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داکتر عبدالرحمن زمانى

توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى:
عوامل خارجى سقوط رژیم امانى
(قسمت )٣۰
استعمار انگلیس نمیخواست یک افغانستان قوى و پیشرفته در پهلوى هند بریتانوى زنگ خطرى در گوش شان باشد.
چون پیشرفت و ترقى افغانستان براى کشور هاى آسیائى یک نمونه شده میتوانست ،لذا انگلیس ها آنرا براى سلطۀ خود
در هند یک تهدید بزرگ میشمردند.
لیون پوالدا نویسندۀ کتاب اصالحات و اغتشاشات در افغانستان معتقد است که از نظر انگلیس ها فعالیت هاى امان هللا
خان خطرات سه گانه را متوجه هند بریتانوى میساخت .امان هللا خان عقیده داشت که افغانستان بحیث یک دولت مستقل
حق تأسیس روابط دوستانه را با اتحاد جماهیر شوروى دارد .همچنین از وجایب پادشاه یک دولت مستقل مسلمان است
که از برادران مسلمان خود که در هند اسیر هستند ،پشتیبانى نماید .بالخره تأسیس روابط با اقوام مأوراى خط دیورند
که با افغانستان ارتباط نژادى ،مذهبى و تاریخى دارند ،و بریتانیا در معاهدۀ  ۰۰۸۰این حقیقت را اعتراف و از حقوق
طبیعى افغانستان شناخته است ،مجاز میداند.
نظريات غازى امان هللا خان راجع به دست داشتن انگليس ها
یکى از اسنادى که در رابطه با نقش انگلیس ها در سقوط رژیم امانى روشنى بیشتر و بهتر انداخته میتواند ،نظریات
تحریرى خود غازى امان هللا بوده میتواند .درین که غازى امان هللا خان بعد از ترک وطن در فکر نوشتن و نشر
خاطرات خود بوده است ،شکى وجود ندارد .محترم سردار کبیرهللا "سراج" برادرزادۀ شاه امان هللا خان درین رابطه
میگوید که ضمن دیدارش در سالهاى  ۰۰٩۸تا  ۰۰٩١از اعلیحضرت پرسیده است که «شما چرا خاطرات خود را بعد
از سقوط دولت تان ننوشتید که درج تاریخ افغانستان شود؟» بروایت آقاى سراج اعلیحضرت در جواب گفتند که
« من یادداشت ها و خاطرات خود را نوشته و به نوتر (منشى) خویش سپرده ام تا صد سال بعد ازین زمان آنرا بنشر
بسپارد .زیرا اگر حاال بنشر میرسید ،براى فامیلم مشکل تمام میشد و آن به خاطریکه شخصیت هاى خاین به من و
وطن حاال هم حیات دارند و در کرسى ها و مقام هاى بزرگ
دولتى و حکومتى کشور قرار دارند)۰(».
دانشمند محترم افغان ،داکتر عنایت هللا شهرانى ،در کتاب "شاه
ولى خان دروازى وکیل السلطنت اعلیحضرت امیر امان هللا
خان غازى" نیز سندى را بنشر سپرده است که نشاندهندۀ
تصمیم غازى امان هللا خان مبنى بر نوشتن تاریخ حیاتش
میباشد .این سند نامۀ شاه امان هللا خان به محمد امین خان،
خواهرزادۀ مرحوم محمدولى خان دروازى ،وزیرمختار افغانى
برلین میباشد که بتاریخ سوم ماه جنورى  ۰۰٣۹از روم فرستاده
شده است  .درین نامه ذکر شده است که «از عکسهاى یا از
البمهاى که سال گذشته سفر اروپا با خود ساخته اگر پیداکرده
بتوانى بمن بفرست که در تاریخ حیات خود بسیار ضرورت
دارم .اگر در سفارت نباشد ،از یک جرمنى که در کارخانۀ
سمنت سازى کابل کار میکرد ،دستیاب کرده خواهى توانست)۸(».
د پاڼو شمیره :له  1تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

(عکس نامۀ شاه امان هللا خان غازى به محمد امین جان خواهرزادۀ مرحوم محمد ولى خان دروازى)
شاهدخت هندیه ،دختر غازى امان هللا خان ،که سال گذشته ( )۸۹۰۰براى شرکت در محفل تجلیل از نودودومین
سالروز استرداد استقالل افغانستان به شمال کلیفورنیا آمده بود ،گفت که « راجع به این خاطرات شنیده  ،اما تا حال به
پیدا کردن آن مؤفق نشده است».
چون متاسفانه تا حال دسترسى به خاطرات خود غازى امان هللا خان (اگر براستى وجود داشته باشد) ممکن نیست ،به
روایت ستارک  ،سفیروقت روسیه در کابل ،مراجعه میکنیم .
استارک ،سفیر روسیه در کابل ،به تاریخ  ۸٩نومبر  ۰۰۸۲خواستار باریابى گردیده و از شاه امان هللا خواست او را
از اوضاع مطلع سازد .شاه بى مقدمه چینى به شکل بس قاطعانه اعالم داشت که قیام از سوى انگلیس ها برانگیخته
شده و متوجه شخص او میباشد» .استارک نوشته است «آنچه مربوط به مسألۀ عوامل شورش میگردد ،پادشاه تأکید
کرد بغیر از عوامل اصلى ناخوشنودى از خود اصالحات و بهره گیرى ماهرانه ازین ناخوشنودى از سوى انگلیس ها
– درین جا نقش نه کمترى را همچنان تحریف اصالحات در محالت و اشکال ناشایستۀ اجراى آن بازى نموده است».
