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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۴۰/۴۰/۱۴۲۲                     داکتر عبدالرحمن زمانى

 

 توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 به مناسبت نودودومین سالگرد استرداد استقالل افغانستان

 (چهارمقسمت )

 

 انگليس ها کوشيدند جنگ سوم افغان انگليس را بى ارزش جلوه دهند

هند  دویکارى و تحقیقاتى اش در ار رباتجهند بریتانوى، با استفاده از  دوی" یکى از مؤرخین پیشتاز ار"براین رابسن

مسایل مربوط به جنگ سوم افغان و انگلیس پرداخته، سعى   تحقیق بریتانوى، وزارت دفاع انگلستان  و آکسفورد به

عسکر اردوى بریتانیا، پیشنهاد استعمال گاز سمى بر  ٠٠۴۴۴۴ورزیده است بداند چرا این جنگ با وجود درگیرى  

و محققین علما خارج از هندوستان توجه کمى راجلب کرد و مورد عالقۀ  و بمباردمان مهیج کابل، درجنگجویان قبایلى 

قرار نگرفت.  بعضى ها  ادعا دارند که  حتى  مؤرخین نظامى هم راجع به  جنگ سوم افغان و انگلیس، نسبت به جنگ 

را دارند.  رابسن در مقدمۀ کتابش علل کم ارزش  گاهىآیتانیا در آن درگیر بود، کمترین هاى دیگرى که امپراتورى بر

 :ادن این جنگ را چنین خالصه میکندنشان د

ین نمایش در سطح محلى  یعنى هندوستان، این جنگ تحت الشعاع فاجعۀ چند هفته قبل  امرتسر قرار گرفت.  در .1

 دند.در باغ جلیانواله مردم غیر مسلح را قتل عام نموده بو حزن انگیز عساکر انگلیس

 نتیجۀ این جنگ براى انگلیس ها دست آوردى  نداشت. .2

انگلیس ها مصروف  تحوالت و رویداد هاى دیگر جهانى  بودند چون انقالب اکتوبر بلشویک ها در روسیه،  .3

 کنفرانس صلح پاریس، بازسازى اقتصادى و سیاسى آروپا بعد از جنگ اول جهانى.

انى مست بود، نخست به خواسته هاى غازى امان هللا خان دولت انگلیس که  سخت در نشۀ پیروزى جنگ جه .4

ارزشى قایل نشد و حتى با زیرپا گذاشتن  موازین قبول شده، به نامۀ امان هللا خان به موقع جواب نداد. نائب السلطنۀ 

 به نامۀ غازى امان هللا خان جوابى ندادند.  ۲۰۲۰اپریل و جورج پنجم تا اول مى  ۲٠بریتانیا تا 

ولت بریتانیا براى هند میخواست برایش اطمینان داده شود که به  این جنگ ارزش بیشتر از یک برخورد وزیر د .5

 سرحدى داده نشده و مثل یک زدوخورد سرحدى با آن معامله شود.

آنرا یکى از بى معنى ترین،     (Sir Hamilton Grant)یکى از رهبران شرکت کنندۀ این جنگ، همیلتون گرنت  .6

 دیوانه ترین و غیر ضرورى ترین  جنگهاى تاریخ میخواند.     

رابسن در حالى که  با گریگوریان  همنواست که "منشا پیدایش جنگ سوم افغان و انگلیس را باید در توسعۀ ناسیونالیزم  

عالوه میکند که  ارزش کم قایل شدن به  جنگ  ;(۲)افغانى و ازدیاد توقعات اجتماعى و سیاسى  در کشور جستجو کرد"

سوم افغان و انگلیس  اگر از یک طرف نتیجۀ تکبر و نخوت انگلیس ها بود، از طرف دیگر  نتیجۀ بى خبرى شان  نیز 

 نا آگاه و از اوضاع بى خبر بودند: ا  یل نشان میدهد که انگلیس ها ظاهربود.  چند مثال ذ

بریتانیا در رابطه با موضوع  تقاعد کمشنر عالى ایالت شمال غربى  به  وزیر امور  نائب السلطنۀ ۲۰۲۰در ماه مارچ 

دولت براى هندوستان اطمینان داد که  انتظار نمیرود تحوالت بعد از قتل امیر حبیب هللا خان در کابل  تاثیرات آنى بر 

 اوضاع هندوستان داسته باشد.

برخورد بین افغانستان و هند بریتانوى، نائب السلطنه به وزیر امور هند  چهار روز قبل از واقعۀ باغ لنډى کوتل و آغاز

 آرام است. در سرحد شمال غربى کامال  که اوضاع اطمینان داده بود 

حکومت هند بریتانوى  مامورین انگلیسى اردوى افغانستان را آنقدر جدى تصور نمیکردند که برایشان تهدید جنگ باشد.

