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یک صفحه از برداشت های یک صاحب منصب استخباراتی برتانیای 
کبیر در مورد قتل امیر حبیب هللا خان ، نهضت استقالل طلبی امانی و 

 توطئه های استخباراتی برتانیه

 : یادداشت               
-The British "intervention" in Transcaspia, 1918 9191-9191کتاب مداخله برتانیا در ترکستان 

این کتاب از . دگروال چارلز هوارد ایلیس اردوی برتانیای کبیر که در عملیات فوق شامل بود نوشته شده است سطتو ,1919

آمازون خریداری شده میتواند و اما یک نقل پوره انگلیسی کتاب به صورت مجانی در لینک ذیل به خوانندگان پورتال وزین افغان 

   (.درادن  را  این لینک عکس ها و نقشه های اصل کتاب  البته)جرمن آنالین تقدیم است

tishintervent002569mbp_djvu.txtbritishintervent002569mbp/bri/http://www.archive.org/stream 

متن انگلیسی قسمت ترجمه شده ای این کتاب در ختم این ترجمه برای معلومات خوانندگان پورتال وزین افغان جرمن آنالین فراهم 

شده است و آن محترمانی که ترجمه ذیل مطابق به مراد شان نباشد میتوانند متن اصلی را بخوانند و ترجمه و برداشت به دلخواه 

آمده است توسط ترجمان برای وضاحت مفهوم جمالت ] براکت [ ترجمه دری در پائین آنچه در بیندر متن . خود تهیه نمایند

 .آورده شده است

 :مقدمه
و نهضت استقالل   این یک حقیقت واضح است که برتانیائی ها نظر منفی و خصمانه در مقابل غازی امان هللا خان              

طلبی افغانستان داشتند و تاریخ نشان داده است که برتانیائی ها با تمام قوا برضد امان هللا خان غازی ، ملت افغانستان و نهضت 

در این کوشش ها ی . استقالل طلبی توطئه و فعالیت کردند و در ناکامی آن نهضت وشخص امان هللا خان غازی سخت کوشیدند

یائی ضد نهضت استقالل طلبی افغانستان فعالیت های شدید استخباراتی نقش عمده و برجسته داشت و تاریخ نشان مخاصمانه برتان

کتاب ها . بالخره این کوشش های برتانیائی با اغتشاش سقوی کامیاب و نهضت استقالل طلبی امانی به شکست مواجه شد  داد که

برتانیائی ها و یا عمال برتانیائی همه منعکس کننده طرز دید منفی و  و اخبار و راپور های نشر شده در همان دوره توسط

در همین ارتباط کتاب مداخله در ترکستان با آنکه عمدتاً در . خصمانه برتانیائی ها در مقابل نهضت استقالل طلبی امانی بوده است

ت که جنگ سوم افغان و انگلیس صورت گرفته مورد مجادله با شوروی ها در ترکستان است بنا بر اینکه در عین زمانی بوده اس

این نمونه محدود   .داشته است( البته از نظر خصمانه برتانیائی ) است تماس های هم در مورد افغانستان و نهضت استقالل طلبی 
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وزین افغان جرمن به دالیل ذیل برای ترجمه و تقدیم به خوانندگان پورتال   ترجمه شده ذیل از کتاب مداخله برتانیا در ترکستان

 :آنالین انتخاب شده است 

 .طرز دید منفی انگلیس ها در مورد نهضت استقالل طلبی افغانستان در آن به وضاحت دیده میشود .9

طرز دید منفی و منافقانه برتانیا دیده شده میتواند که فعالیت های هوشیارانه و مستقل دولت غازی امان هللا  .2

مستقل افغانستان بدون هدایت و کنترول برتانیا را خصمانه و با ترس  خان در پیشبرد سیاست خارجی

نمونه های تذکر یافته سیاست خارجی مستقل ذکر شده عبارت است از اعالم دوستی با شوروی ، . مینگرند

و دیده میشود که استخبارات برتانیائی در هر سه . حمایت از مسلمانان ترکمن و تاجک و حمایت از شاه بخارا

 .ارد کوشیده اند تا روابطه دولت امان هللا خان را با هر سه جانب مقابل خراب کنندمو

مقاصد ملی دولت مستقل نوبنیاد امان هللا خان غازی در بدست آوردن خاک های از دست رفته افغانستان در  .3

 .این کتاب یادآوری میشود

برضد نهضت استقالل طلبی تحت رهبری فعالیت های استخباراتی تزویری برتانیا را  مهمتر از همه و·

