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 ۰۱/۱۰/۷۱۰۲                 احمد فواد ارسال:  نوشته 
 

 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
 ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای

 تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

 
 خان ذکریا و خط دیورندسردار فیض محمد 

 و عصبانیت شاه ولی خان با پاکستان
 

 ”بازی آخر، آخرین فصل بازی بزرگ برتانیا در افغانستاناخیراً کتابی در لندن به چاپ رسیده است به عنوان : " 
 

The END GAME, The Final Chapter in Britain’s Great Game in Afghanistan.” 
 

در سفارت انگلستان  0200تا  0202میباشد که در سال های   ,Susan Loughheadمیرمن سوزان لف هید نویسنده کتاب 

 0492تا  0491هم در سفارت برتانیا در کابل در سال ها  سوزان لف هیددر کابل کار میکرده است . از طرف دیگرپدر کالن 

 کار میکرده است.
 

Afghanistan/dp/144565993X-Britains-Chapter-Game-https://www.amazon.com/End 
 

کتاب از دیدگاه یک انگلیس نوشته شده است و وقایع دوران ختم اداره مستقیم نیم قاره هندوستان توسط برتانیای کبیر ، استقالل 
ندوستان، ایجاد دولت تصنعی پاکستان برای ادامه نفوذ برتانیا در منطقه و خاصتاً روابط افغانستان و برتانیا و پاکستان را در ه

زمان ایجاد پاکستان از نظر انگلیس ها و پاکستان با جزئیات زیادی بحث کرده است. با درنظرداشت موقف خاص این نویسنده 
نوشته شده است که اگر تحلیل درست صورت نگیرد و سطحی نگران زیاده تر میتواند آن  کتاب به نفع انگلیس و به شکلی

رامورد استفاده پاکستانی ها و افغان های که همیشه ضد پشتون و ضد افغان و افغانیت قرار بدهند، اما اگر تحلیل وی از یک 
از نگاه  "انگلیس خیرخواه و مجبور" مورد  نگاه بیطرفانه تحلیل عمیق شود و جمالت و نظریات اساسی وی که مسائل را

سوال منطقی قرار داده شود بسیاری استدالالت و نظریات وی مورد سوال قرار داده شده و چهره شیطان و مکار انگلیس با 
ردن گفتار و کردار خود آنها در همین کتاب مورد سوال قرار داده شده میتواند.  خوانندگان محترمی که وقت خواندن و دقت ک

 دارند میتوانند از این کتاب در تشریح مسائل افغانستان استفاده زیاد نمایند.
کتاب یک تعداد تشریحات و نقل قول های مستند و جالبی هم دارد که برای مطالعه و دلچسپی خواننده ها چند نمونه ای خاصتاً 

د آوری است که در مورد وی همیشه آن موقف ملی و مسلکی و با غیرت و جرئت سردار فیض محمد خان ذکریا قابل یا
 بسیار شخصی خودم  نظر به سن و معلوماتآشکار بوده است. موضعگیری های شاه ولی خان برای شخص من وی صفات 

متذکر شد که  قسمت های ذیل به صورت خالصه  تقدیم میگردد و امید است که مورد عالقه جالب و تازه است. باید 

  .قرار بگیردافغان جرمن آنالین  محقق پورتال وزینمند و خواننده های معقول ،عالق

 
 مورد بحث در ذیل عبارت اند از:  انگلیس اشخاصنوت: 

 

  0490-0491کمشنر عالی برتانیا در کراچی در سال های  -سر الرنس گرافتی سمیت .1
 0491-0490سفیر برتانیا در کابل  سر جایلز سکوایر .2
 

: " اوضاع باردیگر با اظهارات  نوشته شده استدر ارتباط با خرابی اوضاع در مورد مسائل خط دیورند   121در صفحه 

در  0491رفراندوم سال  سردار فیض محمد خان ذکریاسفیر افغانستان در لندن مشتعل گردید.  سردار فیض محمد خان ذکریا

فیصد  92ل قرار داده و پرسیده است که این چگونه ریفراندومی است که مناطق پشتون هند تحت تسلط برتانیا را مورد سوا
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استدالل کرده بود که قرارداد خط دیورند بین دولت  سردار فیض محمد خان ذکریانفوس منطقه در آن سهم نگرفته بودند. 
رند باید در لندن باشد نه در افغانستان و برتانیا بوده است نه با پاکستان و به این دلیل تمرکز مذاکرات در مورد خط دیو

که برتانیا باید تمام خاک های متصرفه افغانستان را که در جریان  سردار فیض محمد خان ذکریا استدالل کرده بودکراچی. 
اول و دوم با افغانستان از افغانستان غصب کرده بود و حاال پاکستان به صورت غیر قانونی تصاحب کرده  04جنگ های قرن 

که افغانستان از دولت برتانیا توقع دارد که همان  سردار فیض محمد خان ذکریا استدالل کرده بود غانستان بازگرداند.است به اف
عدالتی را که در مورد هندوستان، پاکستان، برما و سیلون اجرا کرده است و به آنها استقالل و خاک های تصاحب شده ای 

هم اجراکند و موقف ملی مردم پشتون را به رسمیت بشناسد و در غیر آن  مردم پشتون  دشان را بازگردانده است در مور
مشکالت بزرگی بین پاکستان و پشتون ها بوجود خواهد آمد که در آن صورت دولت افغانستان مجبوراً در این مشکالت شامل 

 خواهد ساخته شد." 
 

