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 ۲۰/۱۱/۰۲۱۱         داکتر عبدالرحمن زمانى

 

 توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 )قسمت  یازدهم(

 

آغاز جنگ استقالل  .حمایت دولت امانى از قبایل سرحدى و مبارزات آزادیخواهان هند نفرت انگلیس ها را بیشتر ساخت

    و اقدامات جنگی در سرحدات  زمینۀ  قیام تازۀ  ضد انگلیسی  قبایل سرحدى  را بوجود آورد.  چون به اثر لغزش 

در راولپندی با انگلیس ها عقد شد، سرزمین های   ۱١۱١قرار داد صلحی که به تاریخ هشتم اگست  على احمد خان  و

یتانوی ماند، لذا مبارزه آنها هم  ادامه  یافت.  اینبار عمده ترین مرکز قیام  وزیرستان  قبایل پشتون  سرحد آزاد در هند بر

 بود. وزیری ها و مسعودها با تکیه به کمک افغانهاپیوسته بر سپاهیان انگلیسی یورش می بردند. 

اد در ترکیب حوزه هاى ادارى قواى انگلیسى براى پایان دادن همیشگى به استقالل اقوام وزیر و مسعود و ادغام  قبایل آز

نومبر آغاز به تهاجم  ۱١فروند طیارۀ جنگى به تاریخ  ٢۰( نفرى با پشتیبانى ٠۰۲۲۲دوهزار ) با یک نیروى شصت و

نمودند.  مگر مقاومت سرسختانه قبایل وزیرستان انگلیس ها را وادار ساخت از این طرح ها صرف نظر نمایند. 

پیچیده و خطرناک بود. آنها پشت جبهه نداشتند و از هر سو روز و شب مورد شبیخون وضعیت سپاهیان بریتانوی بسیار 

حملۀ مسلحانه بر واحد هاى انگلیسی انجام یافت. اکثراً لشکرهای  ٠۱۱بیش از  ۱١۰۲قرار می گرفتند. تنها طی سال  

ت پشت سر جنگجویان غیر وزیر و مسعود ضربات شانرا بر دشمن از خاک افغانستان وارد می کردند و سپس به سرع

 منظم قبیلوی افغان پنهان می شدند. 

جنگ سوم افغان و انگلیس وقیام هاى قبایل سرحد آزاد پالیسى الرد کرزن مبنى بر حفظ سرحدات هند بریتانوى به کمک 

نگلىس ها ا ۱١۰۱تا  ۱١۱١ملیشیا یا شبه نظامیان قبایلی را با شکست مواجه ساخت .  تنها مصارف اقدامات  سالهاى 

( ۰۲۲۲میلیون روپیه مىرسىد و درىن هنگام اردوى آنها دوهزار ) ۱۱۲علىه قباىل وزىر و مسعود برای خزانه انگلیسبه  

 نفر کشته و زخمی دادند. 

حمایت دولت 
i

  .امانى از حقوق قبایل سرحد آزاد ادامه یافت

از جملۀ سه شرط آزادى افغانستان، محافظۀ حقوق  بعد از عقد قرارداد صلح  که به نفع دولت انگلیس تمام شد،  یعنى 

قبایل سرحد، و گرفتن غرامت جنگى، تنها شرط اول آن توسط انگلیس ها قبول شد، مبارزین سرحد جنگهاى گوریالئى 

الیق را ادامه دادند. افغانستان  به پناه گاه آنها تبدیل شد.  دولت افغانستان از آنها حمایت کرد، و با تمام مردم سرحد ع

 ( .۱جدى خود را حفظ نمود)

( و هنرى دابس در ۰) (  که به رهبرى محمود طرزى۱١۰۲جون  ۰٢اپریل تا  ۱١دور دوم مذاکرات افغان و انگلیس )

میسورى )منصورى(  دائر شد،  روى موضوعات مربوط به قبایل سرحدى و برقرارى روابط سیاسى بین دو کشور 

