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 7تر 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

راکد رعبدالرحمنرزمات   ۲۹/۹/۲۰۱۹        ن 
 

امون موضوع پيشنهاد   و تبليغات سؤ انگليس ها  متارکهپير

 (رخو آ ومسقسمت )

ر

رصاحبر مرجهان  ترامانرديمارمشاهدهرنمور»نوشتهراندرمحت  مرکهرچيلمسفورد،روايرسایرهند،رپيشنهادرمتارکهراعليحض 
رقب ايطربسياررسنگي   ردررقسمتر.ر«(1)رولرکرد.رهللارخانرراربارشر پيشنهادرمتارکهرتوسطرغازیرامانرصحبترشدرکهرقبلي

رمؤقتالبتهرقبویلرمتارکرندارد.رترحقيقهللارخانر
ٔ
ايطرقرارردادرصلحرتفاوترره رجهترر،داشتهبارپيشنهادرمتارکهرورشر ازهمي  

قسمتر.ردرينرمهمرميباشدررراگست(ر۸جون(رورمعاهدٔهرصلحر)بتاري    خرر۳تاري    خررويدادهایراعالمرآتشربسر)توجهربهر
رمهمراشارهرکنمنکترچندربهرميخواهمر

ٔ
 :ه

 در يک محاذافغان ها پيشروی  بربی بنياد ادعای . ۱ 
رنوشتهراسترکه ر»رآقایرجهان  رمرسر

ٔ
رقندهاررهمرشداررعبدالقدوسرخانربارنميتوانربررجبهه

ٔ
رصحبترکرد؛ردررجبهه

 
ق

ربولدکرتمامرقوایراردویرافغانستانردرر رجديدرانگليسرهارروبرورنشدرکهرآنهاردررسپي  
ٔ
ررقلعه

ٔ
رارنابودرکردند.رتنهاردررجبهه

فترنمودهرورټلررار رسپهرساالررمحمدرنادررخانرپيرسر ربنيادرورتحريفرکامالر.رراينرادعارر(2)ر«بهرمحارصهردرآوردهربودجنونی نی
رايسترکهردررطولرزمامداریر ربرایرقهررحقايقرتاريخ  آقایر.راستصورترگرفتهرخانررمانرسازیرنادررسلطنترخاندان 

ر رشانرمراجعهرربايدرقبلرازرآنکهراينرادعاررجهان 
ٔ
فترردرورنمورميرارتکراررکند،ربهرخارجرازرمتونرکهنه یرازرپيرسر حقايقرجلوگت 

رور رخيتی
ٔ
وهایرانگليسردررجبهه رنت 

وهایرافغانردررعالوهربررآنربيشت  ویرنت  رشکسترصالحرمحمدرخانرراربارپيرسر
 
تالق

رچهارمراس
ٔ
(رمطالعهرجبهه الرورکت  رچت 

ٔ
ردررتمامر.رواقعيتراينسترکهرانگليسرهارمينمودرتقاللر)جبهه

ً
رتقريبا بدونرجبهۀرخيتی

رجنگراستقاللربحثرجداگانهربودهرهجبموضوعرره.رالبتجبهاترشکسترخوردهربودندر
ٔ
رمستقلراترچهارگانه

ٔ
رویریطرمقاله

رميتوانندربهريکرآنرصحبترخواهدرشد.ر رآقایرجهان 
َ
رارغنداویر)رعجالتا راثررديگررداکت  .رمراجعهرکندرژوندۍرخاطرې(

یرمافغانهار»کهرررمينويسدررارغنداویشادروانر رازرمناطقرهندربريتانویررارتبهررهتی الربعض  رورچت  زمانرخانردررکت  ضفرت 
رویردررر«زيادیرنگهداشتند.ررمدتورتار

ٔ
ردرررچونرفشاررافغانهار»مينويسدرکهرر۱۸همانرصفحه ورپکتيارادامهرداشت،ررکت 

رچهارمرجنگراستقاللرمعلوماترمفصلرر«.رطياراترانگليیسرکابلرراربمباردمانرنمودر
ٔ
داستقاللر»رارميتوانرازردرربارٔهرجبهه

ال و کي  »عبدالخالقراخالص،رورربقلمرر«څلورمهرجبهه داد استقالل افغانستان جبهۀ فراموش شدۀ چير  : جنگ اسير
ررازينرقلمربدسترآورد.ر«رحقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم

 ر جبهٔه خيبرال شده دغمناطق اش ٔه چترال باغال شدمناطق اشتبادلٔه 
وىرغازيانرافغانردرر رپيرسر

