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 18/02/2020                                     جانباز ثغو

 اسرار دیپلوماسی 

  تاریخ روابط دو جانبۀ افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا

(1۹1۹-1۹۵۵) 

 

 دهمنزقسمت 

 پ. کرپینکو -گ. یژوف  -نویسندگان: 

 ترجمه و تخلیص: غوث جانباز مترجم: غوث جانباز

1۹ 

دومین هیأت با صالحیت دیپلوماتیک افغانستان که در رأس آن باز هم  1۹20در تابستان 

معاهدۀ "دوستی و  1۹21فبروری  28محمد ولی خان قرار داشت به مسکو آمد. بتاریخ 

رسید. دو روز بعدتر، در همانجا میان افغانستان و روسیۀ شوروی به امضاء " همکاری

)مسکو( معاهدۀ دوستی میان افغانستان و جمهوری ترکیه نیز منعقد گردید. در زمان مورد 

بحث، جمهوری ترکیه در برابر تهاجمات اردوی یونان ایستادگی میکرد و به همین علت 

 مسکو برای امضای معاهدۀ طرفین برگزیده شد.

یت میکردند. پس از امضای معاهدات با وسیه و ترکیه، هیأت یونان را متحدین )آنتانتا( حما

عالیرتبۀ افغان عازم اروپا شد. سفر هیأت افغانی به برخی از کشورهای اروپائی منجر به 

تأمین روابط دیپلوماتیک با آنها گردید. فرانسه از جمله ای نخستین دولت های بود که استقالل 

ط خود را با اینکشور در عرصه های فرهنگی و افغانستان را به رسمیت شناخت و رواب

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Janbaz_Ghaus_asraar_dyplomatie_19..pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Janbaz_Ghaus_asraar_dyplomatie_19.pdf


  
 

 

 3از2

پروتوکول تأسیس مرکز باستان شناسی 1۹22معارف تأمین کرد. افغانستان و فرانسه در سال 

 30برای  1۹۵2فرانسه را در افغانستان به امضاء رسانیدند. پروتوکول مذکور در سال 

حصیالت عالی فرانسه محصلین افغان در مؤسسات ت 1۹22سال آینده تمدید یافت. از سال 

به آموزش شروع نمودند. پادشاه افغانستان، محمد ظاهرشاه نیز تحصیالت خویش را در 

لیسۀ استقالل را اعمار  1۹23کشور فرانسه به پایان رسانیده بود. فرانسوی ها در سال 

ً به زبان فرانسوی تدریس میشد. ) ( حتی امروز نیز ۶کردند. در این لیسه مضامین عمدتا

 . ۀ مذکور یکی از عصری ترین لیسه ها در افغانستان بشمار میرودلیس

پاریس طی چند سال یکی از مراکز عمدۀ بود که دیپلوماتان افغان از طریق آن کوشش 

میکردند روابط سیاسی خود را با امریکا تأمین نمایند. محمد ولی خان آغازگر این کوشش 

با سفیر امریکا در پاریس مالقات نموده  11۹2ها بود. او حین اقامتش در پاریس در سال 

خبر داده بود که آرزو دارد پیام محمود طرزی ) وزیر امور خارجۀ افغانستان( را به همتای 

امریکایی خود برساند. محمد ولی خان هکذا یادآور شده بود که دولتش میخواهد با ایاالت 

هدف مصمم است به واشنگتن  متحدۀ امریکا روابط دیپلوماتیک برقرار نماید و برای این

سفر نماید. سفیر امریکا در پاریس "هیو کیمبل اویلس" قبل از مالقات با نمایندۀ افغانستان با 

افی گاهی کسفیر انگلستان در پاریس "الرد هاردینگ" که از مسایل مربوط به افغانستان آ

د. ـدانـخان بوریت محمد ولی ـون مأمـرامـر وی را پیـود تا نظـبداشت تماس حاصل نموده 

 ) "الرد هاردینگ" قبالً به حیث نائب الحکومۀ هند برتانوی وظیفه اجرا نموده بود.(

"هاردینگ" به به سفیر امریکا معلومات ذیل را ارایه کرده بود: " از آنجائیکه هیأت افغانی 

از طرف صدراعظم و رئیس جمهور فرانسه پذیرفته شدند، بناًء برتانیۀ کبیر کدام اعتراضی 

دارد تا هیأت افغانی به واشنگتن سفر نماید و در آنجا از طرف مقامات پذیرفته شود." ن

"هاردینگ" در ادامۀ پیامش عنوانی سفیر "اویلس" خاطر نشان میساخت: " حکومت 

انگلستان فعالیت ها و کوشش های این هیأت را در رابطه به تأمین روابط با کشورهای دیگر 

نکه افغانستان به اصطالح یک دولت مستقل است، ولی در حیطۀ منفی ارزیابی میکند. با آ

نفوذ برتانیۀ کبیر قرار دارد. حکومت ما سعی میکند از گسترش روابط خارجی افغانستان 

ً باید تذکر یابد که اقدامات مذکور از طرف لندن قبل از ۷جلوگیری کند." )  22( انصافا



  
 

 

 3از3

ۀ صلح میان افغانستان و برتانیه صورت ، یعنی قبل از انعقاد قطعی معاهد1۹21نوامبر 

 گرفته بود.

سفیر "کیمبل اویلس" جواب "هاردینگ" را به واشنگتن فرستاد و این عامل تا حدود زیاد 

باعث آن گردید تا از هیأت افغانی به رهبری محمد ولی خان در امریکا پذیرایی سرد صورت 

 بگیرد.

وجود داشت و آن، تأمین روابط نزدیک و یک عامل ناخوشایند دیگر نیز برای افغانستان 

دوستانه با روسیۀ شوروی و دریافت کمک های اقتصادی و نظامی از آن بود. از آنجائیکه 

برتانیۀ کبیر و امریکا روسیۀ شوروی را به رسمیت نمی شناختند، این معضل نیز در روابط 

 امریکا با افغانستان تأثیر ناگوار داشت.

جوالی به نیویورک رسید. وزیر امور خارجۀ امریکا "چارلز  12هیأت افغانی بتاریخ 

جوالی از مواصلت هیأت افغانی به رئیس جمهور "هاردینگ"  18ایوانس هئیوز" بتاریخ 

ً از  ً خبر داد. "ایوانس هئیوز" در مکتوب خویش عنوانی رئیس جمهور امریکا عمدتا کتبا

 20. خود "ایوانس هئیوز" به تاریخ گفته های سفیر امریکا در پاریس نقل قول نموده بود

 با هیأت افغانی مالقات کرد. 1۹21جوالی 

 ...ادامه دارد

  
  تذکر: 

گاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با هر

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! اجرای "کلیک" بر
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