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 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې: یادونه

 

راکد رعبدالرحمنرزمات   ۲۵/۹/۲۰۱۹        ن 
 

امون موضوع پيشنهاد   و تبليغات سؤ انگليس ها در سايت فاریس بی بی یس متارکهپير

(دوم)قسمت   

راينرمضمون،رردررقسمتراولرديديمرکهر
ٔ
عادیرادامه رغتر مردررتاختر

دررآستانهرصدربارعرضرمعذرترازرخوانندگانرمحت 
ر
ی
دادراستقسالگ رتبليغاترسؤرر،افغانستاناللراست  ریسربهرموضوعرمتارکهردستگاهرتبلیغان  رنی انگليسردررسايترفاریسرنی

رنشسته،ريکباررديگررفرصتروربهانهريافتندرتاربار رورحلقاترورافرادرمشخصردررکمير  محدودرنبود.ردستگاهرهایرتبليغان 
ردرراميختهرورذهنيترجوانانرماررارمغشوشرسازند.ربازپخشرادعارهایرقبیلرشانرجعلياترورافسانهرهارراربارح قايقرتاريخ 

مانهرکوشيدندربارجعلرورتحريفرآشکارريکرسندر)شمارٔهرر جريدٔهرامانرافغان(روربازپخشرادعارر۱۳۰۴سالرر۴۶آنهاربيشر
غ رارزشرورکمراهميترجلوهرداده،رورعلتر دادراستقاللرکشورررارنی

ينردسترآوردراست  ربزرگت  مرموجوديترهایرقبیلرشانرحت 
راسنادرمتعدد،رجنگراستقاللررارجنگرندانستهروريکرکشمکشررسحدیرنامند.ر

زادهردرر مرآقایرعبدالقيومرمتر
درينرقسمترميخواهمربهراصلرموضوعرپيشنهادرمتارکهربرگردم.رردررابتداردانشمندرمحت 

ر»مضمونرشانرتحترعنوانر رنی یرورویبسایترنی اترجانبداربرنامهرهایرختی بهراينرموضوعر«رریسرفاریسنظرراجمالربررنشر
ریس[»پرداختهرورنوشتندرکهر رنی دادراستقهمچنانرر]نی راست 

ی
رازرالدررآستانهرصدرسالگ لرافغانستانرنهرتنهارهیچرگزاریسر

رنمیکنندربلکهرمقا رالملیلردرربارهراینررویدادررسنوشترسازکشوررمارمنتشر ترلرنظریاترآگاهانراموررورگردانندهرگانرمیلروربير 
رربطروراه رمخالفرازادیروراستقنی رمیکنندرکهرریازرنامرافرادهللارکشوررمارورشخصیتربرازندهرشاهرامانررراللانترآمتر  منتشر

رناموررکشوررمارتحقیقاترفراوانردررابعادر رکشوررمارندارندردررحالیکهرمؤرخير 
ینرآگایهرازرتاری    خروررویدادرهایرتاریخ  کمت 

رکشوررمارانجامردادهرورنظریاترشانرازرطریقرویبرسایترهایرسیایس،رنظایم،راقتصادیروراجتمایعررویدادرهایرتا ریخ 
یسر رهمربهراینرآثارردست 

ً
ریسریقینا رنی رنی

سرمیباشد.رکهرگردانندگانرشبکهرجهان  ردرردست  رورچاپرکتابرهایرتحقیق  افغان 
ر«...ردارندر

سیدعبدبهرتعقيبرآنرمضمونرتائيدیردانشمندرگرانمايهر غازیرپیشنهادرانگلیسرهاررارهللارچرارشاهرامانر»کاظمرهللاررداکت 
ربررمتارکهرقبولرکرد؟ رتحتر«مبت  رمضمون  ررارواداشترتاربارنشر ررسيد.راينرمضمونرجنابرآقایرعبدالباریرجهان  ،ربنشر

ردراوربندرموضوع»عنوانر مخالفترخودررارباردورنويسندٔهرمذکورر«رموضوعرمتارکهردررجنگرسوم»يار«رپهردريمرجنگرکې
ریسرپافشاریرکند.رابرازرداردروربرردرر رنی رموقفرنی رست 

رازرسهرمرجعرديگرر)کهربعداربهر رعبدالعیلرارغنداویرورنقلرقولرهانی رعمدتاربهراستنادريکراثررشادروانرداکت  آقایرجهان 
رذيلرخالصهرکرد:ر

ٔ
سدرکهرميتوانرآنراردررچندرنکته رمتر

ٔ
رآنرخواهيمرپرداخت(ربهرنتيجه

رحکومترافغانستانرورخودرغازیرامانرهللارخانرصورترگرفتهرباشد.ررپيشنهادرآتشربسريارمتارکهربايدرتوسط .1

رشديدرمردمرربودرکهرتارآنوقتر .2 ٔهراينرپيشنهادرتوسطرغازیرامانرهللارخانربمباریرکابلرورترسروروارخطانی گويارانگتر 
 طيارهررارنديدهربودند.ر

رانگليسرهار .3 ايطرسنگير  رامانرهللارخانرنشانرميدهدرکهرمتارررقبویلررسر کهرتوسطرغازیرامانرهللارخانرصورترتوسطرامتر
رصورترنگرفتهرکهرهمرشخیصرپيشنهادرآتشربسرورمتارکهرنمودهرورهمر

