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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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ډاکټر عبدالرحمن زماني

نړۍ ته د افغانستان د خپلواکۍ په پیژندنه کې
د محمد ولی خان دروازی مهمه ونډه
(دریمه او وروستۍ برخه)
انگريزي دسيسه او د فاطمې سلطانې راوستل:
انگریزانو هیڅکله هم نه غوښتل چې د افغانستان او امریکې تر منځ د دیپلوماسۍ او دوستۍ اړیکي جوړې شي ،نو
ال دمخه یې په پاریس کې د خپل سفیر په وسیله دا موضوع د امریکې د سفیر له غوږه تیره کړې وه .
د امریکې پر خارجي پالیسۍ د انگریزانو رول او اغیزه (نفوذ) د جوالی د ۹مې نیټې د هغه یادداشت نه ښه
څرگندیږي ،کوم چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د نژدې ختیزې څانگې  ،خارجه وزیر چارلس ایوانس هیوز
) (Charles Evans Hughesته وړاندې کړئ وو .په دغه یادداشت کې د محمد ولي خان د هیئت د سفر په
هکله لولو چې «کله چې مونږ ددغه هیئت د سفر په هکله لومړنې تلگرام ترالسه کړ ،نو دغه هیئت د د امریکې د
متحده ایاالتو په لور حرکت کړې وو ...که مو وخت درلودالی ،نو ما باید د تلگرام له الرې هغوې د راتگ نه نا
امیده کړي وای  .خو هغوې اوس په الره دي  .په پاریس کې د انگریزانو د سفارت د رویې په نظر کې نیولو سره،
کوم چې زما په فکر د هغوې د خارجه دفتر احساسات څرگندوي ،زه داسې استنباط کوم چې دا هیئت باید ومنو ،خو
د امکان تر حده ور سره ،سر سري چلند وکړو .تاسې شاید فکر وکړئ چې ددغه هیئت منل ضروري دي او جمهور
رئیس هم داسې فکر وکړي ،خو زه اطمینان لرم چې ددغه هیئت سره کتل ستاسې او جمهور رئیس د ارزښناکه
وخت د تلف کیدو ارزښت نه لري  .تر کومه ځایه چې زه پوهیږم ،مونږ افغانستان سره کومه خاصه دلچسپي نه لرو،
او ددغه هیئت د اهدافو په هکله د انگریزانو دچلندپه نظر کې نیولو سره ،زه فکر کوم چې باید د هغوې غوښتنې سره
رضایت و ښایوو ،او څومره چې کوالی شو په خاص مهارت او نزاکت سره دغه هیئت ته ارزښت ورنکړو ».
انگریزانو په عین وخت کې د افغاني هیئت د فعالیتونو د شنډولو د پاره یوه نوې دسیسه په کار واچوله ،او د شهزادگۍ
فاطمه سلطانه په نامه یوه ناپیژندل شوې افغانه یې ،چې د شاه شجاع اوالده او په بریتانوي هند کې اوسیده ،امریکې
ته راوستله  .دا ښځه چې ځان سره یې د «دریای
نور» په نامه د  ۵۵قیراطو یو الماس هم درلود،
انگلیسي پاسپورت سره سان فرانسیسکوته
رسیږي ،د دریو ځوانو زامنو سره یې د
انگریزانو د جنرال قونسول لخوا هرکلې کیږي،
له هغه ځایه نیویارک ته استول کیږي ،او د یوه
ناپیژندل شوي کس لخوا مطبوعاتو ته وروپیژندل
کیږي  .د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د  1۹۲1کال
د جوالی په نهمه گڼه کې د «افغانه شهزادگۍ
خپلو دریو ځامنو سره راغله» تر عنوان الندې
ولیکل چې د کابل نه د افغانستان د اوسني پاچا
خور [؟] شهزادگۍ فاطمه سلطانه پرون د دریو
ځامنو سره د سانفرانسیسکو څخه نیویارک ته
راورسیده .شهزادگۍ به چې د «کوه نور» نه
وروسته دوهم مشهور الماس ورسره راوړې د
جمهور رئیس سره لیدنه وکړي  .اوه دیرش ()۳۷
کلنه شهزادگۍ د خپلو ځامنو سره د یوې اونۍ
فاطمه سلطانه د خپلو دریو زامنو سره
دپاره د "والدورف استوریا" [د نیویارک تر ټولو

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

شانداره هوټل] کې تم کیږي .د بریتانیا سفر د جمهور رئیس هادینک سره د دوې د کتنې د ترتیباتو په تیارولو بوخت
دئ .
