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 اقبا  متعتصور مردم و  "اینگریتوان "شکی نیست که در صورت دسترسی اذهان عامۀ امریکا به گذارش  

سن حسن نظر و حها  ها در برابر افغان ییو امریکا کرد، می  تغییرافغانستان  مورد یکا درسیاسیون امر

وان "قضایا برعکس پیش رفتند. بالفاصله پس از عزیمت  ،. اما در عملنمودند پیدا می نیت بیشتر 

دیوید "همراه با عکاس  "لوویل توماس"ایی ک، یکی از ژورنالیستان معروف امریاز افغانستان "اینگریت

 خواهشبر  ناب "لوویل توماس"به افغانستان سفر کردند.  "دیوید ووستیر"و یکی از تاجرین به نام  "چئیس

ز بعدها ا "اینگیرتوان "ویزۀ دخولی افغانستان را بدست آورد.  ی اشدوستان افغاناز  "اینگیرتوان "

ر سطح و همراهانش در کابل استقبال گرم د "توماس". از کرد میندامت  شدیدا  اظهار  این کمک خود

ا ه پس از برگشت از افغانستان در مقاله ها و کتابش به بدگویی از افغان" توماس"رسمی بعمل آمد. 

و تفنگ را  تلوارکرد که آنها صرف زبان  کید میها را رهزن و چاقو کش نامیده و تأ پرداخت: او افغان

 (۳بلد هستند.)

ایاالت متحدۀ امریکا در مورد افغانستان بجا  گیریتأثیر منفی باالی موضع "لوویل توماس"نوشته های  

 .گذاشت
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موضعگیری حکومت افغانستان کامال  متفاوت بود. کابل با شدت تمام کوشش میکرد که از  ،در این میان 

طرف کشورهای مقتدر و پیشرفتۀ غرب به رسمیت شناخته شود، و در این قطار به تأمین روابط اقتصادی 

ی رهبرلیکن . مات زیاد در مورد امریکا نداشتندها نیز معلو افغان زیاد میداد. و سیاسی با امریکا اهمیت 

آوری شده بود  ابسته یادارادیت ملل و " که در آن ضمنا  از اصل خودافغانستان از دکترین "ودرو ویلسون

 . آگاهی داشتند

 که قبال   کشد. طوریها به رخ آنها ب شاه امان هللا کوشش میکرد اصل مذکور را حین مذاکرات با انگلیس

 .ترف ها و برتانوی ها پیرامون انعقاد معاهدۀ دو جانبه به سختی پیش می تذکر یافت مذاکرات میان افغان

ر این ایجاد نماید و د استقالل کامل کسب خاطره برابر افغانستان ب انگلستان تالش میکرد تا موانعی را در

ی که بین افغانستان و اجتناب میورزید. مذاکرات ستان" اعلیحضرت " به پادشاه افغان خطاب راه حتی از

بلکه منشی بخش مسائل بین المللی  ،نه نمایندۀ رسمی لندن آنرا ،از جانب برتانیه برتانوی ها جریان داشت،

رسمیت نشناختن قطعی ه خاطر به و این خود نیرنگی بود ب برد.  پیش می "هنری دابز"ادارۀ استعماری، 

 استقالل افغانستان.

ی نامه ا  "جورج"شاه امان هللا در چنین اوضاعی و به منظور رفع بن بست مستقیما  به پادشاه انگلستان  

اما در مقابل هیچگونه جوابی از پادشاه  احترام "برادر" خطاب کرد.  رسمرا به  "جورج"آن  نوشت و در

 " ودرو ویلسون "  شد که یها هیأت افغانی یادآور م انگلستان دریافت ننمود. هنگام مذاکرات با انگلیس

 "دابز"کند. نمایندۀ هند برتانوی  حمایت می ت هاحدۀ امریکا از اصل خود ارادیت ملرئیس جمهور ایاالت مت

مغلوب  ت هایساخت که گویا اصل مذکور صرف مل میها خاطر نشان  در جواب این مالحظۀ افغان

حال حکومت افغانستان باور داشت که  به هر( ۴کند.) احتوا می اول جهانیکشورهای اروپایی را در جنگ 

 .کند ادارۀ امریکا سیاست ضد استعماری را دنبال می

خاصی  ر راولپیندی، شاه امان هللا هیأتد 1919در ماه می  ،در آستانۀ انعقاد معاهدۀ مؤقت صلح با برتانیه

روابط دیپلوماتیک، تجارتی وغیره به کشورهای اروپایی اعزام داشت. امان هللا خان در رأس  تأمینرا برای 

را گماشت. اولین آدرس سفر این هیأت  هیأت مذکور جنرال محمد ولی خان یکی از معتمدین نزدیک خود

تاشکند جون وارد  ۴ریخ أته می به سرحد رسیده و ب 28تاریخ ه مسکو بود. سفارت با صالحیت افغانستان ب

 شد. 

هیأت افغانی به علت جنگ های داخلی و انسداد راه ها مجبور گردید چند ماه در ترکستان بماند. هیأت 

پایتخت روسیۀ شوروی مواصلت کرد.  مسکو، به م1919اکتوبر  10ریخ أته دیپلوماتیک افغانستان صرف ب

(۵) 

 ...ادامه دارد  
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