 
گرفتهرباشد،رچونردررتاري    خرچندانراتفاق

ايطروضعرکند.رررر  برایرآنررسر
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 9تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

رصاحبرکاظمرتحترعنوانر رداکت 
ٔ
رمبسوطرجوابيه

ٔ
رارائهرشدهردررچهاررمقاله رنيستمرکهراسنادرتاريخ  یح»منرمطميی  ررسر

رپيشنهادرمتارکهردررجنگرسومرافغانرورانگليس رقابلرقبولرواقعرشدهرباشند.رچونرايشانربار«ردربارٔه برایرآقایرجهان 
راعتقادیرندارند.ربهر ورتربازنگریروربریسردوبارٔهررويدادرهایرتاريخ  رتحصيیلرشانرتاري    خراست،ربهرض 

ٔ
وجوديکهررشته
رايشانرر

ٔ
تاري    خ را از رس نوشته روورمارواقعاترگذشتهررارربرگشتاندهرررگذشته استتاري    خ بيان واقعات  ازرآنرجائيکهر»گفته

رنميتوانيم ربايد رلذا آنرا طوری که گذشته اند، و در متون ذکر شده اند، نوشت، نه آنطوری که خود ،
(.ررتاکيد«)(1ميخواهيم) رازرزمان 

ردارم،ربدونرآنکهربهرنقدر ایمرکهربهرآقایرجهان  اعتقاداترفوقرشانردررموردرعلمرتاري    خروربازنگریررويدادرهایررمنرباراحت 
ر رمراجعهرکنمرکهرخودشانرازرصفحاترکتابرشادروانرداکت  دازم،رميخواهمردرينرقسمتربهرماخذراولرورمتون  ربتر تاريخ 

رعبدالعیلرارغنداویرنقلروربهرآنراستنادرنمودهراند.ر

 نا درست بودن چند سند جناب آقای جهانی 
ر راول رماخذ ر رعنوان رتحت رارغنداوی رعبدالعیل رمرحوم راز رکتابيست ر رجهان   British Imperialism andآقای

Afghanistan’s Struggle for Independenceمرانگليسرورمبارزٔهرافغانستانر»يارر يالتر  کهردررسالر«ربرایراستقاللامتر
ررامرمنوهرللردرردهیلرجديدربچاپررسيدهراست.راينرر۱۹۸۹ رخودرآقایرارغنداویررتوسطرمنشر

ٔ
اثرردرراصلربهرگفته

ا سردکت  راصالحرشدٔهررسالهريارتتر 
ٔ
 ازرپوهنتونرجواهرللرنهرویرهندرميباشد.رر۱۹۸۳دررسالررایشنسخه

رباراقتباسرازرصفحاتر اينرکتابربهرچندرموردرذيلراستنادرنمودهرراندرکهرمتاسفانهربحيثريکرر۲۰۲تارر۱۹۸آقایرجهان 
ر
ٔ
رانجامرندادهراند:رنويسندهروردانشراندوخته رتاري    خردررتشخيصراعتباررآنرمکلفيترشانراربدرست 

ٔ
رررشته

 مکتوب دهم می غازی امان الله خان به وايسرای هند:. ۱

ر
ٔ
ربهراقتباسرازرصفحه ترامانرهللارخانرقبلرازينربمباردمانر]ارگرکابل[ربتاري    خر»مينويسدرکهرر۱۹۸آقایرجهان  اعليحض 
ربهروايشایر فرستادهروردررآنرنوشتهربودرکهرميخواهدربارهندرقراردادر]نائب السلطنهٔ هند بریتانوی[ هندردهمرماهریمرمکتونی

ررارامضارکند ر«.دوست 

 درين رابطه سه مشکل اسایس وجود دارد: 

رراول اينکه
ٔ
-Afghanistan, 1900کتابرادمکرتحترنامررر۱۱۴ماخذرآقایرارغنداویريکرماخذرثانویربودهرورصفحه

1923: A Diplomatic Historyبرکیلرورلسرانجلسر۱۹۶۷،رتاري    خردپلوماتيک،رچاپرسالر۱۹۲۳تارر۱۹۰۰افغانستانر»ر
 ميباشد.ر

درينرمنبعرراصال"رذکریرازرمکتوبردهمرماهریمرصورترنگرفتهراست،ربلکهرجوابرمکتوبرپنجمرماهریمروايشایرتوسطر
ر جوابرردردادهرشدهراست.رمحتویراينر«رزرشاه»یرغازیرامانرهللارخانرذکررشدهراسترکهردررآنربهردرخواستردستگتر

رمکتوبرکهردرينجارذکررخواهدرشد،راصالرربیطربارمتارکهرندارد.ر

                                                           

 

رشانرنوشتهراندر.رر1
ٔ
راولرمقاله

ٔ
ردررپراگرافردومرصفحه ورپیښوربیانردیراورموږر»آقایرجهان  رتاری    خردرتتې ي مګررڅرنګهریحر

