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راکد رزمارعبدالرحمنت   ۹/۴/۲۰۱۹        ن 
 

امون موضوع پيشنهاد   و تبليغات سؤ انگليس ها در سايت فاریس بی بی یس متارکهپير

(قسمت اول)  

ر دادراستقاللرافغانستانربهرعنوانريکررويدادروردستاوردررمهمرورپررافتخاررتاريخ  رسالگردراست  تجليلربارشکوهرازرصدمي  
ر رهایرنياکانرماردررراهراستقالل،رآزادیرورروربزرگداشترازرمبارزاترورقربان  ينرترقی  ربخصوصرازرطرفرنسلرجوانرکهربزرگت 

اتباررناهنجاریرهایراوضاعرامروزیرکشوررراربدوشرميکشند،ربدونرشکر رمثبرتاثت  حسروطنروررمیلرهیروحرهیتقوردررری 
رور ردوسی 

 
 .رداشترمارمردمررهمبستگ

رگ ررررچهردررچندرسالراخت  رآثاررجديدرتحقيق  روره رتاري    خرمعارصرکشور،ربخصوصردوربازنگریر،رخاطراترشخیصربارنشر
رپررازرفرازرورنشيبرر،رکوتاهرورمهم رازرجعلياترورافسانهرهارامان  رازرحقايقرتاريخ  رحالر،رندرشدهرارجدارقسمی  اماردررعي  

رشاهدرتالشرهایرآگاهانهر
 
حصولرنهرتنهاردسترآوردرهایریرمختلفررهرهاربناربررانگت  ررزيادیرهمربودهرايمرکهورنارآگاهانه

رارزشرنشانرداستقاللرکاملرافغانستانر تاربهراستنادر،ربلکهرخواستندرندرادورجنگرسومرافغانرورانگليسررارکمرارزشروريارنی
رانگليسرنهرتنهاربهرتروررشخصيترغازیرامانرهللارخانروريارانروفادارشر ردستگاهرهایراستخباران  بررتبليغاترزهراگي  

ر رعنوانرکبت   ررند.رندازند،ربلکهرقدمرفراتررنهادهرجعیلربودنرنامرافغانرورافغانستانررارنت  

دادراستقالل،ر رسالگردراست  رديديمرکهرهمچنانرماربارفرارسيدنرصدمي   دررحلقاترورافرادرمشخصررورردستگاهرهایرتبليغان 
رنش ررباربازپخشيکباررديگررفرصتروربهانهريافتندرتارر،تهسکمي   ادعارهایرقبیلرشانرجعلياترورافسانهرهارراربارحقايقرتاريخ 

دررجنگرسومررمتارکهموضوعرپيشنهادردرينرراستارميتوانرازرطرحرمغشوشرسازند.ررراردرراميختهرورذهنيترجوانانرمار
رانگليسرنامربردررتوسطرافغانرورانگليس جوابرمينهرشاهدر،رکهرماردرينرزرضيارشهريار،رمامورربخشرفاریسردستگاهرتبليغان 

رصاحبرسيدرعبدهللارکاظمروردورهموطنردانشمند،رورعکسرالعملرهایر مرداکت  ممحت  ررمحت  همرر،آقایرعبدالباریرجهان 
 بوديمر.ر

 

 به موضوع متارکه محدود نيستبی بی یس تبليغات سؤ انگليس ها در سايت فاریس 

رمخصوص
 
ریسردررصفحه رنی راستقاللرسايترفاریسرنی

 
رافغانستانررصدسالگ مضمونربسياررکوتایهربهرقلمرضياربارنشر

رهيچرسندرمؤثقر«ر'خواستمربریتانیاررارآزردهرکنمنیم'هللاربرایرمتارکهرجنگ؛رنامهرامانر»شهرياررتحترعنوانر
 