ً
الرمحاذرراصال رتارقلعۍورتضفر"ارنورچت  وهاىرافغان  وىرنت  دروشرسببرشدرکهرررۀ"ررورپيرسر
رشوندردرربدلرتخليقواىر رآنرازردکهرورتورخمررۀانگليیسرحارص  وعيترحقرملکيتردررخيتی رکنندرورمرسر عقبرنشين 

راينررويدادرقراررذيلراست:ررشحدىر"دوکالم"رتثبيترشود.ررۀافغانستانربررمنطق
ٔ
رخالصه

                                                           
رمينويسندر.رر1 ررګورورررموږ»آقایرجهان  ي تردررچیلمسفورډرروایرساررهندرردررچ  ایطورردرنوررډېروررپهرپېشنهادرراوربندرردررخانرهللارامانراعلیحض   «.ومانهرشر
ر.رر2 رردر»بازرهمرمينويسندررآقایرجهان  ي

 
ق يرخوررمحاذررپرررمرسر ررنهرختی رررمحاذررپهرکندهارررردررکېدالی؛ررسي رانګلیسیانوررلهرخانرعبدالقدوسرشدارررهمرکي

ررسوررنهرمخامخرشه ي ررربولدکرسپي  ررپهرهغویرچ  ررافغانستانردررکي ي
رررجدیدررقلعهرپهرقوهرپوچ  رردرریوازي.رکړهررمحوررټولهرکي رررمحاذررپهرجنونی رساالرررسپهرکي

ررتلراوررکړیررمختګرپرررخانرمحمدنادرر  «.وورکړیررمحارصهرني 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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ر • الرراردهرميلردورتررازرشحدرکت  دررمذاکراترصلحرميسورىر،رانگليسرهارازينکهرافغانرهارقسمترهاىرازرخاکرچت 
رادعارداشترکهراشغالرکنندگانرقواىردرردستردارندراحتجاجرنمودندررماکانک رنظایمرورمربوطربهر.رطرفرافغان  غت 

الرميباشد.ردرينرکنفرانسر)اپريلرسالر رچت  (رافغانرهاربهرهئيترر١٩٢٠"شهزادهرعبدالرحمنرخان"رازرفاميلرمهت 
رصادررشدهرراست.رارنوۍرورد بټربهرقواىرافغان  وکالمرکماکانربدسترافغانرانگليیسراطالعردادندرکهرامررتخليۀررلمتی

 اند.رررررررررررهارباقيم

رافغانرهارورانگليسرها،رمرحومرعبدالهادىرخانر)داوى(رگفترکهرافغانرهارتار • رجلسۀرمذاکراترصلحرربي   دررششمي  
ردررآخرينرمجلسراينرکنفرانسردابسر رنخواهندرکرد. رتخليه رارنوۍررا ررضايتربخشرنرسند، ريکرتوافقر ربه وقن 

(Dobbs)ارنوۍرشد.ريترانگليیسربازرهمرخواستاررتخليۀررئيسرهئر 

رقواىرانگليیسرازرتورخمررمربوطر • رازرارنوۍربهرعقبرنشين  رقواىرافغان  دررادامۀرمذاکراترصلحردررکابل،رعقبرنشين 
درربخشرمربوطربهرشحدردررتورخمر"دابس"رراظهاررداشترکهرتارافغانرهار"ارنوۍ"ررارصلحرينرمذاکراتردرررشد.ر

 تورخمربهرافغانرهاردادهرنخواهدرشد.ررتخليهرنکنند،

یطرارنوۍررارر١٩٢٢جنورىرسالرر٢٢ارنوۍرتار • دررتضفرافغانرهارباقيماند.رردررنتيجۀرقراردادرصلح،ررافغانرهاربهرشر
 تخليهرکردندرکهرانگليسرهاراجازهراعماررتأسيساترنظایمرراردررآنرمنطقهرنخواهندرداشت.ر

ررماهریمردوررماررکردندرافغانرهاريکرقلعۀرعسکرىرراردرردوکالمراعر١٩٢٤درسالردوکالمردررتضفرافغانرهارباقيماند.ر •
راعماررشد.رر١٩٢٥سالر  پلردررمقابلردوکالمرباالىردرياىرکت 

الربهرحکومترهندربريتانوىرراپورردادرکهرتحکيمرسلطۀرافغانرر١٩٢٥دررماهراکتوبررسالر • معاونرنمايندۀرسياسرچت 
ردرياىرارنوۍرازر"دوکرهاريکجاربارديداررصاحبرمنصبان ررتبۀرردررامتدادرساحلرجنونی