تهررارګرځولیرنهرسوراورتاری    خرلهر ربتر ي ی
يرسويرپیش  يرسويرديرتتر رتتر ي رولیکوریحر ې رني رهغشي ي رسهرلیکالیرنهرسورنوربایدریحر

رزموږرزړهرغواړي ي ریحر ردي،رنهرهغشي رراغیلي  «.اورپهرمتونورکي
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 9تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

رآنهمربدونرارتباطربارموضوعرمتارکهرردوم اينکه ، ريکرپراگرافرطولن 
ٔ
رنوشته رکوچکررارازرمي  

ٔ
ريکرجمله آقایرجهان 

راقتباسرنمودهراست.ر

رمذر رپراگراف راصیل رمنبع رکامل رمي   راسترکهرردر رآمده کور
رنايبرالسلطنهررار»

ٔ
امانرهللاربتاري    خرپنجمرماهریمرپاسخرنامه

راينکهر ربرای رورزيد رابا رزرشاه رنمودن رزندان  راز رو فرستاد
ر)راولتربل(رراربرررعايایر حکومترهندرقانونرستمگرانهرني
ردررپاسخرنايبر هندرورمسلمانرخودرتحميلرکردهربود.رامتر

راظهاررنظررکردهرگفترالسلطنهرراجعربهرفرمانرخويشر چنير 
ی »کهرآنرفرمانر ابراز نظر همدردی اسالیم و احساس بشر

من برای نژاد بشر بوده و ضمير شاهانه من نفرت دارد از 
ز هائيکه ايمان، مذهب، آزادی و حريت انسانها را  آن چير

ر«متاثر ميسازد. 

رگفترکهرویرعزمرداردرقبايلرراربرایرآزادیرمملکترشانر امتر
رصل تکرورتامير  رتتر 

حردرررسحداترکهرتوسطرانقالبهایرآمدن 
ربناربهردورعلترازرنايبر رامتر رمتحدرسازد. تهديدرميگردند،
راورراربوقترمناسبر

ٔ
السلطنهرشکايترداشت:ريیک،راينکهرنامه

رنايبرالسلطنهر
ٔ
همرجوابرندادرورديگرراينکهرلحنرپاسخرنامه

راينربودرکهر رشکايترديکررامتر رورنامطبوعربود. اهانترآمتر 
رجديدرافغانرموافقترنکردهر چلمسفوردربارمقرریرنمايندٔه
ر رخواندهروربدينرمعت  بود.رامانرهللاراينرکارررارخصومترآمتر 

رکردرکهرهندوستانراورراربرسميترنیمرشناسد.ر امان تفستر
هللا گفت که وی آماده است با هند معاهده دوستی را 
امضا کند. در ضمن از نائب السلطنه خواهش کرد که با 

ز استقالل » ز ستمگرانه و با شناخيی منسوخ کردن قوانير
مطلق، حقوق مساوی و آزادی حکومت افغانستان از هر 

خطر ها را برطرف نمايد. امان هللا اظهار داشت، « جهت
 را که از هر حيث برای هردو مملکت مفيد و سودمند باشد، عقد نمايد 

ی
افغانستان، آماده است قرارداد ها و معاهداب

 مصيبت و بدبختی بر روی جهان بازنگردد. برای اينکه تقاضای حق، درست است و درست نيست خون تا دروا
ٔ

زه
وند، بريزيم.   را که در راه حق مير

ز
ررررر«کساب

رراجعربهرنادررشاهردرريیکرازر رآقایرجهان  راختر
ٔ
رمقاله منرباروجودرشناخترورآگایهرازرنظراترورتمايالترشخیصرورحت 

ونرمرر ربودهرويبسايترهایربتر رشانرسئورنيترورتحريفريارجعلرحقايقرتاريخ 
ٔ
رمقاله ٔهرنوشي   زیرافغان،رفکررنميکنمرانگتر 

راقتباسرنمودهراند،ر رتاريخ  راصلرسندربارآنچهرايشانربحيثريکرمي  
ٔ
سمرکهرآياربارمقايسه امانهرميتر

باشد.رامارازرايشانراحت 
رازراستادرمرحومرتاري    خرشانر...رمتوجهراشتباهربزرگروروارونهرنشانردادنرحقايقرميشوند؟راگررچ رسهلرانگاریرحت  نير 

رميبود،ربرايشانرقابلرقبولربودهرميتوانست؟
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ررويدادرهایرنکته سوم و مهم 
ٔ
رورسلسله رصاحبرتوجهرنکردنربهرروزشمارريارجدولرزمان  رجنابرجهان 

ٔ
درررابطهربارمقاله

پيمانررختمرمذاکراترورامضایراولپندیرورجنگرسومرافغانرورانگليس،ربخصوصراعالنرمتارکه،رامضایرقراردادرصلحر
رميباشد.ر ردوست 

ايطرانگليسرهارذکررميکندرمربوطربهرقبلرازرمتارکهرنميباشد.رآتشربسريار ردرررابطهرباررسر رازرآنچهررارآقایرجهان  قسمت 
نگربازىرانگليسراسترکهرر.دررجبهاترجنگربرقراررگردیدر۱۹۱۹یمر ۲۸بتاري    خرمتارکهر آنچهررارنیمرچونرردرررسشترنتر

