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نویسندە مطلب میباشد
مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش
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تعبدالرحمنرزمانر
داک ر

رپيامون موضوع پيشنهاد متارکه و تبليغات سؤ انگليس ها در سايت فاریس یب یب یس
(قسمت اول)
تجليلربارشکوهرازرصدميرسالگردراستدادراستقاللرافغانستانربهرعنوانريکررويدادروردستاوردررمهمرورپررافتخاررتاريخر
وربزرگداشترازرمبارزاترورقربانررهایرنياکانرماردررراهراستقالل،رآزادیرورترقیرربخصوصرازرطرفرنسلرجوانرکهربزرگتينر
باررناهنجاریرهایراوضاعرامروزیرکشوررراربدوشرميکشند،ربدونرشکرتاثتاترمثبیرردررتق رویهرروحیهرمیلرورحسروطنر
دوسیرورهمبستگررمردمرمرارداشت.ر
ررچهردررچندرسالراختر ر
بارنشرآثاررجديدرتحقيقر،رخاطراترشخیصروربازنگریرتاري خرمعارصرکشور،ربخصوصردورهرر
ر
گ
مهم،رکوتاهر رورپررازرفرازرورنشيبرامان رقسمی رازرحقايقرتاريخ رازرجعلياترورافسانهرهارجدرارشدهران رد،راماردررعي رحالر
بناربررانگتهرهراریرمختلفرنهرتنهاردسترآوردرهایرحصولر
ر
شاهدرتالشرهایرآگاهانهرورنارآگاهانهرزيادیرهمربودهرايمرکهر
ارکمرارزشروريارنرارزشرنشانردادن رد،ربلکهرخواستندرتاربهراستنادر
استقاللرکاملرافغانستانرورجنگرسومرافغانرورانگليسرر
ی
بررتبليغاترزهراگي ردستگاهرهایراستخباران رانگليسرنهرتنهاربهرتروررشخصيترغازیرامانرهللارخانروريارانروفادارشر
بتدازند،ربلکهرقدمرفراتررنهادهرجعیلربودنرنامرافغانرورافغانستانررارنترعنوانرکنند.ررر
ر
بارفرارسيدنرصدميرسالگردراستدادراستقالل،رمارهمچنانرديديمرکهردستگاهرهایرتبليغانرر رورحلقاترورافرادرمشخصردرر
کميرنشسته،ريکباررديگررفرصتروربهانهريافتندرتارباربازپخشرادعارهایرقبیلرشانرجعلياترورافسانهرهارراربارحقايقرتاريخر
درراميختهرورذهنيترجوانانرماررارمغشوشرسازند .رردرينرراستارميتوانرازرطرحرموضوعرپيشنهادرمتارکه ردررجنگرسومر
،رکهرماردرينرزمينهرشاهدرجوابر
ر
افغانرورانگليسرتوسطرضيارشهريار،رمامورربخشرفاریسردستگاهرتبليغانرانگليسرنامربررد
ورعکسرالعملرهایردورهموطنردانشمند،رمحتمرداکترصاحبرسيدرعبدهللارکاظمرورمحتمرآقایرعبدالباریرجهانر،رهمر
بوديمر.ر
تبليغات سؤ انگليس ها در سايت فاریس یب یب یس به موضوع متارکه محدود نيست
سايترفاریسرن رن ریسردررصفحه رمخصوص رصدسالگ راستقالل رافغانستانر ر
بارنشرمضمونربسياررکوتایهربهرقلمرضيار
ی ی
شهرياررتحترعنوانر« رنامهرامانهللاربرایرمتارکهرجنگ؛ر'نیمخواستمربریتانیاررارآزردهرکنم'»ربدونرارائه رهيچرسندرمؤثقر
تاريخرادعارميکندرکهر«زیررفشارربمبارانرهواپیماهایربریتانیا،رامانهللارخانرمجبورربهردرخواسترآتشبسرورمتارکهرجنگر
شد».ر ر
اربسياررنر
مورخربریتانیان،رجنگراستقاللرر
درينرمضمونربسياررکوتاه ر(۲۳۵رکلمهرای)رنويسندهرهمچنانربهرنقلرازريکر
ی
ی
ارزشرنشانردادهرادعارميکندرکهر :ر"جنگرسومرافغانستانریارجنگرسومرافغان-انگلیسردقیقترراگرربگویمریکرکشمکشر
بودرتاریکرجنگروریکرماهرادامهریافت،رچندرروزربیشترازریکماه.رهردورطرفرچندرهزاررتلفاترداشتند.ر»
