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رئیس هیأت افغانی ،محمد ولی خان دروازی پیام محمود طرزی را به وزیر امور خارجۀ ایاالت
متحدۀ امریکا تقدیم کرد .هم در پیام محمود طرزی و هم در گفته های محمد ولی خان دروازی اظهار
امیدواری می گردید تا روابط دیپلوماتیک ،دوستانه و اقتصادی با امریکا تأمین گردد.
"هئیوز" در عکس العمل به تقاضاهای جانب افغانی خاطر نشان ساخت که مسائل مربوط به تأمین
روابط دیپلوماتیک با کشورهای دیگر از صالحیت کانگرس امریکا می باشد" .هئیوز" عین متن را
به جواب نامۀ محمود کرزی نیز نوشته بود)۸(.
جواب های جانب امریکا به افغان ها حد اقل صادقانه نبودند.
به منظور اجتناب از بی حرمتی بیش از حد در برابر افغان ها و به خاطر آنکه موضع گیری حکومت
امریکا اندکی تحت پوشش قرار گرفته باشد" ،هئیوز" تدابیر مالقات هیأت افغانی را با رئیس جمهور
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"هاردینگ" روی دست گرفت .به رئیس جمهور "هاردینگ" قبل از دیدار با افغان ها توصیه های
معینی داده شد تا مبادا سخنانش به رسمیت شناختن افغانستان تعبیر نشوند.
رئیس جمهور "هاردینگ" با جانب افغانی بسیار محتاطانه صحبت کرد و راهنمایی های مشاورین
را در نظر گرفت .او به تأریخ  2۹جوالی هیأت افغانی را نه به شکل رسمی ،بلکه به عنوان
"مهمانانی از کابل" پذیرفت .رئیس جمهور نیز به پیچیدگی های قوانین امریکا در زمینۀ به رسمیت
شناختن افغانستان اشاره نمود و از صالحیت های کانگرس یادآور شد" .هاردینگ" همین استدالل را
طی نامۀ به شاه امان هللا نیز نوشت .در عین حال او ضمنا ً اشاره نموده بود که" :موضوعی به
رسمیت شناختن باید به آینده موکول گردد)۹( ".
هیأت افغانی مالحظات دیپلوماتیک رئیس جمهور امریکا را خوشباورانه به نفع خود تعبیر نموده و
آنرا به رسمیت شناختن افغانستان خواند .أمین روابط مستقیم دیپلوماتیک میان دو کشور به زعم افغان
ها ،معضلۀ مؤقتی و تخنیکی بود که در فرصت مناسب باید از جانب واشنگتن رفع می شد.
اگرچه با این ارزیابی ها تمام اعضای هیأت افغانی مؤافقت نداشتند ،اما محمد ولی خان دروازی از
اختتام موفقانۀ مذاکرات با ایاالت متحدۀ امریکا به شاه امان هللا خان خبر داد)10(.
رسانه های امریکایی با نشر تبلیغات ناخوشایند فضا را پیرامون سفر هیأت افغانی آشکارا و با تمام
گستاخی نهایت مخشوش و مکدر ساخته بودند .بطور مثال در اخبار با لحن تمسخر آمیز نوشته بودند:
"امیر افغانستان دارای چند معشوقه است؟" یا " خوب رویان امریکایی  ،افغان ها را چقدر مجذوب
ساختند؟" )11( . . .بعدها  ،پس از سپری شدن چند دهه ،مأمورین وزارت امور خارجۀ امریکا در
صحبت های مبالغه آمیز خویش خاطر نشان می ساختند . . ." :اگرچه واشنگتن روابط دیپلوماتیک
را با افغانستان تأمین نکرد ،اما پذیرش هیأت افغانی از طرف شخص رئیس جمهور و ارسال مکتوب
جوابیه به شاه امان هللا در حقیقت به رسمیت شناختن غیر مستقیم افغانستان معنی می داد)12( " .
در حقیقت ادارۀ امریکا در مورد افغانستان بی تفاوت بود .اشاره به پیچیدگی قوانین امریکا و در نظر
گرفتن منافع برتانیه در منطقه ،بهانه هایی بودند برای پوشاندن بی تفاوتی و بی اعتنایی امریکا در
قبال افغانستان.
پس از مسافرت نافرجام به امریکا ،هیأت افغانی تحت ریاست محمد ولی خان دروازی عازم لندن
گردید .در لندن پذیرایی از هیأت افغانی سردتر از واشنگتن بود .در چنین اوضاع و احوالی سفارت
افغانستان در پاریس یگانه مرکز کوشش ها برای تأمین روابط دیپلوماتیک با امریکا بود .برای نیل
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به این هدف سائر سفارت خانه های افغانستان نیز فعالیت می کردند .محمد نادر خان (پادشاه آیندۀ
افغانستان) سفیر افغانستان در پاریس در سال  1۹2۵سعی کرد تا موضوع تأمین روابط دیپلوماتیک
با امریکا را نفس تازه ببخشد و در این رابطه گفتگوهایی را با "مائیرون گیریک" ،سفیر آنکشور در
پاریس به راه انداخت.
ادامه دارد...

تذکر :هر گاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند
با اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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