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ٔ
نویسندە مطلب میباشد
مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش

۲۰۱۹/۹/۲۹

تعبدالرحمنرزمانر
داک ر

رپيامون موضوع پيشنهاد متارکه و تبليغات سؤ انگليس ها
(قسمت سوم و آخر)
ر
محتمرجهان رصاحبرنوشتهراندر«مارمشاهدهرنم روديمرکهرچيلمسفورد،روايرسایرهند،رپيشنهادرمتارکهراعليحضترامانر
هللارخانرر ر
قبل رصحبترشدرکهرپيشنهادرمتارکهرتوسطرغازیرامانر
اربارشايطربسياررسنگي رقب
ولرکرد.ر ر(.»)1ردررقسمتر ي
ٔ
ر
کهرورشايطرقرارردادرصلحرتفاوترداشته،رازهميرجهتر
هللارخانرحقيقترنداردر.رالبتهرقبویلرمتارکهرمؤقتربارپيشنهادرمتار
ٔ
جون)رورمعاهده رصلحر(بتاري خر ۸راگست) ر رمهمرميباش رد .ردرينرقسمتر
توجهربهرتاري خررويدادهایراعالمرآتشربسر( ۳ر
ٔ
ميخواهمربهرچن ردرنکتهرمهمراشارهرکنم:
 .۱ادعای بی بنياد بر پيشروی افغان ها در يک محاذ
ٔ
ٔ
رمرسق رصحبترکرد؛ردررجبهه رقندهاررهمرشداررعبدالقدوسرخانربار
آقایرجهان رنوشتهراسترکه ر«نميتوانربررجبهه ر ر
ٔ
ٔ
انگليسرهارروبرورنشدرکهرآنهاردررسپيربولدکرتمامرقوایراردویرافغانستانردررقلعهرجدي ردررارنابودرکردند.رتنهاردررجبههر
ر
رسپهرساالررمحمدرنادررخانرپيرسفترنمودهرورټلرراربهرمحارصهردرآوردهربود»ر(.)2رراينرادعارکامالر ینربنيادرورتحريفر
جنون
ی
.
ایرقهرمانرسازیرناد رررخانرصورترگرفتهراست رآقایر
ر
حقايقرتاريخ رايسترکهردررطولرزمامداریرسلطنترخاندان ربر
ٔ
ر
یرازرپيرسفتر
جهانرربايدرقبلرازرآنکهراينرادعراررارتکراررکند،ربهرخارجرازرمتونرکهنهرشانرمراجعهرمينم رودر رورحقايقرجلوگت
ٔ
ر
اربارپيرسویرنتوهایرافغانردرر
رخيترورعالوهربررآنرتالق رشکسترصالحرمحمدرخانرر
بيشترنتوهایرانگليسردررجبهه
ی
ً
ٔ
ٔ
بدونرجبهۀرخيترتقريباردررتمامر
جبههرچهارمراستقاللر(جبههرچتالرورکت)رمطالعهرمينمو رد.رواقعيتراينسترکهرانگليسرهار
ی
ٔ
ٔ
جبهاترشکسترخوردهربودن رد.رالبتهرموضوعرجبهاترچهارگانهرجنگراستقاللربحثرجداگانهربودهریطرمقالهرمستقلررویر
َ
آنرصحبترخواهدرشد.ر رعجالتا رآقایرجهان رميتوانندربهريک راثررديگررداکترارغنداویر(ژوندۍرخاطرې)رمراجعهرکن رد.ر
بهررهتیرمتزمانرخانردررکترورچتالربعضرازرمناطقرهندربريتانویررارتضفر
شادروانرارغنداویرمينويس ردرکهر«افغانهار
ی
ٔ
کترورپکتيارادامهرداشت،ر
درر ر
ورتارمدت رزيادیرنگهداشتند.ر» رویردررهمانرصفحه ر ۱۸رمينويسدرکهر«چونرفشاررافغانهار ر
ٔ
ٔ
درربارهرجبههرچهارمرجنگراستقاللررارميتوانرازر«داستقاللر
طياراترانگليیسرکابلرراربمباردمانرنمو رد.ر»رمعلوماترمفصلر
اسيداد استقالل افغانستان جبهۀ فراموش شدۀ ر
څلورمهرجبهه» ربقلمر رعبدالخالقراخالص،رور«جنگ ر
چيال و کي:
حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم»رازينرقلمربدسترآورد.رر ر
تبادلهٔ مناطق اشغال شدهٔ چترال با مناطق اشغال شده در جبههٔ خيبر
ً
ر
اصال ر
"ررورپيرسوىرنتوهاىرافغان رتارقلعۀ ردروشرسببرشدرکهرر
رپيرسوىرغازيانرافغانرد رررمحاذرچتالرورتضفر"ارن روۍ
ر
رکنندرورمرسوعيت رحق رملکيتر
دررخيت رعقب رنشين
قواى رانگليیس رحارص رشوندردرربدلرتخليۀ رآن رازردکه رورتورخم ر
ی
ٔ
افغانستانربررمنطقۀرشحدىر"دوکالم"رتثبيترشود.ررخالصهراينررويدادرقراررذيلراست:ر ر
چر ردرهن ردروایرسرارچیلمسفوررډر ردراعلیحضترامانرهللارخانر ردراوربن ردرپېشنها ردرپهرډېر روردرن رور رشایط رورومانه».
1ر.رآقایرجهانرمينويسندر«موږرګور رور ي ر
2ر.رآقایرجهانرربازرهمرمينويسندر« ردر ر
کرهمرشدا رررعبدالقدوسرخانرلهرانګلیسیان رور
سرکېدالی؛ر ردرکندها رررپهرمحا رذر ي ر
ختيرنهر ي ر
مرس ي ر
قرپ رررمحا رذرخ رور ی
.
کرسپهرساال ررر
جنونرپهرمحا رذر ي ر
کرټولهرمح رورکړه ریوازير ردر ی ر
پوچرقوهرپهرقلعهرجدی ردر ي ر
کر ردرافغانستانر ي ر
چرهغویرپهرسپيرربولدکر ي ر
شهرمخامخرنهرس رور ي ر
نرمحارصهرکړیروو».
محمدناد رررخانرپ رررمختګرکړیرا رورتلر ي ر
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•

