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داکتر عبدالرحمن زمانى

اصالحات امانى علت اغتشاش یا قربانى اغتشاش؟
(قسمت )٣

اغتشاشات دورۀ امانى
طورى که قبال در مراحل اصالحات و رابطۀ زمانى آن بصورت مختصر ذکر شد ،به تعقیب تطبیق مؤفقانۀ مرحلۀ اول
اصالحات ،اولین اغتشاش مسلحانه بمقابل رژیم امانى در سمت جنوبى رخ داد .این اغتشاش چهارده ( )۰١ماهه ،که
بنام شورش منگل و شورش مالى لنگ نیز مشهور است ،در پهلوى تلفات جانى و مالى ،تالش هاى ملت سازى امان
هللا خان را با موانع مواجه ساخته و سرعت پیاده کردن اصالحات رابصورت قابل مالحظۀ بطى ساخت.
ا غتشاش دیگر عهد امانى ،بنام شورش شینوار در شرق افغانستان بعد از بازگشت امان هللا خان از سفر طوالنى مدت
اروپا و آغاز مرحلۀ سوم اصالحات در سال  ۰۰۲١رخ داد ،که به تعقیب حمالت حبیب هللا کلکانى باعث سقوط دولت
امانى شد.

جریان مختصر رویدادهاى اغتشاش جنوبى
اولین شورش بمقابل رژیم امانى در بهار (مارچ  )۰۰۲١از منطقۀ منگل در پکتیا به رهبری مال عبدهللا معروف به
مالی لنگ و دامادش مال عبدالرشیدآغاز شد.
مقدمۀ این اغتشاش در پکتیا از مدت ها قبل چیده شده بود ،اما بهانۀ آغاز آن دعواى یکى از افراد قبیلۀ منگل بود .این
فرد ادعا داشت که درطفولیت با دخترى نامزد شده است .مخالفین این شخص به امرالدین خان ،حاکم اعلى ،و قاضى
شکایت کردند .حاکم اعلى بعد از گرفتن رضایت دختر به اساس نظامنامۀ جدید که ازدواج طفل صغیر را ممنوع قرار
داده بود ،دعواى شخص مذکور را رد نمود .مال عبدهللا که قرار بود دعوا را فیصله کند ،و قبالً از نامزد رشوت گرفته
بود احتجاج نموده گفت که حاکم اعلى از حکم شریعت سرپیچى نموده است )۰( .او به همکارى مال عبدالرشید در
دستی قرآن و در دست دیگر قانون جزا را گرفته درمیان قبایل دست به تبلیغات زده فریاد میکشیدند کدام یک را قبول
دارید :قرآن یا قانون را ؟ و طبعا ً مردم میگفتند :قرآن را .بدینوسیله اومردم را بشورش دعوت میکرد.
خانم ریه تالى ستیوارت ،نویسندۀ کتاب معروف «آتش در افغانستان» را جع به رهبر شورشیان مینویسد که «او قباى
به رنگ سبز میپوشید ،که رنگ قباى پیغمبر (صلى هللا علیه و سلم) بود .او در
فلکلور افغانستان به یک شخصیت تبدیل شد .در سالهاى اخیر مردم سؤ استفاده
اش راطورى بیان مینمودند که گویا از اسمان برایش الهام مى آمد .او به افراد
قوم منگل میگفت که "بروید زیر فالن درخت را بپالید ،در آنجا پول خواهید
یافت" ،آنها آنجا رفته و پول در آنجا میبود .البته این پول را انگلیس ها
میگذاشتند ،چون میخواستند مردم از مالى لنگ پیروى کنند»)۲(.
به گفتۀ سید قاسم خان رشتیا «یک تعداد مالها در سمت پکتیا تحریک شدند.
اینها در مقابل نظامنامهها و قوانینی که امانهللا خان طرح کرده بود ،میگفتند که
امانهللا خان از قرآن دور شده و از خود قوانین و نظامنامه ساخته است)٣( » .