"رتوسعهرپائي   الم"رتار"زکهين 
 يافتهراست.ر

راظهاررداشتندرکهرحقرجمعرآورىرماليهرازرمنطقۀر"رامررام"ردررمجاورتر"دوکالم"رر١٩٢٧دررماهرمارچر • مأمورينرافغان 
ر.رر(3)رراردارندر

  دشتنانگليس ها بنا بر داليل متعدد نياز بيشتر به متارکه و قرارداد صلح دا  .۲
 .رآنهارتوانمندىرادامۀرجنگررارنداشتندرانگليسرهاراهميترختمرهرچهرزودتررجنگرراردرکرکردهربودند.ر

 پيشنهاد صلح از طرف انگليس هاعوامل مختلف داشت الف. 
فتاوضاع برسعت رو بوخامت در پشاور  − ررئيس مير رافغانربود.ررورمرکزرفعاليترورتبليغاترضدربريتانویردفت 

ٔ
رپسته

رهایرهندیررارکهردررشهرربودند،رتوقيفرنمايند،رليکنرآنهاردررررروزر» کيپيلرميخواستررئيسرپستهروريکعدهرانقالنی
رنميکردندرورحملهربررآنهارقيامرعمویمرراربوجودریمرآورد.ربروزرهفترماهریمرروزرکيپيلراطالعردادرکهر

ی
يکربخشرزندک

راستررورافواهرورآوازهراسترکهريکرجميعترهفترتارهشترهزاررنفریربررراوضاعردررشهرربصورت واضحربحران 
رعسکریرحملهرميکند.ر

ٔ
 «(4)رقشله

 انحالل سيستم تشکيالت  −
ٔ
. مليشه روضعرورموقعيترقبايلررخيير رايفل يا تفنگداران خيير

َ
برایربريتانيهررمخصوصا

ولرنمايد.راينرسيستمربود.ردررهندررواجربودرکهرشحدررارتوسطرعساکررداخلر)مليرناکررخط شه(رمحلرقبايلرکنت 
                                                           

،رعر3 ر(رميالدیر۲۰۰۷رحمنر)بدال.رزمان  الرورکت  دادراستقاللرافغانستانرجبهۀرفراموشرشدۀرچت  حقايقرنهفتهرورحرفرهاىرناگفتۀرر:رجنگراست 
 .ر۷۲-۷۰فحاتر،رصجبهۀرچهارم

4  .Afghanistan, 1900-1923: A diplomatic History (1967) by Ludwig W Adamec ۱۱۳، ص. 
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رور رنمود.ريکتعدادرزياترتفنگدارانرخيتی
ٔ
رمظفرانه رشانرارترکردادظدرينرفرصترعقبرنشين 

ٔ
وراينررهرفراررنمودندريفه

ر
ٔ
سدرکهرآيارميخواهندربهروظيفه حادثهربريتانویرهاررارمجبوررساخترکهرازرافرادرباقيماندٔهرآنهاربصورترانفرادیربت 

.ررمهردهندرخودرادا رشانر(رنفررآنر۶۰۰(رنفر،رششصدر)۷۰۰ازرهفتصدر) وريارخت 
ٔ
انتخابرکردندرکهرديگرربهروظيفه

 «(5)رخاتمهربدهند.رحکومترهندرمحفوظرتررميدانسترتارتمامراينرتشکيلررارمنحلرسازد.ر

الرماليسنر.راز نزديىک  روابط افغانستان با بلشويک ها در هراس بودندانگليسها  −  .General Wررآنهارتوسطرجت 
Mallesonرافغانستانرآزادرورمستقلرتوسطرر رئيسرهئيترنظایمرشانربراىرآسياىرمرکزىر،رازربرسميترشناخي  

مروربلشويزمرروريکرانکشافرخطرناکر رپانراسالمت   روسيۀربلشويىکراطالعريافتهربودند،روراينراقدامرراريکرائتالفربي  
ربويکو،رخاوررشناسرروسراوضاعردرراسىارپنداشتهرادامۀرج پايانر»نگرراربهرنفعربلشويزمرميدانستند.ربهرگفتۀروالديمت 

اتورىروردرر رخردمندانهربراىرحفظرخودرامت  رعقبرنشين  دادنرشي    عرربهرجنگرافغانستانرهمرآگاهانهربودرورتاجاني
ىرنورکنگرۀرمل هندرتحترقيادترمهاتماررگامرنخسترهندربريتانوى،رکهرپسرازررويدادرهاىرامرترسربهرابتکارررهتی