 ئى نرسیدند. صحبت شد، اما طرفین به موافقت نها

( در کابل ۱١۰۱جنورى  ۱۲دور سوم مذاکرات که بعد از رسیدن هیئت نمایندگى انگلیسى  تحت رهبرى هنرى دابس )

به امضاى  معاهدۀ انجامید که استقالل داخلى و خارجى  ۱١۰۱نومبر  ۰۰آغاز شد بالخره در اواخر سال به تاریخ 

مایندگان سیاسى بین کابل و لندن مساعد ساخت.  اما این معاهده مشکالت افغانستان را تضمین و زمینه را براى تبادلۀ ن

سرحدات آزاد را حل نکرد.  تنها درمکتوب رسمى ضمیمۀ معاهده، هنرى دابس راجع به مصئونیت سرحدات  عنوانى 

علیه محمود بیگ خان طرزى، نوشت که  "چون احوال اقوام سرحدى هردودولتین، سبب اندیشۀ دولت  وزیر خارجه،

افغانستان است، دوستدار آن مشفق مهربان را مطلع میداریم که دولت برتانیه خیاالت نیک نیتى به تمام اقوام سرحد دارد، 

و بهر طریق نیت دارد که رفتار مروتانه با ایشان میکند، مشروط برینکه از چپاول ها برخالف اتباع برتانیه دست بردار 

 (".  ٣ث تسلى و اطمینان خاطر آن مشفق مهربان باشد)شوند. امید است که این مکتوب باع

 غازى امان هللا خان  بعدازین قرار داد با انگلیسها، پیام ذیل را عنوانی قبایل سرحدى فرستاد:

 برادران دلیر، شجاع ، با شهامت و با غرور سرحدی من! » 

رده اید، هنوز در خاطره ام زنده اند. سوگند جد و جهد های شجاعانه یی که شما در مبارزه با دشمن دین و کشور خود ک

و عهد و پیمان شما برای حفظ آبرو و ننگ تان و عزت کشورتان که شما آنرا به بهای زند گی خود نجات دادید، تحسین 

مرا بر می انگیزند. دلیل اصلی منازعه بین من و جانب دیگر)انگلیس( حل مسألۀ سرحدات بوده است. بعد ازمدت های 

، ما صلح مؤقتی را برای سه سال عقد نمودیم. آن هم به طوری که جانب مقابل نا گزیر گردید باالدستی مرا طوالنی

بپذیرد. من صاف و پوست کنده وواضح برای جانب مقابل روشن ساختم که مردمان ساکن در مناطق سرحدی، 

ند و تا زمانیکه آنها از رفتار جانب مقابل خویشاوندان همخون من اند و نباید آنان را با هیچ وسیله یی از من جدا کن

رضایت نداشته باشند، صلح قابل تصور نخواهد بود.  در طول سه سال آینده، دشمن ما باید ثابت کند که آیا میخواهد به 
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طور جدی و صادقانه با من در صلح زند گی کند یا نه ؟  اگر دشمن به قول خود وفادار بماند و صادقانه مطالبات مرا 

نجام دهد، صلح پایدار خواهد بود. در غیر این صورت، ما دو باره جرگه یی را برای اتخاذ تصمیم در باره اقدامات ا

بعدی خود بر گزار خواهیم کرد. بنابر این ، من از شما خواهش میکنم در طول این سه سال، روابط مسالمت آمیزی با 

ان خود تا ن باید مانند برادر دو ستانه باشد. از بارگاه پروردگار دشمن داشته باشید و مناسبات تان  با یک دیگر در می

رفاه و سعادت شما را استدعا دارم . آرزومندی، مقصد و وظیفه من این است که برای بهبود شرایط زند گی تان بکوشم .  

