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کشور کوهستان ها )افغانستان( برای امریکایی ها کامالً مجهول باقی مانده بود. بر بنیاد معلومات دست داشته پس  

از حضور بعدی امریکایی ها در افغانستان در سال  1۸۳9 -1۸27از سفر و اقامت )جوسیا هارالن( طی سال هایی 

یاد آوری شده است. زن سالخورده ای به نام )میسیس اولیین( در یک کاروان با دو تبعۀ انگلستان )که از این  1910

زن در دفتر خاطرات خویش یاد آور شده اند( از کابل به سوب پیشاور مسافرت می کرد. اینکه )میسیس اولیین( 

  (۳1چگونه داخل قلمرو افغانستان شده بود معلوم نیست. )

کار به افغانستان آمده بود  حضور یافت. شخص مذکور برای دو سال 1911امریکایی بعدی در افغانستان، در سال 

ولی هفت سال آنجا باقی ماند. او انجنیر قرار دادیی بود بود به نام )ا. جیوویت( که برای یکی از کمپنی های انگلیسی 

کیلو وات برق می داد  770اج که دارای دو توربین و به خاطر اعمار نخستین ستیشن برق در ناحیۀ جبل السر

به بهره برداری سپرده شد و طی چندین سال یگانه ستیشن  1921خدمت می کرد. ستیشن برق جبل السراج در سال 

تولید برق در کشور بود. مدت ها بعد برادرزادۀ )ا. جیوویت( برگزیده هایی از دفتر خاطرات اقامت نامبرده را در 

ان در مطبوعات امریکا به نشر رساند. )ا. جیوویت( به زبان های افغانی تکلم می کرد، با همکاران افغانی افغانست

خود روابط نهایت دوستانه داشت و عالقمند فرهنگ افغانی بود.  در عین حال در یاداشت های )ا. جیوویت( عمدتاَ 

تشویش های معنوی و شکست امید ها یادآوری از دشواری های فزیکی در افغانستان، از موانع بیوروکراتیک و 
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( زوج امریکایی به نام )پاوالد( در کتاب خویش می نویسد که انتشار خاطرات )ا. جیوویت( تصویر ۳2می شد. )

 (۳۳منفی را در اذهان امریکایی ها در مورد افغانستان تداعی می کند. )

ی ها در افغانستان از نادرات به شمار می رفت. حضور خارج 1919در اخیر قرن نزده و شروع سدۀ بیستم، الی 

علت آن تعصب افغان ها در برابر خارجی ها نبود. انگلیس ها سرحدات افغانستان را زیر کنترول خویش داشته و 

از سفر خارجی ها به این کشور جلوگیری می کردند. برای ورود تبعۀ خارجی به افغانستان باید امیر افغانستان 

صادر میکرد که در آن دولت افغانستان مسؤولیت های معینی را از قبیل: همراهی مسلحانۀ فرمان مخصوصی 

خارجی، رفع هرگونه ضروریات، منجمله محل اقامت خارجی را بدوش می گرفت.  چون بدست آوردن همچون 

ایجاد کرده بودند( یک فرمانی، آنهم در خارج از کشور بسیار دشوار بود، انگلیس ها آنرا بهانه )بهانه ای که خود 

قرار داده، دست به شایعه پراگنی علیه افغانستان می زدند و به خارجی ها تلقین می نمودند که افغانستان کشوریست 

( بنیاد این اقدامات انگلیس ها را معاهدۀ " گندمک " تشکیل میداد که در اثر آن روابط افغانستان ۳۴دور از تمدن. )

 انگلیس ها تأمین میگردید. با جهان خارج باید از طریق 

در شروع جنگ اول جهانی )و قبل از آن( در ایاالت متحدۀ امریکا چیزی در بارۀ افغانستان نمی دانستند. معلومات  

مورد افغانستان در مطبوعات امریکا درز میکرد دوستانه نبوده و تصویر نادرست را در ذهن خواننده اندکی که در 

 کرد.در مورد افغان ها خلق می 

به  1909نشریۀ با اعتبار و معتبر امریکایی " نشنل جیوگرافیک " اولین مقاله اش را در مورد افغانستان در سال  

نشر رساند. نویسندۀ مقاله )ایلسوورت هانتینگتون( حتی سری هم به افغانستان نزده بود. او از جانب رو سیه به 

ران روسی داخل منطقه ای گردیده بود که مورد مناقشۀ افغانستان سرحدات افغانستان نزدیک شده و چند مرتبه با افس

 و روسیه قرار داشت.