رر«(6).رآغازربهرلغزشرنمودهربودررگاندىه

سيدند. انگليسها  − خشىمرکهربعدرازرشکسترروراهانترترکيهر،ريىکرازرمحدودرکشوررراز خشم مسلمانان هند نير  ميير
رميشد،رورازرادامۀرجنگرر،هاىررباقيماندۀررآزادراسالیم لندنراخطارردادرکهر»عليهرافغانستانررشدتریمريافت.ررناسر

ازرچندرمملکترباقيماندٔهرمستقلرمسلمانر]ترکيه[رشايدرنتايجربعدیروخيىمرراردررسايررنقاطرجهانرحملهربرريىکر
بوجودرآرد.رمذاکراترصلحردررپاريسرحتمارازرآنرمتاثررميگرددرورلندنرميخواستربداندرکهرآيارصلحردررافغانستانربار

ررر«ر7دٔهروضعرسابقرميرسرميگردد.راعا

 توسط غازى امان الله خان  ؤقتٔه ممتارکعلل قبولی پيشنهاد ب. 
روررهمزمانربارحمالتراقوامر رافغانها،رقرارربودرجنگراستقاللردررتمامرجبهاتردرريکرتاري    خرمعي  

ی
مطابقربهرپالنرجنىک

رآزادىرطلبانرهندرآغازرشود.رر رنمودهرروردوطرفرشحد،رقيامرمردمرردررپشاور،رروررستاخت   اماردررجريانرجنگراوضاعرتغت 
غازىرامانرهللارخانرشايدبناربررداليلرذيلرخواسترمتارکۀرپيشنهادىرانگليسرهاررارقبولروربراىرررسيدنربهرهدفراصل،ر

دادراستقاللرکاملرسياسرافغانستانربود،رردرينرجنگرنابرابررراهرمذاکراتررراردررپيشرگرفتهرباشد:ر رکهراست 

وىربهرقلمرورهندربريتانوىريىکرازرعواملرناکایمررقواىرر − ررعمویمرشانرردررپيرسر رورناتوان  عسکرىرافغانردررجبهۀرخيتی
ىرراربدسترآوردند،ر وزىرهاىرچشمگت  ورهاىرقویمردررتمامرجبهاتررپت  عمدۀرقبویلرپيشنهادرمتارکهربودر.رراگررچهرنت 

رندروربايدرآنرارمثلرمناطقرفتحرشدهردررجبهۀرامارآنهارنميتوانستندربراىرمدترطوالىرمواضعراشغالرشدهررارنگهدا
دند.ر وهاىرنظایمرافغانرمىست  ربهرنت 

الرورکت  رچت 

رپشاورر − ىرورتبعيدراورورشانررکميتۀرانقالنی زارغالمرحيدررخان،ردستگت  شکسترقيامرمردمرپشاوررورناکایمرپالنرهاىرمت 
ريىکرازرعللرقبویلرمتارکۀرجنگرشدهرميتواند.رر  بهر"برما"رنت  

ررقيامررشتاشىرمردمردررداخلرهندبريتانوى − همرنقشرخودررارداشتر.ررآنطورىرکهرنمايندۀرامانررفروکشرورشکونی
وعرنشد.رمخالفتر هللارشاهردررهندرورانقالبيونرهندىردررکابلررراپورردادهربودند،ربارحملۀرافغانرهارقيامردررهندرشر

ردولترراربدونرمحاکمهربراىردورسالرروانۀرکهرراجرررRowlatt Billشديدرمردمرهندربارقانونرررولترر ازهرميدادرمخالفي  
رملىکرتوسطررگاندىه حمانۀرمردمردرررزندانرکنند،راعالمرررنافرمان  رحزبرشتاشىرکانگرسرهند،رورقتلرعامرربت  رهتی

                                                           
 .ر۱۱۵.رهمانجارصرر5
ر/ترجمۀرآريانفر،رعزيزر).رر6  .ر٣٣،رصر(٢٠١٠بويکو،روالديمت 
 .ر۱۱۵،رصرAfghanistan, 1900-1923: A diplomatic History (1967) by Ludwig W Adamec.رر7
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الرداير نفررکشتهروربيشرر٣٧٩کهردررآنررررGeneral Reginald Dyer"ررباغرجاليانواالىرامرترسررتحترقوماندۀر"جت 
رهندوانرورر١٢٠٠ازر مجروحرشدند،ررسببرشدرراحساساترآزاديخواىهرمردمربهرجوشرآمدهرورروحيۀرهمکارىربي  

رمسلحرراربهرشدتر مسلمانانررتقويتريابد.رامارانگليسرتوانستربهرزوررراسلحهرورقواىرنظایمررمردمرستمديدهرورغت 
رهمررررشکوبرورپراگندهرکندر.ر رر،انگلیسر-اندکرقبلرازربراهرافتادنرجنگرسومرافغاندررايالترشحدىرشمالرغرنی