دررمذاکراترصلحرميسورىر،رانگليسرهارازينکهرافغانرهارقسمترهاىرازرخاکرچتالرراردهرميلردورتررازرشحدرکتر
کماکان ردرردستردارندراحتجاجرنمودن رد .رطرفرافغان رادعارداشترکهراشغالرکنندگانرقواىرغترنظایمرورمربوطربهر
"شهزادهرعبدالرحمنرخان"رازرفاميلرمهترچتالرميباشد .ردرينرکنفرانسر(اپريلرسالر ١٩٢٠ر)رافغانرهاربهرهئيتر
انگليیسراطالعردادندرکهرامررتخليۀررلمتبټربهرقواىرافغانرصادررشدهرراست.رارنوۍروردوکالمرکماکانربدسترافغانر
ی
هارباقيماند.ررررررررررر

•

دررششميرجلسۀرمذاکراترصلحرربيرافغانرهارورانگليسرها،رمرحومرعبدالهادىرخانر(داوى)رگفترکهرافغانرهارتار
وقن ربه ريک رتوافق ر ررضايت ربخش رنرسند ،رارنوۍ ررارتخليه رنخواهندرکرد .ردررآخرين رمجلس راينرکنفرانس ردابسر
)(Dobbsررئيسرهئيترانگليیسربازرهمرخواستاررتخليۀرارنوۍرشد.ر

•

دررادامۀرمذاکراترصلحردررکابل،رعقبرنشينرقواىرافغانرازرارنوۍربهرعقبرنشينرقواىرانگليیسرازرتورخمررمربوطر
درينرمذاکراترصلحردرربخشرمربوطربهرشحدردررتورخمر"دابس"رراظهاررداشترکهرتارافغانرهار"ارنوۍ"ررار
شد.ر ر ر
تخليهرنکنند،رتورخمربهرافغانرهاردادهرنخواهدرشد.ر
ر
اردادرصلح،ررافغانرهاربهرشیطرارنوۍررار
ارنوۍرتار٢٢رجنورىرسالر١٩٢٢ردررتضفرافغانرهارباقيماند.رردررنتيجۀرقر
تخليهرکردندرکهرانگليسرهاراجازهراعماررتأسيساترنظایمرراردررآنرمنطقهرنخواهندرداشت.ر

•

دوکالمردررتضفرافغانرهارباقيماند.ردرسالر١٩٢٤رافغانرهاريکرقلعۀرعسکرىرراردرردوکالمراعماررکردن ردروردررماهریمر
سالر١٩٢٥رپلردررمقابلردوکالمرباالىردرياىرکتراعماررشد.ر

•

دررماهراکتوبررسالر١٩٢٥رمعاونرنمايندۀرسياسرچتالربهرحکومترهندربريتانوىرراپورردادرکهرتحکيمرسلطۀرافغانر
ررتبۀرردررامتدادرساحلرجنون ردرياىرارنوۍرازر"دوکالم"رتار"زکهين"رتوسعهر
هاريکجاربارديداررصاحبرمنصبان رپائي
ی
يافتهراستر.