نگربازىر رلذارآنهاربعدرازرمتارکهريکباررديگررنتر تواندربزورربدسترآورد،ربهريارىرچالرهاىرديپلومایسربهرچنگربياورد،
ردرجريانررمذاکراترطورىروانمودرکردندرکهرگويارافغانهار

ً
هايشانرررارآغازرکردند.ررآنهاراولرتقاضاىرمتارکهررارنمودهروربعدا

رورپيشکشرخواهندرکرد)بهرحيثريکرملترشکسترخور ايطرصلحررارافغانهارنه،ربلکهرانگليسرهارتعير  رشدهروررسر ر(.ررررر2ردهرتلق 

رغازیرامانرهللارخانر رمکاتيبرذکررشدهربير 
ٔ
رراجعربهرعللرتبادله رموضوعرورمعلوماتربيشت  درينرجاربرایرروشنرشدنربيشت 

رهندربريتانویرذکررمختضیرازرروزشمارررويدادهای
ٔ
رمهمرجنگراستقاللرعاریرازمفادرنخواهدربود:ررورنائبرالسلطنه

 روزشمار رويدادهای مهم

وری  ۲۳ رهللارخان.رشراعالمرپادشایهرامانر۱۲۹۷حوترر۴مطابقر ۱۹۱۹فيی

وری  ۲۴  هللارخانردررجمعرشهریانرکابلراعالمراستقاللرکرد.رامانر۱۲۹۷حوترر۵مطابقر ۱۹۱۹فيی

وری  ۲۸ هللارخانربیعترکردروررسداررنضهللارخانرازرپادشایهرمنضفرشدروربارامانر۱۲۹۷حوترر۹مطابقر ۱۹۱۹فيی
رغازیرامانرهللارخانرانجامريافتر.ر  مراسمرتاجپویسر

رهللارخانریطرنامانر۱۲۹۷حوترر۱۲مطابقرر۱۹۱۹مارچ  ۳
ٔ
رپادشایهرخودرراربهرنایبامه رالسلطنۀرهندرنوشت.ر،رختی

ررلررصالحرمحمدرخاندررحاليکهرسپهرسار١٩١٩یم  ٣ بهرجاللرآبادربرگشتهرورگاردرمحافظشردررډکهربود،رررمحافظير 
ررارتاررسحدربدرقهرورمحافظترميکردند،ردررحوزۀر (رکهرکاروان  ر)مليشياىرمحیلرهندربريتانوىردرردرۀرخيتی تفنگداررخيتی

رلندىرخانهرورتورخمرتوسطريکردستۀرمسلحر ىرزرشاهرشينوارىموردرنزاعربير  ربهررافغانهارتحتررهتی متوقفرگرديده،
ر.ردرينردستهرعساکررافغانرموجودرنبودند.رشدندرربازگشترمجبورر

ردررحمالتررآنسوىرخطرديورندربررانگليسرهارازرخودرشهامترنشانردادهروربهرشهرتررسيدهررزرشاهرشينوارى
ً
،ررکهررقبال

ررارد،ربهرآنهاراعالنرکردرکهرتحترفرمانرسپهرسالرر)قوماندانراعیلرصالحرمحمدرخانبور (ررعملرميکندروردررضمنررفرمان 
رکهردرررسحداترپخشرگرديدهربودرازرقبايلردعوترميکردر رصادررشدهربود.رراينرفرمانرامتر بهرانهارنشانردادرکهرازرطرفرامتر

رورقيام رذکررشدهربودرکهر"رمنراينرامررراربراىررعاياىرحلقهرهاىررربراىررستاختر 
ً
دررهندرآمادهرباشند.ردررفرمانررقسما

انرميفرستمروربهرآنهارميگويمرکهرردررهندرنارایمرعظيیمروجودر ،ربسادات،رمشايخ،رمالرها،رخانهارورمعتتی
 
ق صفحاتررسر

کومترهستند،رجاىرتأسفراسترکهردررمقابلربررآنهاردارد.ررگرچهرتقريبارهمۀررهندورهارورمسلمانهاروفاداررورمخلصربهرح
فرايشانرروارميدارند".رردرينرفرمانرتوضيحرشدهربودر رراردررموردرمذهب،رعزتروررسر ظلمرميکنندرورتمامرانواعرنارعدالت 

                                                           

 

رورتوطئهرهایرر١٩١٩جونرر٩.ررتلگرامرمؤرخرر2 ربازنگریردورٔهرامان 
ٔ
سکرتررخارجهربهرنائيبرالسلطنۀرهندربهرحواله

،رعبدالرحمن(ر  انگليسر)زمان 
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رمتأثررنمودهراستر،رلذاربهرصالحررمحمدرخانراختياررتامردادهرشدهراسترتار ازررکهرقيامرهاىرهندوستانرافغانستانررارنتر 
ررسحداترافغانستانرحفاظترنمايد.ر

رریم، ٣به تاري    خ  الربريتر،ربراىرکمکربهرفرقۀراولردررپشاور،رامررکردرتارفرقۀردومر،ررازرراولپندىرحرکترکند.ردررهمير  جت 
رراردررپشاوررپخشرکردندکهرگوياررسداررنضهللارخان ومرشد،رفوترنمودهراستر.رربعدرازرآنرکهردررزندانرمسمرروزرشايعان 