ردرررراولي  ر اض  یرر"راتمانرزیر"جلسهرعمویمروراعت  ورروىرتشکیلرشدر.رامارانگلیسرهاررخانعبدالغفاررخانربهررهتی
انر رکردندر.رديگرررهتی ررارزندان  کترکنندهردررگردرهمان   ررشر

رازرقبايلرشحدىردررجنگرعاملرديگرربودر.رمقاماترانگليیسررکهرهميشهربراىرنفوذرازرپولرور − ربعض  سهمرنگرفي  
رصاحبرزادهرعبدالقيومرخان رنظت  ربهرهمکارىرنی

،رمعاونرتحايفربزرگربحيثريکرحربهراستفادهرنمودهراند،راينباررنت  
رتوانستندرازر ىرنمايند.رصاحبرزادهرعبدالقيومرنمايندۀرسياسرخيتی راقوامرشحدىردررجنگرجلوگت  کتربعض  شر

ردررسالر
ً
رمؤفقرشدهربودرر١٩٣٧خانررکهربعدا رنت  

ً
رارتقارکردقبال ررصدراعظمرايالترشحدىرشمالرغرنی بهرمقامرراولي  

ىرنمودهرموردرستايشرورتمجيدرمقاماترانگليیسرقراررگ دازرجنگهاىرآزادىربخشرقبايلرافريدىرجلوگت   .رر8ت 

رانگليسرهارورراستفادهرآنهارازرآخرينرانکشافاتررتکنالوژىردررجنگرر −
ی

ربهرآنراشارهرشدهررکهبرترىروسايلرجنىک
ً
قبال

 است.ر

رتوسطرانگليسرهاردررجنگرسومرافغانرورانگليسرکهربراىرافغانهاريکرپديدۀرجديدربود.رافغانر − استعمالرقواىرهوان 
رنداشتند،ربم ربارطيارهرآشناني

ً
بارانر"ډکه"،رجاللرآبادرورکابلررارتوسطرهواپيمارهائيکهرماوراىرموانعرشحدرهارکهرقبال

الرچارلسرمونرور رنکردهربودند.ررجت  ،رقوماندانرعمویمرقواىرجغرافيوىرورکوهرهاروردشترهارپروازرنمايند،ررارپيشبين 
رشانر  .ر9يىکرازرعواملرمهمررميالنرافغانرهاربهرمتارکهربودرنظایمرهندربريتانوىرمعتقدربودرکهررحمالترقواىرهواني

رورچوررورچپاولرجاللرآباد.رر − راستفادۀرانگليسرهارازرستونرپنجمرريارهوادارانرانگليسرهاردررداخلرکشوررورايجادرناامن 

امانرهللارخانردرربرابرررگرچهرنرسيدنرکمکرهاىررمتوقعررازرروسيهرعاملرعمدهرنبود،رامارقابلريادآوريسترکهرغازى −
رافغانستانربحيثريکرکشوررمستقلرروربرقرارىرمناسباتر ورترداشتر.ربرسميترشناخي   انگليسرهاربهريکرمتحدررص 
بۀرمحسوسربررمواضعربريتانيارواردرآورد.ررمولوىربرکترهللا رشوروىرورافغانستانررص  راتحادرجماهت  رديپلوماتيکربي  

ريادداشترخودربهرلني  رکهررحامرر10هندىر رربهرمسکوربودر،ریطرنخستي   ،ررانگليسرهارراردشمنرلرپيامررهيئترافغان 
رجديدرافغانربررضدرتسلطرانگليسربررهندرپيمانرنظایمر کراسالمروربلشويزمرردانسته،رپيشنهادرکردرکهربارامت 

مشت 
لينگرورمقاديرىرجنگراببنددرور سرکابلربگذارد.رخواهشرکردريکرمليونرپوندراست  رفزارربهردست 

                                                           
،رعبدالرحمن.ررر8  .ر١٤٤ورصرر١٠٤رر-ر١٠٣(،رصفحاتر٢٠١٠)رزمان 
 Longoria, Major Michael (1992). A Historical View of Air Policing Doctrine: Lessons from the British.ررر9

Experience between the Wars, 1919-1939. (Thesis paper, Air University, USA). 
پانر معتقدربهرر و هند مل آزاديبخش جنبش های شخصيت (،رمتولدربهاولپوررهند،راز١٩٢٧ر–ر١٨٦٨اللهرر) برکت محمد .رمولویر10