 (۳۵در منطقه مذکور افغان ها زندگی می کردند. مقالۀ )ایلسوورت هانتینگتون( شدیداْ محتوای ضد افغانی داشت. )

مأموریت های شان را تحت پوشش مبلغین مسیحی امریکایی نیز گاه گاهی به افغانستان سفرهای داشتند و معموالً 

 ثبت گردیده است. 192۳کمک های طبی و بشر دوستانه پیش می بردند. یکی از این سفرها در سال 

افغانستان برای ایاالت متحدۀ امریکا حتی پس از کسب کامل استقالل، مجهول و وحشتناک باقی مانده بود. مجلۀ  

در مورد افغانستان به نشر رساند. اینبار، یکی از مؤلفین مقاله 1921"نشنل جیوگرافیک" مقالۀ دوم خود را در سال 

شخصاً به افغانستان سفر نموده بود. در مقاله ضمناً گزارش داده میشد: " افغانستان کشوریست که در آن مردم تندخو، 

 (1دشمن جهان، نیمه بربر و بیرحم  به سر میبرند. ")

نمایان شدند.  1929انستان در مجلۀ "آسیا" )که دیگر نشرات ندارد( در سال اولین نوشته های دوستانه پیرامون افغ 

یکی از اشتراک کنندگان مسابقۀ موتر دوانی "سیتروئین" به نام "هارد مئینارد اوئین ویلیمز "در مجلۀ  19۳۳در سال 

همان نوازی و کوشش "نشنل جیوگرافیک مگزین" خاطرات خود را به تحریر درآورده از رسوم و عنعنات افغانها، م

 های اصالح طلبانۀ شاه امان هللا یادآور شده بود.
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به جنرال قنسولی خویش در کلکته و سفارت امریکا  پس از کسب کامل استقالل افغانستان، امریکا در سطح رسمی،

ور بعضاً نابع مذکمقیم تهران وظیفه داده بود تا وقایع افغانستان را زیر نظر و بررسی خویش داشته باشند. گذارشات م

با اطالعات جنرال قنسولی امریکا در کراچی تبانی می شدند. مسائل مربوط به افغانستان معموالً به یکی از کارمندان 

جوان که مصروف سائر مسائل می بود سپرده می شد. گذارشات این کارمندان منظم نبوده، بیشتر ماهیت مناسبتی 

 ودند.داشته و از صحت کامل برخوردار نمی ب

اما در وزارت امور خارجۀ امریکا در رابطه به مسائل مربوط به افغانستان یک شخص استثنایی وجود داشت. این 

استثنی دیپلومات جوان هالندی تبار بود و "کارنیلیوس وان اینگیرت" نام داشت. اینگیرت عاشق حوزۀ شرق نزدیک 

ران به کار گماشه شد. او دلچسپی عظیمی نسبت به افغانستان در سفارت امریکا مقیم ته 1920بود. "اینگیرت" در سال 

ناپیدا و اصالحاتی که در آن جریان داشت از خود نشان داد. این دپلومات جوان روابط نهایت حسنه را با همقطاران 

ریکا نظر به لزوم دید واشنگتن، "وان اینگیرت" به سفارت ام1922افغان خود در تهران تأمین نموده بود. در سال 

در کشور چین تبدیل شد. او از وزارت خارجۀ کشورش اجازه خواست تا از طریق  افغانستان به محل کار جدیدش 

برود. در جواب به "اینگیرت" گفته شد که بنابر فقدان بودجۀ کافی او میتواند به مصرف خود به افغانستان سفر غیر 

به او کمک کردند تا ویزۀ افغانستان را بدست بیاورد. دلچسپ رسمی انجام دهد. دوستان افغانی "اینگیرت" در تهران 

 ۵در سفارت افغانستان در تهران صادر گردیده است. اما معلوم نشد که حاملین  ۶است که به "اینگیرت" ویزۀ شماره 

 ویزۀ قبلی )همچنان اتباع امریکایی( کدام اشخاص بوده اند...؟

ر شد مسیری دشواری را بپیماید. او از طریق خلیج فارس ذریعۀ کشتی برای رسیدن به کابل "وان اینگیرت" مجبو 