این اغتشاش که بیش از یکسال ادامه پیدا کرد ،اهسته اهسته با پیوستن اقوام
دیگر به آن تا لوگر سرایت کرد .هردومال با پشتیبانى مردم منگل و ځدران
(جدران) از شاه خواستند تا بعضى از مواد قانون جزاى عمومى را که
آنهامخالف شریعت میدانستند ،تعدیل کند .شاه جواب داد که قانون مذکور قبال به
تصویب علماى شرعى رسیده واز آنها خواست تا براى مذاکره با این علما به
مال عبدهللا معروف به مالى لنگ
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کابل بیایند .البته مال ها نپذیرفتند و بنام حفظ شریعت اسالمى در پکتیا قیام نمودند .دهقانهاى پکتیا که از روش مامورین
دولت مخصوصاًحاکم اعلى رنجیده بودند ،به حمایت از آنها برخاستند ،و بعضا خانهاى مغرض به آنها پیوستند)١( .
امان هللا خان کوشید تا با فرستادن علماى منور و صاحب نفوذ این مشکل راحل کند .علما در بیدک لوگر با مال هاى
شورشى مالقات کردند و بزو دى دریافتند که مالى لنگ ارادۀ مباحثۀ مذهبى را نداشته و رفتار مخاصمه در پیش دارد.
چنانچه صراحتا ً برطرفى امان هللا خان را تقاضا و ابالغ کردند که امیر جدید را انتخاب کرده اند .در نتیجۀ این مالقات
دولت به فیصله رسید که مصالحه امکان پذیر نبوده و اغتشاش تنها با شکستن قواى شورشیان خاموش شده میتواند.
هیئت علما نیز فهمیدند که خواهشات مالى لنگ یک موضوع سیاسى بوده و به مذهب ارتباطى ندارد .مشاورین
مذهبى امان هللا خان مشوره دادند براى وارسى شکایت هاى مذهبى لویه جرگه دایر شود .جرگه پیشنهادات امان هللا
خان را بصورت عموم قبول کرده ،اصالحات چندى راجع به قانون جزا وغیره بعمل آمد)٥( .
لویه جرگه با تعدیل برخی از مواد برنامۀ اصالحات  ،هیئتی را به ریاست حضرت شمس المشایخ و عضویت
نورالمشایخ ،وزیر عدلیه ،قاضى القضات ،سردار محمد عثمان خان و تعداد دیگر غرض مذاکره نزد شورشیان فرستاد
تا تذکر بدهند که تمام مواد قانون با شریعت اسالم تطبیق داده شده و هیچ ماده یی نیست که بااسالم درتضاد باشد ،ولی
مذاکره باشورشیان نتیجه مطلوب به بار نیاورد .استاد فضل غنى مجددى به روایت از دختر سردار محمد عثمان خان
(والدۀ حضرت صبغت هللا خان مجددى) مینویسد که مذاکرات خصوصى بین حضرت نورالمشایخ و سردار محمد
عثمان خان و مال عبدهللا صورت گرفت و حضرت نورالمشایخ بسیارى از نظریات مال عبدهللا را تائید نمود ،لیکن
حضرت شمس المشایخ در نهایت پیشنهادات مال عبدهللا را رد کرد)٦( .
در دوران اغتشاش و جنگ هاى پکتیا تلفات زیادى به قواى دولتى و شورشیان رخ داد .اکثر این جنگها بنفع شورشیان
تمام میشد .شادروان غبار مینویسددر یکى ازین جنگ ها «هنگامی که وزیر حربیه محمدولی خان در گردیز تحت
محاصره شورشیان قرار داشت ،از کابل یک قوت  ۰۷۷نفری بنام «عسکر جان فدا» با دو غندمشر برای نجات
و زیرحربیه بسوی گردیز فرستاده شد ،مگر این قوت در بیدک لوگر مورد شبیخون شورشیان قرار گرفت و تا فرد آخر
از دم تیغ گذشتند)۰( .