()٣
نمونه هاى از شواهد و اسناد موجود دسيسه هاى انگليس
توطئۀ تعويض اعليحضرت امان هللا خان توسط انگليس ها
اسناد ادارۀ استخبارات هند بریتانوى نشان دهنده آنست که انگلیس ها بعد از شکست اغتشاش خوست در فکر کودتاه و
تعویض غازى امان هللا خان توسط یکى از اشخاص مورد نظر شان بودند .یکى ازین اسناد تلگرام شماره  ،۲۰مؤرخ
 ۸جون  ۰۰۸١از کابل است که در رابطه باعواقب چنین پیش آمد ،شانس نادر خان و موقف مادر پر نفوذ غازى امان
هللا خان ابراز نظر میکند  .گولد شارژدافیر انگلیس از کابل درین تلگرام مینویسد که "اول ) من هیچ دلیلى ندارم
تصور کنم تا علیا حضرت [ مادر غازى امان هللا خان] علیه فرزندمقربش (؟ چه در مخالفت یا توطئه به مقابلش)
سهم بگیرد ،مگر اینکه امیر راهى را انتخاب کند که به نظر وى [مادرش ] (مهلک؟) ثابت شود و با تمام نفوذش نتواند
وى را از آن منحرف سازد .اگر امان هللا قربانى یک کودتا شود ،وى شاید نسبت به عنایت هللا خان و یا فرد دیگرى
از خانوادۀ پاینده خان ،برادر زاده و دامادش على احمد را ترجیح دهد .دوم ) قرار معلومات من ،روابط على احمد با
خانوادۀ سلطان محمد خیل (…) نیست و وى هم به ائتالف با این خانواده مایل نخواهد شد ،مگر انکه یک تهدید
پایدار به مقامش باشند)١( ".
توطئۀ پنياله و تالش بر انداختن فرقۀ "استقالل و تجدد"
پنیاله ) (Panialaاسم محلیست در مجاورت پهاړ پور در دیرۀ اسمعیل خان و طرحى که براى برانداختن رژیم
امانى درین منطقه پیشنهاد شده بود ،در اسناد محرمانۀ موجود در آشیف هند بریتانوى این طرح تالش بر انداختن فرقۀ
"استقالل و تجدد" بنام «توطئۀ پنیاله» ذکر شده است .درین طرح که در آن روحانیون پرنفوذ ،سرداران و مأمورین
عالیرتبۀ دولتى سهیم بودند ،کمک قبایل ،همکارى چند نفر از صاحب منصبان ارشد اردو و چند تن از والیان وابسته
به گروپ توطئه گران نیز در نظر گرفته شده بود .هدف این طرح کودتاى بود که در جریان سفر غازى امان هللا خان
به اروپا در نظر گرفته شده بود .درین کودتا باید محمد ولى خان وکیل سلطنت و اعضاى فرقۀ جدید التأسیس "استقالل
و تجدد" دستگیر و اقتدار بدست طرفداران سپه ساالر محمدنادرخان که در فرانسه بسر میبرد ،انتقال میکرد.
اهمیت توطئۀ پنیاله به حدى بود که "بى ،جى ،گولډ" شارژدافیر انگلیس در کابل ،با نزدیک شدن تاریخ آغاز عملیات
که  ۲مارچ  ۰۰۸۲تعین شده بود ،در تلگرام مؤرخ  ۸۲فبرورى خود از حکومت هند بریتانوى خواهش کرد که نظر
به اهمیت موضوع تمام جریانات مربوط به این توطئه به اطالع لندن رسانیده شود.
در راپور استخبارات بلوچستان از قول حاجى دوست محمد گفته شده است که این توطئۀ مال ها توسط فضل عمر،
حضرت صاحب شوربازار کابل ،سازمان یافته است .ادعا میشود که وى در جملۀ اشخاص عمدۀ دیگر با عبدالعزیز
د پاڼو شمیره :له  2تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

خان وزیر حربیه ،شیر احمدخان رئیس شورا که فعالً شاه امان هللا را همراهى میکند ،محمد عثمان خان سابق والى
قندهار و یکى از حامیان ایوب خان در دوران زندگى اش  ،در مکاتبه بوده است  .درصفحات  ٣-۸گفته میشود که
هدف ،برانداختن فرقۀ "جدید" [فرقۀ استقالل و تجددکه رئیس عمومى و بانى آن اعلیحضرت غازى امان هللا خان بود]
است  .لست افغان هاى برجستۀ منسوب به این توطئه (صفحۀ  )۰٩که قرار بود قبل از هشتم ( )۲مارچ آغاز شود
شامل شاه محمود ،نائب الحکومۀ جالل آباد ،برادر نادر خان نیز بود.
در تحلیلى که انگلیس ها از اوضاع افغانستان داشتندبهترین وقت براى کودتا دوران سفر غازى امان هللا خان به اروپا
بود .آغاز این سفر در زمستان و در آن سال مصادف با ماه رمضان بود .وسایل ارتباط جمعى در افغانستان انکشاف
نکرده بود و تنها یک اقلیت بسیار کوچک مردم توانمندى و عالقه به خواندن روزنامه ها را داشتند ،واین زمینۀ خوبى
را براى پخش شایعات مساعد میساخت .از طرف دیگر اینکه چه کسانى شاه را درین سفر همراهى میکنند ،نیز اهمیت
زیادى داشت  :چه کسانى از مقربین و اشخاص قابل اعتماد درین سفر از کشور براى مدتى دور میرفتند؟ آیا کسانى
که درین سفر وى را همراهى نمیکردند ،از عهدۀ پیشبرد مسئولیت هاى امور کشور در غیاب شاه و حفظ سلطۀ او
بخوبى برآمده میتوانستند؟ در لست همراهان شاه چه کسانى فقط براى اینکه از خطر توطئه هاى شان در غیابت شاه
پیشگیرى شده باشد ،شامل بودند؟ در پالن انگلیس ها ،براى خلق کردن مشکالت به رژیم امانى ،امکانات استفادۀ
انفرادى یا جمعى از چند جهت مطالعه شده بود .این جهات عبارت بودند از قیام قبایل ،خانوادۀ شاه آغاسى ،خانوادۀ
مصاحبان ،و حتى یک جنبش دیموکراتیک)٩(.
در دوران سفر غازى امان هللا خان سپه ساالر محمد نادر خان و برادرانش دوبار به مالقات غازى امان هللا خان
رفتند .و در جالل آباد و نقاط دیگر افغانستان هم شایعاتى پخش شد که گویا سپه ساالر محمد نادرخان با غازى امان هللا
خان آشتى نموده و بزودى به افغانستان برمیگردد.