به کراچی آمد )هند برتانوی( از آنجا با ریل الی پیشاور و سپس در موتر به سوب پایتخت افغانستان، کابل حرکت 

ی مهمانان کرد. در کابل از "وان اینگیرت" در سطح عالی استقبال کردند. او را در مهمانخانۀ خاص دربار که برا

عالی رتبه در نظر گرفته شده بود بدون پرداخت هرگونه مصارف جا دادند. اینگیرت هنگام اقامت خود در افغانستان 

که از ماه می الی جوالی تداوم پیدا کرد به چند والیت افغانستان سفر کرد. او پس از ترک افغانستان تصورات و 

امور خارجۀ کشورش سپرد. در گذارش از اوضاع و احوال مشاهدات خود را طی یک گذارش مفصل به وزارت 

افغانستان تحلیل مثبت صورت گرفته و مملو از حسن نیت بود. بطور مثال در گذارش اکیداً گفته می شد که رجال 

 برجستۀ دولتی افغانستان نه تنها بربر نیستند، بلکه برخالف، نهایت با فرهنگ می باشند. "اینگیرت" به ایاالت متحدۀ

امریکا مصرانه توصیه میکرد تا افغانستان را به رسمیت بشناسد. اما وزارت امور خارجۀ امریکا فوراً باالی گذارش 

اینگیرت مهر محرمیت گذاشت و آنرا از انظار دور ساخت. بدینتریب اذهان عامه و حتی رجال سیاسی امریکا از 

مورین وزارت امور خارجه و دانشمندان امریکایی اعتراف آشنایی با گذارش اینگیرت بی خبر ماندند. مدت ها بعد مأ

میکردند که در مسألۀ افغانستان در آن ایام واشنگتن منافع برتانیه را در هندوستان نسبت به افغانستان ترجیح میداد. 

ث مورد بحاما این دلیل معتقدانه به نظر نمی رسد، چون حرف از هند برتانوی اصالً مطرح نبود. افغانستان در زمان 

از جانب برخی از کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شده بود و کشورهای مذکور از این بابت با کدام مشکلی در 

 . روابط با انگلستان روبرو نبودند
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اینگریت" تصور مردم و متعاقباً سیاسیون "وان شکی نیست که در صورت دسترسی اذهان عامۀ امریکا به گذارش 

افغانستان تغییر  می کرد، و امریکایی ها در برابر افغان ها حسن نظر و حسن نیت بیشتر  پیدا امریکا در مورد 

می نمودند. اما در عمل، قضایا برعکس پیش رفتند. بالفاصله پس از عزیمت "وان اینگریت" از افغانستان، یکی 

و یکی از تاجرین به نام "دیوید  از ژورنالیستان معروف امریکایی "لوویل توماس" همراه با عکاس "دیوید چئیس"

ووستیر" به افغانستان سفر کردند. "لوویل توماس" بنا بر خواهش "وان اینگیرت" از دوستان افغانی اش ویزۀ 

دخولی افغانستان را بدست آورد. "وان اینگیرت" بعدها از این کمک خود شدیداً اظهار  ندامت می کرد. از 

بال گرم در سطح رسمی بعمل آمد. "توماس" پس از برگشت از افغانستان در "توماس" و همراهانش در کابل استق

مقاله ها و کتابش به بدگویی از افغان ها پرداخت: او افغان ها را رهزن و چاقو کش نامیده و تأکید می کرد که 

 (۳آنها صرف زبان تلوار و تفنگ را بلد هستند.)

 ضعگیری ایاالت متحدۀ امریکا در مورد افغانستان بجا گذاشت.نوشته های "لوویل توماس" تأثیر منفی باالی مو 

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

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

اهمیت زیاد میداد.  افغان ها نیز معلومات زیاد در مورد امریکا نداشتند. لیکن رهبری افغانستان از دکترین "ودرو 

 ویلسون" که در آن ضمناً از اصل خود ارادیت ملل وابسته یاد آوری شده بود آگاهی داشتند. 