دانشمند و مؤرخ افغان آقاى سیستانى مینویسد که والی علی احمد خان ازننگرهار بکمک وزیرحربیه شتافت و اگر او
با شبه نظامیان خوگیانی و مومند از ننگرهار به کمک وزیر حربیه به موقع نمی رسید ،بدون شبهه وزیر حربیه
باشکست مواجه میشد و پایتخت مورد تهدید جدی شورشیان قرار میگرفت .به هرحال والی على احمدخان با ورود به
گردیز محاصره شورشیان را درهم شکست و شورشیان را مجبور به عقب نشینی و فرار نمود)١( .
در ح ین شدت اغتشاش قشلۀ عسکرى خوست تحت محاصره قرار گرفت ،بر خزانۀ دولت در راه غزنى به گردیز
حمله صورت کرفت ،تنگى آغو جان لوگر با یک حملۀ ناگهانى شورشیان اشغال شده و پایتخت مستقیما تحت تهدید
واقع شد .بعد از چندى شورشیان شهر غزنى را نیز به محاصره کشیده ،احمد زائى ها و طوطاخیل ها ارتباط کابل را
با پکتیا قطع نموده ،شورشیان از غزنى به استقامت کابل تا شیخ آباد و تکیه در وردک رسیدند و مال عبداالحد و
برادرش سبحان خزانۀ دولت را در شیخ آباد به غنیمت بردند.
در همین جریان بود که یکنفر بنام عبدالکریم که خود را پسر امیر یعقوب خان میخواند ،از هند بریتانوى وارد صحنه
شده و دعواى امارت نمود .این خبر به سرعت در سرتاسر افغانستان منتشر شد و بگفتۀ غبار مردم باوجود آزرده گى
که از سؤ ادارۀ دولت داشتند و در جنگ پکتیا اقالً بى طرفى خودرا حفظ میکردند ،همینکه دانستند اغتشاش پکتیا
ماه یت مذهبى نى ،بلکه ماهیت سیاسى و آنهم بمداخلۀ دولت انگلیس دارد ،همه به حمایت دولت برخاستند و بر ضد
نفوذ خارجى متحد گردیدند.
بعد از آماده گى و حمایت مردم از سمت شمال ،مشرقى ،قندهار ،کاپیسا و پروان ،هزاره جات ،و کابل ،قواى دولتى
در جبهات از مرحلۀ دفاعى گذشت ه و به تعرض آغاز کردند .در خود پکتیا نیز احساسات عمومى به شور آمده مردم
جاجى و چمکنى طرف دولت را گرفته و هندو هاى خوست تغذیۀ عساکر دولت را بدوش گرفتند .شهر کابل نیز تادیۀ
معاش سه کندک نظامى اعزامى در لوگر را پذیرفته ،شاگردان مدارس کابل تقاضاى اسلحه و شمولیت در جنگ را
نموده  ،و بعضى از زنان کابل زیورات خود را به دولت اعانه دادند.
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محمود طرزى در همین سال از سفارت پاریس دوباره به کابل آمده و مسؤلیت وزارت خارجه را باز بدوش گرفت ،و
در همین سال بود که شاه امان هللا خان باالى حضرت نورالمشایخ مجددى مشتبه شده خواست او را به زندان بفرستد،
ولى حضرت شمس المشایخ که مرد مجاهد و ضد استعمار و هم طرفدار آزادى سرحدات از نفوذ انگلیس بود ،مانع این
کار شد .لذا شاه نظر به احترامى که به این شخصیت روحانى داشت ،از حبس نورالمشایخ بشرطى منصرف شد که از
افغانستان خارج شود .حضرت نورالم شایخ هم با عایلۀ خود سرحد افغانستان را عبور نموده و در دیرۀ اسمعیل خان
اقامت اختیار نمود.