قابلريادآوريسترکهرراينردستگاهرتبليغانردررهميرصفحهريکرمضمونرفتنهرانگترديگریرتحترعنوانر«آیرار۲۸راسدرروزر
ر
سالرقبلرنشرشدهربود.ر ر
واقیعراستقاللرافغانستانراست؟»ررارنترگنجانيدهراسترکهربارراولر۶ر
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.۱ر موضوع  ۲۸اسد بحيث روز استقالل واقیع افغانستان
نامتدهر ۲۸راسدرراربهرعنوانرسالروزراستقاللرافغانستانرموردرسئوالرقرارردادهرمينويسدرکهر«سالهاراسترکهر۲۸ر
سايتر ی
اسدربهرعنوانرسالروزراستقاللرافغانستانرازرب رریتانیرارشناختهریمشود ،رویل رزمانر راین رجشنردررنهمرحوت،رششمرجوزار رور
ر
خردقیقراستقاللرافغانستانرنایس رازر
پسرازرآنردررهفتهراولرسنبلهربرگزارریمش رد.ر..راینرهمهراختالفرنظرردررموردرتاری
تحوالنراسترکهرازرآغازرتالشهایرامانهللاربرایرحصولراستقاللرتارتثبیترآنررویرداد».ر ر
اينرسايتردرينررابطهربرایرثبوترادعايشرکهرگويار۲۸راسدرروزرواقیعراستقاللرافغانستانرنيست،رعکسرذيلرازرصفحهر
اول رشماره ر ۴۶رمؤرخ ر ۱۲رحوت رسال ر ر۱۳۰۴جريده رامانر
افغان ررا ربحيث ريک رسند رچاپ رنموده رو ردر رشح آن
مينويسد که «در زمان امان هللا جشن دررنهمرحوتردرر
پغمانربرگزاررميشد».ر ر
یرن یرنریسرکامالررنادرستربودهرورجعلرورتحريفر
اينرادعا ی
آشکارراسنادروررويدادرهایرتاريخرميباشد.رربرخالف ادعای
ٔ
فوق مضمون یب یب یس ،جريده امان افغان از سالگرد
ی
نشين يا دستار بندی غازی امان هللا خان صحبت
تخت
ميکند ،نه از جشن استقالل.
برويتراسنادرمتعددرورمؤثق،رمراسمررسیمردستاربندیريار
ر
تاجپویس رغازی رامان رهللا رخان ربه رتاري خ ر رنهم رماه رحوتر
 ۱۲۹۸ردررمسجدرجامعرعيدگاهرانجامريافتهربود .ردررعکسرر
فوقرنتربهروضاحترخواندهرميشودرکهر«(روزرنهمرحوت)ر
يا ر"عيد رجلوس بااستقالل راعليحضت رغازی"» رکه ربار
سالگردردستاربندیريارتخترنشيیرورجلوسرارتباطردارد،رنهر
جشنراستقاللرر .ر
چنانچهرد رررپراگرافردومرهميرصفحهرکهرعکسرآنرارازرآرشيفر
ر
درينرجارنشرميکنمردررباره رروزرنهمرحوترميخوانيمرکهر
خودمر
«روزرنهمرحوترروزریراسترکهردررآنرروزرفتوزرنابغه رافغانر
(اعليحضت رامت رامان رهللا رخان) ربرراريکه رافغانستان رجلوسر
نموده راستقالل رنامه رافغانستان ررا ربه رکافه رجهانيان راعالنر
نمود» .ر
ر
اسمررسیمردستاربندیريارتاجپویسرروزرنهمر
درينرجاراشارهربهرمر
حوترسالر ۱۲۹۷رمطابقربار ۲۸ر یفتوری ر ۱۹۱۹رميباشدرکهردرر
آنرغازیرامانرهللارخانراستقاللرافغانستانرراراعالمرکردرورگفتر
«روقیرکهرملتربزرگرمنرتاجرشایهرراربرررسرمنرنهاد،رمنرعهدر
بستم رکه ربایسی ردولت رافغانستان رمانند رسایر رقدرت رهایر
مستقلرجهانردررداخلرورخارجرکشوررآزادرورمستقلرباشد.رملتر
افغانستانردرداخلرکشوررآزادیرکاملرداشتهرازرهرگونهرتجاوزورظلمرمصئونرورمردمرفقطربایدرمطیعرقانونرباشندوربس.ر
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کارراجباریروربیگاردررتمامررشتهرهارممنوعرورملیع راستر .رحکومترماردررافغانستانراصالحان رخواهدرنمودرکهرملترور
مملکترماربتواندردرربيرمللرمتمدنرجهانرجایرمناسبرمقامرخودررارحاصلرنماید.رمنردرراجراآترامورکشوررمشورتررار
راالمرررهتقرارخواهمرداد».
