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 5 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 an.degerm-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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۲۰۱۹/ ۱۷/۶کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                   
 

 جاسوس یک  های داشت ادی

 ی(ربغدادیمشهور به  پ دجونزیوی)د
 (درافغانستان  اولپجهل وچ ترویجسقوط علم وتنور و :هدف)

 :یادآوری

احمد  ری(  توسط جناب نصیسیجونز جاسوس انگل دیوی) د"ریپ"بغدادی بنام  یاواخر کتاب نیا در
 . (https://www.ketabton.com/bookfile/1084)استگذاشته شده در انترنت  یاحمد

زی دزد امان هللا خان و برجسته ساسقوط شاه  یببعد به چگونگ ۱۲۷از صفحات  کتاب
 پردازد. یم یهللا کلکان بیحب مشهورکوهدامن

 (چانسلر )آمراستخبارات هندبرتانویکه گفته میشودپیربغدادی از قول ،کتاب آغازیندر صفحات اما 
ی خود را به الهور رسانده بود ودر یک کنفرانس در مورد امان هللا خان سخنرانی کرد واز اجنتها

در باره معلوماتی ، بعد از شنیدن دنموپرسش در مورد اوضاع افغانستان  حضور یافته درکنفرانس
را قرائت کرد که در آن به حکومت هند برتانوی خاطر نشان شده  هللا خان امانمکتوب  افغانستان، او

یک کشور ازاد ومستقل است ومیخواهد با انگلیسها وسایر کشورها مستقالً زاین ابعدبود که افغانستان 
 روابط سیاسی وتجارتی واقتصادی برقرارکند.

پشتو،  ،یفارسهرکه به زبانهای گفت  اجنتهای خود به در الهور پیربغدادی یاد آور میشود که چانسلر 
مهارت دارد، بعد از دادن امتحان برای رفتن به افغانستان برگزیده خواهد شد وهدف در  یعرب

  کوهدامنی است.هللا  بیدن حببرکشیسقوط  امان هللا خان  وافغانستان 

 ازامتحان در یدونفر همگ یثنابه استدر این امتحان سهم گرفتند ونفر جاسوس  ۸۰ یربغدادی پبقول 
وعالمان دینی  یوسپس در لباس مولو دندش میوبعد در چهل گروپ دو نفره تقس  ابیمذکورکام یزبانها

در  نهایشدند. ا لیخود را در هند ختم کرده وبه وطن برگشته اند؛ به افغانستان گس  التیکه تحص
از  تیتنفر از شاه امان هللا و حما یرا برا نهیگرفتند و زم یمساجد افغانستان جا والیات مختلف به

 پیربغدادی بود.یارقدیمی قدمشاه مساعد ساخته رفتند. یهللا کلکان بیحب

کوهدامنی یاد هللا  بیساختن حب رویوه یچانسلرآمراستخبارات هند برتانوخود و درمورد یربغدادیپ
دهد. آقای زلمی خان ساالر این داشتهای نوشته است  که  سرکالوه علل سقوط رژیم امانی را بدست می

یاد داشتها را ازروی کتاب "بغدادی پیر" در فیسبوک  خود گذاشته است که مورد دلچسپی من 
 ترجمه وبه نشر برسانم: پشتو متناز قرارگرفت واکنون فرصت یافتم تا آنرا

*** 

 :(کرد فعالیت می درافغانستان  که بنام پیربغدادی نزدیویدجو )سیک جاسو شتیاد دا»

،مگر هنوز  دمیکش یبراحت یداد، لندن رفتم،بعد از مدتها نفس یرخصتبمن سال  کیچانسلرمدت "
 دم،اویقدم شاه را د گریام پوره نشده بود که دوباره مرا به الهور خواست.قبل از هرکس د یرخصت
 ۀتپ م،ینشستلحظه  کیدفتر چانسلر منتظر من بود.قدم شاه مرا سخت در آغوش گرفت و زیدر دهل

 نرفته بود. ادشیخزانه سرخ هنوز از 
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

مردبا قد  کیعکس را بمن نشان داد،درعکس  کیچانسلر ،صاف شدچانسلر از دیدن من پیشانی 
 گرد برسر بسته بود. یداشت،لونگ اهیس شی.رشدیم دهید ستادهیا یمتوسط،پرچرک،اما جوان قو

 را ما پاش داده بنزینآدم  نیاگفت: ی،با خوش دی.چشمان  چانسلردرخشدمیچانسلرد یتعجب بسو با
  .زندیم گوگرد در افغانستان