                       «(.٢برافراشته باد درفش ...افغانستان !  اعلیحضرت امان هللا خان )

مینویسد که "بعد از جنگ استقالل، موضوع وحدت دوباره پشتونها یک امر مهم سیاسی در سطح دولتی شد.   سنزل نوید

امان هللا خان که شجاعت خویش را به صفت مرد عمل )خصوصیتی که پشتونها بسیار به آن ارج می نهادند( ثابت ساخته 

. سنزل نوید مى افزاید که "معلوم است که "(٢را بدست آورد)بود، حمایت روحانیون و قبایل قدرتمند والیت مشرقی 

رژیم نمیتوانست موضوع توحید مجدد قبایل را بدون براه انداختن جنگ دیگری با انگلیسها تصفیه کند.  یگانه راه این 

یام بود که شورشهای ضد انگلیس را در منطقه به صورت پنهانی با تقویت روحی و کمک های مالی تشویق نموده ق

  "پشتونها را به حرکت وسیعتری، یعنی همبستگی اسالمی یا پان اسالمیزم، مربوط سازد.

شدو اوضاع به حال عادى برگشت، ء شادروان غبار مینویسد "بعد از آنکه معاهدۀ کابل بین افغانستان و انگلیس امضا

تعمارى انگلیس  باالى مسئلۀ سرحدات مجدداً سیاست اصلى افغانستان و مردم آزادى خواه سرحدات آزاد با سیاست اس

آزاد در تصادم آمد و این مصادمه سالها طول کشید تا دولت امانیه در افغانستان، و بعد ها سیادت دولت انگلیس در 

هندوستان پایان یافت، معهذا قضیۀ سرحدات آزاد حل نشد و کشمکش تازه با "وارث" انگلیس "دولت پاکستان" آغاز 

دارد و بدون تردید تا نفوذ ځارجى درین منطقه معدوم نگردد، این نقاضت و مبارزه دوام خواهد  یافت و هنوز دوام

(." غبار عالوه میکند که "مطبوعات کشور نیز به یک مبارزۀ قلمى دست زده و از آزادى سرحدات آزاد دفاع ٠کرد)

  "مینمود.

 جالل آباد    جرگۀ بزرگ تاریخى هدۀ

بعد از استرداد استقالل  اتحاد مشرقى نىز نامىده شده است،  تارىخى   تارىخى، که بنام جرگهاىن اولین گردهمآئى بزرگ 

پنج هزار  ( در منطقه تارىخى هډه دائر شد.  درین جرگۀ بزرگ حدود۱١۱١)دسمبر ۱۰١١افغانستان در ماه حوت سال 

و اهالى مناطق لغمان،   شایختن از بزرگان قومى و ریش سفیدان هردو طرف سرحد، علما، سادات ، م  (٢۲۲۲)

از   شرکت ورزیدند. هدف این جرگه  تحکیم اتحاد و همبستگى بین قبایل هردو طرف سرحد، دفاع ننگرهار و کنرها

کشور بوده  و در آن به انگلیس ها اخطار داده شد تا از مداخله در امور   و آبادى  آزادى، تمامیت ارضى  استقالل،

با خشم و مقاومت اقوام و قبایل   ات مخربانه در سرحدات کشور ابا ورزد، ورنه یکبار دیگرداخلى افغانستان و تحریک

 روبرو خواهد شد. دلیر افغان 

 تأسیس و نشر جریدۀ اتحاد مشرقى

شمسى براى شش سال در  ۱٣۲٢م /  ۱١۰٢تأسیس و تا سال   ۱۰١١/ حوت  ۱١۰۲جریدۀ اتحاد مشرقى در ماه مارچ 

شماره  ۱۲۲۲ - ٢۲۲راژ کز والیت مشرقى  هفتۀ دو روز به روز هاى شنبه و چهارشنبه به تیمطبعۀ جالل آباد، مر

.  این جریده که  مقارن با جرگۀ بزرگ هده تأسیس شده بود،  صاحب امتیاز آن رئیس تنظیمیۀ مشرقى بود.  نشرات داشت

الت و اشعار دلچسپ را در بر مقا محتوى این جریده ترجمۀ پشتوى مطالب "امان افغان"، اخبار داخلى و خارجى، 

. به گفتۀ ظفر حسن ایبک که گویا با این جریده همکارى داشته است "بخش خبر هاى خارجى اکثراً به اوضاع داشت

هندوستان و شورش هاى مردم و نهضت ملى ایکه در ترکیه بعد از جنگ اول جهانى سر بر آورده بود، ارتباط میگرفت 

(١ .") 

