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 2۰/۰۸/2۰1۸            ډاکټر عبدالرحمن زماني
 

 نړۍ ته د افغانستان د خپلواکۍ په پیژندنه کې
 محمد ولی خان دروازی مهمه ونډه د

 )دوهمه برخه(
 

  :پاره د انگريزانو دسيسې د محمد ولي خان د فعاليتونو د شنډولو او په انزوا کې د افغانستان د ساتلو د
، تر او حیثیهغې امپراتورۍ پر وقا د خپلواکۍ د اعالن نه وروسته د اماني دولت دیپلوماتیک اقدام ، د انگریزانو د

، دوهمه ستره ضربه وه. له همدې امله انگریزي استعمار د افغاني هیئت ناکامۍ ې په سیمه کې به یې لمر نه پریوتچ
 . د دغه هیئت د هرکلي مخنیوې وکړي ې د نورو هیوادونو د مشرانو لخواته مال وتړله، او ډیر کوښښ یې وکړ چ

 :د افغانستان او روسيې تر منځ د مناسباتو د ښه کيدو په مخنيوي کې د انگريزانو هلې ځلې او دسيسې
 وافغانستان ته د تگ په وخت د روسیې سفیران په نښه ا انگریزانو دوه ځل داسې دسیسې او توطئې جوړې کړې چې

 ووژني:
د روسیې لومړنې ټاکل شوې سفیر، هغه وخت حمله وکړه چې په تاشکند کې د افغان « براوین»یې پر  لومړې وار

قونسلگرۍ د تاسیس په وخت کې د محمد ولی خان سره د خدای پامانی نه وروسته د آمو د سیند نه تیریدو، او بیرته 
  تاشکند ته په ستنیدو مجبوره شو.

 تام االختیاره استاځی د براوین پر ځاې ناستې او د مرکزي ایشیا، کابل او سیمې د پاره« سوریتس»دوهم وار پر 
حمله او د هغې د تښتولو کوښښ وو. افغانستان ته د رسیدو په الره د روس د دغه دوهم استازي د تښتولو ذکر د 

کال  1۹1۹د  جنرال مالیسن وتلي دي . انگریزي استخباراتو په هغو پټو اسنادو کې شوې چې اوس د محرمیت څخه 
مې نیټې په خپل رپوټ کې د مشهد ولیکل چې یو مخه ور ترکمن چې زما لخوا د سوریتس د ډلې د  ۳1د اکتوبر د 

رته ورسیږي، بیپه جنوب کې یوه ځاې ته استول شوې ؤ، پرته لدې چې کومې نتیجې ته « پوالتان»پاره د  تښتولو د
 1راستون شوې دئ . 

په مشهد کې د انگریزانو د استخباراتي مرکز د فعالیتونو د وسعت، او د سوریتس په حرکاتو د پوهیدو د هڅو یوه 
په هرات کې مې د سوریتس د »ټ کې راغلي چې نمونه د جنرال مالیسن یو بل محرمانه رپوټ دئ . پدې رپو

که څه هم د هغې گڼ شمیر توکړې نشته، خو پاتې برخې یې د افغانانو  .ر السه کړهد باطله دانۍ محټوی ت کاغذونو
ح د سوریتس لخوا اصال . ځینې چټل نویس رپوټونهد څرنگوالي پوهیدو ته کفایت کوي سره د په زړه پورو خبرو

انگریزان په مشهد کې د افغانستان او بلشویکانو د مناسباتو د خرابولو : »ټکي یې په الندې ډول دي شوي دي . ځینې
    2«په مقصد د درواغو خبرونه خپروي .

س ورته چې پا ، سوریتس، د تښتولو د دسیسې شنډیدل،ه الره د روسیې د ټولواکه استازيافغانستان ته د رسیدو پ
 (Henry Dobbs) هنرى ډابس د بریتانوي هند په چارو کې وزیر،  غوسه کړل چې اشاره وشوه، انگریزان دومره

ابس ډ گل محمد خان خپل دفتر ته وغوښت او افغانستان ته د سوریتس په راتگ یې احتجاج وکړ. ، دافغانستان استازې
امیر اوس آزاده او خپلواکه دئ، او د خپلواکۍ په درلودو سره د هر  » ته د افغانستان د استازي ځواب دا وو چې

 ۳«باندني هیواد استازي ته اجازه ورکوالې شي
د انگریزي استعمار استازي فکر نه کاوه چې د نړۍ هیوادونه به یوه کوچني هیواد ته د ارزښت په ورکولو او 