په نیویارک کې خپلو حیرانوونکو جامو سره د فاطمې سلطانې موجودیت د خبریاالنو ،عکاسانو او امریکایې لوستونکو
توجه ځانته جلب کړه او دا ورته د افغانی هیئت د فعالیتونو دخبر نه ډیر په زړه پورې شو  .د مطبوعاتو په رپوټونو
کې پرې ډیر ټینگار وشو ،هره ورځ یې تبلیغات زیاتیدل ،او په ټولو رسمي میلمستیاوو او محافلو کې به یې گډون
کولو .هغې د نیویارک د ښاروال جان ایف هایلن ) ،(John F. Hylanپه میلمستیا کې د دریای نور ښکلې الماس
په ښکلې انداز داسې په غاړه ځوړند کړې وو ،چې د میلمنو توجه یې جلب کړې او ټول دغه قیمتي ځلیدونکي الماس
ته حیران او هک پک پاتې وو.
د انگريزانو دسيسه بريالۍ شوه:
انگریزان خپل هدف ته ورسیدل  .د نیویارک ټایمز معتبرې ورځپاڼې د جوالی د 1۳مې گڼې سرخط کې ولیکل چې
«د افغاني سلطنتي کورنۍ دوه غړي یو بل نه پیژني»  .کنجکاوه خبریاالنو او امریکایي چارواکو انگریزانو ته
مراجعه وکړه .انگریزانو ځواب
ورکړ چې دا ښځه د افغانستان
ریښتینې او حقیقي شهزادگۍ ده ،خو
دوې د افغاني هیئت په هکله نا
خبري وښودله 1.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر
جمهور رئیس ته مشوره ورکړه
چې د محمد ولي خان هیئت حضور
ته ومني ،خو زیاته یې کړه «فکر
نه کوي چې ،دزیاتو څیړنو تر
ختمیدو پورې به ،د یوه مؤدبانه
هرکلي نه زیات څه الزم او یا
مناسب وي».
هیئت
افغاني
د
سره
رئیس
د جمهور
دامریکې جمهور رئیس ته د غازي امان هللا خان لیک
دکتلو نیټه د  1۹۲1کال د جوالی
۲۶مه وټاکل شوه ،خو تر دغې
کتنې دمخه د امریکې جمهور رئیس
په سپینې ماڼۍ کې د د فاطمې
سلطانې هرکلې وکړ .جمهور رئیس
هاردینگ د غازى امان هللا شاه د
هغه شخصي لیک په ځواب کې چې
محمدولى خان ورته وسپاره ،د
انگریزانو زړه وساته او داسې یې ولیکل :
«زه هیله لرم چې د امریکې د متحده ایاالتو او افغانستان اړیکي تل دوستانه اوسي ،او خوشحاله یم چې پدې الره کې
تاسې اعلیحضرت سره همکاري وکړم .لکه چې په شفاهى توگه مې جنرال محمد ولى خان ته وویل ،زه مجبوره یم
 ،ټینگار وکړم چې د دیپلوماتیکو مناسباتو د جوړولو د مسئلې په هکله پر الزمو اقداماتو باید د امریکې د متحده
ایاالتوکانگرس زیات غور وکړي».