بهر حال جنرال محمد عمرخان مشهور به سور جرنیل محاصرۀ غزنى توسط شورشیان پکتیا را در هم شکست ،و با
شکست دان جنگاوران پکتیا که شیخ آباد و تکیه را اشغال کرده بودند ،به تهدید کابل خاتمه داد .محمد امین خان غند
مشر هم از قلعۀ نظامى لوگر مدافعه نموده حمله آوران پکتیائى را شکست داد  .غالم نبى خان چرخى هم قوۀ
اغتشاشیون را در تنگى آغوجان لوگر مغلوب کرد ،و محمد غوث خان غند مشر فراریان شکست خورده را تعقیب
نمود .سردار شاه ولى خان در لوگر مذاکره با اغتشاشیون را آغاز کرد و میر زمان خان کنرى و جنرال عبدالوکیل
خان نورستانى هم در میدان هاى جنگ لوگر رشادت بسیار نشان دادند .رجب علیخان کندکمشر قطعۀ انشاأت و
جانمحمد خان تولى مشر نورستانى در جدیت نظامى مورد توجه افسران بزرگ قرار گرفتند .بهرام خان سرخابى هم
تمام راه هاى لوگر را بطرفدارى دولت محفوظ و مأمون نگهداشت .مردم احمد زائى نیز از صف شورشیان خارج
شدند.
بالخره با وارد شدن افسران و مامورین دولت به پکتیا ،برقرارى مجدد خط ارتباط کابل پکتیا ،پاک کردن کوتل تیره
از اغتشاشیون ،شکست شورشیان در زرمت ،جنگ هاى نیکه جدران ،و شکست اغتشاشیون منگل در راه میرزکه ،و
شکست آخرین قوۀ مقاومت اغتشاش پکتیا ،فرار عبدالکریم خان به هندوستان ،دستگیرى و محاکمۀ نظامى و اعدام
رهبران شورش چون مال عبدهللا و مال عبدالرشید وسایر مال های دخیل درشورش با  ۲۲تن دیگر از سران اغتشاش ،
و زندانى شدن تعدادی از اسیران درکابل ،و مجبور ساختن تعداد دیگرى به اقامت در صفحات شمال کشور اغتشاش
بزرگ پکتیا خاتمه یافت .ببرک خان ځدران که یکى از غازیان مشهور کشور و حامى دولت مرکزى بود ،نیز در طى
همین جنگها بطرفدارى از دولت کشته شد)۰( .

دو رویداد قابل یادآورى
درینجا میخواهم در رابطه با شورش جنوبى از دو رویداد
دلچسپ یادآور شوم که تا حال در هیچ اثرى یا به آن اشارۀ
نشده و یا از نظر این قلم نگذشته است .

نقش غازى میرزمان خان کنرى و پایان دادن
جنگ با جرگۀ قومى
اغتشاش جنوبى بیش از یکسال دوام نموده وشدت جنگ با
شورشیان از مراحل مختلفى گذشت  .شکست نهایى
شورشیان و دستگیرى رهبران شورشى منگل ،بمعنى ختم

خبر بازگشت غازى میرزمان خان کنرى از سمت جنوبى
در جریدۀ امان افغان
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جنگ نبود .با تلفات جانى و مالى ناشى از جنگ ،مخالفت و دشمنى اقوام مختلف جنوبى ادامه داشته وترس از دولت و
اندیشۀ گرفتن انتقام (بدل) به حیث یک اصل مهم پشتونولى کماکان موجود بود .براى خاتمه دادن به این مشکل ،راه
حل غیر نظامى و جرگۀ قومى بهترین وسیله بود .اما جرگۀ رهبران قومى ځدران با فرقه مشر شیر احمدخان به
نتیجۀ نرسید ،وبا بازگشت لشکر از خوست ،جنگ ځدران از سر گرفته شد .در دوران جنگ ملکان ځدران بشرطى
حاضر به مذاکره شدند ،که غازى میرزمان خان کنرى که خود یک رهبر قومى بود ،درین جرگه شرکت کند .این
پیشنهاد پذیرفته شد و در جرگۀ قومى قناعت رهبران قومى حاصل شده ،با تسلیم کردن اسلحۀ به غنیمت گرفته شدۀ
دولتى حاضر شدند به ضمانت میرزمان خان کنرى به کابل آمده با شاه آشتى کنند)۰۷( .