م ر تحصيالترراردرر .بود اسالمت   رسالهاىرر به دست ١٩٠٧ سال به رساندهروبهرپايانرر لندن و بمنی  استادر١٩١٤ورر١٩٠٩مهاجرترزد.ربي  
ر هایررجنگ سال در او .بود توکيو پوهنتونر ان از يىک اول جهان  ر حزب رهتی ر١٩١٥شرازرسالررمولووىربرکترهللار.بود "غدررر انقالنی
 ها انگليیس برابر در تا رفت شوروی به خان الله غازىرامان رهنمود بهر١٩١٩حکومترمؤقتررهندردررکابلرشدر.رروىردررسالررصدراعظم

د کمکبرایشرر  .بگت 
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 غازی امان الله خان  شرايط سنگين انگليس ها توسطقبولی  نادرست بودن  .۳
رغازىرامان رازرمخالفي   ايطرهللارخانررربعض  رورشر رقابلرقبولرالردرچلمسفوردرسنگي   رارکهربهرتاري    خرسومرماهرجونررغت 

ايطرقبولرشدهرتوسطرغازىرامانرهللارخانررپنداشتهراوررارموردرانتقادرقراررررپيشنهادبراىرآتشربسرر١٩١٩ رشر
ً
رکرد،راشتباها

ر.رميدهندر

رازر ربخیسر ايطرسنگي   نگربازىپيشنهادرشر د،ربهريارىرندربزورربدسترآوررستننىمرتوانکهرررآنچهررارتاررهاربودرانگليسررهایرنت 
ردرجريانررمذاکراترطورىروانمودرکردندر.ردرنچالرهاىرديپلوماسربهرچنگربياورر

ً
آنهاراولرتقاضاىرمتارکهررارنمودهروربعدا
ايطرصلحررر رشدهرورشر رورپيشکشرکهرگويارافغانهاربهرحيثريکرملترشکسترخوردهرتلق  ارافغانهارنه،ربلکهرانگليسرهارتعي  

ر.ررررر(11)رخواهندرکردر

ايطرمتارکهررسياستردوررويۀرتطميعرورتهديدرراردررپيشرگرفتند.رردنيسربرى ررانگليسرهاردرردورانرمذاکراتردرررابطهربارشر
Denys Brayخانرازرسياستربهراصطالحربزرگوارىرسکرتررخارجهربراىراموررهندعقيدهرداشترکهردرربرابررامانرهللارر

ورتروراحتياجر رکنند.رچونربهرافغانستانربحيثريکربفرر)حائل(ررص  ررشوترورتطميعراستفادهرشدهرورباروىرآشن  يعن 
رنميگرديد.ررلذاردنيسربرىربازگشترروزهاىرقديمررارآرزورداشتر.رر داشتندوربدونرهمکارىرافغانرهارصلحردررشحدرتأمي  

رهاروربخصوصرروسرهاربستهروىررميخواسترکهرافغ انستانربازرهمرمحافظهرکاررباشد.رردروازهرهاىرخودرراربررروىرخارچی
رداشتهرباشد.ر ررتابعررسياسترانگليسرباشدروردرررابطهربارقبايلرشحدىرروشردوستانۀرفعالت  ردرراموررخارچی

ايطرذيلرراربهرغازىرامانرهللارخانرپيشنهادرراولر"رر"ردنيسربرى رکرد:رشر

رافغانستان .1 ولراموررخارچی  کنت 
 بهبودربخشيدنروضعرورموقفرنمايندۀربريتانياردررکابلرورقندهار .2
رتمامرخارجىيان .3  مرخصرنمودنرآن 
ردررافغانستان .4  اجازهرندادنربهرهيأتهاىرممالکرخارچی
 قبولرشحدرقديمربهراستثناىرآنجائيکهربريتانيارتعديلرکردهراست .5
ان"رهندىتسليمردادنرياراخراجر"بلوارکنن .6  دگانرورفتنهرانگت  
 ورعبدالقدوسرخانرواگذاررنمودنروريارمرخصرنمودنررمحمودرطرزى .7
رپستۀرافغان .8 رنمودنردفت   ملغ 
 تنظيمرحقرتوريدراسلحهربهرافغانستانرتوسطربريتانيار .9

ىرازرمسلحرکردنرقبايلرتوسطررافغانستان .10  جلوگت 
رصاحبرمنصبانرشحد .11 رتماسرمستقيمربي    تأمي  
رقيدرورقيودرمثلرقطعرمعاملهردررچمن .12  برداشي  
رازرشحد .13 رهارورمتهاجمي  

 
 راندنرردايىمرباغ

وطربهراينکهرافغانستانرروابطردوستانهربارمارداشتهر .14 رگرددرمرسر اعانهرايکهربهرافغانستانرتأديهرميگرددرازرسابقرکمت 
ر.ر(12)باشد