( . 1اور په افغانستان کې)  ،Stewart, Rhea Talley (1973). Fire in Afghanistanص .1٦۹
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لکه چې ولیدل شول ،داځل د امریکې د متحده ایاالتو سره د افغانستان د دیپلوماتیکو اړیکو د جوړیدو په مخنیوي کې
د انگریزانو هڅو او دسیسو مطلوبه نتیجه ورکړه  .محمد ولى خان  ،د غازى امان هللا شاه فوق العاده سفیر دجوالی
په  ۳۰مه نیټه لندن ته روان شو .هغه د ستنیدو په وخت کې په خپلې مطبوعاتي مصاحبې کي خبریاالنو ته د زیاتو
معلوماتو د ورکولو څخه ډډه وکړه ،او یوازې یې وویل چې «دا یو پټ دیپلوماتیک ماموریت وو ،چې خپل اهداف
یې ترالسه نکړای شو».
د اماني دورې په لسیزه کې د امریکې متحده ایاالت د افغانستان سره د دیپلوماتیکو اړیکو په ټینگولو کې زړه نا زړه
وو ،او دغه حالت تر  1۹۳۴کال پورې دوام درلود.
د یادونې وړ ده چې د ارواښاد محمد ولي
خان دروازي د ماموریت په دوران کې
غازی امان هللا خان د انگریزانو د دسیسو
په هکله تشویش او اندیښنه درلوده ،او د
یوه فرمان په ترڅ کې یې د هغه نه
وغوښتل چې په لیکلو کې د شفرڅخه کار
واخلي .
محمد ولی خان دروازی د دوه کلن سفر نه
وروسته افغانستان ته راستون شو او د
ارواښاد محمود طرزی په ځاې یې د
بهرنیو چارو د وزارت دنده  ،او بیا
وروسته د حربیې (دفاع) د وزارت دنده په
غاړه واخیسته  .وروسته د لمر اعلی د
نښان په اخیستلو بریالې شو ،د جنوبي د
اغتشاش د ختمولو په محاذ کې یې خدمت
وکړ ،او د غازی امان هللا خان د اروپا د
سفر په وخت د بهرنیو چارو د وزارت د
سرپرست او سلطنت د مقام د کفیل په توگه
کفیل پاتې شو.
محمدولی خان مشروطه غوښتونکې او د
غازی امان هللا خان ته د امریکې د جمهور رئیس لیک
انگریزانو مخالف ؤ .اروښاد عبدالحی
حبیبی د هغه په هکله لیکي چې «محمد
ولی خان د ځوانۍ له پیله د کابل د انگریزانو په مخالفوکړیو کې محشور او د ژوند تر پایه ،څه د اروپا او امریکې
په سفر کې ،او څه د بهرنیو چارو د وزارت او شاهي مقام د کفالت په وخت کې په همدې صفت پاتې شو»۲.
دا چې ولې په ارواښادمحمد ولی خان ،د غازي امان هللا خان د مسافرت په وخت کې ،رژیم سره د مخالفت ،د
جمهوري رژیم د مقدماتو د برابرولو او حتی حبیب هللا کلکانی سره د همکارۍ تورونه ولگیدل ،ددې مضمون د
موضوع نه بهر ده .
د اماني نهضت د سقوط نه وروسته ،محمد ولی خان هم د دوهم مشروطیت د اکثرو روښانفکرانو او شاه امان هللا خان
د همکارانو په شان تر تعقیب الندې ونیول شو ،او د محمد نادر شاه په واکمنۍ کې لومړې په اته کاله زندان محکوم
او پرته له محاکمې د څو تنو نورو ملگرو سره په ظالمانه توگه په  ۴۲کلنۍ کې اعدام شو .روح دې ښاده وي!