اما توطئۀ کودتا باوصف تمام رازدارى ها و کوشش هاى ستر و اخفاى آن توسط حکومت افغانستان به موقع کشف
شد .دست شاه محمود خان بصورت عامالنه از کار گرفته شده و به کابل اعزام گردید ،و تعدادى از اعضاى شبکه از
کار برکنار و تعدادى هم تحت مراقبت قرار گرفتند  .اینکه باکشف این توطئه بنابه هدایت غازى امان هللا خان تا
برگشتش هیچ کسى زندانى و یا کشته نشد ،مأمورین انگلیسى غافل گیر شدند .آنها از نداشتن معلومات کافى در بارۀ
کشف کودتا به تشویش بودند .شارژ دافیر انگلیس مقیم کابل طى تلگرام پنجم مارچ  ۰۰۸۲به وزارت خارجۀ خود
نوشت که از یکطرف آوازه هاى آشتى محمد نادر خان با شاه و بازگشتش به افغانستان ،حتى قبل از بازگشت شاه ،و از
طرف دیگر موقوفى شاه محمود خان برادرش از نائب الحکومگى جالل آباد و بیکارى اش باعث نگرانى شدید شده
است  .لطفا ً راجع به نادرخان هر معلوماتى را که دارید بما لطف کنید .دفتر خارجه از لندن به سفارت خود در کابل
نوشت که « معلومات محرمانۀ رسیده به ما نشان میدهد که نادرخان با دوبرادرش امان هللا را در روم مالقات کرد.
پذیرائى سرد سبب انزجار آنها شده ،لذا با عجله به جنوب فرانسه برگشته و تا حال در آنجا میباشند)٦( ».
موجوديت کرنيل الرنس در سرحدات افغانستان
عدۀ زیادى از محققین خارجى و داخلى نقش جاسوس مشهور انگلیس ،الرنس  ،Colonel T. E. Lawrenceمعروف به
الرنس عربى را در توطئه هاى انگلیس براى سقوط رژیم امانى ذکر کرده اند .جریدۀ سندى ایکسپرس لندن
) (London Sunday Expressبتاریخ  ۰٣سپتمبر  ۰۰۸۲اطالع داد که الرنس در یک مأموریت مخفى در سرحدات
افغانستان میباشد .جریدۀ امان افغان نیز در شمارۀ  ۰۸دسمبر  ۰۰۸۲تبصره نموده نوشت که شخصى که عرب هاى
سیاه بخت را علیه ترک ها تحر یک کرد ،در صدد ایجاد فساد در افغانستان میباشد .روزنامۀ دیلى نیوز لندن (The
) London Daily Newsنیز بتاریخ  ٩دسمبر  ۰۰۸۲گزارش داد که الرنس در هند مشغول آموزش لسان پشتو بوده و
میخواهد به افغانستان برود .مطبوعات بین المللى نیز معتقد بود که الرنس در سرحدات افغانستان مصروف توطئۀ
برانداختن رژیم امانى میباشد.
روز نامه زمیندار الهور نیز مطالب کوتاهی روی همین موضوع از لندن ویکلی (هفته نامۀ لندن) نقل نموده نوشت که
«برنامهء اصالحاتی شاه بعد ازمراجعتش از اروپا از نگاه عالقمندی سیاسی روسیۀ بلشویکی در شمال به سرزمینهای

د پاڼو شمیره :له  3تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

هند بریتانوی در جنوب از اهمیت بخصوصی بر خور دار میباشد .بنابران کرنیل الرنس به آشوبی که خود در
افغانستان بذر نموده در همانجا رسیدگی خواهد کرد»)١(.
روز نامهء بمئبی کرونیکل ( وقایع بمبئی) ضمن گزارشی از سرگذشت الرنس ادعا کرد که مشکالت افغانستان توسط
دشمنان دولت و از طریق عده ای از گماشتگان خارجی ،که میخواستند این کشور را از استقالل محروم سازند ،ایجاد
شده است .روز نامه ء مذکور نظریات مسکو را در مورد حوادث افغانستان چنین نقل کرد " :یک تعداد رساله های
چاپی با اعالمیه های شورش علیه شاه که حاوی عکس های ملکه ثریا بود ،در بین مردم قبایل توزیع شده است.
شورشیان با آخرین سالح و مهمات جنگی ساخت انگلستان مجهز می باشند" )۲(.قبل از این هم درنهم دسمبر ۰۰۸۲
خبررسانی رویتر شمولیت الرنس را در شورش شینوار تأیید کرده بود .روز نامه همدرد افغان خبر داد که کرنیل
الرنس با استفاده از لقب پیر کرم شاه و در بحبوحه شورش به افغانستان داخل شد )۰( .روز نامۀ مذکور مکاتیبی را
که عنوانی یک مالی معروف نوشته شده بود به چاپ رسانید و روش روحانیون را بمقابل امان هللا خان مورد انتقاد
قرار داد.
به گفتۀ سنزل نوید اینکه شورش در مجاورت خط مرزی دیورند آغاز یافته بود ،این گمان را که کرنیل الرنس و
انگلیسها در شورش شینوار دست داشتند ،تقویت میکرد .شایعاتی هم در جریان بود که جاسوسان انگلیس در بین
بعضی از گروه های مذهبی نفوذ کرده اند .یکی از این شایعات حاکی بود "که اغتشاش توسط حضرت شوربازار
رهبری میشود  .حرکت فوق العاده حضرت شور بازار (محمد صادق مجددی) که از هیئت نمایندگی انگلیس و
شخص همفریز جهت متارکۀ جنگ و خارج نمودن افراد خانواده سلطنت و خارجیان ،کمک خواسته بود ،باعث شد که
مطبوعات هند ،اروپا و شوروی در بارۀ نقش همفریز درحوادثی که منجر به سقوط امان هللا خان گردیده بود ،سواالتی
مطرح نمایند)۰۹( .