 تیکتالش هاى دیپلوما

دولت امانى بعد از خودسرى و اشتباه رئیس مذاکرات صلح در راولپندى به تالش هایش براى حمایت از حقوق قبایل 

)که هنوز سه ماه از عقد قرارداد صلح نگذشته بود(   ۱١۱١سرحد ادامه داد.  غازى امان هللا خان به تاریخ پنجم نومبر 

ت خارجه تبدیل و بحیث کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال غربى هند طى مکتوبى به همیلتون گرنت، که تازه از وزار

بریتانوى تعین شده بود،  موضوع  سرحد آزاد را مطرح ساخته نوشت که"مسئلۀ سرحدخیلى مهم و حیاتى بوده مانند 

معضلۀ  خلیج عمیقى بین دوستى دو حکومت ما قرار گرفته ، قابل توجه عمیق  میباشد... طورى که شما نیز میدانید،

مشکل سرحد مشترک  و اقوام آن مهم و حساس میباشد، اما در حال حاضر، اگر حسن نیت و رفاه انسانى در نظر گرفته 

شود، این معضله آسان و به آسانى حل شده میتواند.  لذا باید براى  صلح دایمى و پایدار، که تنها آرزوى  مردم بزرگ 

 (". ١)متمدن است، قدم هاى ابتدائى برداشته شود

به چلمسفورد، نائب السلطنۀ هند  ۱١۱١دسمبر  ١غازى امان هللا خان همچنان یک ماه بعد طى مکتوبى به تاریخ 

 (".  ١بریتانوى  خواهان حل معضلۀ سرحد و مسایل تجارتى شد)

آزاد شده غازى امان هللا خان یکبار دیگر با صراحت خواهان حل و فصل قضیۀ سرحدات  ۱١۰۲فبرورى  ۱۲به تاریخ 

شان   ، میالن  تمام قبایل براى  بدست آوردن حقوقع داد که  با بیدارى جهان اسالمو به نائب السلطنۀ هند بریتانوى اطال

.  غازى امان هللا خان افزود که بعضى از شرایط قرارداد صلح راولپندى  با استقالل به سرعت  در حال توسعه است
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انقالبیون هندى، به نظر وى، خارجى هاى متخاصم نه، بلکه مهمانان حکومت وى افغانستان تناقض دارد. طور مثال  

میباشند.  غازى امان هللا خان در رابطه با توجیه مناسبات افغانستان با اتحاد جماهیر شوروى نوشت که افغانستان میتواند 

آن براى پیشرفت و توسعۀ کشورش  با هر حکومتى  که به جامعۀ اسالمى ضررى نرساند روابط دوستانه قایم کند، و از

 (.    ۱۲کمک بگیرد)

 فرستادن حاجى عبدالرازق خان اندړ به وزیرستان

انگلیس ها با استفاده از دست آورد بزرگ شان، یعنى متارکۀ جنگ و معاهدۀ صلح با افغانستان، فرصت را غنیمت 

جنگ استقالل افغانستان تلفات شدیدى را دانسته خواستند اقوام سرحدى، بخصوص اقوام ساکن وزیرستان را که در 

 برقواى انگلیسى وارد کرده بودند، مورد حمالت شدید قرارداده از افغانستان جدا سازند.