رعایلرپشاوررراپورردادرکهررعکسرالعملرهاربمقابلرامانرهللارخانرروربهرازديادراستر.رر رورکمشت 

هندردررلندنرفرستادهررنائبرالسلطنۀرهندربريتانوىرترجمۀرفرمانرغازىرامانرهللارخانرراربهرروزيرراموررر١٩١٩ریم ٤بتاري    خ 
رر ورمينويسدرکهر"باوجودىرکهرفرمانرامانرهللارخانرسخترناهنجارراست،راوربازرهمربصورترقطىعردستشررارازرآستير 

(ردرررابطهرباراهميترررنکشيدهراستر]اعالنرجنگرنکردهراست[.رماربهرروزرکيپل رعایلررايالترررسحدىرشمالرغرنی )کمشت 

 منطقۀ ستراتيژيک درۀ خيبر 
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صادماترردررتورخمرورتمامررسحداترديگررتأکيدرنمودهررورازراورخواستهررايمرتاردرررسحدربارسپهرسالرر)صالحرخوددارىرازرت
رآمادهرشدهراستمحمدرخان ر".ر(3)ر(رمالقاترنمايد.رمسودۀرپيغامرنائبرالسلطنهربهرامانرهللارنتر 

ر»بهرامانرهللارخانرکهربهرهمانرروزرفرستادهرشدرگفتهرشدهربودررردرمکتوبرنائبرالسلطنه بمنراطالعررسيدهرکهريکي  
رمشکالتر زرشاهررازرمردمرشينواررننگرهار،رکهردررسابقرهمرعالقمندرحمالتربررولسوایلرپشاورربودهراست،ردرررسحدرخيتی

رشدهرورگستاخا نهراظهاررميداردرکهرازرطرفرسپهرسالرربراىرخلقرميکند.روىردررداخلرخاکربريتانوىرمانعرتفنگدارانرخيتی
رراربارُمهررشماربهرجمعيترمردمررنشانرميدهد،رر رفرستادهرشدهراستر.رراماراينرتنهارنيست،راورهمچنانرفرمان  آغازردشمت 

ردررموردر روجودرداشته،روراينکهرروفادارىررعاياىرماربارتمامرانواعررظلمرورنارعدالت 
ی

مذهب،رکهررگويادرهندرنارایمرربزرک
فرايشانررمعاوضهرميگردد،رلذارآنهارحقردارندرکهرقيامرکنندرورمزاحمترايجادرکنند.راگررچهربمنراطالعررسيدهر عزتروررسر
کهرفرمانرحاملررُمهرررشماست،رامارمنررنميتوانم،ررباوررکنمرکهراينرفرمانرجعیلررورتوسطردشمنانرافغانستانرورخودرشمار

رورردررطولررسحداترپخشرنشدهرباشد...منرازرشمارتقاضارمي کنمرکهرربارصدورراوامررفورىرورشديدرزرشاهرمذکوررردستگتر
رميباشد ربررشايعاتررورافواهاتردروغير  کرمار)بهرمردمر(رفهماندهرشودرکهرفرمانرهاىرپخشرشدهرجعیلرورمبت    «ر.مشت 

رجنگرمیانرافغانستانرورانگلستانرآغازرشد.ر ۱۹۱۹یم  ۴

رروزربه رملبسربارلباسرهاىرنظایمر)رسالۀرشایه(رباغرورکافرکوټر١٥٠حدودريکصدورپنجاهر)رردررهمير  (رنفررازرعساکررافغان 
رروز،ررزرشاهربررمرکزرپروژۀرآبرلنډىر راراشغالرورآبرچشمۀرباغرررابررروىرپستۀرنظایمرلندىرکوتلربستند.ردرراواخررهمير 

لريادرآوريسترکهررسحدريارخطرتحميیلرديورندردرينرمنطقهرکوتلرحملهرنمودهرپنجرنفررازرکارکنانرپروژهررارکشت.رقاب
هيچوقترعالمهرگذارىرنشدهرربود،رلذارافغانرهارادعارداشتندرکهرمنطقۀرباغرمربوطربهرآنهاربودهرورانگليسرهارميگفتندرکهر

 .رر(4)اينرمنطقهردوصدرگزر)يارد(ررردرررداخلرخاکرآنهارواقعراستر

وهاىرديگررافغانردررریم ٥بتاري    خ  "رور"سپينهرڅوکه"رراراشغالرنمودند.رررنتر يکر"توررَستر ر اتتر
 باغرافزودهرشدهرمناطقرست 

رنمودنرزرشاهر رروزرطوریرکهرقبالرذکررشد،رغازىرامانرهللارخانرپاسخرنامۀرنائبرالسلطنهررارفرستادرورازرزندان  دررهمير 
ر(رراررتحميلرکردهربود.ر5)ر)روالتربل Rowlatt Bill کهرحکومترهندرقانونرظالمانۀرربخاطررىرابارورزيدررشينوارى

ز روز )بتاري    خ  وهاىررسحدررارمعطلرریم ( ٥به همير رهندرورنتر
ی

وىرجنیک اترتمامرنتر حکومترهندربريتانوى،رانحاللرتجهتر 
رآنهارميخواستندرا ر ر روتمامرصاحبرمنصبانربريتانوىرلشکررهندرراراحضاررنمود. رقابلرکرد،ر وىرغتر فغانهاررارباريکرنتر