همفریز ،وزیرمختار انگلیس در کابل به تاریخ  ۲۲دسمبر  ۰۰۲١درین باره به وزارت خارجۀ خود گزارش داد که
میرزمان خان کنرى دیروز با  ۰٥۷نفر از ملک هاى ځدران به کابل رسید .ځدران ها مذاکره و پیمان با مأمورین
فارسى زبان را رد کرده و گفته اند که با حکومت افغانستان تنها از طریق میانجیگرى یکى از پشتون ها حاضر به
مذاکره میشوند .میرزمان خان خود ش مسؤلیت تضمین و امنیت آنها را به عهده گرفته است.
سفیر انگلیس به استناد راپور یک منبع مؤثقش عالوه میکند که ( )۰ځدران ها یک مقدار قابل مالحظۀ از تفنگ هاى
دولتى را تسلیم نموده و حاضر اند با وعدۀ عفو شان تفنگ هاى باقیمانده را نیز تسلیم کنند )۲( .یک تعداد زیادى از
وزیرى ها و مسعود نیز از جنگجویان ځدران حمایت میکنند ،و ( )٣عبدالکریم و مالى لنگ در حال مذاکرۀ پناه گرفتن
در منطقۀ مهمند مى باشند .آتش بس فعالً تا معلوم شدن نتایم مذاکرات ادامه دارد)۰۰( .

تعین جزاى اسیران منگل توسط ملکه ثریا
در دوران اغتشاش جنوبى به شمول رهبران شورش تعداد زیادى از جنگجویان مخالف دولت هم توسط قواى محمدولى
خان دروازى ،وزیر حربیۀ وقت دستگیرو به کابل آورده شدند .در جملۀ اسیران جنگى تعدادى از خانم هاى قبایل
غلجى و منگل نیز شامل بودند .به تاریخ  ۲٥ماه مى  ۰۰۲٥غازى امان هللا خان در دربار قبل از تطبیق حکم اعدام
محکمۀ نظامی خطاب به رهبران شورش گفت :
«شما افغانهای اصيل هستيد ،مرا ببخشيد اگر به خشونت وشدت با شمااتباع افغانستان وفرزندان خود پيش آمد
ميکنم ،مگر شمابعد از اين اوالد من نيستيد ،زيرا که شما عليه من بغاوت کرديد ،شما بر اعمال مخلصانه من،
انگشت اعتراض گذاشتيد .آنها ازين قرار اند :من مکاتب تاسيس کردم  ،آيا شما فکر ميکنيد که اين مکاتب را برای
خودباز کرده ام؟ من آنها را برای اطفال شما گشوده ام .شما خواستيدکه مکاتب جديدالتاسيس دختران را بسته کنم،
چنان کردم .اکنون علمای تمام دنيا به من نوشته اند که مکاتب برای دختران يک امر حياتی وضروری است  .من
پروژه آبياری را روی دست گرفته ام ،اين کار را هم برای خود نکرده ام ،بلکه برای شما وفرزندان شما کرده ام.