الرنس از سال  ۰۰۸١تا  ۰۰۸۲هجده ( )۰۲ماه را در هند بریتانوى سپرى نمود .او براى مدتى هم در میرانشاه ،
متصل سرحد پکتیا ،تحت نام مستعار "شاو" متخصص امور هوائى و هدایت طیارات بسر میبرد ،تا اینکه جریدۀ
سندى ایکسپرس لندن که مربوط به حزب مخالف حکومت محافظه کاران بود ،به خط درشت تحت عنوان «کرنیل ټى .
اى  .الرنس مسؤل شورش قبایلى هاى افغانستان علیه شاه امان هللا است» خبر موجودیت او را در سرحدات افغانستان
بنشر سپرد .انعکاس وسیع این خبر در مطبوعات و حلقات سیاسى انگلستان و اروپا موجب سراسیمگى دوایر سیاسى
لندن و هند شد ،تا اینکه فرانسیس همفریز  ،سفیر انگلیس در کابل ،دیوانه وار از حکومتش تقاضا نمود او را از
منطقه اخراج کنند.
به اساس اطالعاتى که در دسترس احزاب مخالف انگلستان قرار داشت و از آن بحیث وسیلۀ تاخت و حمله بر سیاست
حکومت محافظه کار در پارلمان استفاده نمودند ،حکومت انگلستان نمیتوانست از موجودیت الرنس در سرحدات
افغانستان منکر شود ،اما از دست داشتن آن در رودیداد هاى افغانستان منکر شد .آستن چمبرلین وزیر خارجۀ انگلستان
بتاریخ  ۸۸جنورى  ۰۰۸۰به جواب سؤال نمایندۀ حزب لیبرال اعالم نمود که «اگرچه الرنس در میدان هوائى
میرانشاه بحیث یک کارگر عادى طیاره کارمیکرد ،و هیچ ربطى بارویداد هاى افغانستان نداشت ،لیکن چون موجودیت
او در نزدیکى سرحد افغانستان موجب ناراحتى وزیرمختار ما را در کابل فراهم مینمود ،از آنجا تبدیل شد».
در اسناد آرشیف انگلستان سندى که دست داشتن الرنس را در توطئۀ ضد رژیم امانى ثابت سازد ،مثل اسناد مستقیم
دیگر دخالت انگلیس ،دیده نشده است  ،اما اسناد متعددى موجود اند که دروغ و کتمان ادعا هاى انگلیس را ثابت
میسازد .مثالً سفیر انگلستان در کابل بعد از نشر مضمون طویل جریدۀ امان افغان در بارۀ موجودیت کرنیل الرنس در
کوه هاى افغانستان نوشت که نشر این مضمون دلچسپى و شک هاى زیادى را در بین حلقات دیپلوماتیک ایجاد کرده
است .من میخواهم از طریق تلگرام از محل الرنس مطلع شده و اجازه داشته باشم در اعالمیه یى بصورت مطلق از
موجودیت او در نزدیکى هاى سرحد افغانستان و دیدار او از افغانستان انکار کنم  )۰۰( .سفیر انگلیس یک روز بعد
جواب تلگرام خود را از لندن دریافت کرد .درین تلگرام نوشته شده است که «الرنس فعالً از میرانشاه تبدیل شده و در
واحدش در پشاور میباشد .شما میتوانید بصورت مطلق از بازدید او از افغانستان منکر شوید .در رابطه با تلگرام
شماره  ۸۹٦شما ،حکومت هندا طمینان دارد که در رابطه با نشر مضمون امان افغان که در آن از دست داشتن بریتانیا
در اغتشاش ذکر شده بود ،شدیداً احتجاج خواهید کرد .بعضى اشاراتى در مطبوعات هند ،عمدتا ً نشرات جسور نیز
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صورت گرفته است  ،که ما امکانات تعقیب فورى قانونى آنرا مطالعه میکنیم )۰۸( ».سفیر انگلستان در تلگرامى که
به آن اشاره شده است ،از قول سفیر ایتالیا در کابل نوشته بود که «ستارک ،سفیر روسیه ،برایش گفته است که در بارۀ
دخالت حکومت هند در توطئه ها و تشویق شینوارى ها به اغتشاش اسناد و شواهد مثبتى را در بدست آورده است ».
همفریز ادعا کرده بود که «چون مدیر مسئول جریدۀ امان افغان از سفارت روسیه معاش میگیرد ،لذا در شمارۀ ۲
دسمبر خود چنین افترا را با وضاحت نشر نموده است)۰٣( ».
در یک سند دیگر میخوانیم که سفیر انگلیس در کابل بتاریخ  ۲جنورى  ۰۰۸۰از حکومت هند بریتانوى خواسته است
تاریخ حرکت الرنس از پشاور بطرف لندن را بداند )۰١( .در جوابى که سفیر انگلیس گرفت در یک سطر به
اختصار نوشته شده بود که «الرنس بتاریخ  ۲جنورى میرانشاه را ترک گفته است )۰٩( ».حاالنکه انگلیس ها قبالً
دیدیم که بتاریخ  ۰١دسمبر ،یعنى سه هفته قبل ،وزارت خارجۀ به همین سفیرش اصمینان داده بود که الرنس از
میرانشا به پشاور تبدیل شده و در آنجا میباشد.
قابل یادآوریست که حتى نبودن سندهم ،نمیتواند دلیل نبودن حقیقت یک موضوع باشد .اوالً تمام اسناد محرمانۀ آرشیف
انگلیس بدسترس محققین قرارداده نشده اند .دراسناد موجود حتى نام هاى افراد و خانواده هاى متعددى حذف شده اند،
زیرا افشاى آن یا منافع مشترک شانرا با خطر مواجه ساخته ،یا خطر رسوائى سیاسى را به بار آورده و یا هم مانع
استفادۀ آینده از آنها میشود .ثانیا ً ً در آرشیف مذکور اسناد متعددى وجود دارد که نشان دهندۀ تالش هاى جعل سازى
در اسناد و جلوگیرى از افشاى حقایق را نشان میدهد.