•

دررماهرمارچر١٩٢٧رمأمورينرافغانراظهاررداشتندرکهرحقرجمعرآورىرماليهرازرمنطقۀر"رامررام"ردررمجاورتر"دوکالم"ر
راردارن ردر(.)3رر ر

•

 .۲انگليس ها بنا بر داليل متعدد نياز بيشتر به متارکه و قرارداد صلح داشتند
انگليسرهاراهميترختمرهرچهرزودتررجنگرراردرکرکردهربودند.رآنهارتوانمندىرادامۀرجنگررارنداشتندر.ر
الف .پيشنهاد صلح از طرف انگليس هاعوامل مختلف داشت
ٔ
ميفت ورمرکزرفعاليترورتبليغاترضدربريتانویردفتررئيسرپستهرافغانربود.رر
 −در پشاور اوضاع برسعت رو بوخامت ر
کيپيلرميخواستررئيسرپستهروريکعدهرانقالن رهایرهندیررارکهردررشهرربودند،رتوقيفرنمايند،رليکنرآنهاردرر
«رو رزر
ی
ی
يکربخشرزندکرنميکردندرورحملهربررآنهارقيامرعمویمرراربوجودریمرآورد.ربروزرهفترماهریمرروزرکيپيلراطالعردادرکهر
اوضاعردررشهرربصورت رواضحربحران راستررورافواهرورآوازهراسترکهريکرجميعترهفترتارهشترهزاررنفریربرر
ٔ
قشلهرعسکریرحملهرميکندر.ر(»)4
َ
ٔ
مخصوصاربرایربريتانيهر
ر
خيي .روضعرورموقعيترقبايلر
خيي رايفل يا تفنگداران ر
 −انحالل سيستم تشکيالت مليشه ر
خط ررناکربود .ردررهندررواجربودرکهرشحدررارتوسطرعساکررداخلر(مليشه)رمحلرقبايلرکنتولرنمايد .راينرسيستمر
الرورکتر:رحقايقرنهفتهرورحرفرهاىرناگفتۀر
ر
3ر.رزمان،رعبدالرحمنر(۲۰۰۷رميالدی)رجنگراستدادراستقاللرافغانستانرجبهۀرفراموشرشدۀرچت
جبهۀرچهارم،رصفحاتر ۷۲-۷۰ر.
 ،Afghanistan, 1900-1923: A diplomatic History (1967) by Ludwig W Adamec . 4ص .۱۱۳
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ٔ
ٔ
انرخيتر روظيفه رشانرارترکردادهرفراررنمودن ردروراينر
درينرفرصترعقبرنشين رمظفرانه رنمود .ريکتعدادرزياترتفنگدار
ی
ٔ
ٔ
ادرباقيمانده رآنهاربصورترانفرادیربتسدرکهرآيارميخواهندربهروظيفهر
حادثهربريتانویرهاررارمجبوررساخترکهرازرافر
ٔ
خودرادامهردهن رد روريارخت.ر ازرهفتصدر()۷۰۰رنفر،رششصدر()۶۰۰رنفررآنرانتخابرکردندرکهرديگرربهروظيفه رشانر
خاتمهربدهند.رحکومترهندرمحفوظرتررميدانسترتارتمامراينرتشکيلررارمنحلرسازد.رر(»)5
 −انگليسها از نزديىک روابط افغانستان با بلشويک ها در هراس بودند.ر رآنهارتوسطرجتالرماليسن رر General W.
 Mallesonررئيسرهئيترنظایمرشانربراىرآسياىرمرکزىر،رازربرسميترشناخي رافغانستانرآزادرورمستقلرتوسطر
روسيۀربلشويىکراطالعريافتهربودند،روراينراقدامرراريکرائتالفربيرپانراسالمتمروربلشويزمرروريکرانکشافرخطرناکر
اوضاعردرراسىارپنداشتهرادامۀرجنگرراربهرنفعربلشويزمرميدانستند.ربهرگفتۀروالديمتربويکو،رخاوررشناسرروسر«پايانر
عرربهرجنگرافغانستانرهمرآگاهانهربودرورتاجان رعقبرنشين رخردمندانهربراىرحفظرخودرامتاتورىروردرر
دادنرشي
ي
گامرنخسترهندربريتانوى،رکهرپسرازررويدادرهاىرامرترسربهرابتکارررهتىرنورکنگرۀرمل رهندرتحترقيادترمهاتمار
