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داکتر عبدالرحمن زمانى

توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى:
عوامل خارجى سقوط رژیم امانى
(قسمت )٣۰
مأأومون ا انگلی أأى دن ت أ انن ل رون أألگرى هأأاى شأأات دن ا تان أأشات نأأه ت وأأا ممأأتور عملیأأان لتأأی مأأ لنى
اطالعان اتشخباناتى بودند ،بلکه براى لب حما ت نهبرات مذهبى ل رومى از هأر نأوو لتأیله ل توطئأه نیأف اتأش اده
میکردند .ت یر انگلیس ران یس هم ر ف ) (Sir Francis Humphrysکى از طراحات ل موره هاى عمدۀ توطئه
هاى انگلیس علیه نژ م امانى بأود .ال ربأ از ت بأیا تأالواى  ٤٠٩١تأا  ٤٠٤١دن پوتأت هأاى مخشلأس تیاتأى ا الأت
ترحدى شمار غربى کان کرده ل دن تار  ٤٠٤١هم براى مدتى دن رواى هوائى شاه مأاهى نأو توتأیس انگل أشات دن
ه أد بر شأأانوى مومون أأت داشأت  .ال بعأأد از ت بثیأأل پولیشیکأ ا خی أأت میبأأر ل معأالت لزانن مان أ حکومأأت ه أأد
بر شانوى کان کرده ل با امون ا تان شات ل مصوصیان ا تانوا ش ائى کام داشت  .هم ر ف بعأد از اتأشلالر ا تان أشات
ل معاهدۀ  ٢٢نومبر تار  ٤٠٢٤اللیا ت یر انگل شات دن کابأ تعأیا ل از تأان  ٢١أونى  ٤٠٢٢تأا مأشم حکومأت
غأأازى امأأات ان مأأات ل مت لیأأت توطئأأه هأأا د دن نخأأا بأأود .مأأانم هم ر أأف دمشأأر «هیرالأأد انتأأر د أأا» اللأأیا کمم أ ر
عمومى ا الت ترحدى شمار غربى بود)٤( .