ورهاىرخودررارعقبرکشند.ر(6)رمقاومترروبرورنمايندر ر،رتاربدونراينکهردستربهرپيکاررزنند،رنتر

                                                           

 

رL/P&S/10/819،ر File P.1953/1919نۀرارشيفرهندربريتانوى،رر.رراسنادرمحرمار3

 .ر١٩٠،رصرFletcher, A. (1965).ررر4

ربودرکهردررماهرمارچررRowlatt Bill.ررر5 راضطرارىردورانرر١٩١٩قانون  توسطربريتانياردررمستعمرۀرهندرنافذرورتدابتر
رقيامهاىرمردمرتوسعهرميبخشي رراردرررابطهرباررسکونی د.راينرقانونربهرحکومترهندربريتانوىراجازهرجنگراولرجهان 

ردولترسهمرداشتهرباشند،ربدونرمحاکمهربراىردورسالر ودردررفعاليترهاىرمخالفير  ميدادرتارهررشخیصررارکهرگمانرمتر
رروانۀرزندانرکنندرر
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ررارخواستهرمينويسدرر١٩١٩یم  ٦بتاري    خ  رعمویمرروروکيلربريتانياربراىرحکومترهند،راجازۀراستعمالرقواىرهوانی ،رکميشت 
ردررباغرمقاومت وهاىرافغان  کند،رآياراجازهرداريمرکهرپايگاهرهاىرشانراردررډکهرورللپورهرتوسطرهواپيماربمباردررر"اگررنتر

رکنيم؟رراينربمباردمانربسياررمؤثررخواهدربود"

رعمویمر رکنند.رکمشت  زارغالمرحيدررخان،ررئيسرپستهرخانۀرافغانرراردستگتر رروزرتالشرورزيدندرتارمتر انگليسرهاردررهمير 
رامانرهللارخان(ربهرزبانرپشتوردررداخلروراطرافرشهرر»طالعردادرکهرخودرار١٢٦٤دررتلگرامرشمارهر يکرفرمانرتازۀر)امتر

رنمودنررئيسرپستهرخانۀر رآنراربشمارارسالررخواهمرکرد.ررمنردربارۀرامکاناتردستگتر پشاورردررگردشراستر.رمنريکرکانر
ايطرموجودرآنرارممکنرندانستمر.رراورپستهرخانهر رارترکرگفتهردرريیکرازرخانهرهاىردوررازررسکرافغانرفکررکردم،راماردرررسر

ىراور عمویمردررجاىرپررپيچرورخمرسکونتراختياررکردهراستر.ررتجريدرکردنرخانۀراورممکنرنبودهر،رتالشربراىردستگتر
ر«.ناکامرخواهدرشد.رمارازراستعمالرتوپخانهراستفادهرکردهرنميتوانيمرورخطررجنگرهاىرسخترردررکوچهرهارموجودراستر

ربرخوردرقبايلريکرباردرکرر
ی

رروزربهرلندنراطالعردادرکهر"چگونیک وهاىرقویم،رنائبرالسلطنهردررهمير  کاملراهميترنقشرنتر
فکتورربسياررمهمربوده،رلذاربهرروزکيپلرهدايتردادهرشدهراسترتاربراىرجلبرطرفدارىرآنهارازرهيچرنوعرمضفرپولردري    غر

ى"رازرمنطقۀربنو،رورنواب ال،رخانر"تتر
رچت  اطالعردادهرورتعهدرر"دير"ررازروفادارىرکاملرخودربهرروزرکيپلررنکند".ررمهت 

رميکرد،ر
ی

دندرکهرربارايشانرخواهندربود.رمحمدرصادقرخان،رخانرسابقرللپورهرهمرکهربحيثرپناهندهردررپشاوررزندک ستر
رورمريضربود،رسهرفرزندشرتور سطرانگليسرهاربهرډکهرورلنډىرازرخدماترخودربهرانگليسرهاراطالعرداده،رچونرخودشرپتر

رللپورهردوبارهردادهرخواهدر کوتلرفرستادهرشدهروربهرآنرهاروعدهردادهرشدرکهردررپاداشرخدمترخوبرشانربرايشانرخان 
رشد.ر

"ررازرطرفرریم ٧بتاري    خ  رنمودندروردرر"باغ"رور"توررَستر
 
رانگليسربررفرازرباغرورلنډىرکوتلررپروازرهاىرانکشاق

ی
طياراترجنیک

رهاىرتفنگرقراررگرفتند.رقواىرا رهدفرفتر رفغان 

وزيررخارجهردررحکومترهندربريتانوىربهروکيلرانگليسرهاردررکابل،رحافظرسيفرارهللرخانریطرتلگرامرشمارهرریم ٨بتاري    خ 
الف،رنوشترکهرردررصورترآغازرجنگرآنکشوررراربارتمامرتشکيالتشرترکرگفتهرامارقبلرازرحرکترتمامراسنادررسیمراىرارر١