  .دادیبمن م یگرید یدمعلوماتیر باگپ روشن نبود وچانسل

سقو  ۀهللا نام دارد مگر بنام بچ بیآدم حب نیا شرح داد:"چانسلر
 یفروش یچا ۍرګزر کیمشهوراست ،چند سال قبل در پشاور  درنزد

شد  ومردم براو شک کردند،  یزرگردزد کیپول  فی، س کردیم
، مگر  توانستیبلندکرده نم یآدم کس نیرا بجز ا  نیسنگ فیس رایز

 ی. دوسال بعد او درپاره چنار بجرم دزد کردسقو از آنجا فرار ۀبچ
آدم  نیگفت که ا میگرفتارشد ،در آن وقت امر قرارگاه پاره چنار برا

دزد را بدور خود جمع  ادیضد امان هللا خان است ،تعداد ز اریساده بس
 خبرخوشم نی.امیتوانیاستفاده کرده م اریآدم ما بس نیکرده است، ازا

ماه نگذشته بود که او را آزاد  11سقو  ۀبچ یگر یآمد، از بند
ملنگ از طرف  کیدر راه برگشت،  م،یرا پندانداو هم ی.قدرمیکرد

 شد.  یپادشاه افغانستان خواه یمابه اوگفته بود که تو روز

آدم  نیا ی.درمدت کمکردیحمله م زین یدولت یبرکاروانها یگاه گاه
.او را دین تا گوش امان هللا خان رسنمود، سخ دایپ یادیز یرفقا

 هند برتانوی قلمروو درابچۀ سق      را یافسر دولت کیشخص درهمان آغاز  نیشامل فوج نمود، مگرا

 یانسقاو کار اس ۀگذاشت، اما سر بچ زهیسراو جا یشد.شاه برا یکشت  ودوباره به کوه ها متوار 
 " ....کردندیم یاز او طرفدار یاریومردم بسسرحضرات شوربازار قرار داشتند. نینبود  در پشت ا

 گفتم: شی.برادیدرخش ینگاه کرد ،چشمانش م میبسوانه موشخ چانسلر

 ؟یمرا به الهور خواست یچ یام هنوز پوره نشده بود برا ی"خوب، رخصت

 شیو برا امدیسخن خوشم ن نیا بگذار! شیر گریبارد کیگفت:شد وآهسته  کیچانسلر بمن نزد 
 یگرید یخطر را قبول کنند، برا دیهم با گرانی،د ستیجونز ن ېډوډېتنها  ایتانیخبارات برگفتم:در است

 را بسپار!  فهیوظ نیا

پس تو دستور ملکه را زد:"  ادیبزرگتر شد وفر یچانسلر یک گام عقب رفت ،چشمانش ازحالت عاد 
 نشست ،آهسته گفت: خودۍخاموش بودم. چانسلر بر چوک!یقبول ندار

 انی،مگر درم کنندیکار م یافراد زیاد،در استخبارات ما  یگوئیتوقع را نداشتم.درست م نی" از تو ا
 خواندم. یفرانم نجایبه ا ی، ترا از رخصت میداشتیم یگرید دجونزیویاست.اگر د یکیجونز  ېډوډېآنها 

 خان از هللااخبار را بلندکردم، امان  کیکهنه افتاده بودند. یاخبارها زیم یرفتم ،رو یاق فوقانتا به
، نظامي ، اقتصادي ، تجارتي یسیایي و اروپایي قراراداد هاآسفر اروپا برگشته بود.او باچند کشور 

بود. درج شده  او یقرارداد ها گریاسلحه ود یها یداریخر ستی... امضاء کرده بود.بعد لفرهنگی 
موتر  5،  یجنگ ارهیط 8توپ ، 106هزارتفنگ،60اروپایي  یسفر از کشورها نیامان هللا خان  درا

 یکرده بود. با کشورها یداری...خرنیهزار دورب 3آب ،  یپتک ها، یزره پوش ،هزاران کاله نظام
،  یجراب باف ،یباف ټجاک ،یباف کهټقند، کاغذ ، تار،  یها کهیفابر دیتور یاروپایي  قراردادها

 رسانده بود... را به افغانستان...به امضائ رهیو زراعتي وغ یبرق لیوسا ،یدوازساز

  هیخوشحال نمود. امان هللا خان بعد از بازگشت از سفرخود لو گرمرایخراب شد،مگر اخبار د فکرم
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 میکرده بود ،نکات مهم  تصام انیخود را ب میجرگه تصام یلو یجرگه را دعوت کرده بود، به اعضا
 بودند: نهایاو ا