شما برمن ،حکم قاديانی کرديد ،من قاديانی نيستم .شما گفتيدکه قوانين جديد من ،مخالف قرآن کريم است ،من ازشما
خواهش کردم تا نزد من بياييد و دراين موضوع باهم بحث و مذاکره کنيم ،مگر شما نيامديد ،درعوض دنبال شخص
ماجرا جوی دهشت افگنی چون عبدالکريم (که مدعی بود پسر اميرمحمديعقوب خان است) رفتيدو برعليه من
برخاستيد وبغی کرديد .شما باعث قتل يک تعداد زياد عسکر(بشمول  ۰۷۷تن عسکر جانفدا) اوالد من شده ايد،
بنابرآن نمی توانم شما را عفو کنم  ،پس شما بايد کشته شويد».
در جملۀ  ٥١تن از شورشیانى که اعدام شدند عالوه بر مال عبدهللا و دامادش مال عبدالرشید ١۷ ،نفر از سران
شورشیان غلجى هاى احمدزائى و چند نفر منگل و ځدران شامل بودند.
در همین دوران  ،دربارى هم براى خانم هاى اسیر در حرم توسط ملکه ثریا منعقد شد که در آن ملکه باهریک از
زنان اسیر صحبت نموده ،بعد از دادن تحایف آنها را آزاد نمود .اما یک استثنا وجود داشت و آن جزاى چند نفر از
دختران منگل بود .ملکه ثریا آنها در کابل نگهداشته و شامل مکتب نسوان ساخت .به اقارب انهاتوضیح داده شد که
میتوانند یکسال بعد به کابل آمده و در صورتى که به ادامۀ تحصیل دختران شان اعتراض معقولى داشته باشند،
درخواست بردن آنها را به امیر بدهند)۰۲( .
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اغتشاش شینوار
مانند اغتشاش جنوبى ،اغتشاش شینوار نیز ربطى با اصالحات نداشته ،و مقدمات آن از قبل چیده شده بود .ظاهراً در
نومبر  ۰۰۲١کاروانى از کوچى هاى سلیمانخیل در مسیر راه کوچ زمستانى شان به هندوستان با گروهى از سنگوخیل
هاى شینوارى برخوردند .کوچى ها به اشتباه اینکه آنها دزد هستند ،چند نفرى از سنگوخیل ها را کشتند .سنگوخیل ها
هم قاتلین را گرفتار و به حکومت محلى تسلیم نمودند ،ولى کوچى ها به ترتیبى حاکم محل را با خود همراه ساخته ،
آزادى خود را بدست آوردند .به گفتۀ شادروان غبار سنگوخیل ها به حکومت اعلى جالل آباد داد خواه شدند ،باز هم
کسى به سخنان شان گوش نداد ،لهذا ضدیت شینوارى ها با حکومت آغاز گردید ،خصوصا ً که افراد مشبوه تبلیغات
شدیدى راجع به کفر و بىعدالتى دولت در بین مردم شینوار مینمودند ،و دستهاى مخفى و منظم زمینۀ انفالق را آماده
کرده میرفتند )۰٣( .شینوارى ها دست به شورش زدند و پست هاى نظامى اچین و کهى را اشغال و به ذخایر بزرگ
سالح و مهمات دست یافته و با تصرف دکه راه تورخم  -جالل آباد (پشاور – کابل) را مسدود نموده و بطرف شهر
جالل آباد روآودند .با ضعف و عدم تصمیم گیرى حکومت و برابر شدن زمینۀ سهم گرفتن در غنایم ،افراد دیگر
شینوارى نیز به شورشیان پیوسته و بزودى جالل آباد مرکز والیت مشرقى سقوط و قصر تابستانى امان هللا خان به
آتش کشیده شد .امان هللا خان که بسیار ناوقت متوجه وخامت اوضاع شده بود ،قواى عسکرى را جهت مقابله با
شورشیان گسیل داشت .اما با استفاده ازتبلیغات وسیع ،انتشار اخبار پیروزى شینوارى ها ،فعالیت جواسیس انگلیس مثل
عبدالواحد شینوارى (مستروید آسترالیائى) و ظاهر شدن روحانیون سخنور در صحنه و ارسال پیام ها براى قبایل
دیگر ،و دایر شدن جرگه هاى متعدد ،مالیان و روحانیون از اصالحات بحیث وسیلۀ ضد رژیم امانى بهره گرفته  ،یک
حادثۀ ناچیز یعنى منازعۀ کوچک قبیلوى به یک شورش بسیار بزرگى مبدل گشت و به آن رنگ مذهبى داده شد.