بدونرارائه

رادعارميکندرکه سرورمتارکهرجنگربهللارخانرمجبورربهردرخواسترآتشزیررفشارربمبارانرهواپیماهایربریتانیا،رامان»رتاريخ 
رر.«شد

،ربهرنقلرازريکرهمچنانرنويسندهر(رکلمهرایرر۲۳۵)ردرينرمضمونربسياررکوتاه رمورخربریتانیانی جنگراستقاللرراربسياررنی
یکرکشمکشرترراگرربگویمرانگلیسردقیق-:ر"جنگرسومرافغانستانریارجنگرسومرافغانادعارميکندرکهرارزشرنشانردادهر
رازریکماه.رهردورطرفرچندرهزاررتلفاترداشتند.روریکرماهرادامهریافت،رربودرتاریکرجنگ  «چندرروزربیشت 

رصفحهريکرمضمونررقابلريادآوريسترکهر ردررهمي  
راينردستگاهرتبليغان  اسدرروزرر۲۸راریآ»ديگریرتحترعنوانرفتنهرانگت  

رگنجانيدهراسترکهرار«راستقاللرافغانستانراست؟رواقیع رشدهربود.رر۶ربارراولرنت   رسالرقبلرنشر
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  روز استقالل واقیع افغانستانبحيث اسد  ۲۸ضوع مو  .ر۱

دهسايتر ر۲۸سالهاراسترکهر»اسدرراربهرعنوانرسالروزراستقاللرافغانستانرموردرسئوالرقرارردادهرمينويسدرکهرر۲۸رنامتی
ررویلرشود،شناختهریمراریتانیاسدربهرعنوانرسالروزراستقاللرافغانستانرازربرر رجشنردررنهمرحوت،رششمرجوزاروررنیارزمان 

رازر..ر.رشدرپسرازرآنردررهفتهراولرسنبلهربرگزارریم اینرهمهراختالفرنظرردررموردرتاری    خردقیقراستقاللرافغانستانرنایسر
راسترکهرازرآغازرتالش ر«.رهللاربرایرحصولراستقاللرتارتثبیترآنررویردادهایرامانتحوالن 

رازررذيلرعکسر،ستنياستقاللرافغانستانرراسدرروزرواقیعر۲۸برایرثبوترادعايشرکهرگوياردرينررابطهراينرسايتر
 
صفحه

راولر ر۱۳۰۴رسالررحوتر۱۲رمؤرخر۴۶شماره امانرجريده 
ررافغان رسند ريک ربحيث ررچاپرا رنموده ح و  آندر شر

دررنهمرحوتردرردر زمان امان هللا جشن »مينويسد که 
ر«.رپغمانربرگزاررميشد

ریسرراينرادعا رنی کامالررنادرستربودهرورجعلرورتحريفریرنی
رميباشد.ررآشکاررا برخالف ادعای سنادروررويدادرهایرتاريخ 
 امان افغان از سالگرد  ،مضمون بی بی یسفوق 

ٔ
جريده

تخت نشينی يا دستار بندی غازی امان هللا خان صحبت 
 . از جشن استقالل هميکند، ن

برويتراسنادرمتعددرورمؤثق،رمراسمررسیمردستاربندیريار
رغازی رحوتررتاجپویسر رماه رنهم ر رتاري    خ ربه امانرهللارخان

دررمسجدرجامعرعيدگاهرانجامريافتهربود.ردررعکسررر۱۲۹۸
ربهروضاحترخواندهرميشودرکهر روزرنهمرحوت(ر»)فوقرنت  

ر ر"عيد رغازی"جلوس يا ت راعليحض  ربااستقالل ر« بارکه
رورجلوسرارتباطردارد،رنهر سالگردردستاربندیريارتخترنشيی 

رجشنراستقاللر.ر

رصفحهرکهرعکسرآنرارازرآرشيفرپراگرافردومررچنانچهردرر همي  
رروزرنهمرحوترميخوانيمرکهرمرخود رميکنمردررباره  درينرجارنشر
رافغانر»

