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 2021 دسمبر 24جمعه،                                                      داکتر عبدالرحمن زمانی
 

تقبيح توطئه های انگليس و حمايت از شاه امان هللا  توسط  ليگ پان  
 آسيائی

 

(تانآرشيف انگلس اسناداز البالی )  
 

مکتوبی به وزارت خارجه در لندن،  1۹2۹سفير انگلستان در جاپان  به تاريخ اول ماه می سال 

 یاهمن افتخار دارم که نسخه »ميفرستد. وی مينويسد وايسری هند و گورنر جنرال هند بريتانوی 

پان  گيشناخته شده ل یاز اعضا یصادر شده توسط برخ یسيو انگل ینيچ یبه زبان ها فستياز مان

در افغانستان با هدف سلب تاج و تخت شاه امان هللا  یبه فتنه گربريتانيای کبير را که در آن  يیايآس

 چيکنون در هاتا ، اما شده است عيتوز مطبوعات مورد نظر به کنم. سند  مهيمتهم شده است، ضم

دری درين جا ترجمۀ  .  منتشر نشده است« جاپان تايمز»از به جز روزنامه های معتبر از  کي

کور را به عالقمندان تاريخ معاصر افغانستان تقديم ميکنم تا خود بخوانند و قضاوت کنند.ذم ۀ اعالمي  
  

:يیايپان آس گيل هياعالم  

اش به  یامان هللا خان افغانستان و همسر سلطنتاعليحضرت  1۹28که در سال  يمشو یم ادآوري

 یورهاکش ريآنها به افغانستان از انگلستان و سا یمراحل مختلف تمدن مدرن و معرف یمنظور بررس

ستقبال ا یبرا ايتانيبر یخانواده سلطنت یاعضا دند،يکه آنها به لندن رس یهنگام .کردند ديبازد يیاروپا

 رفته  صورت گخوب  اريبساستقبال  پادشاه امان هللا و ملکه اش  از راه آهن رفتند.  ستگاهياز آنها به ا

 .ندشد يیرايو مهمان نوازانه پذ

صدای بلند و  یهاساختمان با،يز یهاقلعه ما،يپانوسياق یهایها، کشتآهناز تمدن اروپا، از راه آنها

ک گاه به ياز هر ننيز گرفتند که افغانستان را  ميزده شدند و تصم مدرن شگفت یصنعت یهاکارخانه

 .کشور مدرن تبديل سازند
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ی  برا شاه امان هللا موانع بر سر راه جاديا یبرارا  يیها توطئه  با سرعت  ايتانيبر ان،يم نيا در

مدرن، ارتش مدرن و با تمدن  یافغانستان قو کچون ي نيرومند طرح  نمود. و  یقويک افغانستان 

بلکه گسترش او  کند،یم یريلوگبه افغانستان ج سيمدرن نه تنها از تجاوز انگل یصنعت یهاکارخانه

 .اندازدیسلطه او را بر هند به خطر م تيو در نها کندیم یخنث زيرا ن يیايآس یکشورها ريبه سا

 خياست. تار یميقد یشرقضرب المثل  کي «کنند یم یها دور هستند، موش ها باز پشک یوقت»

در انگلستان را که شاه امان هللا و ملکه اش  یشود. در حال یتکرار م تيدر واقع گريبار د کي

 محروم کردن یرا برا يیدر هند برنامه ها ايتانين بري، مامورداشتند یسلطنتسرگرم مهمان نوازی 

نادرست  غاتيرشوه داده شد، تبل مال ها. به مينمودند یزيرپياز حق تاج و تخت افغانستان  شاه امان هللا

 بيترت نيآغاز شد و به ا یزيآم تيشاه پخش شد، و بعداً شورش موفق هيدر سراسر افغانستان عل

 «.افتاد ريمردم آن به تأخ شرفتيافغانستان و پ ترقی
 

بدون تا  م،يخواهیم اياز مردم آس لهينوسيبد ،تيک ايپان آس هياتحادۀ ريمدهيئت ما،  ن،يبنابرا

 یبا هم متحد شوند و با تمام ابزارها ،شان  یو اجتماع یاسيس ديو عقا رنگ  ن،ديدرنظرداشت  

ه تاج و تخت خود را ب که و به شاه امان هللا کمک کنند رنديرا بگ ايتانيبر یها سهيمشروع جلو دس

 یوق یو نظام یاقتصاد ،یاسيخود از نظر سی توانارهبری شاه مردم افغانستان تحت  ادست آورد ت

 .در خانواده بزرگ ملت ها به دست آورند یمناسب گاهيصورت جا نيشوند و در ا

 .کونگسو وانگ رهيمد ئتيه سيرئ

 هيئت مديره:
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جونتارو لماساتو  
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