( هم ر ف ،شی مثبوب على ل چ دن ر از اعضاى د گر ت انن انگلیس دن کاب )
کى از عالشر ا م ومون ا ه دى ت یر هم ر ف شی مثبوب على بود که مث مود هم ر أف دن مأدمان تیاتأى ه أد
بر شانوى تابله دان بوده ل تثت نام تمه ا تکرتر امون شرق دن تأ انن انگل أشات دن کابأ ماهانأه مبلأ شأد
هأأفان ( )٠٩٩٩نلپیأأه نا ،کأأه دن ت زمأأات مبل أ ب أأیان فا أأى بأأود ،بأأراى تمو أ عالیأأت هأأاى اتأأشخباناتى مأأر
میکرد )٢ .به ش اتشاد ض غ أى مخأددى چ ان أه حضأرن صأاحب مثمأد صأادق مخأددى نوشأشه اتأت تأکرتر
شأأأررى تأ أ انن انگل أأأشات دن کابأ أ بأأأا حبیأأأب ان مأأأات [کلکأأأانى] انتبأأأاا داشأأأشه اتأأأت  .ل دن دتأأأمبر  ٤٠٢١ال نا
دنش اځان ت انن انگل شات معالخه نمود)٣( .
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(مات بوادن شی مثبوب على بعداً بثیل پولیشیک ا خ ت ل بدلت ن د ل کاله دن بیا ربا زاد )
از امکات بعید نی ت که اعضاى حفب نلابدان نیف از مل ا یأرات ل ماشأشگات همأیا شأخد بأوده باشأد .شأادنلات
غبان دنبانۀ ا ا حفب می و د که « دنبیا نلش کرات لطا پرتت أ دتأشه ع اصأر مرمأوز بمأک أ حأفب
نلابدان ل مص وعى نم ه کرد .ا ا نلابدانات شانلشات دن مرکف ل شرق کمون وت أر شا مأردم شأعانهاى دنلغأیا
انلالبى میدادنأد ل اأاهراً از « موون أت» دم میفدنأد ،امأا ا وأا مع أًا دشأما أدى د موکراتأى ل موون أت ل تررأى
بوده براى د گرات مأدمت میکردنأد ،ل بعأدها معلأوم شأدکه ا مأات بخأف مأفدلن ل لأه أى دن دتأت انتخأاو ل اتأشبداد
نبودنأد ،ز أرا دن ز أر ع أوات « موأونى مأواهى » بأراى از پأا دن لندت نژ أم امانیأه کوشأیدند ،ل أى الوارأ ناه نا
براى بررأرانى أ نژ أم انتخأاعى بأاز کردنأد .دن حأالى کأه د مو کراتوأاى حلیلأى بأر نأد نکأام کو أه یأودالى بأوده
بوبود حار ملیونوا دهلات کمون نا مد نکر داشش د ل دنملابأ انتخأاو از اصأالحان ل بلأاى دللأت امانیأه حما أت مأى
نمودند .نلى همر شه عالیت ا ا دتشه انتخاعى ،تیالبى از پرلپا أد موأیو ل تثر کأان میأف نا دن ترتاتأر کمأون
أانى نمأأود ل ا کأأان مأأردم نا م ثأرت تأأامت .البشأأه دن بأأیا تمأام ا أأا عالیشوأأا ،تبلیأ نلحأانیوت نلأأد بر أأشه تأأرى
ال از طأرز ادانه دللأت شأاکى ل ننخیأده بودنأد ،بأا اتألثه تلعأیا ل
داشت ،ز را ا وا توان ش دکه تمام توده ها نا که رأب ً
تک یر شاه مخوف نما د)١( » .
رون هاى انگلیس دن الر بأا د ل ر أدهان هأم تثأت اشأر شأی مثبأوب علأى بأراى پیأاده نمأودت توطئأه هأاى انگلأیس
ا أراى لای أه می مودنأد ،امأا لای أ وأأانگیر مأات رون أ أالر بأاد مومشأأر ل ح أاچ تأر بأود ،چ ان أه دن اغشمأأا
شی وان نلر مومى نا ا ا نمود.
دن نابطه با عالیت هاى اتوتى ت انن انگلیس ها مخشصراً به چ د نمون ذ اشانه میک یم :
کمأس اتأ اد ل ش اتأائى نحمأأت مأأات کأى از مالزمأأیا تأ انن انگلأأیس ،ک أأى کأه بعأأداً دن دلنات حبیأأب ان
.1
کلکانى بعد از بر مدت ت یر انگلیس ،م ئولیت ح ااأت تأ انن نا نیأف بعوأده داشأت ،بثیأل نابأف بأیا تأ یر هم ر أف
ل کى از مومون ا عالیرتب نکامى ا تان شات تبب شد که غازى امات ان مات امیرالذکر نا که تمت اتأشادى ا نا
نیف داشت ،از لای ه برطرت ل دن مانه ا تثت نکأانن رراندهأد ،ل مونأوو نا بأراى نتأید ى بأه د أوات حأرب
ب أأراند .بأأه ش أ رأأاى نشأأشیا ،ا رچأأه دن اشأأر لرأأا مابعد رصأأت بأأراى اصأأدان حکأأم دنبأأانۀ ال دن ت لرأأت می أأر
نگرد د ،لیکا دن د وات حرب ات اد د گرى انائه رد د که نمات میداد شخد مذکون دن نلز هاى حملأ حبیأب ان
کلکانى ب ام مر ضى دن مانأه نم أشه ل کأان هأاى عا أ ل الامأر أونى نا بأه تعو أخ مأى انأدامت ل دن اشأر شأکا ت
روماندانواى بوان گ معلوم شأده بأود کأه بأه هأدا ت ال بأه مانأ أ نأوو تأالح نا بأا تأالح د گأر بأه مثأاذان
انتار میکردند که دن میدات گ راب اتش اده نمیبود ل مو ب ناکامى ل شک ت روا ل تل ان ز اد نا راهم می مأود.
()٥
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شبک اتوتى انگلی ى دن دام انگ بود که عاملیا موأم ت
 .2لارع دلم دن ت نلز هاى بثرانى کمس
«مادام تى» معلم مانوادۀ تلط شى ل «تصدق على» موترات شخصى شاه بودنأد کأه نلزمأره اطالعأان ل ر انأان
دام رصر شاهى نا نا به ت انن انگلیس میرتاندند.
اتوچ انگلیس بود که دن نلزهاى حمل حبیب ان کلکانى بأه کابأ
 .3لارع پرترلصداى د گر ر شانى
دن ملاب أ دنلازۀ لزانن حربیأأه دتأأشگیر شأأد ل حأأیا ت شأأید مکاتیأأب ت أ ان ل معر أأى نامأأه هأأا ل ذننامأأه هأأاى
مخصوص به زبانواى پمشو ل اندل با ملدان ز اد کلدان ه دى ل ت گ ه ل کانتوچ از یب ها ل مث ارامشد بدتأت
مد .به اشر اعشرا ان همیا شخد ،که بعد از تثلیخ ل شابت شدت اتوچ بودند از طرت د أوات حأرب مثکأوم بأه
اعدام شد ،حکومت ا تان شات از مو ود ت کرنی الننس دن م طل شی وان اطالو حاص نموده ل تصأمیم ر شأه شأد
تا تثر کان ل مدامالن شرانن میف دللت انگلیس دن امون داملى ا تان شات که اک أوت بأا اتأ اد ل شأواهد غیأر رابأ
انکان شابت شده بود ،دن ر دۀ امات ا تات ب مر تررده شود)٦(.
دن تلگرام مثرمان کمیم ر ع مومى ا الت ترحدى شمار غربى ذکر شده اتت کأه حکومأت ا تان أشات عکأس
.4
نلپائى نا بأه تأرحددان «دکأه» انتأار نمأوده لحکأم دتأشگیرى ال نا صأادن نمأوده اتأت .شأه میمأود کأه ا أا
عکس الننس بوده ل دن ه د تویه شده اتت)١(.