رخ آنها بکشد. طوری که قبالً تذکر یافت شاه امان هللا کوشش میکرد اصل مذکور را حین مذاکرات با انگلیس ها به 

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

انگلستان تالش میکرد تا موانعی را در برابر افغانستان به خاطر کسب کامل استقالل ایجاد نماید و در این راه حتی 

دشاه افغانستان اجتناب میورزید. مذاکراتی که بین افغانستان و برتانوی ها جریان از خطاب " اعلیحضرت " به پا

داشت، از جانب برتانیه، آنرا نه نمایندۀ رسمی لندن، بلکه منشی بخش مسائل بین المللی ادارۀ استعماری، "هنری دابز" 

 افغانستان. پیش می برد.  و این خود نیرنگی بود به خاطر به رسمیت نشناختن قطعی استقالل

شاه امان هللا در چنین اوضاعی و به منظور رفع بن بست مستقیماً به پادشاه انگلستان "جورج"  نامه ای نوشت و در  

آن "جورج" را به رسم احترام "برادر" خطاب کرد.  اما در مقابل هیچگونه جوابی از پادشاه انگلستان دریافت ننمود. 

افغانی یادآور می شد که  " ودرو ویلسون " رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا از هنگام مذاکرات با انگلیس ها هیأت 

اصل خود ارادیت ملت ها حمایت می کند. نمایندۀ هند برتانوی "دابز" در جواب این مالحظۀ افغان ها خاطر نشان می 

( ۴حتوا می کند.)ساخت که گویا اصل مذکور صرف ملت های مغلوب کشورهای اروپایی را در جنگ اول جهانی ا

 به هر حال حکومت افغانستان باور داشت که ادارۀ امریکا سیاست ضد استعماری را دنبال می کند.

در راولپیندی، شاه امان هللا هیأت خاصی را برای  1919در آستانۀ انعقاد معاهدۀ مؤقت صلح با برتانیه، در ماه می 

اروپایی اعزام داشت. امان هللا خان در رأس هیأت مذکور  تأمین روابط دیپلوماتیک، تجارتی وغیره به کشورهای

جنرال محمد ولی خان یکی از معتمدین نزدیک خود را گماشت. اولین آدرس سفر این هیأت مسکو بود. سفارت با 

 جون وارد تاشکند شد.  ۴می بسرحد رسیده و بتأریخ  2۸صالحیت افغانستان به تاریخ 

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

 (۵م به مسکو، پایتخت روسیۀ شوروی مواصلت کرد. )1919اکتوبر  10افغانستان صرف به تأریخ 
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دومین هیأت با صالحیت دیپلوماتیک افغانستان که در رأس آن باز هم محمد ولی خان قرار  1920در تابستان 

میان افغانستان و روسیۀ شوروی به " معاهدۀ "دوستی و همکاری 1921فبروری  2۸به مسکو آمد. بتاریخ  داشت

امضاء رسید. دو روز بعدتر، در همانجا )مسکو( معاهدۀ دوستی میان افغانستان و جمهوری ترکیه نیز منعقد گردید. 

یستادگی میکرد و به همین علت مسکو در زمان مورد بحث، جمهوری ترکیه در برابر تهاجمات اردوی یونان ا

 برای امضای معاهدۀ طرفین برگزیده شد.

یونان را متحدین )آنتانتا( حمایت میکردند. پس از امضای معاهدات با وسیه و ترکیه، هیأت عالیرتبۀ افغان عازم 

د. فرانسه با آنها گردیاروپا شد. سفر هیأت افغانی به برخی از کشورهای اروپائی منجر به تأمین روابط دیپلوماتیک 

از جمله ای نخستین دولت های بود که استقالل افغانستان را به رسمیت شناخت و روابط خود را با اینکشور در 

پروتوکول تأسیس مرکز باستان 1922عرصه های فرهنگی و معارف تأمین کرد. افغانستان و فرانسه در سال 

سال آینده تمدید  ۳0برای  19۵2دند. پروتوکول مذکور در سال شناسی فرانسه را در افغانستان به امضاء رسانی

محصلین افغان در مؤسسات تحصیالت عالی فرانسه به آموزش شروع نمودند. پادشاه  1922یافت. از سال 

افغانستان، محمد ظاهرشاه نیز تحصیالت خویش را در کشور فرانسه به پایان رسانیده بود. فرانسوی ها در سال 

( حتی امروز ۶ستقالل را اعمار کردند. در این لیسه مضامین عمدتاً به زبان فرانسوی تدریس میشد. )لیسۀ ا 192۳

 . نیز لیسۀ مذکور یکی از عصری ترین لیسه ها در افغانستان بشمار میرود

 پاریس طی چند سال یکی از مراکز عمدۀ بود که دیپلوماتان افغان از طریق آن کوشش میکردند روابط سیاسی خود