 ځواکمن هیواد د امپراتورۍ سپکاوې او توهین وکړای شي  ان سره د دیپلوماتیکو اړیکو په جوړولو، د هغه دافغانست
 

                                                           
  گڼه 2٤٥۸ ایم. دى یاسى  ټلگرام،سزانو محرمانه استخباراتي اسناد، د انگری . 1

 گڼه 22٦2٦ ایم. دى سیاسى  ټلگرام، خباراتي اسناد،د انگریزانو محرمانه است . 2
 مخ . 1۰۹. هماغه ځای   ۳
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 :پر ايټاليا د انگريزانو فشار
و باید ا السلیک کړ، ایټالیا د هغو لومړنیو هیوادونو په ډله کې وه چې د افغانستان سره یې تجارتي تړون )قرارداد(

 انو د ایټالیا پر دولت. انگریزکې د کابل په لورې حرکت کړې وای کال د جوالی په میاشت 1۹1۹یو ایټالوي هیئت د 
محمد ولی خان دروازی  ، خو پر دوې دغه فشار پرته لدې چې سفر وځنډوي، کومه زیاته نتیجه ورنکړه .فشار راوړ

ه یې د ملگرتوب وعده او تړون السلیک کال په مې کې د ایټالیا پایتخت روم ته ورسید او د دوهم ځل لپار 1۹21د 
  .کړ

 

 :هڅه د فرانسې سره د مناسباتو د تأسيس د مخنيوي
هرکلې وکړ او د فرانسې  د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د محمد ولی خان دروازی اوافغاني هیئت

ان په که څه هم افغانست»فرانسویانو ته وویل چې خو په پاریس کې د انگریزانو سفیر  جمهور رئیس ورسره وکتل .
او هیله لرو چې ډیر ژر  ظاهره خپله خپلواکي الس ته راوړې ده، مونږ ال تر اوسه دا هیواد د خپل نفوذ سیمه گڼو

  ورسره نژدې مناسبات ولرو .
 

  :د امريکې د متحده اياالتو سره د دپلوماتيکو مناسباتو د ټينگولو کوښښ
کال د جوالی په دوهمه نیټه د امریکې په لور حرکت او نیویارک ته و رسید. هغه  1۹21هیئت د  د محمد ولى خان

مه نیټه په نیویارک کې وویل چې د امریکې سره د دپلوماتیکو مناسباتو د ټینگولو په مقصد راغلې او 11د جوالی په 
  ٤هللا خان په افغانستان کې د امریکې پانگه اچونې ته لیواله دئ . زیاته یې کړه چې پاچا امان
مه خبریاالنو سره د محمد ولى خان د کتنې د خبر په ورکولو سره ولیکل چې هغه  1۳ نیویارک تایمز د جوالی په

مد ولى . محيچمتو دئ د افغانستان د شتمنو منابعو، په خاصه توگه قیمتي کاڼو په هکله سوداگرو ته معلومات ورکړ
خان وویل چې زه اروپایي هیوادونو او امریکې ته راغلې یم تر څو په رسمي ډول د افغانستان خپلواکي اعالن کړم، 

جوړولو  د او دغو طاقتونو ته په تخت د نوي امیر د کښیناستلو او نوو پالیسیو خبر ورکړم .زه د دیپلوماتیکو مناسباتو
 .دپاره واشنگټن ته ځم

، کې د بهرنیو چارو وزیر سره وگوريمه نیټه د امری1۷کال دجوالی په  1۹21مخکې لدې چې د  ى خانمحمد ول
 ېمطبوعاتو ته وویل چې د کابل او واشنگټن تر منځ د مناسباتو جوړیدل به امریکایي سوداگرو ته په کابل کې د پانگ

کړه چې د افغانستان د غالیو )قالینو( صنعت به په متحده ایاالتو کې ښه  . هغه زیاتهاچونې پراخه امکانات برابر کړي
 بازار الس ته راوړي .

مه 2۶م کال د جوالی په 1۹21متحده ایاالتوکې، سره لدې چې افغاني پالوي د  دا چې ولې افغاني هیئت د امریکې په
پل ذات کې د غازي امان هللا خان د دولت ( سره وکتل، او دغه کتل په خ Hardingهاردینگ ) نیټه د جمهور رئیس

او افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو حیثیت درلود، د دیپلوماتیکو اړیکو په جوړولو بریالې نه شو، علت یې یوه 
 ژوره انگریزي دسیسه وه، چې ذکر به یې دلته بې گټې نه وي .

 )نور بیا(
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 انگلیسى ژبه( 
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