درین جا خالى از دلچسپى نخواهد بود تا یک مثالى از تالش هاى وسیع دستگاه استخبارات و امنیت انگلیس را بعد از
نشر دو مقاله از شخصى به نام داکتر فرانسیس هیفالک ) (Doctor Francis Havelockدر نشریۀ ایمپایر نیوز
) (Empire Newsذکر کنیم .
داکتر فرانسیس هیفالک در مصاحبۀ که بتاریخ  ۰٦دسمبر  ۰۰۸۲در ایمپایر نیوز بنشر رسیداز تجمع قواى نظامى در
سرحدات افغانستان و سفر جاسوس معروف  Trebitsch Lincolnخبر میداد ،کسى که ادعا میشدهمیشه تفنگ هاى
انگلیس به تعقیبش مى آمدند .قسمت دوم مصاحبه که به تاریخ  ٦جنورى  ۰۰۸۰بنشر رسید« ،حرکات مخفیانۀ
کرنیل الرنس در شرق و یک اخطار» عنوان داشت .هیفالک یک داکتر و مبلغ مذهبى یى خوانده شده بود که به تازه
گى از افغانستان برگشته است .
انگلیس ها از نشر این مصاحبه ها به هراس افتاده کوشیدند داکتر موصوف را شناسائى نموده و صدایش را خفه کنند.
استخبارات انگلیس براى شناسائى مصاحبه کننده نخست به سراغ انجمن عمومى تعلیمات صحى و ثبت نام دکتوران
انگلستان رفت .اما اسم فرانسیس هیفالک را در کتاب ثبت نام طبى نیافت .به آنها گفته شد که شاید این یک داکتر
امریکائى باشد .مامورین انگلیسى بعد از آن به سراغ شوراى کلیسا ها و انجمن مبلغین مذهبى رفتند ،اما آنها نیز از
آشنائى با داکتر موصوف اظهار بى خبرى نموده گفتند که او یکى از اعضاى منظم انجمن هاى مبلغین مذهبى ایکه در
هند فعالیت میکنند ،نمیباشد .اما مؤسسات تبلیغاتى دیگرى نیز هستند که در کشمیر و ایالت شمال مغربى هند بریتانوى
فعالیت میکنند .در سمت دیگر افغانستان نیز یک گروپ مبلغین مذهبى امریکایى در نزدیکى هاى مشهد فعالیت میکند،
او ممکن است یکى از اعضاى آن گروپ باشد.
مامورین استخبارات بعد از آن به سراغ ایمپایر نیوز واتحادیۀ روزنامه ها رفتند و دریافتند که مضامین منتشر شده
توسط آژانس خبرى «شیفرد» تهیه شده است .آنها از شیفرد اسم «جورج جیننگ» را بدست مى آورند ،خبرنگارى
که مصاحبۀ مذکور را انجام داده بود .تحقیقات از جیننگ نشان داد که او در ماه دسمبر در یکى از رستورانت ها با
داکتر هیفالک ،کسى که در هند و افغانستان سفرهاى متعددى را انجام داده و با اوضاع منطقه آشنا است ،مالقات
نموده و داکتر موصوف بعد از آن قصد رفتن به جینوا را داشت.
مامورین انگلیس بعد از آنکه در هوتل ها ،دفتر پاسپورت واسناد وزارت داخله نتواستند داکتر مذکور را که شاید
امریکائى یا کانادایى بود ،ردیابى کنند ،نتیجۀ تحقیقات اسکاتلندیارد را به نائب السلطنۀ هند بریتانوى فرستاده و بعد از
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چندى با فشار آوردن بر نشریۀ ایمپایر نیوز فیصله نمودند تا براى تردید و خنثى ساختن اثرات مضامین چاپ شده ،
یک مضمون تهیه شده توسط مقامات هند بریتانوى را بنشر بسپرند.
حمايت از فعاليت مخالفين رژيم امانى در هند بريتانوى
در قسمت هاى قبلى از فعالیت هاى مخالفین رژیم امانى مثل توطئۀ کودتاى قندهار و فعالیت هاى حضرت نورالمشایخ
در هند بریتانوى صحبت شد .به گفتۀ استاد فضل غنى مجددى حکومت هندبریتانوى مانع حرکات مخالفین امان هللا خان
در داخل هندوستان نشد و نوعى از آزادى را برایشان داد .دولت هندوستان اطالع داشت که علماى اسالمى افغانستان
در دیرۀ اسمعیل خان تحت قیادت حضرت صاحب نورالمشایخ جمع شده اند ،لیکن حاضر نشد ایشانرا از آنجا خارج
سازد ،با اینکه معاهداتى بین امان هللا خان و دولت انگلستان بود که مخالفین یکدیگر را حق اقامت نمیدهند)۰٦( .
ناپديد شدن حبيب هللا کلکانى از نمک مندوى پشاور
یکى از مخالفین مسلح رژیم امانى حبیب هللا کلکانى مشهور به بچۀ سقاو بود( )۰١که بعد از حملۀ قواى دولتى و
دستگیرى رفقایش در منطقۀ کوه دامن به هند بریتانوى گریخت  .شارژدافیر سفارت انگلیس در کابل در تلگرامى به
دفتر خارجه اش درین باره نوشت که «وزیر خارجۀ [افغانستان] از من خواسته است دونفر عظیم و بچۀ سقاو اگر
مؤفق شوند به هند بگریزند ،باید تحت نظر گرفته شوند .در عین حال این دونفر در ماه جنورى [ ]۰۰۸۲در پشاور
دستگیر و تاحال در توقیف بسر میبرند .به تاریخ  ۸٩سلطان احمدخان ،معین وزارت خارجه ،که از دستگیرى شان
اطالع یافته بود ،از فریزر تیتلر شفاهى خو است تا یا آنها را به مقامات افغانى تسلیم نموده یا هم در هند زندانى نمایند
و وعده داد که درین رابطه درخواست رسمى نیز فرستاده خواهد شد .بنظر میرسد که او [وزیر خارجه] فعالً عالوه بر
فراهم نمودن دوسیۀ جرایم شان و پافشارى مکرر شفاهى زندانى نمودن یا دور کردن شان از سرحد ،میل به اقدام
دیگرى ندارد .واضح است که اگر آنها آزاد شوند ،حکومت افغانستان بر آشفته خواهد شد)۰۲( ».