اگر به شرایط آتش بس که بتاریخ  ۲۰دسمبر از طرف شورشیان به غالم صدیق خان چرخى ،فرستادۀ غازى امان هللا
خان براى مذاکرات ،سپرده شد ،دقت شود ،به آسانى ماهیت سیاسى آن درک و دست هاى پشت پردۀ استعمار تا اندازۀ
شناخته شده میتوانند .خواسته هاى شورشیان قرار آتى بودند:
 -۰طالق ملکه ثریا
 -۲تبعید فامیل طرزی
 -٣لغو هیئت های نمایندگی خارجی به استثنای انگلستان
 -۴لغو تمام قوانین جدید
 -۲تخفیف مالیات
 -۶شمولیت علماء در امور دولت()۰١
جریان مکمل رویداد هاى اغتشاس شینوار و به تعقیب آن حمالت حبیب هللا کلکانى بر کابل را میتوان در کتاب
افغانستان در مسیر تاریخ و آثار دیگر مطالعه کنید.
(ادامه دارد)
-------------------------------------------------------------------------------------------------یادداشت ها و مأخذ
 . ۰کاتب ،فیض محمد/ترجمۀ مکچیسنى (تذکراالنقالب/کابل تحت محاصره) ،صفحات  ۰٣و .۰١
( .Stewart, Rhea Talley (2000) . ۲آتش در افغانستان) ،صفحات .۲٦۷-۲٥۰
 .٣طنین ،ظاهر ،افغانستان در قرن بیستم ،پیشین ،ص .۴۲
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 .١غبار ،میر غالم محمد ( ،)۰٣٦٦افغانستان در مسیر تاریخ ،ص .١۷۰
 ، Poullada, L. B. (1973) .٥ص.۰۲۲
 .٦مجددى ،فضل غنى (،)۰۰۰۰افغانستان در عهد اعلیحضرت امان هللا خان ،ص .۲٣۰
 .۰غبار ،میر غالم محمد ( ،)۰٣٦٦ص ..١۷١
 .١کاندیدای اکادمیسین سیستانی ،نقش روحانیت متنفذ درضدیت باتجددگرایی رژیم امانی
 .۰غبار ،میر غالم محمد ( ،)۰٣٦٦صفحات  ١۷٦تا ..١۰۰
 .۰۷تفصیل این رویداد در نسخۀ قلمى سیف االمان ،اثر عبدالخالق اخالص (صفحات  )١۰-١١ذکر شده است .در
نتیجۀ فیصلۀ این جرگه بیش از  ۰٥۷نفر از ملکان قوم ځدران درحالى که گل محمد خان و عصمت هللا خان دو پسر
غازى میرزمان خان در ځدران باقیماند ،به همراهى میرزمان خان کنرى به کابل آمده با غازى امان هللا خان مالقات
نموده جنگ خاتمه یافت.
 .۰۰اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى ،وزارت خارجه ،تلگرام محرمانۀ .FO 371/10396 ۲١۰
 .۰۲اسناد آرشیف هند بریتانوى ،راپور هاى استخباراتى و مکاتیب مربوط به جریان و گرایش رویدادهاى داخلى
افغانستان ،از  ۰٥فبرورى تا  ۰٥جون .۰۰۲٥
 .۰٣غبار ،میر غالم محمد ( ،)۰٣٦٦ص .١۰١
 .۰١تلگرام  ۲۰دسمبر  ۰۰۲١سفیر انگلیس در کابل به وزیر امور خارجه در لندن.
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