 یوبندیافغانستان در مدرسه د انیمال لیزنان، منع تحص یلوچ ی]دراردو[ ، روۍدیبردن مر نیب از
اعزام  ،ینفوس ، جبري ساختن عسکر ۀتذکر عیتوز ان،یاز مال یهند برتانوي ،گرفتن امتحان مالئ

همه  نیبا مردان مسن.... ا ری، منع نکاح دختران صغ یعال التیتحص یجوانان بخارج کشور برا
فضل عمر  خیشور بازار نورالمشا . بخصوص حضرتخواستندیآنرا نم انیبودند که مال یزهایچ

 شاه جداً مخالفت کرده بود. میتصام نیباا یمجدد

 غاتیبود ،در آن تبل افتهی نواراختصاصیصفحه کامل به شورش ش کیرا برداشتم ،  یزیاخبار انگر 
 امان هللا خان  را درحال سقوط دانسته بود.... یگرم، پادشاه

آماده بود، فقط  زیسفر همه چ یصحبت کردم، برا یسیلگافراد ان گریماه تمام با چانسلر و د کی
دراز  یچانسلر حاضر بود برا شد،ی! که اگر به پول دراز مشیخود بودم . آه،ر شیر دنیمنتظر رس

 یوهاوم فیکث یوناخن ها نیماه دوش نگرفتم، با بدن چرک کیبگذرد. پوره  هیروپ ونهایلیشدنش از م
 .کردمیآماده م یشدومر یریپ یدراز ناشسته خود را برا

 رفتم. کیغار تار کیدرون با قدمشاه به  گریبارد کیانداختم و  مبگردن یمهره سبز د،ېرس وقتش

نشده بود،  دایملکها پ انتیص یتنها برا یساله ام آماده شده بود ، پیربغداد کیمفقود شدن  یبرا بهانه
 داشت. یروانیوپ دانیخودمر یبرا  ایبلکه در تمام دن

شان  یرا برا دهیناد یوگفت وگو داشتم ، خوابها دارید  نیبار با ملکها وخوان نیماه چند کیمدت  در
 نیام ،بدنبال هم دهیخواب د گفتمیم کردم،یسقاو راحالل تمام مشکالت وانمود م  ۀ،وبچ کردمیم فیتعر

 جوان مسلمان شما را از کفرنجات خواهد داد. نیهم د،یشو ستادهیشخص ا

شاه  هیآنها راعل شیاز پ شیهم از دست شاه پُر بود ،مگرسخنان من ب نیخانها وملکان قبل ازا دل
نفرجوان چست وتنومند را  300فعالً  ی.برضد شاه تمام اردودل پر بودند ،مگر من براکردیم کیتحر

سقو  ۀهفته بعد با بچ کیشمال کابل حرکت کردم . یجدا کرده بسو]درتبانی بامقامات وزارت حربیه[
اندازه ارادت واحترام  یوحضرت ها ب رهایبود.به پ یی، آدم ساده  نمودم داریکهنه د ۀقلع کیدر 

محل  یدر فالن گفتیم کرد،یم ادیبه خود را  یبیغ یشب نشستم، کمک ها یداشت. با او تا ناوختها
واز عقب  یبدست دار ریوشمش یسواراست یدیسف یام براسپ دهیگفت خواب د می، برا دمیرا د یریپ

 تیبرا یبی.... برو فالن مکان را بکاو، غ کندیتو فرار م شیواو از پ یتازیم پکافر امان هللا  اس
سقو تماماً  ۀبچ ی.... قصه هاداشتمیوبرم افتمی ی، پول وتفنگ م دمیکاویوآنجا را م رفتمی.مرسدیکمک م

 گنبود، پیرها، ملن د،مالمتید یاکنون پادشاه م نیبود وخود را از هم یبیغ یوکمک ها رانیپ ۀدربار
 یعنیبرطرف شده ] رانی،ووزیودزد یها، مالها، حضرتها،و حاکمان متهم به رشوت خور

 یو جلسات پنهان خواستندیامان هللا خان را م  ینابود ی[ همگیمعاش مستمر ازباختگانیامت
 .کردندیم ریواشکارتدو

در کوهدامن  شد،هرکسیم یچون وچرا عمل بود وسخنش بدون افتهی ادیسقودر کوهدامن نفوذ ز ۀبچ
زن  شد،یخانه اش آتش زده م شد،ید، سرش قطع ممیکریادامان هللا خان نام را با  کلمه)غازي(