 .غازی امان هللا خان ، گرچه مختصر ، اما به صورت واضح تذکر داده میشود

 آغاز ترجمه 

در کوشش بودند که در  ]اتحاد شوروری[ این یک راز پوشیده نبود که جاسوس های فرستاده شده از تاشکند                

خطرهای را بوجود بیاورند، و این مال ها و سران قومی جاه طلب در جالل آباد که ]برای منافع امپراتوری برتانیه [ افغانستان

شخصیت های این سران . بالخره امیر را به قتل رساندند و قدرت را بدست گرفتند با اغتشاشگران در تاشکند هم در تماس هستند
در حالیکه از . در کابل نقشه میشد دیده شده میتواند افغان که مسئول قتل امیر بودند در رویه ای آنها و فتنه های دورویه ای که

یک طرف این فتنه گران افغان کمک شوروی ها را درخواست کرده اند، از طرف دیگر با مخالفان دولت شوروی، بسمه چی ها 
شاه بخارا  در تماس شده اند؛ از یک طرف این فتنه گران افغان کمک شوروی ها را درخواست کرده اند، از طرف دیگر کمک به

قصد دوباره بدست آوردن واحه هریرود را  ]دولت امان هللا خان غازی[البته با اعالم دوستی با اتحاد شوروی. را در نظر دارند

نزدیک بود که سبب جنگ بین برتانیای کبیر   ]9111[ غصب کرده بودند، و در آن وقت 9111داشتند که روسها آنرا در سال 

 .و روسیه شود

ای متذکره در فوق برای تورن جنرال مالیسن ، که از صاحب منصبان استخبارات اردوی برتانیا بود ، سردرگمی ه                
سردرگمی و عدم اعتماد را در   و در سرحدات ایران ،افغانستان و ترکستان مؤظف بود، بهترین چانس را مهیا کرد تا اغتشاش و

ن جنرال مالیسن مورد استفاده قرار داد این بود که مقاصد و اهداف طریقه ای را که تور. بوجود بیاورد ]برتانیا[ بین دشمنان

 .مخفیانه یک جانب را از طریق جاسوس های برتانیا در اختیار جانب مقابل میگذاشت

با افغان ها که در اوایل سال بعد از قتل امیر حبیب هللا به وقوع افتاد بخاطر  ]سوم افغان و انگلیس[ در جریان جنگ               
عملیات "طرف از تزویر و چالبازی استفاده میکردند چانس های بسیار زیادی برای استفاده از این نوع اینکه هر دو

و در نتیجه این . و چالبازی بدست آمد و این نوع عملیات به اندازه زیاد وسعت یافت ] ناخنک در متن اصلی انگلیسی[ "سیاسی

برتانیای کبیر شهرت پیدا کرد ،  ]تزویزی استخباراتی[ د فعالیت هایچالبازی های این دوره بود که افسانه های زیادی در مور

که بدون شک این افسانه های مشهور هنوز هم در جریان است ؛ تاروزی برسد که تاریخ نویسان بیطرف و بدون تعصب به اسناد 
 .دسترسی پیدا کنند و حقایق را از تبلیغات و پروپاگند ها جدا نمایند ]عملیات استخبارات برتانیائی  [ آن

 

 :نقل متن اصلی در ذیل –ختم ترجمه 
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It was no secret that agents from Tashkent were attempting to stir 

up trouble in Afghanistan, and that the ambitious clique of mullahs 

and tribal politicians at Jelalabad, who eventually killed the Emir and 

seized power, were in touch with agitators in Tashkent. The character 

of those who were responsible for the Emir's assassination was shown 

by their subsequent behaviour, and by the conflicting nature of the 

intrigues that were unfolding at Kabul. While seeking Soviet aid, the 

Afghan plotters sought contacts with anti-Soviet Basmachi forces in 

Turkistan; while asking Tashkent for help, they were considering 

giving help to the Emir of Bukhara; and in declaring their friendly 

intentions in relation to the Soviets, they plotted for the retrocession to 

Afghanistan of the Tedzhen oasis area which had been seized by Russia 

in 1885, ar * event which had nearly led to war between Great Britain 

and Russia. 

  

Such a situation provided Malleson with many opportunities for 

creating confusion in the enemy camps by disclosing through appro- 

priate channels to each side information as to what the other side was 

secretly aiming at. During the Afghan war, which was to break out 

early in the new year after the murder of the Emir Habibullah, full 

scope was given to opportunities for conducting a form of 'political 

warfare' and deception, presented by the duplicity of both parties. 

This was to give rise to many legends regarding the British role in the 

confused situation that had arisen, most of which will undoubtedly remain current 
until unbiased historians have access to original records 

and can separate facts from propaganda. [THE END] 