با  1921را با امریکا تأمین نمایند. محمد ولی خان آغازگر این کوشش ها بود. او حین اقامتش در پاریس در سال 

سفیر امریکا در پاریس مالقات نموده خبر داده بود که آرزو دارد پیام محمود طرزی ) وزیر امور خارجۀ افغانستان( 

ذا یادآور شده بود که دولتش میخواهد با ایاالت متحدۀ امریکا را به همتای امریکایی خود برساند. محمد ولی خان هک

روابط دیپلوماتیک برقرار نماید و برای این هدف مصمم است به واشنگتن سفر نماید. سفیر امریکا در پاریس "هیو 

ایل مربوط سکیمبل اویلس" قبل از مالقات با نمایندۀ افغانستان با سفیر انگلستان در پاریس "الرد هاردینگ" که از م

د. ـاندـوریت محمد ولی خان بـون مأمـرامـر وی را پیـود تا نظبـبه افغانستان آگاهی کافی داشت تماس حاصل نموده 

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

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

رئیس جمهور فرانسه پذیرفته شدند، بناًء برتانیۀ کبیر کدام اعتراضی ندارد تا هیأت افغانی به واشنگتن سفر نماید 

و در آنجا از طرف مقامات پذیرفته شود." "هاردینگ" در ادامۀ پیامش عنوانی سفیر "اویلس" خاطر نشان میساخت: 

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

ارزیابی میکند. با آنکه افغانستان به اصطالح یک دولت مستقل است، ولی در حیطۀ نفوذ برتانیۀ کبیر قرار دارد. 

( انصافاً باید تذکر یابد که اقدامات 7حکومت ما سعی میکند از گسترش روابط خارجی افغانستان جلوگیری کند." )

، یعنی قبل از انعقاد قطعی معاهدۀ صلح میان افغانستان و برتانیه 1921نوامبر  22مذکور از طرف لندن قبل از 

 صورت گرفته بود.
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سفیر "کیمبل اویلس" جواب "هاردینگ" را به واشنگتن فرستاد و این عامل تا حدود زیاد باعث آن گردید تا از 

 افغانی به رهبری محمد ولی خان در امریکا پذیرایی سرد صورت بگیرد. هیأت

یک عامل ناخوشایند دیگر نیز برای افغانستان وجود داشت و آن، تأمین روابط نزدیک و دوستانه با روسیۀ شوروی 

سمیت را به رو دریافت کمک های اقتصادی و نظامی از آن بود. از آنجائیکه برتانیۀ کبیر و امریکا روسیۀ شوروی 

 نمی شناختند، این معضل نیز در روابط امریکا با افغانستان تأثیر ناگوار داشت.

 1۸جوالی به نیویورک رسید. وزیر امور خارجۀ امریکا "چارلز ایوانس هئیوز" بتاریخ  12هیأت افغانی بتاریخ 

انس هئیوز" در مکتوب خویش جوالی از مواصلت هیأت افغانی به رئیس جمهور "هاردینگ" کتباً خبر داد. "ایو

عنوانی رئیس جمهور امریکا عمدتاً از گفته های سفیر امریکا در پاریس نقل قول نموده بود. خود "ایوانس هئیوز" 

 با هیأت افغانی مالقات کرد. 1921جوالی  20به تاریخ 

پیام محمود طرزی را به وزیر امور خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا تقدیم دروازی رئیس هیأت افغانی، محمد ولی خان  

گردید تا روابط  اظهار امیدواری می دروازی هم در پیام محمود طرزی و هم در گفته های محمد ولی خان کرد. 

 دیپلوماتیک، دوستانه و اقتصادی با امریکا تأمین گردد. 

انی خاطر نشان ساخت که مسائل مربوط به تأمین روابط دیپلوماتیک "هئیوز" در عکس العمل به تقاضاهای جانب افغ

جواب نامۀ محمود کرزی نیز ه باشد. "هئیوز" عین متن را ب با کشورهای دیگر از صالحیت کانگرس امریکا می

 (۸نوشته بود.)

 .اقل صادقانه نبودند ها حد جواب های جانب امریکا به افغان

گیری حکومت امریکا اندکی  خاطر آنکه موضعه ها و ب ش از حد در برابر افغانبه منظور اجتناب از بی حرمتی بی

تحت پوشش قرار گرفته باشد، "هئیوز" تدابیر مالقات هیأت افغانی را با رئیس جمهور "هاردینگ" روی دست گرفت. 

