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 مولوی مستر پاتنجر
 (نمازی که جاسوس بود مدرس، پیر و پیش)

 
ها  میالدی( دوست محمد خان، بعد از سال 1832هجری قمری ) 1248در سال 

جایی  های احمدشاه ابدالی و نیز برادران خودش، به  ها و کواسه  کشمکش با نواسه
ً به بی  رسید که قدرت اش اقرار  رقیب بودن های خارجی و متنفذان داخلی عجالتا

علمای ملت" امیر خوانده کردند و او مثل مالعمر مجاهد، طی محفلی از سوی "
خواندند: احمدشاه، تیمورشاه، شاه زمان،  شد. پیش از او، دیگران خود را شاه می

 .شاه محمود، شاه شجاع و دیگران
وارد شدن عنواِن "امیر" در حکومت کابل مثل امارت مالعمر حاصل وضعیت 

امروز جیوپولیتیک افغانستان بود، نه تحول مذهبی و دینی. آن زمان نیز مثل 
ما درگیری داشتند و افغانستان  هٔ های بزرگ منطقه و جهان در منطق  قدرت
های این نزاع  ی بود. یکی از طرفئترین میدان رویارو صاحب ترین و بی  ارزان

های داخلی که در تضاد   کرد. مذهب برای خنثی کردن حرکت جیوپولیتیک، انگلیس، از سالح نرم بسیار استفاده می
ها بخشی از مدارس مذهبی را حمایت و رهبری  انگلیس جریان داشت، ابزار بسیار موثر بود. انگلیسستراتیژی با 
روحانی، مال و پیر از درون  هٔ فرستادند تا در جام کردند، حتی مالهای تقلبی تربیه کرده به افغانستان می می

کار کنند. مستر پاتنجر یکی از  ستراتیژی دولت خود،های اثرگذار اجتماعی برای   های سیاسی و الیه  حلقه
کرد، کرامات داشت و  ها در هرات مدرسه داشت و طالب تربیه می  های مشهور انگلیسی بود که سال  مولوی
 .کردند نماز بود و در مسجد جامع هرات هزارن نفر به او اقتدا می  شد، پیش  هایش بوسیده می  دست

انصاری بود. شهزاده کامران و دیگر بزرگان حکومِت هرات  الرحمان او آدمی بسیار بانفوذتر و مالتر از مجیب
الرحمان برای فروپاشی نظام جمهوری منبر ساخته بود، آیا مال  دانیم که مال مجیب فرمان این مال بودند. می  به  گوش

 .پاتنجر هم ماموریت مشخصی داشت؟ بلی
غانستان هوای تسخیر مجدد پنجاب، سند و مداران اف  ها سیاست  التواریخ نوشته است که درین سال کاتب در سراج

ها پیشاور را نیز تسخیر کرده بود و در همان سال   سنگه به حمایت انگلیس که رنجیت  کشمیر را داشتند؛ در حالی
زوِر شمشیر تسخیر نموده و برادِر دوست محمد خان را  سنگه که پیشاور را به  سنگه سپهساالر رنجیت ، هری1832

ده بود، قصد فتح کابل را داشت و به دوست محمد خان نامه فرستاده بود که تسلیم شود ورنه به باجور متواری کر
 .مثل برادرش، او را نیز به خاک سیاه خواهد نشاند

کرد. او در  اش به کابل را ماموریت مذهبی اعالم می سینگ نیز از تاکتیک مذهبی مسلمانان آموخته بود و حمله هری
  بینی شده و او حتماً کابل را به ان نوشته بود که زماِن تسخیر کابل در کتاب هندوها پیشمحمد خ  اش به دوست نامه

 .مذاکره صاحب خواهد شد  زور یا به
  رنجیت هٔ خیبر کشته شد، ولی تسخیر کابل از برنام هٔ های در  اش نرسید و در جنگی در نزدیکی سینگ به هدف هری

 .یِس کِل شان، حذف نشدئیس آن سپهساال و بریتانیای کبیر رئسینگ ر
شاه قاجار از دِر دوستی پیش آمد.  رو با محمد سینگ را جدی گرفته بود و ازین  محمد خان خطر رنجیت  دوست
ها دانسته و از پیش تدابیری برای   روس هٔ فیض محمد کاتب، توطئ هٔ ها و ایرانیان را به گفت  ها نزدیکی افغان انگلیس

توانند پشاور، پنجاب، سند و کشمیر  ها با ایرانیان دست یکی کنند می گفتند اگر افغان  ها می  آن سنجیده بودند. انگلیس
شاه ابدالی و نادرشاِه افشار دهلی را نیز تهدید کنند. انگلیس برای  را دوباره تسخیر نمایند و حتی مثل دوران احمد