سفیر افغانستان یک  شاه ولی خانمده است که در راپوری که گرافتی سمت به دولت برتانیا فرستاده بود آ 002در صفحه 

بعد از این که گورنر جنرال پاکستان داشته است. وی نوشته است که  علی خان صدراعظممالقات بسیار مشتعلی با لیاقت 
ت شاه ولی خان بسیار عصبانی شده است و مالقاتذکر داده است که قبایل جزء الینفک پاکستان است به شاه ولی خان پاکستان 

نوشته است که آن شاه ولی خانی که آرام و حتی همنوا با  گرافتی سمت بی اندازه با خشم و نا آرامی به پایان رسده است. 
چندی قبل  برتانیا بوده است بی اندازه عصبانی شده است. گرافتی سمت در راپور نوشته است که در یک مالقاتی که خود وی 

از شاه ولی خان پرسیده است که آیا واقعاً دولت افغانستان میخواهد  ویکراچی داشته است با شاه ولی خان سفیر افغانستان در 
در جواب به آن شاه ولی خان  نوشته است که در آن مالقات که مناطق قبایل را تحت تصرف خود داشته باشد؟ گرافتی سمیت 

دولت برتانیا فکر میکند که دولت افغانستان این وحشتزده دست های خود را باالکرده و به گرافتی سمت گفته است آیا سوال 
 امکانات و توانائی های مالی را دارد که این همه سبسایدی مالی که دولت برتانیا به قبایل میکند ، ادامه بدهد؟

  

که   نوشته استاز طرف دیگر گرافتی سمت از مالقات خود با لیاقت علی بعد از گفتگوی لیاقت علی با شاه ولی خان 
صدراعظم پاکستان به صراحت و قاطعیت به وی اظهار کرده است که اگر وی بخواهد وی میتواند که این خاندان پادشاهی را 

 در افغانستان سرنگون بسازد.
 

سکوایر سفیر برتانیا در افغانستان نوشته است که بعد از تذکرات گورنر جنرال پاکستان در مورد این که مناطق قبایلی جزء 
زای پاکستان است شاه ولی خان به وی گفته است که این اظهارات گورنر جنرال پاکستان تمام مذاکرات سه سال گذشته الیتج

و تمام دولت افغانستان به شدت در این مورد عصبانی هستند و دولت افغانستان هیچ کوششی   را به خاک یکسان کرده است
ا کنترول کنند. سکوایر به شاه ولی خان جواب داده است که عاقبت یک نخواهند که احساسات مردم و مطبوعات افغانستان ر

چنین عملی برای افغانستان خطرناک خواهد بود و برتانیا در کنار پاکستان که عضو کامنولت است ایستاده خواهد داشت. شاه 
اهد که در این منطقه عدالت ولی خان به سکوایر گفته است که دولت شاهی برتانیا با این کار خود نشان میدهد که نمیخو

 برقرار شود و باید به یاد داشته باشد که برا ی افغان ها تباه شدن بهتر است از آن که غرور آنها پایمال شود. 
 

اپریل لویه  11چند روز بعد سکوایر راپور داده است که برای وی خبر رسیده است که دولت افغاانستان پالن دارد که به تاریخ 

افغان ها را در کابل دایر نماید و سفرای افغانستان از لندن ، کراچی و دهلی برای مشوره با حکومت به کابل جرگه عنعنوی 
که اعالن بیطرفی افغانستان در جنگ جهانی را تائید  0490خواسته شده اند. سکوایر نوشته است که بعد از لویه جرگه سال 

که این برای دولت برتانیا باعث پریشانی زیاد است که آیا این بار افغان ها کرد این اولین بار است که لویه جرگه دایر میشود 
 در این لویه جرگه چه اعالن و پالیسی را تصویب خواهند کرد؛ آیا افغانستان اعالن جنگ خواهد کرد. 

 

خان تمام بعد از این که سکوایر در مورد اوضاع معلومات جمع آوری کرد نوشته است که بجز وزیر خارجه علی محمد 
مقامات دولت افغانستان " معلوم میشود که عقل شان را از دست داده اند. من فکر میکنم که صدراعظم افغانستان بکلی عقلش 
را از دست داده است و اطرافش را اشخاص بلی صاحب گوی در بر گرفته اند و معلوم میشود که صدراعظم شدیداً زیر تأثیر 

حمد خان ذکریا قرار گرفته است. حتی شاه ولی خان که معموالً آدم معقولی است بی اندازه در سفیر افغانستان در لندن فیض م
مورد موقف پاکستان عصبانی شده است. شاه ولی قبول کرده نمیتواند که دولت پاکستان با این دیده درائی مطالبات یک عضو 

اید. هرچه به این سه نفر گفته میشود که این موقف افغانستان خاندان شاهی و کاکای پادشاه افغانستان را چنین بیشرمانه رد مینم
مثل خودکشی است ، آنها جواب میدهند که برای افغان ها مرگ صد برابر بهتر از پایمالی غرور افغانستان است. البته 

را از کابل خطرناک ترین همه ای افغان ها بدن شک فیض محمد ذکریا است. اگر وزیر خارجه علی محمد خان بتواند وی 
 بیرون کند و به محل کارش در لندن بفرستد در بهتر شدن اوضاع کمک زیادی خواهد شد."
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