د.رررررکهربارخ ربتی رودرآوردهرنميتوانند،رازربير 

رروزربساعتر بعدرازرظهررشهررپشاورر،رکهربهرطرفدارىرافغانستانرترتيباترقيامرعمویمرميگرفتر،رتوسطرر٢دررهمير 
الرکليمور يکررارررMajor General Climoرانگليسرهارمحاطرهرشدهرورجريانرآبرآنرقطعرشد.ردرينرعملياتررتورنرجت 

لواىرسوارهروردورکنډکرپيادۀرقواىرانگليسرهمرایهرميکرد.ررآنهابعدرازرداخلرشدنربهرشهرررئيسرپستهرخانۀرافغانرربار
رگرفتندرورباراعالنرکردنر زارغالمرحيدرخان(رراراستر رپشاورر)همکارانرهندىرمتر تعدادىرازمامورينروراعضاىرکميتۀرانقالنی

رنمودند.ررروزرکيپلحکومترنظایمرورحالتراضطرارىردررشهرررپال زارغالمررنرقيامرپشاورررارخنتى تصميمرگرفترکهرمتر
یمربهربرمارفرستادهرر١٢نفرىرکهرتبعيدروربهرتاري    خرر٢٣ورهمکارانشربهر"برما"رفرستادهرشوند.ررازرجملۀرر(7)رحيدررخان

                                                           

 

زارغالمرحيدررخانردر7 ر.ررمتر رايفاىرر١٩٢٠ررماهرسپتمتی بهرکابلربازگشتروربهرپاسرخدماتشردررپسترهاىرمهمردولت 
وظيفهرنمود.رراوربراىرچندينرسالرکارمندروزارتراموررخارجهربودرکهرازرجملهرمسئوليتراموررروسيهرورترکستانررارربهر

رنومر١٩٢٤دوشرداشتر.ردررجنورىر رشدهروردررسفررتفتيشر ربحيثرآمررگمرکرقندهاررتعير  غازىرامانرهللارر١٩٢٥تی
زارغالمرحيدررخانردررجنورىر روزارترماليهرايفاىروظيفهرر١٩٢٩شاهربهرقندهاررتقديررورتمجيدرشد.متر بهرحيثرمعير 

 مينمود.ر
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زارغالمرحيدررخانررئيسرپور٩شدند،ررنهر) رمأموررپستهرخانۀررسته(رنفررافغانررعبارتربودندرازرمتر خانۀرافغان،رمحمدرنق 
نمايندۀررافغان،ر،رعبدالحقرمأموررپستهرخانۀرافغانر،رسيدرعظيمرشاهرمأموررپستهرخانۀرافغانر،رکرنيلرعیلراحمدرخان

زارفضلراحمدرورمحم رمحمدرخانر،رنوررمحمدرشاه،رمتر ،رفقتر (رنفررانقالبىونررهندىرعبارتربودندر١٤درانور.رچهاردهر)امتر
،رميالپرسنگه ،رايشارداس،رلکیمرچندرعکاس،رشيور رچرنرچندنرگوش،رلیلررام،رحکيمرعبدالجليل،رعاشقرحسير  ازرداکت 

رشاه،روربري    جرللرکپور.ر رچند،رعبدهللارشاه،رجت  ررام،ربشيشاررناته ،رايندررناته ،رامتر

الرکروکر،رقوماندانررBrigadier General G. F. Crockerاىرانگليشرتحترقوماندۀررقورر١٩١٩یم  ٩بتاري    خ   بريدرجت 
دازدرکهردررنتيجۀرآنرافغانهارازرمنطقۀرباغرربهررموقعيترجديدردررتپهرهاىر ربهرحمالترمتقابلرميتر قواىرانگليشردررخيتی

رعمویمرراطالعرميدهدرکهريک رميکنند.رکميشت  رانگليسرهارموردراصابترر"خارکیلرناله"رعقبرنشيت  وهاىرهوانی طيارۀرنتر
ربنشيند.ر رمریمرقراررگرفتهرامارمؤفقرشدهراسترردررلنډىرکوتلربهرزمير 

وهاىرکمیکرافغانرراربمباردمانرنمود.رضمنراينرعملياترپاىرسپهر رروزرطياراترانگليشرډکه،رمحلراجتماعررنتر دررهمير 
جراحتربرميداردر)گفتندرکهرشهيدرشد(رکهربهراثررآنرجبهۀرجنگررارترکرگفتهربهرقضرکوکبرهمررسالررصالحرمحمدرخان

ردررجمرودربهرجنگروحمالترخودرادامهرميدهند.ررررر ردررجاللرآبادربرميگرددر.رراماردستهرهاىرکوچکرقواىرافغان 

الرفولررریم ١٠بتاري    خ  ررسيدهررورقوماندۀرررMajor General Fowlerرقواىرتازهردمرانگليشرتحترقوماندۀرتورنرجت  نتر 
رمتحملر قواىرانگليشرراربدسترگرفتر.رآنهاريکرروزربعدردستربهرحملهرزدهربعدرازرزدوخوردرهاىرشديدکهردررآنرطرفير 

راختياررميکنند.ر رعقبرنشيت  رميشوند،رقواىرافغان  رخساراترشديدرجان 

رعمویمروروکيلرریم ١١بتاري    خ  زارغالمرحيدررخانرکمشت  رمتر  
:رميشودرحکومترهندردررپشاوررخواهانرمحاکمۀرنظایمرورکشي 