ها را از   ، مال و جاسوس بود تا طرفکار شده بود. یکی از تدبیرها اعزام نماینده خنثی کردن این تهدید دست به
طریق تهدید نظامی، تخدیر مذهبی و تطمیع مالی کنترل کنند. کسانی را به ایران و گروهی را به افغانستان اعزام 

کرد و دایم نامه و اطالعات سری در درون این  بسیار فعال جاسوسی در سراسر افغانستان کار می هٔ کرده بود. شبک
 .شبکه جریان داشت

تیمورشاه درانی بود. شاه قاجار قصد تسخیر  هٔ محمود، نواس  کامران، پسر شاه  هرات در آن زمان در تسلط شهزاده
هرات را داشت و زمانی که به آن شهر حمله کرد، مولوی پاتنجر در اوج شهرت و نفوذ مذهبی بود. او یکی از 
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زد.  تان تعصب مذهبی و جهادگرایی را دامن میاستخباراتی بریتانیا بود که در افغانس هٔ های مهم شبک  مهره
گیری سیاسی عاقالنه را ندارند و مشغول خودخوری  های متعصب و دچار هیجان جهادگرایی توانایی تصمیم انسان

کنند، همان کاری را که  های خیالی خنثی می  شوند. پتانسیل نظامی و سیاسی ملت را در جنگ و تنِش درونی می
کشد، چیز  اند. هر بار نهالی در افغانستان نوده می اخیر در افغانستان انجام داده هٔ در چند دهها و طالبان  جهادی

 .کند شان می افرازد، شمشیر تکفیر و جهاد قلم مثبتی از درون جامعه قد می
ا مولوی خواندند، ی ها و مالیانی که دور دوست محمدخان گردآمده او را امیر می دران زمان نیز جهادگرایانی، طالب

کردند، در راستای ماموریت کالِن  پاتنجر و جاسوسانی که در هرات دور شهزاده کامران را حلقه کرده تخدیرش می
 .کردند های جاسوسی عمل می  ضد ملی دستگاه

کاتب نوشته است که چندی پیشتر ازین تحوالت، مستر پاتنجر، به لباس مالی اسالمی، وارد هرات شده بود. او 
داد، در مسجد جامع شهر  های دینی می درس مذهبی گشوده به طالبان درس هٔ وی هندی گفته، حجرخود را مول

نماز بود و هزاران مقتدی داشت. "چنان به دِل شهزاده کامران و وزیر یارمحمد خان جای کرده که هرچه  پیش
 ".ردندآو کرد ایشان... به جا می شنیدند و هرچه امر می گوش قبول می گفت، ایشان به می

آورد، یگان قطره اطالعات سری و  دست می جاسوسی به هٔ مولوی هندی )پاتنجر( با اتکا به معلوماتی که از شبک
کردند که مولوی با عالم باال در تماس است و کرامات  چکاند و آنان تصور می اش می گویانه را به گوش مقتدیان پیش
 .دارد

احتمال سازش کامران با شاِه قاجار جدی شد، ماموریت مستر پاتنجر  شاِه قاجار به هرات حمله کرد و وقتی محمد
دیگر رسید و او لباس مالیی از تن کشیده به لباس رسمی انگلیسی پیش شهزاده کامران رفت و همچون  هٔ به مرحل

رد که از باصالحیت دولت انگلیس به او هشدار داد که مبادا با شاِه ایران سازش کند. در عوض وعده سپ هٔ نمایند
 .نظر مالی و استخباراتی در شکست لشکر ایران، به شهزاه کامران یاری خواهد رساند

کاتب نوشته است که شهزاه کامران و وزیرش یارمحمد خان وقتی مولوی مورد احترام خود را در لباس رسمی 
از رفتن شهزاده کامران نزد شاِه انگلیسی دیدند، "متعجبانه استفساِر حال کردند و او خود را پاتنجر انگلیسی گفته، 

 "!ایران و ادای متمنیات آن مانع گردیده گفت که زینهار نرود
فرمان پاتنجر بود، اکنون از سِر ترس استخباراتی و نیز تطمیع  شهزاده کامران که تاکنون از غفلت مذهبی گوش به

زر گشود. او برای  هٔ زور گرفت و کیس هٔ کرد. پاتنجر دهان جوال دعا را بسته، سوت مالی دستور او را عملی می
هرات مقدار زیاد پول  هٔ حمایت شهزاده کامران پول زیاد مصرف کرد. کاتب نوشته است که پاتنجر از تجار یهودی

 .گرفته به شهزاده کامران داد
 .جا رسیدیم های جعلی و طالباِن استخباراتی گرم شده رفت تا به این چنین بود که بازی مال
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