 
وزرنابغه روزرنهمرحوترروزریراسترکهردررآنرروزرفت 

رجلوسر رافغانستان
 
ربرراريکه رامانرهللارخان( ترامت  )اعليحض 

رجهاني
 
رکافه ربه ررا رافغانستان

 
رنامه راستقالل راعالنرنموده ان

ر  «.نمود

ردرينرجاراشارهربهر روزرنهمرمراسمررسیمردستاربندیريارتاجپویسر
وریر۲۸مطابقربارر۱۲۹۷حوترسالر شدرکهردررميبار۱۹۱۹رفتی

استقاللرافغانستانرراراعالمرکردرورگفترآنرغازیرامانرهللارخانر
رکهرملتربزرگرمنرتاجرشایهرراربرررسرمنرنهاد،رمنرعهدرر» وقی 

رهایر رقدرت رسایر رمانند رافغانستان ردولت ربایسی  رکه بستم
مستقلرجهانردررداخلرورخارجرکشوررآزادرورمستقلرباشد.رملتر

کشوررآزادیرکاملرداشتهرازرهرگونهرتجاوزورظلمرمصئونرورمردمرفقطربایدرمطیعرقانونرباشندوربس.رافغانستانردرداخلرر
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رخواهدرنمودرکهرملترور راستر.رحکومترماردررافغانستانراصالحان  کارراجباریروربیگاردررتمامررشتهرهارممنوعرورملیع 
رمللرمتمدنرجهانرجایرمناسبرمقامرخودررارحاصلر نماید.رمنردرراجراآترامورکشوررمشورتررارمملکترماربتواندردرربي  

قرارخواهمرداد راالمرررهتی
 
 .«بهرحکمرورشاوررهمرف

ر

 کوشش انگليس ها برای بی ارزش جلوه دادن جنگ سوم افغان و انگليس.  ۲

ریسرطوريکهرقبالرذکررشد،ر رنی رررا،ررانگلیسورریارجنگرسومرافغانستقاللرجنگراسايترنی ر،برخالفرشواهدروراسنادرتاريخ 
رآنرارجنگرندانستهروريکرکشمکشررکمراهميترنشانردادهر فغانستانرربحيثريگرازرادررحاليکهررسحديرميگويد.رحی 

رر
 
ف رکشوررهاىررسر رورحيثيتر ،دررتاري    خرمعارصرجهانراستقاللرکاملرسيایسراشرراربدسترآوردرکهرنخستي   ر بهرپرستت 

اتورىرانگليسررصدمۀرشديدىرواردرکردر.ر ر.رمشکلساختباردورمشکلربزرگرمواجهرراربرعالوهرآنهاراستقاللرافغانستانرامت 
رمسلمانانرهندربريتانوىربود،رورمشکلر

ً
اولرآنهارمجادلهربارذهنيتروراحساساترضدرانگليىسرمسلمانانرجهانرورخصوصا

ىرنفوذرروسرهارورانتشارررنظرياتربلشويگرر ورترجلوگت  ورتردومررشانررص  کهربراىرآنربهرريکرافغانستانرحائلروربفرررص 
رداشتند.رر

رر١٨،ربهرتاري    خر)زمامدار(رکلکتهررر Statesmanروزنامۀرانگليىسرزبانرهندىر افغانهاربدونرهيچر»»نوشترکهرر١٩١٩نومتی
همرباررترديدىربرندهرشدند.ررافغانهارحاالرهمررسکشررورمتمردرهستند،رحاالرهمرانقالبيونرهندىررارپناهرميدهند،رحاالر

بلشويکرهارمناسباترخيیلردوستانهردارند،رورحاالرهمرردرررسحداترمامضوفررتحريکرنزاعرميباشند.ررتمامرربحثرهاىر
رراررر[راموررخارجهوزيرر]پيچيدۀررالردرکرزن