بوان تیاتت بى طر ى توطئ د گر انگلیس ها
نابرن مک ی ى دن ملدم تر م انگلی ى کشاب "کاب تثت مثاصره  :فان یض مثمد از ریام تار "٤٠٢٠
[تذکرانلالب؟ ] می و د که به نکر یض مثمد (کاتب هفانه) بصونن عمومى برعالله از بى شباتى تیاتى کمون،
م ئولیت نا نامى هاى ربا لى دن شرق ل وب نیف بدل انگلیس ها میباشد)١( .
اما انگلیس ها مدعى بودند که مواتشان بى شباتى لبر مشا ناانامى دن ا تان شات نبوده ل به تیاتت عدم مدامله دن
امون ا تان شات پاب د میباش د .انگلیس ها ادعا داشش د که ت وا از بیرلت مطوا میدات بازى ،ناار الناو بوده،
میخواه د مطمئا باش د که اتثاد ماهیر شونلى نیف عیا پالی ى نا تعلیب نما د .انگلیس ها میگ ش د اماده اند هر ت
ا تان شات مشثد ،نیرلم د ل م شل نا داششه باشد .
نهبرى نا برتمیت بم ات د که رابلیت ل اتشعداد موان کردت
انگلیس ها با ا ا کان ش اتائى مود نا از نژ م امانى تلب ل لى نا که پادشاه ا تان شات بود با مدعیات د گر تاج ل
تطح رران دادند .به
تخت مث على احمد مات ،حبیب ان مات کلکانى ،غوث الد ا مات ل مثمدنادنمات دن
اتش اد ات اد مثرمان اتشخبانان انگلیس که عال از مثرمیت برامده اند به اشبان میرتد که از مل ا ا مدعیات
مشعدد تاج ل تخت ا تان شات ،انگلیس ها نادن مات نا تر یح میدادند .اما نوا دنک نموده بودند که ا ر بصونن
شکان از نادن مات حما ت ک د ،ا ا حما ت ن بت ن رن ا تانوا از اتشعمان انگلیس ،چانس بلدنن نتیدت نادن مات
نا از بیا مواهد برد ،ل ازهمیا وت ت ان ادعاى نلد بیطر ى نا نمودند.