رورهمچنانرمکتوبرمحمودرطرزى»ر رربيشت  رهاىراشتعالرانگتر 
وزيررخارجهررارربارپاليدنرخانۀرآمررپستهرخانۀرافغان،رپوست 

راينراسنادرامررپستهرخانهررارکورترمارشالرر)محاکمۀر رپخشرکند.رمارميتوانيمربارداشي  
ً
يافتيمرکهرهدايترميدادرآنراروسيعا

رسودمندىرخواهدرداشتر بارانرکنيم،روراينرتأثتر ررر(8)ر.«نظایم(رورتتر

رورتورخمرگذشتهرورشهرکرریم ١٣به بتاري    خ  رتخليهرشدهرقواىرانگليشرازرخيتی رسحدىرډکهررا،رکهرتوسطرقواىرافغان 
بود،رراشغالررميکند.ررروزکيپلربهرنائبرالسلطنۀرهندرمينويسدکهررافغانهادررچندرروزرگذشتهرخالفرتوقعرماربارشجاعتر
رمنظمربودندروسايلرحملرورنقلرنداشتندروربهرپيمانۀربزرگرمبارزهرکردهرنتوانستند.ررا رميجنگيدند.رمگررغتر

ی
ورورمردانیک

رازرجانبرقبايلرمتوجهرماست،رامارشگفترآورراسترکهررنتوانستهراندرآنهارراربهرقيامرعليهرمار عالوهرميکندرکهرخطرربزرگت 
رواداررسازند.ررر

رجاللرآبادرازردکهربهراستقامتر"باسول"رمارشرميکندرویلردررآنجاربارقواىرریم ١٤بتاري    خ  سپاهرانگليشرربهرعزمرتسختر
رمحمدراکليلرخانعسکرىرتحترقوماندۀرکندر الرمحمدرعمررخانرکمشر مشهورربهرسوررجرنيلرروبرورميشوند.رررورجت 

ربارنوکربرچهرپيادۀررشادروانرغبارر مينويسدر"اينرجنگرشديدربودرورازرتوپرورتفنگربدستروريخنرکشيد.رقواىرافغان 
رآنانراربکفترورسپاهرردشمن ردررحالترهيجان  راردرهمرشکسترورسوارۀردشمنردستانرتسليمربلندرکرد،رویلرسوارۀرافغان 

ر(9)رانگليسرتار"ډکه"رفراررکرد.ر
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رغالمرمحمدر).ررغباررر9  .ر٧٦٠(رصر١٣٥٩،رمتر
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رورشينوارىرررسيدند.رآنهارکهرمسلحرورازرطفوليترریم ١٧بتاري    خ  ،رخوگيان 
 
يکرلشکرربزرگرورمهيبرتررراقوامررمومند،رصاق

مرينرداشتند،رقلهرهاىراطرافرکمپرانگليسرهارراراشغالررورقواىرانگليشررارتحترآتشرمریمرهاىردرراستعمالرتفنگرت
رتفنگرقرارردادند.ر

وىرنمايند،راماربارمقاومترشديدرقواىرقبايلرافغانرمواجهرشدند.رریم ١٨بتاري    خ  انگليسرهاريکباررديگررکوشيدندرپيشر
رازريک رر٣٥صدگزربهرپيشرروند،ريکرغونډردرحایلرکهرقواىرپيادۀرآنهارنتوانستندربيشت  رورنی

ی
سکه رهاىرآنهارباررساسيمیک

ر"رورگلولهربارىر نظیمرکاملرپاربهرفراررنهاد.ردرآنرلحظاترحساسرقواىرانگليش،رباررسيدنردوربخشرازررتوپرهاىر"هاويت  
رشديدرمواضعرافغانرها،رازرشکسترنجاتريافتند.ر

ربررجاللرآبادرورانگليسرهارهمچنانررباراستفادهرازریمرر۲۴بتاري    خر کابلربمبرريختند.رجاللرآبادردوباررموردرارگرررقواىرهوانی
رحملهرقرارگرفتر.ر

ر.بسربرقراررگردیددررجبهاترجنگرآتشر۱۲۹۸ر۱۹۱۹ریم ۲۸بتاري    خ 

ردورطرفراعالمرگردیدرر۱۹۱۹رجون ۳بتاري    خ  ر.متارکۀرجنگربير 

ر.معاهدۀرصلحرراولپندیرمیانرافغانستانرورانگلیسرامضارشدرر۱۹۱۹اگست ۸بتاري    خ 

یردابسردررکابلرآغازرشدر۱۳۰۰جدیرر۳۰مطابقرر۱۹۲۱رجنوری ۲۰بتاري    خ  ر.معاهدۀرکابلرمیانرمحمودرطرزیرورهت 

مادٔهرمیانرمحمودرطرزیرورر۱۴معاهدٔهرکنفرانسرکابلرپایانریافتروررر۰۱۳۰مطابقراولرقوسرر۱۹۲۱رنواميی  ۲۲بتاري    خ 
یردابسرامضارگردید    .هت 

 )ادامه دارد(

رقسمتراولرمضمونمراجعهربهرلينکر
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