ی
گاندىهرآغازربهرلغزشرنمودهربو رد.ر(»)6ر ر
 −انگليسها از خشم مسلمانان هند ني ر
مييسيدند.رخشىمرکهربعدرازرشکسترروراهانترترکيهر،ريىکرازرمحدودرکشورر
ر
هاىررباقيماندۀررآزادراسالیم،رر ر
ناسرميشد،رورازرادامۀرجنگرعليهرافغانستانررشدتریمريافت.ر«لندنراخطارردادرکهر
ٔ
حملهربرريىکرازرچندرمملکترباقيمانده رمستقلرمسلمانر[ترکيه]رشايدرنتايجربعدیروخيىمرراردررسايررنقاطرجهانر
بوجودرآرد.رمذاکراترصلحردررپاريسرحتمارازرآنرمتاثررميگرددرورلندنرميخواستربداندرکهرآيارصلحردررافغانستانربار
اعا ٔ
دهروضعرسابقرميرسرميگردد.ر»7ررر ر
ب .علل قبولی پيشنهاد متارکهٔ مؤقت توسط غازى امان الله خان
ی
مطابقربهرپالنرجنىک رافغانها،رقرارربودرجنگراستقاللردررتمامرجبهاتردرريکرتاري خرمعي روررهمزمانربارحمالتراقوامر
دوطرفرشحد،رقيامرمردمرردررپشاور،رروررستاخترآزادىرطلبانرهندرآغازرشود.رراماردررجريانرجنگراوضاعرتغترنمودهررور
غازىرامانرهللارخانرشايدبناربررداليلرذيلرخواسترمتارکۀرپيشنهادىرانگليسرهاررارقبولروربراىرررسيدنربهرهدفراصل،ر
کهراستدادراستقاللرکاملرسياسرافغانستانربود،رردرينرجنگرنابرابررراهرمذاکراتررراردررپيشرگرفتهرباشد:ر ر
ر
ررعمویمرشانرردررپيرسوىربهرقلمرورهندربريتانوىريىکرازرعواملر
عسکرىرافغانردررجبهۀرخيترورناتوان
 −ناکایمررقواىرر
ی
عمدۀرقبویلرپيشنهادرمتارکهربودر.رراگررچهرنتورهاىرقویمردررتمامرجبهاتررپتوزىرهاىرچشمگتىرراربدسترآوردند،ر
امارآنهارنميتوانستندربراىرمدترطوالىرمواضعراشغالرشدهررارنگهدارندروربايدرآنرارمثلرمناطقرفتحرشدهردررجبهۀر
چتالرورکتربهرنتوهاىرنظایمرافغانرمىستدند.ر ر
انررکميتۀرانقالنرپشاورر
 −شکسترقيامرمردمرپشاوررورناکایمرپالنرهاىرمتزارغالمرحيدررخان،ردستگتىرورتبعيدراورورش
ی
بهر"برما"رنتريىکرازرعللرقبویلرمتارکۀرجنگرشدهرميتواند.رر
کونررقيامررشتاشىرمردمردررداخلرهندبريتانوىرهمرنقشرخودررارداشتر.ررآنطورىرکهرنمايندۀرامانر
 −فروکشرورش ی
ر
هللارشاهردررهندرورانقالبيونرهندىردررکابلررراپورردادهربودند،ربارحملۀرافغانرهارقيامردررهندرشوعرنشد .رمخالفتر
شديدرمردمرهندربارقانونرررولتررRowlatt Billررکهرراجازهرميدادرمخالفيردولترراربدونرمحاکمهربراىردورسالرروانۀر
رهترحزبرشتاشىرکانگرسرهند،رورقتلرعامرربتحمانۀرمردمردرر
زندانرکنند،راعالمرررنافرمان رملىکرتوسطررگاندىه ر ی
5ر.رهمانجارصر ۱۱۵ر.
6ر.ربويکو،روالديمتر/ترجمۀرآريانفر،رعزيزر(،)٢٠١٠رصر ٣٣ر.
7ر.ر،Afghanistan, 1900-1923: A diplomatic History (1967) by Ludwig W Adamecرصر ۱۱۵ر.
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باغرجاليانواالىرامرترسررتحترقوماندۀر"جتالرداير"رر General Reginald Dyerرررکهردررآنر٣٧٩رنفررکشتهروربيشر