غبار چې خپله هم د محمد ولی خان او آزادي غوښتونکو روښانفکرانو د محاکمې د صحنې کتونکې وو ،دغه جریان
د عیني شاهدانو له قوله په تفصیل سره لیکلې دئ  .هغه د راجه مهندر پرتاب سنگهـ له قوله لیکي :
«که څه هم زه یو خارجي کس او په دې مجلس کې اوریدونکې یم او د خبرو کولو حق نلرم ،سره له دې تاسې
متوجه کوم چې محمد ولی خان د افغانستان یو ستر او بینالمللی شخصیت دئ ،چې به بهرنیو هیوادو کې د افغانستان
د خپلواکۍ د پیژندلو دپاره یې د قدر وړ خدمتونه سرته رسولي دي  .هغه سره چار چلند او قضاوت کې باید احتیاط
وکړئ ،او شخصیت یې په نظر کې ونیسئ  .تر اوسه د دغه شخصیت په هکله او مالتړ د آزادي غوښتونکو (مقصد
یې هندوستاني مبارزین دئ) گڼ شمیر تلگرافونه رارسیدلي دي۳ »...
محمد ولي خان دروازي د نورو وطنپالو ،او خپلواکۍ غوښتونکو مبارزینو او اتالنو الره غوره کړه ،د د باندنیو
طاقتونو په وړاندې دخپلو خلکو په څنگ کې ودرید او په همدې الره کې یې خپل ژوند قربان کړ.
 . ۲حبیبی ،جنبش مشروطیت در افغانستان ،قسمت رجال مهم در حرکت دوم مشروطیت ،ص .1۹۹
« .۳افغانستان در مسیر تاریخ» دوهم ټوک  ۶۲مخ
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د انگریزانو محرمانه استخباراتي اسناد ،د بریتانوي هند آرشیف ،سیاسى ټلگرام ،ایم .دى  ۲4٥۸گڼه
د انگریزانو محرمانه استخباراتي اسناد ،د بریتانوي هند آرشیف ،سیاسى ټلگرام ۲۲٦۲٦ ،گڼه
د بریتانوي هند د آرشیف محرمانه اسناد ،د خارجي څانگې د سرحد برخه ،د  1۹۲۰کال د اکتوبر میاشت
 ،۸۰٦-۷۰٥گڼې  ۷11ا و  ۷1۳پاراگرافونه.
د انگریزانو محرمانه استخباراتي اسناد ،د بریتانوي هند آرشیف ،د  1۹۲۰کال اکتوبر -۷۰٥
،۸۰٦پاراگرافونه
تیخانف ،داکتر یورى ترجمۀ عزیز آریانفر ( . )۲۰1۰نبرد افغانى استالین (سیاست قدرت هاى بزرگ در
افغانستان و قبایل پشتون) .
حبیبى ،عبدالحى ( .)1۳۷۲جنبش مشروطیت در افغانستان .چاپ جدید ،با نظارت و تصحیح کمیسیون
فرهنگى حزب وحدت ،قم ،ایران.
زماني ،عبدالرحمن ( )۲۰1۳بازنگری دورهٔ امانی و توطئه های انگلیس .مؤسسهٔ انتشارات مسکا ،جالل آباد-
افغانستان.
شهرانى ،عنایت هللا ( .)۲۰۰۷/1۳۸٥شاه محمد ولى خان دروازى وکیل سلطنت اعلیحضرت امیر امان هللا
خان غازى  .کانون فرهنگى قیزیل چوپان.
هاشمى ،سید سعدالدین ( .)۲۰۰4نخستین کتاب در بارۀ جنبش مشروطیت خواهى در افغانستان (در ربع اول
قرن بیستم) ،جلد دوم .
)( Stewart, Rhea Talley (1973اور په افغانستان کې Fire in Afghanistan
غبار ،میر غالم محمد ( .)1۳٦٦افغانستان در مسیر تاریخ (جلد اول)  .چاپ سوم  ،مرکز نشر انقالب ،ایران
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.1۲
.
 .1۳غبار ،میر غالم محمد ( .)1۹۹۹افغانستان در مسیر تاریخ (جلد دوم)  .چاپ دوم  ،پیشاور ،مرکز نشراتى
میوند.
 .1۴افغانستان په نړیوال سیاست کې تر دوهمې نړیوالې جگړې پورې د افغان ا و متحده ایاالتو اړیکي  ۲۲مخ
(په انگلیسى ژبه)

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