شارژدافیر انگلیس به تاریخ  ۰١اپریل نیز اطالع داد که «در مالقات امروزى سلطان احمد خان یکبار دیگر خواست
تا در بارۀ بچۀ سقاو و عظیم تدابیر احتیاطى شدیدى گرفته شود .او همچنان خواست که دربارۀ محمد اعظم و محمد
اکرم ،پسران یعقوب خان نیز ،که قرار شایعات درین اواخر براى داخل شدن به افغانستان از کوهات و بنو بازدید
نموده و یا خواهند نمود ،تدابیرخاصى گرفته شود )۰۰( ».کمشنر عالى ایالت سرحدى شمال غربى درین رابطه به
تاریخ  ۸١مارچ نوشته است که به اساس مقررات جنایى سرحد ،به عظیم و بچۀ سقاو امر شده است تا براى پیدا کردن
ضامن بکوشند ،در غیر آن مدت سه سال را در محبس سپرى خواهند نمود)۸۹( .
باوجود تقاضاهاى مکرر حکومت افغانستان ،حبیب هللا کلکانى نه تنها از زندان آزاد شد ،بلکه از سماوار نمک مندوى
پشاور نیز ناپدید و یکبار دیگر حمالتش را در کوهدامن از سر گرفت .اسناد محرمانۀ استخبارات انگلیس نشان میدهند
که مأمورین انگلیسى برعکس در داخل افغانستان مراقب فعالیت هاى او بودند .مثالً سفیر انگلیس در دوران اغتشاش
شینوار بتاریخ  ۰۰دسمبر  ۰۰۸۲از مذاکرات غالم صدیق خان چرخى با سه روحانى عمدۀ سمت مشرقى و مؤفقیت
جلب همکارى آنها در جلوگیرى از انتشار اغتشاش به اقوام دیگر اطالع داده در بارۀ حبیب هللا کلکانى نوشت که «
بچۀ سقاو توسط حکومت افغانستان خریدارى شده و وعده سپرده است که براى مدت شش ماه از حمالت و مزاحمت
دست برمیدارد )۸۰( ».همین سفیر باز در تلگرام یکروز بعد خود گزارش داد که بچۀ سقاو گرفتن تصمیم را به
تعویق مى اندازد )۸۸( .ده روز بعد از آن راپور هاى استخباراتى انگلیس از کنترول حبیب هللا کالنى بر قلعۀ مراد
بیگ خبر داده و سفیر انگلیس در تلگرام  ۸٦دسمبر  ۰۰۸۲خود از زخمى شدن شانۀ راست حبیب هللا کلکانى و عقب
نشینى اش به پغمان خبر میدهد)۸٣( .
زخم حبیب هللا کلکانى توسط جراح سفارت انگلیس تداوى شد )۸١( .او در حمله به کابل ومالقات با سفیر انگلیس نه
تنها براى حفاظت سفارت انگلیس یکتن از محافظینش را مؤطف نمود ،بلکه به گفتۀ سفیر انگلیس سفارت خانه هاى
کشور هاى دیگر را نیز از هر نوع آسیب و گزند حفظ نمود.

د پاڼو شمیره :له  6تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

شواهد نشان میدهند که سفیر انگلستان در کابل دوبار با حبیب هللا کلکانى در سفارت انگلیس ،که خارج از مرکز شهر
واقع شده بود ،مالقات نموده است .حتى هنگامى که حبیب هللا کلکانى از سمت سفارت انگلیس شهر کابل را مورد حمله
قرارداد ،قواى نظامى رژیم امانى براى جلوگیرى از اصابت مرمى ها به سفارت از حملۀ متقابل بر قواى مخالف
خوددارى نمودند)۸٩(.
ت امـانی به مبارزۀ مسلحانه تشویق شد ،در صفحۀ
در بارۀ سفر هند حبیب هللا کلکانى و اینکه او چگونه علیــه حکوم ِ
 ۲۰٦جلد اول کتاب افغانستـــان در مسیر تاریخ میخوانیم که « و اما خود حبیب هللا بچۀ سقا بعد از آنکه پادشاه شد
سرگذشت سفــر مختصر خود را در مـــاورای سرحد افغانستــان در یک دربار شبــانه به حاضرین چنین شرح داد :
من از ترس تعقیب امــان هللا با پسران مامای خود سکندر و سمندر در پشــاور رفتم و چندی مشغول چای فروشی بودم
و آنگاه در « توت کی » رفته دکان « سماوار » گشودم و همان جا بماندم تا موقع مراجعت بافغانستان رسید ( اما او
از دزدی خود در پاراچنار و محکــوم شـدن به یازده ماه حبس سخن نگفت ) در راه بازگشت بقریۀ « پدیکوت »
[بتیکوت؟]رسیدم روز جمعه بود بمسجد رفتـم مالیی در منبر وعظ جهاد با کفر مینمود و چون تمام شد من پیش رفتم و
از او دعای خیر خواستــم  .مال به من دعا داد و گفت در خارج شدن از مسجد در سر راه خود درختی خواهید دید ،
پای آنرا بشکافید و هر چه یابید بردارید  .من بچاالکی چنان کردم و چهار تفنگ و کارتوس و یکهزار روپیه نقد یافتم و
برداشتــم و روان شدم  ،وقتیکه از لغمان بجانب کوهدامن میرفتم باز در راه به مالیی برخوردم که مرا دید و امر
بجهاد در برابر امان هللا نمود  .در ایام جشن پغمان روزیکه امــان هللا داخل تیاتر پغمان بود  ،باز با مــالی دیگری
مقابل شدم که مرا بحکم دین اسالم بکشتن امان هللا امر نمـود  .اما به جهتیکه جشن مسلمانان خـراب نشود اینکار را
نکردم ،وقتیکه بکوهدامن برگشتم مالی دیگری مرا دید و فرمایش مالی پغمان را تکرار کرد ...حبیب هللا بچۀ سقا
چون آدم بیسواد و عاری از هرگونه ریــا کاری و مالحظــات سیاسی بــود ،بعضـا ً در مجالس خصوصی خود از زخم
خوردن خود در حملۀ کابل و اینکه چگونه و در کجا (یعنی کدام عمـارت خارجی ) تحت تداوی گرفته شد و چگونه او
را بعنوان غازی احترام میکردند  ،هم تفصیالتی میداد )۸٦(» .