ا ا انگلیس ها براتشى دن اغشماشان امیر دلنۀ امانى بیطرت بودند؟
کانشک ى هاى بى پردۀ انگلیس ها تثت نام تیاتت بیطر ى ل عدم مداملأه دن دلنات اغشمأا بأرا امأات ان مأات بأه
ریمت فات تمام شد .به ش پوالدا نشیس انگل شات تأ د نا کأه شأمولیت ت کمأون نا دن دتی أ تألوا امأات ان
مات شابت ک د ،انائه نمیداند .میشوات حدچ زد که چ یا ات اد ا اصالً ل ود نداششه اند ل ا ات اد مربوا به شمولیت
انگلی وا دن شونشوا ند دللت ا تان شات نا بعداً از بیا برده اند .امّا ات اد رالات نشی ی مو ود اتت کأه عملیأان
انگلیس نا دن لو تامشا اردامان امات ان مات برا حصور دلبانه تلط ت لانثاً شکان می ازد.
دن ر مت ربلى از ناپد د شدت حبیب ان کلکانى ل ن یلد اعکم میدانى از زندات پمالن ،تمو خ شات توتف مالنما هاى
انگلی ى ،ل ته ماه بعد ،از تر یرى حمالن شات دن پتمات ل کوه داما صثبت شد ،دن ا ر مت به چ د ت د د گر
مرا عه میک یم که برمالت ادعاى تیاتت بیطر ى ،دتت داششا انگلیس ها نا دن تلوا دللت امانى نمات میدهد.

لو یرى از نتیدت اتلث ل موماتى که دن دلنات ت ر انلپا مر دانى شده بود
دن مل کانشک ى هاى انگلیس کى هم م انشلار اتلثه ل موماتی بأود ،کأه امأات ان مأات مأود از انلپأا مر أدان
نموده ل اک وت دن ب ادن ه د معط شده بود .لا را ه د ت انش ام هم ر ف نا دن انشلار اتلثه به ا تان شات بأه ا أا
مضموت به ل دت مخابره کرد « :به ا ا لتیله تلانا میمود کأه تأالح ل مومأاتی کأه توتأف دللأت ا تان أشات از انلپأا
مر أأدان شأأده ل مأأدتی اتأأت بأأه ب أأادن ه دلتأأشات مواصأألت نمأأوده ،عأأال دن همأأات ب أأادن معط أ بمان أأد )٠( ».امش أأاو
انگل شات از انشلار تالح مر دان شده از طر خ ه د به ا تان شات ،نوم دن مورعی که غازى امأات ان مأات شأد داً بأه
ت احشیاج داشأت ،شأرا ف مو لیأت ل نا بأر علیأه شونشأیات بأه پیمانأ ز أاد نأعیس تأامت  ،ل بطأون غیأر م أشلیم
مورس مخال یا نا بر علیه امات ان مات تلو ت نمود.
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عالله بر ا انگلیس ها پطرلر ل ب ف ا طیانه نا نیف ب ام مواد گى از ه أد بر شأانوى بأه ا تان أشات مم أوو رراندادنأد
ل براى مشخل یا ر مه هاى ت گی ى تعیا نمودند که هی گاه دن ترحدان زاد تابله نداشت.