راينرتالشرهاىر انگليسربهرنتيجۀرنرسيد،ر"برى"رخاطررنشانرنمودرکهربريتانيارآمادهربودربهرپاداشرخدماترحبيبروقن 
رافغانستانرزيررغورروربررسرقرارردهد.ر رخويشرراردررساحۀرروابطرخارچی مار»اورگفترهللارمسألۀرقيموميترورشپرسن 

                                                           
  سکرتررخارجهربهرنائيبرالسلطنۀرهند.رر١٩١٩جونرر٩.ررتلگرامرمؤرخرر11
 .۱٦۱ -۱٦۰(. صفحات ۱۳٤۹، لودویک، دبلیو  ).  آدمک 12
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رگشادهرآنرحقيقترمسلىمررارکهرامانرهللاررپيشرروىرر رآمادهربوديمرکهربارجبي   مارگذاشتر،ربپذيريم،راگرراوربارمارآشکارارحن 
رپيشنهادررارنميتوانرازرطريقرتهديدرجنگرپذيرفتر"ر.ر«خصومترنميورزيد ر.ررر(13)ليکنر"برى"رعقيدهرداشترکهرچني  

 شرايط تعديل شدٔه انگليس هامتارکه و  ماعالالف. 
پندىرربحيثررئيسرهيئتربريتانوىرورراولرر Hamilton Grantرهميلتونرگرانتوررراعالمر١٩١٩جونرر٣متارکهربهرتاري    خر

رشد.رردررضمنرر ايطررمتارکهررارتعديلرنموده،رپيشنهادرکردرکهررافغانهاربايدربيسترمحلررمذاکراترتعي   نائبرالسلطنهررشر
ميلرازرجائيکهرحاالرسنگررگرفتهراند،رعقبرکشندرورعساکرربريتانياردررهمانرجائيکهرهستند،رباشندرورآزادىرعملرخويشر

رادامهردادهرورنبايدرافغانهاربررآنهاررارحفظرنمايند،ربدونراينکهرقدیمربهرج
 
لوربردارند.ررطياراتربريتانياربهرعملياتراکتشاق

اندازىرکنند.رراگررکدامرپيلوتربريتانوىردررقلمرورافغانهارمجبورربفرودرآمدنرگردد،رطيارهرمزبورربايدرصحيحرورسالمر تت 
ند.ربايدرآنهاررارازرآتشربسرمطلعربحکومترهندرتسليمردادهرشودر.رربالخرهرقبايلردررهردورطرفرشحدربايدر هت   ازرتجاوزربت 

وهاىربريتانيارحملهررکنند،رازرافغانهارکمکرخواستهرنميتوانندر رزمانربهرآنهاراخطارردادهرشودرکهراگرربررنت  ساختروردرعي  
ر.ررررر(14)ر.ررنائبرالسلطنهرپيشنهادرکردرکهرکنفرانسرصلحردررراولپندىردائررگرددر

 غازی امان الله خان رد ب. جواب 
رهندربرويتراسنادرموجودر ر٦غازىرامانرهللارخانربهرجوابرنامۀرنائبرالسلطنهردررنامۀرشمارهرر،انگلستانردرررآرشيفردفت 

ميالدىرضمنراظهاررخرسندىرازرتالشرهاىردوطرفرر١٩١٩جونرر١١هجرىرقمرىر،رمطابقرر١٣٣٧ماهررمضانرر١٢تاري    خر
رورمذهبراىرصلحريادرآوررشدرکهر ورافغانهاردررگذشتهرمتجاوزينررارشکستردادهراند.ررافغانهاردررحاليکهرازرآئي   برشانرنت 

راجانبرترجيحرميدهندر ند،رمرگررارسببراحيارميشمرندروبناربررخصلتراسالیمرشانرمرگرظاهررورهويدارراربررزيردسن  ميگت 
ايطرپيشنهادىرمتارکۀرانگليسهارنوشترکهرررورآنرارحياترابدىرميپندارند.ر خواسترهاىرغازىرامانرهللارخانرردررموردرشر

رباررعساکررندارند،رپسرچطوررميتوانررهزارانرهزاررنفررورمردمرقبايلررارازرشمارنارممکنراستر.ررتمامرافغانهار
 
شبازرورفرق

رمقابلرقواىربريتانوىرانتقالرداد؟ ونروردررميدانرهاىرکمپرهاىرزمستان  ررر(.ر15)رقريهرهايشانربت 