پرواز طيارات انگليسى بر فراز شهر کابل و فروريختن اوراق تهديد آميز
اسناد آرشیف انگلستان در دوران اغتشاش شینوار راپور هاى متعدد عبور طیارات انگلیسى از سرحد به قلمرو
افغانستان را در بر دارد .راجع به پرواز هاى تخلیۀ دیپلومات هاى خارجى از کابل که دسیسۀ دیگرى براى ضعیف
ساختن رژیم امانى بود ،در قسمت بعدى صحبت خواهد شد ،و اما یکى از صریح ترین مداخالت انگلیس ها در دوران
اغتشاش شینوار و حمالت حبیب هللا کلکانى بر کابل هم  ،بدون اجازۀ حکومت افغانستان ،گردش طیارات انگلیسى و
پخش اوراق تبلیغاتى و تهدید امیز بود .در اوراق مذکور به کنایه ،افغانها بنام «مردم شجاع و دیندار افغانستان» یاد
شده و به آنها اخطار داده میشد که اگر «به جان و مال اتباع دولت بهیۀ بریتانیاى کبیر صدمه برسد ،آن دولت قوى
شوکت از مرتکبین انتقام شدید خواهد گرفت».
نصب دستگاه تلگراف بيسيم بدون اجازۀ حکومت افغانستان
گذشته از خطاب مستقیم به مردم افغانستان که خالف اساسات حقوق بین الدول ،و منافى استقالل و حاکمیت ملى
افغانستان بود ،انگلیس ها بدون اجازۀ و موافقۀ حکومت افغانستان یک دستگاه تلگراف بیسیم را توسط طیاره به کابل
انتقال و براى مخابرۀ مستقیم سفارت با هند ،در سفارت انگلستان نصب کردند.
در اوج اغتشاش شینوار بتارخ  ٣جدى  ۸١( ۰٣۹١دسمبر  )۰۰۸۲وزارت خارجۀ افغانستان یک یادداشت احتجاجیه
را به سفارت انگلیس در کابل تسلیم و در آن از امدن دونفر صاحب منصب انگلیسى به فرودگاه شیرپور کابل و رفتن
آنها به سفارت انگلیس توضیحات خواست .حکومت درین یادداشت از نمایندگى انگلیس خواست تا در رابطه با تعینات
 ،کار و هدف آمدن آنها معلومات مفصل ارائه کنند ،چون قوماندانى قواى هوائى افغانستان گفته است که آنها حتى
پاسپورت و هیچ نوع اوراقى که آمدن شانرا نشان دهد ،با خود نداشتند.
حکومت افغانستان جواب انگلیس ها را که در آن گفته شده بود «بریتانیا نسبت اینکه براى چند روز از سفارت خود
در افغانستان تلگرامى نگرفته بود ،لذا «تورن نیکولز» و «خوردضابط پیرى» را از طریق هوا براى تأمین

د پاڼو شمیره :له  7تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ارتباطات تلگراف بیسیم بین سفارت و حکومت بریتانیا به کابل فرستاد» ،قناعت بخش ندانسته در یادداشت مؤرخ ۰۰
جدى (اول جنورى) خود نوشت که «باوجودیکه وزارت خارجه از اخالل ارتباطات بین سفارت و مأمورین مراکز
بریتانیا متأسف است ،آنرا دلیل پرواز بدون اجازۀ طیارات نظامى و اکتشافى حکومت بریتانیا و آنهم از مسیر هاى غیر
مستقیم ،پذیرفته نمیتواند .عالوه بر آن ،پخش اعالمیه هاى متعددکه محتواى آن با پالیسى دوستانه و صلح آمیز موجود
بین حکومت هاى افغانستان و بریتانیا ،مغایرت دارد ،توسط دفتر خارجه تخطى از پالیسى دوستى و همسایگى ،و
مخالف پرنسیپ هاى متداول بین المللى پنداشته میشود .این اقدامات کامالً مخالف حقوق بین لملل و مناسبات
دیپلوماتیک قبول شده بین حکومت هاى جهان میباشند .دفتر خارجه نمیتواند آمدن طیارات نظامى و اکتشافى
[جاسوسى] ،و پخش اعالمیه هاى تحریرى را نادیده بگیرد ،لذا از طرف حکومت درین باره احتجاج میکند)۸١( ».
تبليغات وسيع عليه امان هللا خان و ملکه ثريا
اغتشاشیون شینوار و مخالفین رژیم امانى خود نمیتوانستند امکانات تخنیکى و مادى نشر و توزیع عکس هاى منتاژ
شدۀ ملکه ثریا و اوراق و اعالمیه هاى تبلیغاتى علیه غازى امان هللا خان و ملکه ثریا را بصورت وسیع داشته باشند.
لذا این کار باید توسط یک نیروى خارجى که همانا انگلیس است ،صورت گرفته باشد .طورىکه قبالً نیز به آن اشاره
شده است ،در دوران اغتشاش شینوار یکی از کار های عبدالواحد شینوارى (مستر وید آسترالیائى) تهیۀ اعالمیۀ هجده
فقره ای معروف علیه غازی امان هللا خان بود که در مطبعه "اقبال پریس" پشاور طبع و در بین قبایل توزیع گردید.
بعید نیست که واحد شینوارى در چاپ و توزیع عکس هاى مونتاژ شدۀ ملکه ثریادر بین قبایل هم نقش مهم داشته باشد.