نرذ ر شا ل ناد ده ر شا ممونه هاى حکومت کاب
حکومت ا تان شات دن دلنات اغشما هم براى ح ظ ام یت د رلومان هاى انگلی ى ل هم براى مراربت از عالت هاى
مرابکانان شات چ د بان به نوا ممونه داد تا به اهاى ا ما نل مکات ک د ،اما انگلیس ها براى ا که دن عالیت
ها مات دتت باز داششه باش د ل امکانان ش اتائى لکمس نلابف شانرا تللی داده باش د ،ا ا ممونه هاى دللت نا نه
ت وا ناد ده ر ش د ،بلکه نرا بمدن ند کردند .دن ا نابطه به چ د ت د از نشیس ات اد مثرمان انگل شات تو ه ک ید:
ت یر انگلیس دن تلگرام  ٢٢دتمبر  ٤٠٢١مود نوشت که حکومت ا تان شات دن دلنات نه نلز ذششه با ما تماتى
نگر شه بود .امرلز معیا لزانن مان ه با ما تماچ ر شه ل ممونه داد که براى تضمیا ام یت با مومون ا مود
براى چ د نلزى به هوتلى دن کاب نل مکات ک م  )٤٩( .ما بصونن مکم براى ته نلز دن مثاصرۀ
اغشماشیوت ل ترزمی ى ررانداششیم که تثت ک شرلر هیچ ک ى نبوده ل براى چوان نلز تثت لوله بانى شد د بود م
 .با بودت دن ا ا ما کر می کم کدام مطرى ام یت مانا تود د نمیک د ،مصوصاً که باغیات از همات غاز با درت
تلدچ ت انن مانا مراعان کرده اند .ما به معیا شم که ما ل کانم دات مردانه نمیشوانیم ت انن نا ترک ک یم  .ما
پوتش نکامى ا تات هم دن ماک [ت انن] بر شانیا شد داً احشخاج کردم )٤٤( .
بر پیم واد توتیس
تلگرام د گر ت یر انگلیس که به تان  ٢٥دتمبر  ٤٠٢١رتشاده شده اتت نیف معلوم میمود که بعد از نکه
از
ت انن انگلیس  ،که دن وان مرکف رواى حبیب ان کلکانى رران داشت ،موند اصابت مرمى هاى ت گدانات دللشى
رران ر ت ،ت یر انگلیس کبان د گر پیم واد غالم ثیى مات مد ر تیاتى لزانن مان ه نا مب ى بر انشلار ت انن
به «هوت للى» ن د نموده ت که ت راى بر شانیا بدلت امر حکومت مود شات ت انن ها مات نا ترک نموده
نمیشوان د)٤٢( .
تلگرام د گر از رون انگلیس دن ر دهان میخوانیم که حشى لزانن مان ا تان شات مخبون شد مثمود مات
دن
رون انگلیس دن ر دهان نا که با پوتش رون لگرى به کاب میر ت ،بشان  ٢٢دتمبر  ٤٠٢١به بوان مرابى لن
ام یشى ترک ر دهان کاب دن غفنى نگوداند .رون لگرى مذکون از عدم همکانى ملامان دللشى ا تات دن غفنى
شکا ت نموده از ت انن هدا ت میخواهد که ا دن غفنى بماند ا به ر دهان بر ردد)٤٣( .
تلگرام د گر ت یر انگلیس هم مکشوبى از لزانن مان ا تان شات نمیمه شده اتت که دن ت لزانن
دن
مان ا تان شات بشان  ٢٠نومبر  ٤٠٢١به علت مرابى الناو لتوریان روا دن الر باد ،مواتشه بود تا رون
ه شه به کاب مواتشه شود)٤١( .
بر شانیا دن الر باد براى حدلد
ت یر انگلیس دن مکشوب وابی  ٢١نومبر مود واب م ى داد ل نوشت که نمیداند لاند شدت رواى رومى به ن
حکومت دن شور الر باد چه نبطى با مواتشا رون انگلیس به کاب داند .ال دن ا شرا ف الر باد نا ترک
نخواهد کرد .اما د رى نگذششه بود که رون انگلیس دن الر باد ،مثمد وانگیرمات ،بعد از تکمی پالت ها د
که تد توزى تعمیر رون لگرى ل تعمیر تان خى تراج العمانن نا نیف دن برداشت ،به م فر نلیب صاحب بتداد،
کى از نلحانیوت پرن وذ که دن ت لرت دن چوانباغ ،همت می مانج از شور الر باد ،ب ر میبرد ،پ اه برد.