بهرحکمرورشاوررهمرف
ی
ر
 .۲کوشش انگليس ها برای یب ارزش جلوه دادن جنگ سوم افغان و انگليس
سايترن یرنریسرجنگراستقاللریارجنگرسومرافغانرورانگلیسررا،رربرخالفرشواهدروراسنادرتاريخر،ر
طوريکهرقبالرذکررشد،ر
ی
کمراهميترنشانردادهر رحی رآنرارجنگرندانستهروريکرکشمکشررسحديرميگويد .ردررحاليکهرافغانستانرربحيثريگرازر
ر
ر
بهرپرستترورحيثيتر
رکشوررهاىررسف رکهردررتاري خرمعارصرجهانراستقاللرکاملرسيایسراشرراربدسترآوررد،
نخستي
امتاتورىرانگليسررصدمۀرشديدىرواردرکردر.راستقاللرافغانستانربرعالوهرآنهاررارباردورمشکلربزرگرمواجهرساخت.رمشکلر
ً
اولرآنهارمجادلهربارذهنيتروراحساساترضدرانگليىسرمسلمانانرجهانرورخصوصارمسلمانانرهندربريتانوىربود،رورمشکلر
دومررشانررصورترجلوگتىرنفوذرروسرهارورانتشارررنظرياتربلشويگرکهربراىرآنربهرريکرافغانستانرحائلروربفرررصورتر
داشتند.رر ر
نومتر١٩١٩رنوشترکهر««افغانهاربدونرهيچر
روزنامۀرانگليىسرزبانرهندىر Statesmanررر(زمامدار)رکلکته،ربهرتاري خر١٨ر ی
ال رهمربار
ترديدىربرندهرشدند .ررافغانهارحاالرهمررسکشررورمتمردرهستند،رحاالرهمرانقالبيونرهندىررارپناهرميدهند،رحا ر
بلشويکرهارمناسباترخيیلردوستانهردارند،رورحاالرهمرردرررسحداترمامضوفررتحريکرنزاعرميباشند.ررتمامرربحثرهاىر
پيچيدۀررالردرکرزن[وزيرراموررخارجهر]رراينررحقيقتررسادهررارپنهانرکردهرنميتواندرکهررحکومترهندرهمرعملياترجنگررار
ی
مناسباترخارجرافغانستانرررارنبايدرفرداىرحملۀرآنهارتسليمر
درهمروربرهمرکردرورهمرمذاکراترصلحرررارخرابرکرد.ررکنتولر
ميکرديم» .ر
بهرعقيدۀرمقاماترهندربريتانوىرامضاىرقراردادرصلح،ربدونرشکربرايشان،ربسيارررضايتربخشربود.راماربرسميترشناخير
استقاللرافغانستانردررلندنررايجادررسدرگیمرکرد.ررعدۀرزيادىرازرانگليسرهارميپنداشتندرکهرسياستمدارانرآنهارچتىررارازر
دستردادندرکهربراىربدسترآوردنشرمردانرشانرجانرهايشانررارازردستردادهربودند،رورآنرکنتولرافغانستانربو ردر(.)1رر ر
ر
امانرهللارآتىسررارافروختهراسترکهرخاموشرکردنرآنربراىرماربسيارر
روزرکيپلربهرتاري خر٤رجونربهرنائبرالسلطنهرنوشتر«
دشواررخواهدربو ردر(.»)2ر ر
دررپارلمانرانگلستانرالردرسيدنهم ر  Lord Sydenhamرگفتهربودر«چتىرکهربررمنرتأثترناگوارردارد،ربرخوردررفاتحانۀر
دررمکتونربهرنخستروزيررپيشنهادرکردرکهرنائبر
استررکهرافغانرهاردررهمۀراينرمدترازرخودرنشانرميدادند».ررمونتيگ رور
ی
السلطنهرچلمسفوررد ررارازرعهدهراشربرکنارکند،روىرحی ررمسودۀرمکتوبربرطرف رچلمسفوردررارآمادهرساخت،رامارآنرار
نفرستاد.ر ر

( Stewart, Rhea Talley (1973) . 1آتش در افغانستان)  ،ص .۹٥
 . 2همانجا ،ص.۹٦
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انگليسرهرارباردرکرتجاربرناکامرورمصيبترباررگذشتۀرشانررنهرربهررآسانررغازىرامانرهللارخانررارتعويضروحکمرانردلخواهر
خودرراررنصبرکردهرميتوانستند،ررورنهرهمرنزديگرافغانستانرراربهرروسيۀربلشويگرتحملرکردهرميتوانستند.رلذاردستربهر
توطئهرهایردامنهرداررزدند.رچنانچهرقوماندانرعمویمرقواىرانگليسر،رجتالرمونرورگفتر«مناسباترسيایسرماربارامتربايدر