ازر ١٢٠٠رمجروحرشدند،ررسببرشدرراحساساترآزاديخواىهرمردمربهرجوشرآمدهرورروحيۀرهمکارىربي رهندوانرور
مسلمانانررتقويتريابد.رامارانگليسرتوانستربهرزوررراسلحهرورقواىرنظایمررمردمرستمديدهرورغترمسلحرراربهرشدتر
دررايالترشحدىرشمالرغرن رهمراندکرقبلرازربراهرافتادنرجنگرسومرافغان -رانگلیس،رر
شکوبرورپراگندهرکندر .ر ر ر ر
ی
.
عبدالغفارخان رتشکیلرشدر رامارانگلیسرهاروىر رور
ر
بهررهتیرخانر
اوليرر رجلسهرعمویمروراعتاض ردرر" راتمانرزی"ر ر
ی
رهتانرديگرر رشکترکنندهردررگردرهمانررارزندانرکردندر.ررر
ی
 −سهمرنگرفي ربعض رازرقبايلرشحدىردررجنگرعاملرديگرربودر .رمقاماترانگليیسررکهرهميشهربراىرنفوذرازرپولرور
ربهرهمکارىرنرنظترصاحبرزادهرعبدالقيومرخان،رمعاونر
تحايفربزرگربحيثريکرحربهراستفادهرنمودهراند،راينباررنت
ی
نمايندۀرسياسرخيترتوانستندرازر رشکتربعض راقوامرشحدىردررجنگرجلوگتىرنمايند .رصاحبرزادهرعبدالقيومر
ی
ً
ً
اعظمرايالترشحدىرشمالرغرنرارتقارکردقبالرنترمؤفقرشدهربودر
خانررکهربعداردررسالر١٩٣٧ربهرمقامرراوليررصدر
ی
ازرجنگهاىرآزادىربخشرقبايلرافريدىرجلوگتىرنمودهرموردرستايشرورتمجيدرمقاماترانگليیسرقراررگتد8ر.ر
ی
ً
 −برترىروسايلرجنىک رانگليسرهارورراستفادهرآنهارازرآخرينرانکشافاتررتکنالوژىردررجنگ رکه رقبال ربهرآنراشارهرشدهر
است.ر
 −استعمالرقواىرهوانرتوسطرانگليسرهاردررجنگرسومرافغانرورانگليسرکهربراىرافغانهاريکرپديدۀرجديدربود.رافغانر
ً
ربارطيارهرآشنانرنداشتند،ربمبارانر"ډکه"،رجاللرآبادرورکابلررارتوسطرهواپيمارهائيکهرماوراىرموانعرشحدر
هارکهرقبال
ي
جغرافيوىرورکوهرهاروردشترهارپروازرنمايند،ررارپيشبينرنکردهربودند.ررجتالرچارلسرمونر رو،رقوماندانرعمویمرقواىر
نظایمرهندربريتانوىرمعتقدربودرکهررحمالترقواىرهوانرشانرريىکرازرعواملرمهمررميالنرافغانرهاربهرمتارکهربود9ر.
ي
 −استفادۀرانگليسرهارازرستونرپنجمرريارهوادارانرانگليسرهاردررداخلرکشوررورايجادرناامنرورچوررورچپاولرجاللرآباد.رر ر
 −گرچهرنرسيدنرکمکرهاىررمتوقعررازرروسيهرعاملرعمدهرنبود،رامارقابلريادآوريسترکهرغازىرامانرهللارخانردرربرابرر
انگليسرهاربهريکرمتحدررصورترداشتر.ربرسميترشناخيرافغانستانربحيثريکرکشوررمستقلرروربرقرارىرمناسباتر
ديپلوماتيکربيراتحادرجماهترشوروىرورافغانستانررصبۀرمحسوسربررمواضعربريتانيارواردرآورد.ررمولوىربرکترهللار
هندىر10رکهررحاملرپيامررهيئترافغانرربهرمسکوربودر،ریطرنخستيريادداشترخودربهرلنير،ررانگليسرهارراردشمنر
مشتکراسالمروربلشويزمرردانسته،رپيشنهادرکردرکهربارامترجديدرافغانربررضدرتسلطرانگليسربررهندرپيمانرنظایمر
ببنددرورخواهشرکردريکرمليونرپوندراستلينگرورمقاديرىرجنگرافزارربهردستسرکابلربگذارد.ر ر