اطمی ات مصئونیت ت انن انگلیس توتف اغشماشیوت
کمیم ر عمومى ا الت ترحدى شمار غربى دن تلگرامد با اطمی ات کام می و د که «ا ر کدام مدامل مان ى [از
طرت نلچ ها] صونن نگیرد ،ت انن انگل شات از تیب مث وظ مواهد ماند .نوا [اغشماشیوت] مطمئا اند که امات
ان مات نا از تخت مواه د اندامت ل دلیلى براى مدامل حکومت بر شانیا بارى نخواهد ماند .بر مصئونیت «دکه» ل
نامد دن تمت داملى ترحد میشوات ح اب کرد)٤٥( ».
ت یر انگل شات دن کاب نیف دن تلگرامى برموند اغشماشیوت ل مخال یا حکومت امانى نابا ت انن انگلیس پیوتشه
میلى متدبانه موانده اتت « .نوا به ما نوششه ل شخصاً هم اطمی ات داده اند که به ت انن هیچ نوو تیبى نخواهد
نتید)٤٠( ».
عالله بر ا ت یر انگلیس دن تلگرام تاعت  ٥ل ٣٩بعد از اور  ٤١ونى مود نوشت که «تاعت  ١ل  ٣٩بعد از
موتر کالت مملو از مال ها با بیرغ هاى ت ید از پید نلى دنلازۀ ت انن بطرت باغ باال ن ش د.
اور امرلز
تثت تد توپ ل ت گ از هردلطرت ،نوا توان ش د بدلت کدام م انتى با ا راد مف ملدم ب تلال تماچ بگیرند.
نوا بعد از ت با چ د صد ن ر از اغشماشیوت به شور بر مش د ...ما اممب تدابیر احشیاطى ماص ر شه ام .مثمد
مان کوچ بیرلت از دنلازۀ ت انن نا اشتار
عثمات مات لالى تابخ ر دهان ل حضرن صاحب شونبازان
نموده ل بما پیتام رتشاده اند که ما دن خا میمانیم تا شما نا دن شب از دزدات مث اات ک یم)٤١( ».
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بدتت لندت غیررانونى تلگرام ها ل مراتالن نژ م امانى
حکومت بر شانیا ل ه د بر شانوى براى بدت ت لندت اطالعان الزم ل دان شا پالنوأا ل ارأدامان نژ أم امأانى بأا اتأش اده
از امکانان اتشخباناتى مود تلگرام ها لمکاتیب نتمى نوا نا تثت نکانن داشش د .أ نمونأ بأانز ا أا ارأدام نوأا
تلگرام متنخ  ٤٥ونى  ٤٠٢٠کمم ر عمومى ا الت تأرحدى شأمار غربأى بأه کابأ ل بلوچ أشات میباشأد کأه دن ت
رب از نتیدت اطالو نتمى از نما أد ى هأاى تیاتأى ا تان أشات  ،حشأى مأشا دنى تلگأرام لزانن مان أ ا تان أشات
به ت انن هاى ا تأانى دن پأان س ،بأرلیا ،نلم ،ل أدت ،ل رون ألگرى عمأومى دهلأى نا بدتأت لنده ل نأمیم تلگأرام
مود به کاب ل بلوچ شات رتشادند .دن ا تلگرام شأه شأده بأود کأه «اعلیثضأرن امأات ان مأات بأراى ماتمأه دادت بأه
انلالبان اندنلنى مملکأت کأه نشیخأ تأت ت أاهم بأود ،بأه ننأا ل نغبأت ل انادۀ کاملأ مأود ،مأود نا از عوأدۀ تألط ت
ا تان شات مل کرده ل برادن بفنگ شانرا ،تردان ع ا ت ان مات  ،براى ا راى امون تلط ت معر ى رمودند.
ملت ل انکات حکومت ل علما لتردانات ذان مبانک شانرا به تلط ت ا تان شات ربأور ل بیعأت نمأوده ل نتأماً پادشأاه
ا تان شات ش امشه شدند .ب ابرات از کی یت ر ات امأون بأه شأما اطأالو داده شأد تأا بأه حکومأت مشعللأه نتأمًا اطأالو
بدهیأد ل اطمی أات بدهیأد کأأه م اتأب ان مان أ ا تان أشات همیمأأه بأا دلر دلتأت مأا ک أأات مواهأد بأود ».شأأمانۀ ٤٩٠٤
متنخ  ٢١دى )٤١( .
(ادامه داند)