ختن رسمیت شناه نانش بها توصیه های معینی داده شد تا مبادا سخ به رئیس جمهور "هاردینگ"  قبل از دیدار با افغان

 افغانستان تعبیر نشوند. 

رئیس جمهور "هاردینگ" با جانب افغانی بسیار محتاطانه صحبت کرد و راهنمایی های مشاورین را در نظر گرفت. 

شکل رسمی، بلکه به عنوان "مهمانانی از کابل" پذیرفت. رئیس جمهور ه جوالی هیأت افغانی را نه ب 29ریخ أته او ب

رسمیت شناختن افغانستان اشاره نمود و از صالحیت های کانگرس ه پیچیدگی های قوانین امریکا در زمینۀ بنیز به 

در عین حال او ضمناً اشاره نموده بود  یادآور شد. "هاردینگ" همین استدالل را طی نامۀ به شاه امان هللا نیز نوشت. 

 (9د." )رسمیت شناختن باید به آینده موکول گرده "موضوعی ب که: 

میت رسه هیأت افغانی مالحظات دیپلوماتیک رئیس جمهور امریکا را خوشباورانه به نفع خود تعبیر نموده و آنرا ب

یکی ها، معضلۀ مؤقتی و تخن شناختن افغانستان خواند. أمین روابط مستقیم دیپلوماتیک میان دو کشور به زعم افغان

  شد.  رفع میاز جانب واشنگتن  بود که در فرصت مناسب باید



  
 

 

 7از7

از اختتام موفقانۀ دروازی اگرچه با این ارزیابی ها تمام اعضای هیأت افغانی مؤافقت نداشتند، اما محمد ولی خان 

 (10مذاکرات با ایاالت متحدۀ امریکا به شاه امان هللا خان خبر داد.)

تمام گستاخی نهایت   ی آشکارا و بارسانه های امریکایی با نشر تبلیغات ناخوشایند فضا را پیرامون سفر هیأت افغان

 بطور مثال در اخبار با لحن تمسخر آمیز نوشته بودند:  مخشوش و مکدر ساخته بودند. 

 (11) . . ها را چقدر مجذوب ساختند؟". "امیر افغانستان دارای چند معشوقه است؟" یا " خوب رویان امریکایی، افغان

وزارت امور خارجۀ امریکا در صحبت های مبالغه آمیز خویش خاطر بعدها، پس از سپری شدن چند دهه، مأمورین 

. اگرچه واشنگتن روابط دیپلوماتیک را با افغانستان تأمین نکرد، اما پذیرش هیأت افغانی از  . ساختند: ". نشان می

 مرسمیت شناختن غیر مستقیه طرف شخص رئیس جمهور و ارسال مکتوب جوابیه به شاه امان هللا در حقیقت ب

 (12داد. " ) افغانستان معنی می

در حقیقت ادارۀ امریکا در مورد افغانستان بی تفاوت بود. اشاره به پیچیدگی قوانین امریکا و در نظر گرفتن منافع 

 بودند برای پوشاندن بی تفاوتی و بی اعتنایی امریکا در قبال افغانستان. یبرتانیه در منطقه، بهانه های

عازم لندن گردید. در لندن دروازی به امریکا، هیأت افغانی تحت ریاست محمد ولی خان پس از مسافرت نافرجام 

در چنین اوضاع و احوالی سفارت افغانستان در پاریس یگانه مرکز  پذیرایی از هیأت افغانی سردتر از واشنگتن بود. 

یز ر سفارت خانه های افغانستان نئکوشش ها برای تأمین روابط دیپلوماتیک با امریکا بود. برای نیل به این هدف سا

سعی کرد تا  192۵نادر خان )پادشاه آیندۀ افغانستان( سفیر افغانستان در پاریس در سال محمد کردند.  فعالیت می

یریک"، را با "مائیرون گ یموضوع تأمین روابط دیپلوماتیک با امریکا را نفس تازه ببخشد و در این رابطه گفتگوهای

 اریس به راه انداخت.سفیر آنکشور در پ

 ...ادامه دارد

ین در نالآریانا افغانستان آریخی را می توانید با کلیکی در لینک های أمهم و ت ۀدوم و سوم این نوشت ،های اولبخش 

 پایان مطالعه فرمائید.
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  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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