حاجى  ۱١۰۲دولت امانى براى حمایت همه جانبه از اقوام درگیر در جنگ و ایجاد یک مرکزیت قبایلى در جنوری  

ت و آشتی ناپذیر ضد انگلیس را به وزیرستان فرستاد، و سیاستاً اعالمیۀ  عبدالرازق خان اندړ، یکى از مبارزین سرسخ

. حاجى عبدالرازق خان بعد از رحیم از افغانستان فرار کرده استساله اش عبدال ۰۱صادر کرد که گویا او با فرزند 

ینمود، از گردیز بسمت مالقات با شاه محمود خان که در آنزمان بحیث جنرال ملکى و نظامى سمت جنوبى ایفاى وظیفه م

"ښرنه" حرکت و همکارى مال عبدالغنى  علیخیل را، که در مناطق قبایلى رسوخ زیاد داشت، بدست آورد. حاجى 

عبدالرازق خان توانست که در اثر کمکهای مالی وحمایت رژیم کابل و همچنان کمک مال حمزهللا، مال فضل الدین پاونده 

 (.۱۱کز فعالیت های ضد انگلیس مبدل سازد)از قوم مسعود، وزیرستان را به مر

،  حاجى عبدالرازق خان  از طرف جرگۀ بزرگ قومى لقب یکى از شاهدان عینىبه گفتۀ جنرال یارمحمد خان وزیرى، 

رئیس المجاهدین را گرفت. او براى مقابله و مقاومت منظم با انگلیس ها، ازمجاهدین قبایلى غندها، کندک ها وبلوک هاى 

( .  دولت امانى نه تنها فعالیت هاى ۱۰نسجم ساخت که شبیه به تشکیالت منظم و منسجم یک اردوى دولتى بود)منظم و م

حاجى مال عبدالرازق خان را تمویل میکرد، بلکه  به وى هدایت و مشورۀ الزم نیز میداد، که از دو سند آتى به روشنى 

 هویداست: 

 مال عبدالرازق خان   نقل فرمان شاه غازى امان هللا خان به حاجى

 ۱١۰۲سپتمبر  ۱۰١١/۰٢میزان  ۰"مؤرخ  

عالیجاه فضائل نشان حاجى مال عبدالرازق خان رئیس مجاهدین را 

 واضح خاطر باد!

چون از حضور واال براى مصارف همه لوازمات وزیرستان یک 

مبلغ معین منظور و روانه شده که مبلغ مذکور با هدایت مفصل 

ۀ عالیجاه صداقت و شجاعت همراه سردار اصول مخارج آن بذریع

اعلى شاه محمود خان غازى جرنیل نظامى و ملکى سمت جنوبى به 

 شما میرسد.

لذا بشما امر فرموده مى شود از همان مبلغ معینه که براى شما میرسد 

مبلغ ده هزار روپیۀ پخته را براى مخارج شفاخانۀ وزیرستان معین 

به اصولى که الزم باشد به مصرف نموده به مشورۀ محمد ایوب خان 

 شفاخانۀ مذکور میرسانید.

 امیر امان هللا

نقل مکتوب عبدالهادى خان از وزارت خارجه به حاجى عبدالرازق 

 ۱١۰۱سپتمبر  ۰۱/  ۱٣۲۲ماه سنبلۀ  ٣۲مؤرخ  خان

"جناب جاللتمآب دوست محترم حاجى مال عبدالرازق خان رئیس 

 المجاهدین وزیرستان زید احترامه!

ماه جوزا ارسالى شما بوزارت جلیلیۀ خارجه واصل آمده از مضامین مندرج آن استحضارات حاصل  ۰٠مکتوب مؤرخه 

گردید.  آن اعالنات و جواب هاى انگریزى  برسیاست مبنى است. آوازه هاى که مى اندازند دروغ است. ولى همینکه 

ان اطالع بدهید که من جنگ را حسب اشارۀ شما بند کردم بگوید شما جنگ را معطل کنید، فى اواقع موقتأ بندکرده بایش

چه آنرا آغاز مصالحه پنداشتم. اگر همین پنداشتن من صحیح است پس منتظرم که شما زود جواب بگوئید. قبضۀ 