 
اينررحقيقتررسادهررارپنهانرکردهرنميتواندرکهررحکومترهندرهمرعملياترجنگ

ولر رافغانستانرررارنبايدرفرداىرحملۀرآنهارتسليمردرهمروربرهمرکردرورهمرمذاکراترصلحرررارخرابرکرد.ررکنت  مناسباترخارجی
ر«.ميکرديم

ربرايشانربهرعقيدۀرمقاماترهندربريتانوىرامضاىرقراردادرصلح،ربدونرشک ،ربسيارررضايتربخشربود.راماربرسميترشناخي  
ىررارازراستقاللرافغانستانردررلندنررايجادررسدرگیمرکرد.ررعدۀرزيادىرازرانگليسرهارميپنداشتندرکهرسي استمدارانرآنهارچت  

ولرافغانستانربودر ر.رر(1)ردستردادندرکهربراىربدسترآوردنشرمردانرشانرجانرهايشانررارازردستردادهربودند،رورآنرکنت 

ررارافروختهراسترکهرخاموشرکردنرآنربراىرماربسيارر»جونربهرنائبرالسلطنهرنوشترر٤روزرکيپلربهرتاري    خر امانرهللارآتىسر
ر«.ر(2)ربودردشواررخواهدر

رناگوارردارد،ربرخوردررفاتحانۀر»گفتهربودررر Lord Sydenham ردررپارلمانرانگلستانرالردرسيدنهم ىرکهربررمنرتأثت  چت  
ربهرنخستروزيررپيشنهادرکردرکهرنائبرمونتيگور«.رراستررکهرافغانرهاردررهمۀراينرمدترازرخودرنشانرميدادند ردررمکتونی

رچلمسفوردررارآمادهرساخت،رامارآنراررالسلطنهرچلمسفوردر
 
ررمسودۀرمکتوبربرطرف رارازرعهدهراشربرکنارکند،روىرحی 

رنفرستاد.ر

                                                           

 

1  .Stewart, Rhea Talley (1973)  ۹٥)آتش در افغانستان( ،  ص. 

 .۹٦همانجا،  ص.   2
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ررغازىرامانرهللارخانررارتعويضروحکمرانردلخواهرباردرکرتجاربرناکامرورمصيبتربارهاررانگليس ررگذشتۀرشانررنهرربهررآسان 
لذاردستربهرخودرراررنصبرکردهرميتوانستند،ررورنهرهمرنزديگرافغانستانرراربهرروسيۀربلشويگرتحملرکردهرميتوانستند.ر

الرمونرورگفترتوطئهرهایردامنهرداررزدند.رچنانچهر ربايدر»قوماندانرعمویمرقواىرانگليسر،رجت  مناسباترسيایسرماربارامت 
ريابد.رمارنميتوانيمردرينرسوىررسحدربارچشم رتغت 

ً
ربمانيمرعميقا

 
رمعلوماتربهرايجادريکر«ر.رربستهرباف رساخي   وربراىربهت 

رفعاليترهاىرشانردررافغانستانرپرداختندر
 

ر.رر(3)رشعبۀرمخصوصراستخباراتربراىرهمرآهنگ

راشردررارتشرهندر رپيشتازرارتشرهندربريتانوى،رباراستفادهرازرتجربياترکارىرورتحقيقان  "براينررابسنر"ريگرازرمؤرخي  
ارتردفاعرانگلستانررورآکسفوردربهرکاوشررمسايلرمربوطربهرجنگرسومرافغانرورانگليسرپرداخته،رسیعرورزيدهربريتانوى،روزر

ىرر عسکرراردوىربريتانيا،رپيشنهادراستعمالرگازرسیمربررجنگجويانرر٣٥٠٠٠٠استربداندرچراراينرجنگرباروجودردرگت 
رقراررنگرفت.ررقبايیلروربمباردمانرمهيجرکابل،ردرخارجرازرهندوستانرتوجهرکیمر راجلبرکردرورموردرعالقۀردانشورانرورمحققي  