ً
عميقارتغتريابد.رمارنميتوانيمردرينرسوىررسحدربارچشمربستهربافربمانيم»ر.رروربراىربهترساخيرمعلوماتربهرايجادريکر
شعبۀرمخصوصراستخباراتربراىرهمرآهنگرفعاليترهاىرشانردررافغانستانرپرداختن ردر()3ر.ر ر
"براينررابسنر"ريگرازرمؤرخي رپيشتازرارتشرهندربريتانوى،رباراستفادهرازرتجربياترکارىرورتحقيقان راشردررارتشرهندر
بريتانوى،روزارتردفاعرانگلستانررورآکسفوردربهرکاوشررمسايلرمربوطربهرجنگرسومرافغانرورانگليسرپرداخته،رسیعرورزيدهر
ر
استربداندرچراراينرجنگرباروجودردرگتىرر ٣٥٠٠٠٠رعسکرراردوىربريتانيا،رپيشنهادراستعمالرگازرسیمربررجنگجويانر
قبايیلروربمباردمانرمهيجرکابل،ردرخارجرازرهندوستانرتوجهرکیمرراجلبرکردرورموردرعالقۀردانشورانرورمحققيرقراررنگرفت.رر
بعیصرهاررادعاردارندرکهررحیررمؤرخيرنظایمرهمرراجعربهررجنگرسومرافغانرورانگليس،رنسبتربهرجنگرهاىرديگرىرکهر
امتاتورىربريتانياردررآنردرگتربود،رکمتينراگایهرراردارند .رررابسنردررمقدمۀرکتابش ريگرا رزرعللرکمرارزشرنشانردادنراينر
جنگررارنتيجۀراينرجنگرميداندرکهربرایرانگليسرهاردسترآوردىررنداشت.رر()4
ر
رخانرارزیسر
دولترانگليسرکهررسختردررنشۀرپتوزىرجنگرجهانرمستربود،رنخستربهرخواستهرهاىرغازىرامانرهللا
قايلرنشدرورحیربارزيرپارگذاشيررموازينرقبولرشده،ربهرنامۀرامانرهللارخانربهرموقعرجوابرنداد.رنائبرالسلطنۀربريتانيارتار
بهرنامۀرغازىرامانرهللارخانرجوانرندادند.روزيرردولتربريتانياربراىرهندرميخواستر
١٥راپريلرورجورجرپنجمرتاراولریمر١٩١٩ر
ی
برايشراطمينانردادهرشودرکهربهرراينرجنگرارزشربيشترازريکربرخوردررسحدىردادهرنشدهرورمثلريکرزدوخوردررسحدىر
بارآنرمعاملهرشودر.
يگرازررهت ر
اريگرازرنرمعیرترين،رديوانهرترينرورغتر
انررسکترکنندۀراينرجنگ،رهميلتونرگرنتر )(Hamilton Grantررآنر
ی
ی
رصورىرترينررجنگهاىرتاري خرميخوان رد.ررررر
رابسنردررحایلرکهرربارگريگوريانررهمنواسترکهر"منشارپيدايشرجنگرسومرافغانرورانگليسرراربايدردررتوسعۀرناسيونالتمرر
افغانرورازديادرتوقعاتراجتماىعرورسيایسرردررکشوررجستجورکرد"(;)5رعالوهرميکندرکهررارزشرکمرقايلرشدنربهررجنگر
رختىرشانررنتربود.رر
اگررازريکرطرفرنتيجۀرتکت
سومرافغانرورانگليسرر
رورنخوترانگليسرهاربود،رازرطرفرديگرررنتيجۀرن ی
ی
ی
ً
:
رختربودندر ر
چندرمثالرذيلرنشانرميدهدرکهرانگليسرهارظاهرا
رنارآگاهرورازراوضاعرن ی
ی

 . 3همانجا
Robson, Brian (2004). Crisis on the Frontier: the third Afghan war and the campaign in Waziristan, . 4
(1919-1920. Great Brithin, Spellmount.بحران در سرحد)
 ، Robson, Brian (2004) .5ص  ٣و Gregorian, Vartan. (1969). The emergence of modern Afghanistan; politics
( of reform and modernization, 1880-1946. Stanford, California, Stanford University Press.ظهور افغانستان مدرن)
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رعایلرايالترشمالرغرن رربهرروزيررامورر
یر
 .1دررماهرمارچر١٩١٩رنائبرالسلطنۀربريتانياردرررابطهربارموضوعررتقاعدرکمشت