ات در کابل  نماینده یا وکیلى داشت و به او هدایت صریح داده شده بود که به کجا برود، چه مین کانال ارتباطأبراى ت

کسى را ببیند و چه معلوماتى را بدست آورد.  حافظ سیف هللا خان وکیل انگلیس در حالى که شبکۀ اطالعاتى خودش را 

 داشت، از ارتباط با حلقات خاص امیر برخوردار نبود.

 

 و اعترافات انگليس ها اهميت   اين جنگ  

بعضى از مؤرخین براى کم اهمیت جلوه دادن جنگ سوم افغان و انگلیس راجع به علل و حتى نتایج آن که منجر به 

( ۱) استرداد استقالل  و آزادى کامل افغانستان شد، اظهارات ضد و نقیض و متفاوت نموده اند. مثال  لودویک آدمک

(Ludwig W. Adamec) (.٠) کوتاه و نسبتا  بدون خونریزى میخواند آن رایک جنگ 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

که در دوران جنگ سوم ( Lieutenant-General George Noble Molesworth)   (٤) لوتنینت جنرال جیورج نوبل مولسورت

انگلیس به حیث معاون کنډک دوم پیاده نظام سریع الحرکت سمرسیت، غونډ اول قول اردوى پشاور،  در اردوى  -افغان

"  در (٠) : گزارش جریان عملیات جنگ سوم افغان۲۰۲۰مۀ کتابش به نام "افغانستان خدمت میکرد، در مقدانگلیس 

اگر چه  به مقایسۀ کشتار هولناک جنگ جهانى اول،  این جنگ یک نمایش  رابطه با این جنگ اعتراف میکند که  "

در ردیف جنگ هاى بزرگ قرار داد".  به استناد فرعى بود...، اما در زمان عادى تنها از لحاظ تلفات، آن را میتوان 

نفر که به اثر مریضى کولرا تلف  ٠۴۴احصائیه هاى قبول شده، تلفات قواى انگلیسى و هندوستانى درین جنگ به شمول 

.  منابع دیگر چون پروژۀ تحقیقاتى غیروابستۀ (٦)(  نفر بالغ میگردید۲٥٠۲شدند، به یک هزارو هفتصدو پنجاه و یک )

( ۲۴۴۴( نفر و افغان ها را یکهزار )۱۴۴۴تلفات طرف انگلیس را دوهزار )( ٥) ام رویدادهاى  نبردهاى مسلحانهارق

 نفر ذکر نموده اند.   مصارف حکومت هندوستان در جنگ سوم افغان و انگلیس بیشتر از  شانزده و نیم ملیون پوندبود. 

  

 )ادامه دارد(
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 .۱۱۰ص  Gregorian, Vartan (1969) ظهور افغانستان مدرن و ٠ ، صRobson, Brian (2004).بحران در سرحد . ۲

پروفیسور آدمک، استاد پوهنتون اریزونا، از افغانستان شناسان معروف امریکائیست که اضافه از بیست سال در  .۱

بصورت کتاب هاى متعددى در آورده را اش افغانستان به مطالعه و تتبع  تاریخ و فرهنگ ما پرداخته و نتایج تحقیقات 

 است که در قسمت مآخذ این کتاب ذکر شده اند.

تاریخ  روابط سیاسى افغانستان از زمان امیر عبدالرحمن تا استقالل. ترجمۀ پوهاند على . آدمک، لودویک، دبلیو  .. ٠

 ٦٥( صفحۀ ۲٠٤۰) محمد زهما

در مالتا، چین شمالى  ۲۰۲۰تا  ۲۰۲٦لیس بود که بین سالهاى انگ دوی. جنرال ج. ن. مولسورت  یکى از جنراالن ار  ٤

انگلیس نیز  –و هندوستان وظیفه داشته و مدال جنگ بزرگ را بدست آورد. وى بخاطر خدماتش  در جنگ سوم افغان 

نظامى و ریاست عملیات نظامى و استخبارات به ریاست عملیات  بدست آورده،  بعدا   از معاوني امدال و تقدیرنامه ها ر

  India Officeمیالدى بحیث منشى شعبۀ نظامى  ۲۰٤٠استخبارات ارتقا یافت. جنرال موصوف قبل از تقاعدش در سال 

 یا شعبۀ که مسئولیت ادارۀ هند برتانوى را در دولت انگلستان به عهداه داست، ایفاى وظیفه مینمود.

٠    .Molesworth, G. N. (1963). Afghanistan 1919, an account of operations in the Third Afghan War 

٦ .Paul Hinson. (1996). 1919 – The Third Afghan War: An Introduction. MWAN. On the internet at 

(sited July 11, 2007). www.magweb.com 
 

٥. Armed Conflict Events Database (ACED) (2003). 
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