وزیرستان با خون و روح اهالى آن بسته است.  وقتیکه این زندگان موجود اند حکومت برطانیه نباید همچو الفاظیکه 

تۀ مذاکرات فریقین نیست بتحریر درآورد. افغانستان هم تا جائیکه من مى شناسم بر برادران دین، عرق، جنس و شایس

قوم خود بى اعتنا شده نمیتواندوالسالم على منالتبع الهدا.  ازینگونه مضامین اگر او میخواست خواسته و همیشه شرایط 

 ۰۲ات جنگ در وزیرستان گفته شودآزاو طلبان باشید تحریر آزادى وزیرستان را با بعضى مصارفى که جبیرۀ نقصان

 شمسى عبدالهادى"   ۱٣۲۲سنبلۀ 
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دستگاه استخبارات انگلیس از فعالیت هاى حاجى عبدالرازق خان باخبر 

بوده و از همکارى دولت افغانستان  اطالع داشتند. در یکى ازین اعالمیه 

در هند، بالخصوص به ها مولوی عبدالرازق خان به همه پیروان اسالم 

آنهای که مستخدمین دولت بودند، توصیه نمود که بر علیه سیاست انگلیس 

 قیام نمایند.                                                                       

مقامات انگلیس ابالغیه هاى حاجى عبدالرازق خان راهمراه با کاپی 

رین افغانی را در فعالیت های وزیرستان مراسالت دیگر،که شمولیت مأمو

( .   احتجاج های ۱٣ثابت میکرد، به سفارت انگلیس درکابل ارسال کردند)

پیهم آنها رژیم امانی را مجبور ساخت که به درخواستهای پیهم آنها برای 

                                        ( .                              ۱٢اخراج مال عبدالرازق خان از وزیرستان موافقت نماید. )

هرچند فعالیت های ضد انگلیس در نواحی قبایلی مخصوصاً به دلیل دور 

ساختن حاجى عبدالرازق خان از وزیرستان تقلیل یافت، مگر کامالً از بین 

نرفت. حکومت افغانستان به حمایت و کمکش به قبایل ادامه داده و آنها را 

مقابل انگلیس کمک میکرد. بهمین علت رهبران بسیار در مبارزات شان به 

متنفذ مذهبی در مناطق قبایلی آن طرف سرحد، مانند حاجی ترنگزی، تا 

 آخربه غازى امان هللا  خان وفادار ماندند.                     

 حمایت از آزادیخواهان درمرکز مجاهدین چمرکند

مومند و سرکانى کنرها چمرکند یک قریۀ کوچک سرحدى نزدیک منطقۀ 

ین و آزادیخواهان هندى وجود میباشد که در آن از قبل یک پایگاه مجاهد

. تجمع مجاهدین هند در چمرکند و امتزاج اهداف عناصر ضد داشت

انگلیس، یعنی انقالبیون هند، ملی گرایان افغانستان، ترکان جوان، علمای 

رکز ا به یک مضد انگلیس و شیوخ طریقت در این ناحیه، چمرکند ر

دولت امانى ازین مرکزحمایت مادى و  سیاسی مهمی تبدیل کرده بود.

معنوى نموده و زمینۀ نشر یک اخبار معروف به نام "المجاهد" راهم  آماده میساخت. اخبار المجاهد که بار اول  در 

ه نشرات آغاز نمود، بعداً به م به لسان هاى درى و اردو به مدیریت محمد یاسین و رهنمائى مولوى محمد بشیر ب ۱١۰۰

 لسان پښتو نیز نشرات مینمود. 