رنظایمرهمرراجعربهررجنگرسومرافغانرورانگليس،رنسبتربهرجنگرهاىرديگرىرکهر ررمؤرخي   رهاررادعاردارندرکهررحی  بعیص 
ينراگایهرراردارند.رررابسنردررمقدمۀرکتابش ربود،رکمت  اتورىربريتانياردررآنردرگت  ادنراينرعللرکمرارزشرنشانردريگرازررامت 

 (4)رانگليسرهاردسترآوردىررنداشت.رميداندرکهربرایرنتيجۀراينرجنگرجنگررار

رمستربود،رنخستربهرخواستهرهاىرغازىرامانرهللا وزىرجنگرجهان  ردولترانگليسرکهررسختردررنشۀرپت  رخانرارزیسر
ررموازينرقبولرشده،ربهرنامۀرامانرهللارخانربهرموقعرجوابرنداد.رنائبرالسلطنۀربريتانيارتار ربارزيرپارگذاشي   قايلرنشدرورحی 

رندادند.روزيرردولتربريتانياربراىرهندرميخواسترر١٩١٩اپريلرورجورجرپنجمرتاراولریمرر١٥ بهرنامۀرغازىرامانرهللارخانرجوانی
رازريکربرخوردررسحدىردادهرنشدهرورمثلريکرزدوخوردررسحدىربرايشراطمينانردا دهرشودرکهربهرراينرجنگرارزشربيشت 
 بارآنرمعاملهرشود.ر

کترکنندۀراينرجنگ،رهميلتونرگرنتر انررسر ررر  (Hamilton Grant)يگرازررهتی رترين،رديوانهرترينرورغت  رمعی  آنراريگرازرنی
ورىرترينررجنگهاىرتاري    خرميخواندر  .ررررررص 

مرررررابسنردررحایلرکهرربارگريگوريان همنواسترکهر"منشارپيدايشرجنگرسومرافغانرورانگليسرراربايدردررتوسعۀرناسيونالت  
رورازديادرتوقعاتراجتماىعرورسيایسرردررکشوررجستجورکرد" ;رعالوهرميکندرکهررارزشرکمرقايلرشدنربهررجنگر(5)افغان 

ربود.ررسومرافغانرورانگليسرر ىرشانررنت   رختی رورنخوترانگليسرهاربود،رازرطرفرديگرررنتيجۀرنی اگررازريکرطرفرنتيجۀرتکتی
ربودند:ر رختی رنارآگاهرورازراوضاعرنی

ً
رچندرمثالرذيلرنشانرميدهدرکهرانگليسرهارظاهرا

                                                           

 

 همانجا.   3

4  .Robson, Brian (2004). Crisis on the Frontier: the third Afghan war and the campaign in Waziristan, 
1919-1920. Great Brithin, Spellmount.  )بحران در سرحد( 

5 .Robson, Brian (2004) و ٣ ، ص cs The emergence of modern Afghanistan; politiGregorian, Vartan. (1969). 

Stanford, California, Stanford University Press. 1946.-of reform and modernization, 1880   )ظهور افغانستان مدرن(

 .۲۲۹ ص

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 

 5تر 5 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، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې: یادونه

 

 

رر١٩١٩دررماهرمارچر .1 رعایلرايالترشمالرغرنی بهرروزيرراموررررنائبرالسلطنۀربريتانياردرررابطهربارموضوعررتقاعدرکمشت 
رحبيبرهللارخان ودرتحوالتربعدرازرقتلرامت  رردولتربراىرهندوستانراطمينانردادرکهررانتظاررنمت  اترآن  دررکابلررتاثت 

 برراوضاعرهندوستانرداشتهرباشد.ر

(رچهاررروزرقبلرازرواقعۀرباغرلنډىرکوتلر .2 رافغانستانر)محاذرخيتی ورهندربريتانوى،رنائبرالسلطنهربهرورآغازربرخوردربي  
رآرامراست.ر