ربمانند.روىرپروازرطيا
 
رهرهاىربريتانيارراربررغازىرامانرهللارخانرازرنظاميانرخواهشرکردرکهردررهمانرجائيکهرهستند،رباق

راگررامررکندمردمر اضرقراردادهرگفترکهرازرآنجائيکهردررهررحويلرتفنگروجودردارد،رروىرحن  قلمرورافغانستانرررموردراعت 
رتوسطرکیسرکهرس اندازىربررطيارهرهاىربريتانيارخوددارىرنىمرنمايند.رپسربدينصورترصلحربهرآسان  نيترداشتهررورئازرتت 

تد.رغازىرامانرهللارخانرانتخابرراولپندىرراربحيثرمحلرمذاکراترقبولرکردروراسمراعضاىرهيئترباشد،ردررخطرریمراف
ررارزيرررياسترعلراحمدرخان ر.ررر(16)ر،روزيررداخلهراعالنرکردرافغان 

 ازی امان الله خان به قوماندان جبهٔه چترالغ فرمان. ج
ر رعنوان  ىغازیرغازىرامانرهللارخانرریطرفرمان  زمانرخانرکت  ،رردرررابطهربارآتشربسرر،رقوماندانررمت  الرورکت  جبهۀرچت 

رلشکررهاىرنوشترکهر رهمرتبادلهرشدهراست،رتاراطالعرثان  چونردولتربريتانيارخواهانرصلحربودهرروردرينررابطهرمکاتينی
نظایمرورملىکرررراردررمواضعررشانرربهرحالترآمادهرباشرداشتهرورازرحملهربرردشمنرخوددارىرکنيد.راگرريکرصلحرآبرومندر

رآنررجهادررارادامهرخواهيدرداد.رردرينرفرمانربدس ،روردررغت 
امرورعزترافغانستانرحفظرگرديدرازرآنرچهربهت  ترآمدروراحت 

سد.رر٢٠ازر رازرسنگررهاىرفعلرهيچرذکرېرربمشاهدهرنمت  ي
کهرخودردررجبهۀرچهارمررراخالصرعبدالخالقرميلرعقبرنشين 

                                                           
 .ر١١٩،رصرAdamec, L. W. (1967).رر 13
 رL/P&S/10/819, P422.رراسنادراستخباراترانگليسرر14
رL/P&S/10/819, P496.ررراسنادراستخباراترانگليسرر15
 .رهمانجار16
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 7تر 7 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

 

 

کترداشتردررصفحاترجنگر رميالدى  ١٩٢٥شمىس مطابق با  ١٣٠٤استقاللرامانيهرکهردررسالرر٥٠ر-٤٩استقاللرشر
ررذکررکردهراست:ر ررسيدهراسترترجمۀرمنظومرپشتوىرراينرفرمانرراچني   ربهرنرسر

رفرم   انردئ ردجهادرهیس  راورپهربابرک 
رچ        ېردولتربريتانيارصلحرجويانردئ

ردئرمکاتبتهمرج             اريرپهر رمنځرک 
ري     ورت       رربلهردئرج             اريرمکالمت

رتاتهرح               کمراورارشادرعظيمرالشان
رهس                ېرشانرزماردلورېردئرعيان
روي راورکهرمل   ىکي رپوجرنظ     ایمي رهررچ  

رهررڅوکرمجاهدينراورلښکريروي رچ  
ريآمادهردېرپهرخپلرځ    اېردلتهرقاعدرور

رپهرخ  دمتردرخپلرملتردېرمستعدروي
راورحم              لهردېرپهرکف   ارورنهرکوينه
رحک          مرصادررشينه ي

رثان  رچ    
رتررهغ 

تهرصلحرپهرعزترشوه رک       هرحاصلهرچت 
فراورپهرمقصودرددېردولترشوه رپهرشر

راطالع      يربهرت        ررتاويره       مرارشاد
ربهرح ي

ر       کمردج          هاداورکهرنهروه،رسر
ر

رگرچهر رجنابرآقایرجهان 
ٔ
رکوتاهردورصفحه

ٔ
اضرديگریرهمرداردرمقاله رازينرر،رویلنکاترموردراعت  اينرمنرنميخواهمربيشت 

ربرعالؤهراميدوارمرآنچهرذکررشدربحثربهردرازاربکشد.ر رکهردانشمندرگرایمرداکت  دررمقاالتراظمرکسيدرعبدهللاررمعلومان 
رموضوعررارروشنرساختهرباشد.ر،رندرهرامبسوطرشانرارائهرکرد

ر()پايان
 

 قسمتراولرمضمونمراجعهربهرلينکر

رونلينکرمراجعهربهرقسمتردومرمضم
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