8ر.ررزمان،رعبدالرحمنر(،)٢٠١٠رصفحاتر١٠٣ر-رر١٠٤رورصر.١٤٤ر
9ر.رر Longoria, Major Michael (1992). A Historical View of Air Policing Doctrine: Lessons from the British
Experience between the Wars, 1919-1939. (Thesis paper, Air University, USA).
10ر.رمولوی محمد برکت اللهرر(١٨٦٨ر–ر،)١٩٢٧رمتولدربهاولپوررهند،راز شخصيت های جنبش آزاديبخش مل هند و رمعتقدربهر پانر
بمن و لندن ربهرپايانررساندهرو به سال  ١٩٠٧دست به مهاجرترزد.ربيرسالهاىرر١٩٠٩رور١٩١٤راستاد
اسالمتم بود .رتحصيالترراردر ی ر
انقالن ر"غدرر بود.رمولووىربرکترهللارشرازرسالر١٩١٥ر
یر
رهتان حزب
پوهنتونر توکيو بود .او در سال هایررجنگ جهانر اول يىک از ی
صدراعظمرحکومترمؤقتررهندردررکابلرشدر.رروىردررسالر١٩١٩ربه رهنمود غازىرامان الله خان به شوروی رفت تا در برابر انگليیس ها
برایشرکمک بگتد.
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 .۳نادرست بودن قبولی شرايط سنگين انگليس ها توسط غازی امان الله خان
بعض رازرمخالفي رغازىرامان رهللارخانرر رشايطرسنگي رورغترقابلرقبولرالردرچلمسفوررد ررارکهربهرتاري خرسومرماهرجونر
ً
١٩١٩ربراىرآتشربسرپيشنهادرکرد،راشتباها ررشايطرقبولرشدهرتوسطرغازىرامانرهللارخانررپنداشتهراوررارموردرانتقادرقرا ررر
ميدهن ردر .ر
ر
پيشنهادرشايطرسنگي ر
دربزورربدسترآورند،ربهريارىر
ر
ربخیسرازرنتنگربازىرهایرانگليسرهاربو ردرتارآنچهرراررکهرنىمرتوانستن
ً
چالرهاىرديپلوماسربهرچنگربياورن رد.رآنهاراولرتقاضاىرمتارکهررارنمودهروربعداردرجريانررمذاکراترطورىروانمودرکردندر
ر
ر
ايطرصلحررارافغانهارنه،ربلکهرانگليسرهارتعيرورپيشکشر
ر
رشدهرورش
کهرگويارافغانهاربهرحيثريکرملترشکسترخوردهرتلق
خواهندرکرردر(.)11ررررر ر
ر
ابطهربارشايطرمتارکهررسياستردوررويۀرتطميعرورتهديدرراردررپيشرگرفتند.رردنيسربرىرر
انگليسرهاردرردورانرمذاکراتردررر
 Denys Brayرسکرتررخارجهربراىراموررهندعقيدهرداشترکهردرربرابررامانرهللارخانرازرسياستربهراصطالحربزرگوارىر
يعن ررشوترورتطميعراستفادهرشدهرورباروىرآشن رکنند .رچونربهرافغانستانربحيثريکربفرر(حائل)ررصورتروراحتياجر
داشتندوربدونرهمکارىرافغانرهارصلحردررشحدرتأميرنميگرديد.ررلذاردنيسربرىربازگشترروزهاىرقديمررارآرزورداشتر.رر
ی
اربررروىرخارچرهاروربخصوصرروسرهاربستهر
وىررميخواسترکهرافغانستانربازرهمرمحافظهرکاررباشد.رردروازهرهاىرخودرر
ی
درراموررخارچررتابعررسياسترانگليسرباشدروردرررابطهربارقبايلرشحدىرروشردوستانۀرفعالترداشتهرباشد.ر ر
"ردنيسربرى"رراولر رشايطرذيلرراربهرغازىرامانرهللارخانرپيشنهادرکردر :ر
ی
ولراموررخارچرافغانستان
 .1کنت
 .2بهبودربخشيدنروضعرورموقفرنمايندۀربريتانياردررکابلرورقندهار
 .3مرخصرنمودنرآنرتمامرخارجىيان
ی
اجازهرندادنربهرهيأتهاىرممالکرخارچردررافغانستان
.4
 .5قبولرشحدرقديمربهراستثناىرآنجائيکهربريتانيارتعديلرکردهراست
 .6تسليمردادنرياراخراجر"بلوارکنندگانرورفتنهرانگتان"رهندى
 .7واگذاررنمودنروريارمرخصرنمودنررمحمودرطرزىرورعبدالقدوسرخان
 .8ملغرنمودنردفترپستۀرافغان
 .9تنظيمرحقرتوريدراسلحهربهرافغانستانرتوسطربريتانيار
 .10جلوگتىرازرمسلحرکردنرقبايلرتوسطررافغانستان
 .11تأميرتماسرمستقيمربيرصاحبرمنصبانرشحد
 .12برداشيرقيدرورقيودرمثلرقطعرمعاملهردررچمن
 .13راندنرردايىمرباغرهارورمتهاجميرازرشحد
ر
رگرددرمرسوطربهراينکهرافغانستانرروابطردوستانهربارمارداشتهر
 .14اعانهرايکهربهرافغانستانرتأديهرميگرددرازرسابقرکمت
باشد(.)12ر ر
وقن راينرتالشرهاىرانگليسربهرنتيجۀرنرسيد،ر"برى"رخاطررنشانرنمودرکهربريتانيارآمادهربودربهرپاداشرخدماترحبيبر
ی
اردررساحۀرروابطرخارچ رافغانستانرزيررغورروربررسرقرارردهد .راورگفتر«مار
هللارمسألۀرقيموميترورشپرسن رخويشرر

