرکې کې اعالن وکړ چې 

 روسان او د ایشیا نشنلستان سره او نشنلست دئ چې د ایشیا څخه د بریتانیا ویستل غواړي . هغه زیاته کړه چې
  .3طبیعي متحدین دي 

 

 :ادونو سره د افغانستان د سياسي مناسباتو په تاسيس کې د محمد ولی خان دروازی خدمتونههيو بهرنيو
 

تر ریاست الندې استول شوي دیپلوماتیک هئیت د بلجیم،  دروازى اروپا او امریکا ته د جنرال محمد ولى خان
، پولنډ، ایټالیا و د امریکې د متحده ایاالتو نه کتنه فرانسې، انگلستان، د بالټیک د سمندرگوټي د سیمې د هیوادونو

 وکړه .
د دغه لوې هیئت رئیس د دربار یو لیبراله روښان فکر محمد ولی »دغه هیئت په هکله لیکي چې  ارواښاد غبار د

میر یاربیک خان بدخشاني  خان بدخشانې ؤ، او یو مهم غړې یې د افغان مشروطه غوښتونکو یو فاضل شخصیت
له نړۍ یې سترگې پټې کړې او د هیواد د  د کابل نه د حرکت په ورځ یې د آس په شا سکته وکړه، ؤ، چې

  4«.کړۍ یې غمژنې کړی روښانفکری
د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د خپلواکه او نوي  د فوق العاده استازي، محمدولى خان دروازى ، د سفر هدف

هیواد دپاره د ټولو پالزمینو  د خپل امان هللا خان  دیپلوماتیکو او تجارتي مناسباتو ټینگول وو.افغانستان پیژندل او د 
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سره د دیپلوماتانو تبادله، په افغانستان کې د پانگې د اچونې، د افغاني مالونو د اخیستلو او خپلو مالونو د خرڅولو د 
  .5د افغانانو د روزنې، خوبونه لیدلپاره د سوداگرو د تگ راتگ، او د ټکنالوژۍ په برخه کې 

 

 :د بهرنيو هيوادونو سره تعليمي قراردادونه
 

اروپایې مهمو هیوادونو ته د افغانستان د لومړني فوق العاده سفیر په توگه، د اروپایې  محمد ولی خان دروازی
انستان په رسمیت پیژندنې ته د افغ مشرانو سره په خبرو اترو کې پراخه وړتیا وښودله ، او د هغو هیوادو لخوا یې

د فرانسې، آلمان، ترکیې او ایټالیا په شان هیوادونو په افغانستان کې خپلې سفارتخانې  نه یوازې زمینه برابره کړه .
لیسه عالی »د  آلمان دغو هیوادو کې خپلې سفارتخانې خالصې کړې، بلکې پرانیستلې، او افغانستان هم پدې توگه

ماللۍ په نامه ه هلکانو او نجونو دوه  د هلکانو یو ښونځې، او فرانسې هم د مکتب امانیه او لیسهٔ په نامه « امانی
د اماني مکتب نوم په نجات او د امانیه مکتب نوم په استقالل  ښوونځي جوړ کړل )داماني دولت د سقوط نه وروسته

 بدل شول( . 
او آلمان او یو شمیر نجونې هم د عالي تحصیالتو دپاره تنه هلکان د لوړو زده کړو دپاره فرانسې ( ۴۰څلویښت )

ترکیې ته واستول شوی . یو شمیر افغاني ځوانان چې د کشتۍ په وسیله د بمبئي له الري فرانسې ته استول شوي 
ورسیدل، محمد ولی خان دروازی هم ددغه نوو راغلو ځوانانو سره  کال د اکتوبر په میاشت کې هلته ۱۹۲۱وو، د 
 دپاره هلته تم شو.  د کتنې
آلمانی، فرانسوی، ایتالوی او ترکی متخصصین هم د تعلیم او تربیې، لرغون پیژندنې، صنعتي او پوځي  یوه ډله

تر ننه هم د هغه وخت د اساسي  چارو د پرمختگ او پراختیا دپاره افغانستان ته راغلل ، چې حتی زمونږ هیوادوال
 پروژو څخه گټه اخلي .

 )نور بیا(
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