ً
رکامال  وزيرراموررهندراطمينانردادهربودرکهراوضاعردرررسحدرشمالرغرنی

حکومترهندر مامورينرانگليىسراردوىرافغانستانررارآنقدررجدىرتصوررنميکردندرکهربرايشانرتهديدرجنگرباشد.ر .3
رکانالرارتباطاتردررکابلررنمايندهري اروکيیلرداشتروربهراورهدايتررصي    حردادهرشدهربودرکهربهرکجاربريتانوىربراىرتامي  

رحافظرسيفرهللارخان ر رراربدسترآورد. وکيلرانگليسردررحایلرکهرشبکۀرربرود،رچهرکىسررارببيندرورچهرمعلومان 
ربرخورداررنبود.ر رخودشررارداشت،رازرارتباطربارحلقاترخاصرامت   اطالعان 

الرجيورجر (رکهردرردورانرجنگرLieutenant-General George Noble Molesworth)ر (6)رنوبلرمولسورتجت 
انگليسربهرحيثرمعاونرکنډکردومرپيادهرنظامررسي    عرالحرکترسمرسيت،رغونډراولرقولراردوىرپشاور،رردرر-سومرافغان

ر:رگزارشرجريانرعملياترجنگرسومرافغانر١٩١٩"افغانستانرراردوىرانگليسرخدمترميکرد،ردررمقدمۀرکتابشربهرنام

راول،رراينرجنگريکر(7) افرميکندرکهرر"اگررچهرربهرمقايسۀرکشتاررهولناکرجنگرجهان  "رردرررابطهرباراينرجنگراعت 
نمايشرفرىعربود...،راماردررزمانرعادىرتنهارازرلحاظرتلفات،رآنررارميتوانردرررديفرجنگرهاىربزرگرقراررداد".رربهر

ردرينرجنگربهرشمولر رر٥٠٠استنادراحصائيهرهاىرقبولرشده،رتلفاترقواىرانگليىسرورهندوستان  نفررکهربهراثررمريیص 
ررچون.ررمنابعرديگرر(8)ر(ررنفرربالغرميگرديدر١٧٥١کولرارتلفرشدند،ربهريکرهزارورهفتصدورپنجاهروريکر) پروژۀرتحقيقان 

دهاىرمسلحانه وابستۀرارقامررويدادهاىررنتی (رنفررورافغانرهارراريکهزارر٢٠٠٠رفرانگليسرراردوهزارر)تلفاترطر(9)رغت 
رازررشانزدهرورنيمرمليونر١٠٠٠) (رنفررذکررنمودهراند.رررمصارفرحکومترهندوستانردررجنگرسومرافغانرورانگليسربيشت 

 پوندبود.ر

ر)ادامهردارد(

                                                           

 

الرج.رن.رر 6 رس   الهاىرررمولس   ورت.رجت  االنرارتشرانگليسربودرکهربي   رش   مایلرورهندوس   تانروظيفهرداش   تهرر١٩١٩تارر١٩١٦يگرازرجت  دررمالتا،رچي  
رمدالرورتقديرنامهرهارراربدس           ترآورده،ررر–مدالرجنگربزرگرراربدس           ترآورد.روىربخاطررخدماتشرردررجنگرس           ومرافغانرور رانگليسرنت  

ً
ازرربعدا

الرموص      وفرقبلرازرتقاعدشردررس      الر معاونيتررياس      ترعملياترنظایمروراس      تخباراتربهررياس      ترعملياترنظایمروراس      تخباراترارتقاريافت.رجت 
رشعبۀرنظایمرميالدىربحيثرر١٩٤٥ يارشعبۀرکهرمسئوليترادارۀرهندربرتانوىرراردرردولترانگلستانربهرعهداهرداست،رايفاىرر India Officeمنىسر
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