11ر.ررتلگرامرمؤرخر٩رجونر١٩١٩رسکرتررخارجهربهرنائيبرالسلطنۀرهندر.
 . 12آدمک ،لودویک ،دبلیو ( .)۱۳٤۹صفحات .۱٦۱ -۱٦۰
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حنرآمادهربوديمرکهربارجبيرگشادهرآنرحقيقترمسلىمررارکهرامانرهللاررپيشرروىررمارگذاشتر،ربپذيريم،راگرراوربارمارآشکارار
خصومترنميورزيد».رليکنر"برى"رعقيدهرداشترکهرچنيرپيشنهادررارنميتوانرازرطريقرتهديدرجنگرپذيرفتر"ر(.)13ررر ر
الف .اعالم متارکه و شرايط تعديل شدهٔ انگليس ها
متارکهربهرتاري خر٣رجونر١٩١٩راعالمررورهميلتونرگرانتر Hamilton Grantرربحيثررئيسرهيئتربريتانوىرورراولپندىرر
ر
نائبرالسلطنهررشايطررمتارکهررارتعديلرنموده،رپيشنهادرکردرکهررافغانهاربايدربيستر
محلررمذاکراترتعيرشد.رردررضمنرر
ميلرازرجائيکهرحاالرسنگررگرفتهراند،رعقبرکشندرورعساکرربريتانياردررهمانرجائيکهرهستند،رباشندرورآزادىرعملرخويشر
رارحفظرنمايند،ربدونراينکهرقدیمربهرجلوربردارند .ررطياراتربريتانياربهرعملياتراکتشاق رادامهردادهرورنبايدرافغانهاربررآنهار
تتاندازىرکنند .رراگررکدامرپيلوتربريتانوىردررقلمرورافغانهارمجبورربفرودرآمدنرگردد،رطيارهرمزبورربايدرصحيحرورسالمر
بحکومترهندرتسليمردادهرشودر.رربالخرهرقبايلردررهردورطرفرشحدربايدرازرتجاوزربتهتند.ربايدرآنهاررارازرآتشربسرمطلعر
ساختروردرعيرزمانربهرآنهاراخطارردادهرشودرکهراگرربررنتوهاىربريتانيارحملهررکنند،رازرافغانهارکمکرخواستهرنميتوانندر
.ررنائبرالسلطنهرپيشنهادرکردرکهرکنفرانسرصلحردررراولپندىردائررگرد ردر(.)14ررررر ر
ب .جواب رد غازی امان الله خان
برويتراسنادرموجودرآرشيفردفترهن ردرد رررانگلستان،رغازىرامانرهللارخانربهرجوابرنامۀرنائبرالسلطنهردررنامۀرشمارهر٦ر
تاري خر١٢رماهررمضانر١٣٣٧رهجرىرقمرىر،رمطابقر١١رجونر١٩١٩رميالدىرضمنراظهاررخرسندىرازرتالشرهاىردوطرفر
براىرصلحريادرآوررشدرکهرافغانهاردررگذشتهرمتجاوزينررارشکستردادهراند.ررافغانهاردررحاليکهرازرآئيرورمذهبرشانرنتور
ميگتند،رمرگررارسببراحيارميشمرندروبناربررخصلتراسالیمرشانرمرگرظاهررورهويدارراربررزيردسنراجانبرترجيحرميدهندر
ر
غازىرامانرهللارخانرردررموردرشايطرپيشنهادىرمتارکۀرانگليسهارنوشترکهرخواسترهاىر
ورآنرارحياترابدىرميپندارند.ر ر ر
شمارنارممکنراستر.ررتمامرافغانهارشبازرورفرقرباررعساکررندارند،رپسرچطوررميتوانررهزارانرهزاررنفررورمردمرقبايلررارازر
قريهرهايشانربتونروردررميدانرهاىرکمپرهاىرزمستانرمقابلرقواىربريتانوىرانتقالرداد؟ر(.)15ررر ر
غازىرامانرهللارخانرازرنظاميانرخواهشرکردرکهردررهمانرجائيکهرهستند،رباقربمانند.روىرپروازرطيارهرهاىربريتانيارراربرر
قلمرورافغانستانرررموردراعتاضرقراردادهرگفترکهرازرآنجائيکهردررهررحويلرتفنگروجودردارد،رروىرحنراگررامررکندمردمر