دولتربراىرهندوستانراطمينانردادرکهررانتظاررنمتودرتحوالتربعدرازرقتلرامترحبيبرهللارخانردررکابلررتاثتاترآنر
برراوضاعرهندوستانرداشتهرباشد.ر
(محاذرخيت)رورآغازربرخوردربيرافغانستانرورهندربريتانوى،رنائبرالسلطنهربهر
 .2چهاررروزرقبلرازرواقعۀرباغرلنډىرکوتلر
ی
ً
وزيرراموررهندراطمينانردادهربودرکهراوضاعردرررسحدرشمالرغرنرکامالرآرامراست.ر
ی
 .3مامورينرانگليىسراردوىرافغانستانررارآنقدررجدىرتصوررنميکردندرکهربرايشانرتهديدرجنگرباشد.ر حکومترهندر
بريتانوىربراىرتاميرکانالرارتباطاتردررکابلررنمايندهرياروکيیلرداشتروربهراورهدايتررصي حردادهرشدهربودرکهربهرکجار
برود،رچهرکىسررارببيندرورچهرمعلومان رراربدسترآورد .ررحافظرسيفرهللارخان روکيلرانگليسردررحایلرکهرشبکۀر
اطالعانرخودشررارداشت،رازرارتباطربارحلقاترخاصرامتربرخورداررنبود.ر
جتالرجيورجرنوبلرمولسورتر( )6ر()Lieutenant-General George Noble Molesworthرکهردرردورانرجنگر
سومرافغان -انگليسربهرحيثرمعاونرکنډکردومرپيادهرنظامررسي عرالحرکترسمرسيت،رغونډراولرقولراردوىرپشاور،رردرر
اردوىرانگليسرخدمترميکرد،ردررمقدمۀرکتابشربهرنامر"افغانستانر١٩١٩ر:رگزارشرجريانرعملياترجنگرسومرافغانر
(")7رردرررابطهرباراينرجنگراعتافرميکندرکهرر"اگررچهرربهرمقايسۀرکشتاررهولناکرجنگرجهانراول،رراينرجنگريکر
نمايشرفرىعربود،...راماردررزمانرعادىرتنهارازرلحاظرتلفات،رآنررارميتوانردرررديفرجنگرهاىربزرگرقراررداد".رربهر
استنادراحصائيهرهاىرقبولرشده،رتلفاترقواىرانگليىسرورهندوستانردرينرجنگربهرشمولر٥٠٠رنفررکهربهراثررمريیصر
کولرارتلفرشدند،ربهريکرهزارورهفتصدورپنجاهروريکر()١٧٥١ررنفرربالغرميگردي ردر(.)8ررمنابعرديگررچونرپروژۀرتحقيقانر
وابستۀرارقامررويدادهاىررنتدهاىرمسلحانهر()9رتلفاترطرفرانگليسرراردوهزارر()٢٠٠٠رنفررورافغانرهارراريکهزارر
غت
ی
()١٠٠٠رنفررذکررنمودهراند.رررمصارفرحکومترهندوستانردررجنگرسومرافغانرورانگليسربيشترازررشانزدهرورنيمرمليونر
پوندبود.ر
(ادامهردارد) ر

 6ر.رجتالرج.رن.رمولس ورترريگرازرجتاالنرارتشرانگليسربودرکهربيرس الهاىر١٩١٦رتار١٩١٩ردررمالتا،رچيرش مایلرورهندوس تانروظيفهرداش تهر
ً
ورمدالرجنگربزرگرراربدس ترآورد.روىربخاطررخدماتشرردررجنگرس ومرافغانر–رانگليسرنترمدالرورتقديرنامهرهارراربدس ترآورده،رربعداررازر
معاونيتررياس ترعملياترنظایمروراس تخباراتربهررياس ترعملياترنظایمروراس تخباراترارتقاريافت.رجتالرموص وفرقبلرازرتقاعدشردررس الر
١٩٤٥رميالدىربحيثر ر
منىسرشعبۀرنظایمر India Officeريارشعبۀرکهرمسئوليترادارۀرهندربرتانوىرراردرردولترانگلستانربهرعهداهرداست،رايفاىر
وظيفهرمينمود.ر ر
. 7رررMolesworth, G. N. (1963). Afghanistan 1919, an account of operations in the Third Afghan War
 8ر .ر Paul Hinson. (1996). 1919 – The Third Afghan War: An Introduction. MWAN. On the internet at
www.magweb.com (sited July 11, 2007).
.9رر)Armed Conflict Events Database (ACED) (2003
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