ادداشت ها ل مومذ:
( .)٤راب اد لن ت که هم ر ف بعد از مشم مت لان مومون شد دن ا تان شات بثیل کمم ر عمومى بر شانیا بأه عأراق
ن ت ل بعد از ررانداد تار  ٤٠٣٢انگل أشات بأا عأراق کأه مأود ال امضأو کأرد ،بثیأل اللأیا تأ یر انگل أشات دن عأراق
تعیا شد.
( . )٢ات اد مثرمان اتشخبانان انگلیس ،نشیس ه د بر شانوى ،دلتی شمانه  ٢٤٢ا س ،تار .٤٠٣٩
( .)٣مخددى ،ض غ ى ( .)٤٠٠١ا تان شات دن عود اعلیثضرن امات ان مات ،ص ثان  ٣٩٩ل .٣٩٤
( .)١غبان ،میر غالم مثمد ( .)٤٣٠٠ا تان شات دن م یر تان ( لد الر) ،ص ثان .١٤٥ -١٤١
( .)٥نششیا ،تید راتم ( ،)٤٣١١نادن چگونه به پادشاهى نتید؟ ،ص .٢٠
( .)٠همانخا  ،ص ثان  ٢١ل .٢١
( .)١ات اد مثرمان نشیس انگل شات ،تلگرام شمانه  ١٣٤تى متنخ  ٤٥دتمبر .٤٠٢١
( ،McChesney, Robert D. (1999). .)١کاب تثت مثاصره  :فان
.٢٠

یض مثمأد از ریأام تأار  ،٤٠٢٠ص

( .)٠ات اد مثرمان نشیس انگل شات ،تلگرام شمانه  1661نائب ال لط ه د به لز ر مان

امون ه د.

( . )٤٩تعمیر د د ت انن انگلیس حدلد ته ل نیم می مانج از د وان هأاى شأور کابأ لدن مخأالنن عالیأت هأاى
مخال یا م لح دللأت ررانداشأت .ا أا تعمیأر دن تأار  ٤٠٢٠تأامشه شأده ل داناى بأاغ ل میأدات لتأی تأاح  ٢٣ا کأ
(معأادر بأا  ٠٣٩١١مشأر مربأ ) نا احشأوا میکأرد .چگأونگى تأد تأوزى دن تعمیأر تأابل تأ انن ل انشلأار بأه تأ انن
د د داتشات دل پ د گر ت که دن اى م اتب د گر به ت اشانه مواهد شد.
( .)٤٤ات اد مثرمان نشیس انگل شات ،تلگرام شمانه  ٢٢٥متنخ  ٢٣دتمبرت انن کاب به لزانن مان ه دن ل دت.
( .)٤٢همانخا ،تلگرام هاى شمانه  ٤٤٠ل  ١٤١متنخ  ٢١ل  ٢٥دتمبر  ٤٠٢١ت انن انگل شات دن کاب .
( .)٤٣همانخا ،تلگرام شمانه ٢١١ممتنخ  ٢٠دتمبر  ٤٠٢١رون لگرى انگلیس دن ر دهان.
( .)٤١ات اد مثرمان نشیس انگل شات ،تلگرام متنخ ١

ونى L/P&S/10/1301 ،٤٠٢٠

( .)٤٥ات اد مثرمان نشیس انگل شات ،تلگرام شمانه  ١٩تى متنخ  ٢٩دتمبر  ٤٠٢١کمم ر عمومى از پمالن.
( .)٤٠اتأ اد مثرمانأ نشأأیس انگل أأشات ،تلگأأرام شأأمانه  ٢٢٢مأأتنخ  ٢٣دتأأمبر  ٤٠٢١تأ انن انگل أأشات دن کابأ بأأه
د شر مان ه دن ل دت.
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( . )٤١ات اد مثرمان نشیس انگل شات ،تلگرام شمانه  ،١٠مأتنخ ٤١
دن ل دت .

أونى  ٤٠٢٠تأ یر کابأ بأه لزانن مان أه

( .)٤١اتأ اد مثرمانأ نشأیس انگل أأشات ،تلگأرام شأأمانه  – ١١ا أأا ،مأتنخ ٤٥
ترحدى شمار غربى.

أأونى  ٤٠٢٠کمیمأ ر عمأأومى ا الأأت
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افغان جرمن آنالین په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de

یادښت :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