ازرتتاندازىربررطيارهرهاىربريتانيارخوددارىرنىمرنمايند.رپسربدينصورترصلحربهرآسانرتوسطرکیسرکهرسئ رورنيترداشتهر
باشد،ردررخطرریمرافتد .رغازىرامانرهللارخانرانتخابرراولپندىرراربحيثرمحلرمذاکراترقبولرکردروراسمراعضاىرهيئتر
افغانررارزيرررياسترعلراحمدرخان،روزيررداخلهراعالنرکرردر(.)16ررر ر
ج .فرمان غازی امان الله خان به قوماندان جبههٔ چترال
غازىرامانرهللارخانرریطرفرمان رعنوان رغازیرمتزمانرخانرکتى ر،رقوماندانرجبهۀرچتالرورکت،رردرررابطهربارآتشربسرر
ابطهرمکاتينرهمرتبادلهرشدهراست،رتاراطالعرثانرلشکررهاىر
نوشترکهرچونردولتربريتانيارخواهانرصلحربودهرروردرينرر
ی
نظایمرورملىکرررراردررمواضعررشانرربهرحالترآمادهرباشرداشتهرورازرحملهربرردشمنرخوددارىرکنيد.راگرريکرصلحرآبرومندر
بدسترآمدروراحتامرورعزترافغانستانرحفظرگرديدرازرآنرچهربهت،روردررغترآنررجهادررارادامهرخواهيدرداد.رردرينرفرمانر
ميلرعقبرنشينرازرسنگررهاىرفعلرهيچرذکرېرربمشاهدهرنمتسد.ررعبدالخالقراخالصرکهرخودردررجبهۀرچهارمر
ازر٢٠ر
ي
. 13رر)،Adamec, L. W. (1967رصر.١١٩ر
14ر.رراسنادراستخباراترانگليسرL/P&S/10/819, P422ر
15ر.ررراسنادراستخباراترانگليسر L/P&S/10/819, P496ر
16ر.رهمانجا
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ر
استقاللرشکترداشتردررصفحاتر-٤٩ر٥٠راستقاللرامانيهرکهردررسالر ١٣٠٤شمىس مطابق با  ١٩٢٥ميالدى ر
جنگر
ر
:
بهرنرسررسيدهراسترترجمۀرمنظومرپشتوىرراينرفرمانرراچنيررذکررکردهراست ر ر
اورپهربابرکردجهادرهیسرفرم انردئ ر
چ ېردولتربريتانيارصلحرجويانردئ ر
همرج اريرپهرمنځرکردئرمکاتبت ر
ي ورت رربلهردئرج اريرمکالمت ر
تاتهرح کمراورارشادرعظيمرالشان ر
هس ېرشانرزماردلورېردئرعيان ر
ایمراورکهرمل يىکروي ر
هررچرپوجرنظ ي
چرهررڅوکرمجاهدينراورلښکريروي ر
آمادهردېرپهرخپلرځ اېردلتهرقاعدر روي ر
پهرخ دمتردرخپلرملتردېرمستعدروي ر
اورحم لهردېرپهرکف ارورنهرکوينه ر
رثانرحک مرصادررشينه ر
تررهغرچ ي
ک هرحاصلهرچتتهرصلحرپهرعزترشوه ر
ر
پهرشفراورپهرمقصودرددېردولترشوه ر
اطالع يربهرت ررتاويره مرارشاد ر
ر
اورکهرنهروه،رسربهرح کمردج هاد ر
ي
ر
ٔ
ٔ
گرچهرمقالهرکوتاهردورصفحهرجنابرآقایرجهانرنکاترموردراعتاضرديگریرهمرداردر،رویلرمنرنميخواهمربيشترازينراينر
ٔ
سيدرعبدهللارکاظمردررمقاالتر
ر
برعالوه رمعلومان رکهردانشمندرگرایمرداکتر
بحثربهردرازاربکشد .راميدوارمرآنچهرذکررشدر
مبسوطرشانرارائهرکردهران رد،رموضوعررارروشنرساختهرباشد.ر ر
(پايان) ر
لينکرمراجعهربهرقسمتراولرمضمون
لينکرمراجعهربهرقسمتردومرمضمون ر
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