طورى که جراید ضد استعمار انگلیسى زمیندار، کامرید، الهالل، همدرد، ترجمان و غیره که از نشرات سراج االخبار 

نموده و از  استفاده میکردند; جریدۀ المجاهد از چمرکنډ نیز مقاالت و مطالب جریدۀ "امان افغان" افغانستان را نقل

سیاست انگلیس ها در کشور هاى شرقى انتقادمینمود. درین نشریه مسلمانان هند به سهمگیرى در مبارزات مسلحانۀ ضد 

انگلیسى  دعوت میشدند. مقامات انگلیسى از نشر مقاالت علمى و معلومات تازه درین جریده حیران بوده میخواستند 

 ( . ۱٢داراى اهمیت بین المللى را از کجا بدست مى آورد)بدانند که مولوى بشیر این همه معلومات 

کاپى پاک را تولید میکرد، تهیه  ۰٠جریدۀ المجاهد توسط ماشین "رونیو" که از کابل آورده شده بود و در یک وقت 

میشد.  از راپورهاى استخباراتى آنوقت انگلیس ها معلوم میشود که آنها میکوشیدند از پخش نشرات المجاهد جلوگیرى 

 دیگر بدست اورده ، ازبین ببرند. نموده و شماره هاى زیاد آنرا در وزیرستان و مناطق 

 )ادامه دارد(

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 یادداشت ها و مأخذ

و  ١١٢فحات (، افغانستان در مسیر تاریخ .  چاپ سوم ، مرکز نشر انقالب، ایران .ص۱٣٠٠.  غبار، میر غالم محمد )۱

١١٢. 

. اعضاى  هیئت افغانى عبارت بودند از عبدالهادى خان داوى  )نائب رئیس هیئت(، غالم محمد خان وزیر تجارت،  ۰

دیوان نرنجنداس، پیر محمد خان تره خیلى، غالم صدیق خان چرخى و هیئت تحریریه شامل میرزا غالم معروف خان 

 شى وزارت خارجه و میرزا محمد نعیم خان منشى وزارت تجارت. محاسب وزارت خارجه، میرزا بازمحمد خان من

 شمسى . ۱۰۲۲عقرب  ٣۲عیسوى مطابق  ۱١۰۱نومبر  ۰۰.  اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى، مکتوب مؤرخ  ٣

ایل ترجمۀ عزیز آرانفر . نبرد افغانى استالین )سیاست قدرت هاى بزرگ در افغانستان و قب- .  تیخانف، داکتر یورى  ٢

 پشتون(، ضمیمۀ اول، سند شماره یک.

 ۱١۰١-۱١۱١(. واکنش هاى مذهبي و تحوالت  اجتماعى در افغانستان ۱٣١١.  نوید، سنزل /ترجمه مجددي، نعیم ) ٢

 .١٣شاه امان هللا وعلماى افغان .، ص

 . ١١٢(، ص ۱٣٠٠.  غبار، میر غالم محمد ) ٠

 .۰٣۱(، ص ۰۲۲٣.  خاطرات ظفر حسن آیبک ) ١
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گرانت به سکرتر خارجۀ  ۱١۱١نومبر  ۱١، ۱۲١١اسناد محرمانۀ ارشیف هند بریتانوى، مکتوب محرمانۀ شماره   . ١

 حکونت هند بریتانوى 

 . همانجا. ١

 .٣٢٣.  اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى، سند شماره  ۱۲

 .١٢ – ١۰ت (. مجاهد افغان  :  موالنا حاجى عبدالرازق ، صفحا۱١٠١. ځلمى، محمد ولى ) ۱۱

 .۱۱٣( . دافغانستان د خپلواکۍ او نجات تاریخ ، ص ۰۲۲۲/۱٣١١.  وزیرى، یارمحمد خان ) ۱۰

 ,P2754, 1922, June 14, 1922 L/P&S/10/1019. اسناد محرمانۀ ارشیف هند بریتانوى،   ۱٣

 P 1753/1922, Apr. 27, 1922.  اسناد محرمانۀ ارشیف هند بریتانوى،  ۱٢

گانو کې (. په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې مبارزې او دمومندو په مشهورو غزا۰۲۱۲عبدالرحمن ). زمانى،  ۱٢

 .١٢ -١٢، صفحات د غازي میرزمان خان ونډه

 

 

 

                                            
 