دسايس نمايندگان انگليس در کابل
در قسمت هاى قبلى راجع به فعالیت هاى تخریبى و جاسوسى انگلیس ها به تفصیل صحبت شده است .مأمورین
انگلیسى در نمایندگى هاى افغانستان نه تنها مشغول عملیات وسیع جمع آورى اطالعات استخباراتى بودند ،بلکه براى
جلب حمایت رهبران مذهبى و قومى دست به توطئه و خرابکارى نیز میزدند .یکى از مأمورین هندى  ،شیخ محبوب
على ،که تحت نام به اصطالح آتشۀ امور شرق در نمایندگى انگلستان در کابل مشغول فعالیت بود ،درین کار ها
معروف بوده و ماهانه مبلغ شش هزار ( )٦۹۹۹روپیه را ،که در آن زمان مبلغ بسیار گزافى بود ،براى تمویل
فعالیت هاى استخباراتى خرچ میکرد )۸۲( .معلومات بیشتر فعالیت هاى نمایندگان انگلیس را در قسمت بعدى مطالعه
خواهید کرد.
(ادامه دارد)
-------------------------------------------------------------------------------------------------يادداشت ها و مأخذ
این گفته را که در صفحات مختلف انترنت نیز بنشر رسیده است ،محترم سردار کبیرهللا خان سراج دو سال قبل طى
صحبتى در منزل شان در کلیفورنیاى جنوبى به این نگارنده نیز تکرار کرده است .از اسنادى که در قسمت هاى
مختلف همین کتاب ارائه شده است ،بنظر میرسد که غازى امان هللا خان با در نظرداشت اختناق حاکم در افغانستان
نمیتوانست با نشر این خاطرات زندگى همکاران و هواداران خود وخانواده هایشانرا در داخل و خارج از افغانستان به
خطر مواجه سازد.
شهرانى ،عنایت هللا (،)۸۹۹١/۰٣۲٩شاه محمد ولى خان دروازى وکیل سلطنت اعلیحضرت امیر امان هللا خان غازى،
ص .١٦۸
اسناد سیاست خارجى شوروى ،جلد  ،۰۸صفحات ( ٩٦١-٩٦٣بحوالۀ ولودارسکى ،میخاییل  -ترجمۀ عزیز
آریانفر( ،)۸۹۹۰ص .)۰۰٩

د پاڼو شمیره :له  8تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اسناد آرشیف مربوط به هندبریتانوى در لندن ،تلگرام شماره  ،۲۰مؤرخ  ۸جون  ۰۰۸١شارژدافیر سفارت انگلستان از
کابل.
شاید اینجا منظور حزب نقابدار باشد.
اسناد محرمانۀ آرشیف انگلستان ،تلگرام شماره  ۰۸دفتر خارجۀ انگلستان به سفارت کابل .
Zamindar, Dec. 15, 1928, NWFIB, P992, No. 1, January 5, 1929
Bombay Chronicle, January 19, 1929

همدرد افغان ۲ ،اپریل .۰۰۸۰
نوید ،سنزل /ترجمه مجددي ،نعیم (،)۰٣۲۲واکنش هاى مذهبي و تحوالت اجتماعى در افغانستان  ۰۰۸۰-۰۰۰۰شاه
امان هللا وعلماى افغان  ،ص .۸۸۰
اسناد محرمانۀ آرشیف انگلستان ،تلگرام شماره  ۸۰۰مؤرخ  ۰٣دسمبر  ۰۰۸۲سفارت کابل .
همانجا ،تلگرام شماره  -١٩۲ک ،مؤرخ  ۰١دسمبر  ۰۰۸۲وزارت خارجه .
همانجا ،تلگرام شماره  ۸۹٦مؤرخ  ۰۰دسمبر  ۰۰۸۲سفارت انگلستان در کابل .
همانجا ،تلگرام شماره  -۰١ایف ،مؤرخ  ۲جنورى  ۰۹۸۰سفارت انگلیس در کابل.
همانجا ،تلگرام شماره  – ٣۹این ،مؤرخ  ۰جنورى کمشنر عالى ایالت سرحدى شمال غربى .
مجددى ،فضل غنى ( .)۰۰۰١افغانستان در عهد اعلیحضرت امان هللا خان ،ص .٣۹۸
انگلیس ها در اسناد محرمانۀ خود تا وقتى که حبیب هللا کلکانى بقدرت رسید و بنام امیرحبیب هللا یاد شد ،از وى بنام
بچۀ سقاو نام برده اند.
اسناد محرمانۀ آرشیف لندن ،تلگرام شماره  ١۰مؤرخ  ۸۹ماه مارچ  ۰۰۸۲سفارت انگلستان در کابل.
اسناد محرمانۀ آرشیف لندن ،تلگرام شماره  ٩۹مؤرخ  ۰١ماه اپریل  ۰۰۸۲سفارت انگلستان در کابل.
همانجا ،تلگرام شماره  ۰۲١مؤرخ  ۸١مارچ .۰۰۸۲
همانجا ،تلگرام شماره  ،۸۹١مؤرخ  ۰۰دسمبر  ۰۰۸۲سفیر انگلیس در کابل.
همانجا ،تلگرام شماره  ،٣١٩مؤرخ  ۰۸دسمبر  ۰۰۸۲سفیر انگلیس در کابل.
همانجا ،تلگرام شماره  ۸٣۲مؤرخ  ۸٦دسمبر سفارت انگلیس در کابل.
 ، )Stewart, Rhea Talley (2000ص .١١۲
اسناد محرمانۀ آرشیف لندن ،تلگرام شماره  ۲٩۰مؤرخ  ۰ماه مارچ  ۰۰۸۰وزیر دولت براى امور هند در لندن.
غبار ،میر غالم محمد ( .)۰٣٦٦افغانستان در مسیر تاریخ (جلد اول) ،ص .۲۰٦

د پاڼو شمیره :له  9تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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 ۰۰٦مؤرخ  ۲جنورى  ۰۰۸۰سفیر انگلیس در کابل (اسناد محرمانۀ آرشیف انگلستان)
اسناد محرمانۀ استخبارات انگلیس ،آرشیف هند بریتانوى ،دوسیۀ شماره  ۸۰۸ایف ،سال .۰٩٩.۰۰٣۹

د پاڼو شمیره :له  11تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