 ....شدیم میسقو تقس ۀهمراهان بچ انیو م شدیگرفته م یزیبه کنودخترش 

 یودند ،مردم دزدسقاو لقب )خادم دین رسول هللا( داده ب ۀ]حضرت شوربازار[ به بچ وخیازش یبعض
سقو  ۀ، در مقابل بچ توانستندیکرده نم هیچاز ترس مگر دندید یآدم را بچشم خود م نیوظلم وتجاوز ا

 .شدیوشخص محکوم به مرگ م شدیم یکفر تلق یهم به معن یترش یشانیپ یحت

 کابل حرکت کردند ، دو روز  یسقاو هزاران کس بسو ۀبچ یبود ،بسرکردگ دهیگوگرد زدن رس زمان

  دهیپترول پاش دم،یکش یغزني روان شده است.نفس راحت یکه امان هللا خان بسو دیاطالع رسبعد 
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 .آتش گرفته بود سیانگل

هفته بعد از سقوط امان هللا به شهرکابل  کی:"سدینویم یربغدادیپ
از کوه  اهیس یرفتم،آه! شهر از نفس زدن مانده بود، ابرها

قفل شده بودند ، درکوچه  شدند،  دکانها یم دهیترد نیپائ یآسمائ
 یآدم ییها سرها هیپا  ی، دربرخ شدینم دهید یآدم یها بن

 کیافراد مسلح بجان  دم،یشن یقیچ یصدا کجایبودند . زانیآو
او کافر است. درزمان  گفتندیوم  زدندیآدم افتاده بودند واو را م

درس خواندن بکفر فرستاده   یامان هللا  دختر خود را به برا
افتاده  یها هیاو را کشتند. به ارگ رفتم ، چمن از دوس وهمانجا

ها شکسته بودند، بر درختها  نینمناک پر بود، کلک نیبرزم
 یخموش بودند. به دفترها یزندان یو کبک ها زانیآو فسهاق

سالم   کیچېه ...هایقال ها،یالمار ها،ۍچوک زها،ېارگ سرزدم ،م
 نمانده بودند. یباق

 دیسف ی، سر قازها ستادمیا واریبرد بزرگ یرسام کی درمقابل
 و هنگام حمله برکابلابچۀ سق   ودرختان لگونین یقمه خراب شده بودند ، مگر اب ها ایبا برچه 

 .شدندیم دهیخود سالم د یسبز دردامنه کوه ها درجا 

 یرنگ هاسوخته تنها سپ یودود زده بودند.از کوچ ها رهیوت اهیس وارهایبه دفتر امان هللا خان رفتم، د 
را بلندکردم ، گزارش کارساالنه وزارت  هیدوس کیبه چمن ارگ برگشتم ،  دوبارهآنها نسوخته بودند 

 پوهنتون بزرگ درکابل بود. کیساختمان  یرا برداشتم ،کاپ یگریتجارت  بود ، کاعذ د

بزرگ  تیدرچند وال دیچند شهر جد یساختمان یرا بلندکردم ، ازنقشه ها گریگل آلود د هیدوس دوسه،
 افغانستان مملو بود....

پرسان   یسرپوش بود، ک ینداشتم ، مملکت ب یترس یرفتم، از کس ایتانیروز روشن به سفارت بر در
 ۀخوشحال بود.سفیرگفت : به امر بچ دم،یسفیر را د کند؟یچه م سیدر سفارت انگل یربغدادیپ کردکهیم

قصه  نسفارت بم نیمامور یشده اند. بعض مسدود گرید یهمه سفارتها ا،یتانیسقاو بجز سفارت بر
مردم غارت شده، دختران وزنان جوان کابل مورد تجاوزقرارگرفته وبدنبال  یکه خانه ها کردندیم

ها همه  کهیعامه ، دکانها، فابر ی.بانکها و دارائشوندیداخل م یپسران خوبصورت ،  بزور بخانه ها
 ....بود دهینما یاز آنها باق یزیتاراج شده بود وچ

 .کندیم حیخود را تشر یرسول هللا پروگرام اصالح نیکه خادم د دی"چند روز بعد احوال رس
 رفتم ودر صف علما نشستم. شتریجمع شده بودند.پ یادیبزرگ مردم ز یدانیم کیرفتم،در

 تیسقاو( ازس ۀ. حبیب هللا ) بچدندیرس یادیهمراه با اسپ سواران ز اهیموتر س کیبعد  یلحظات
بود وپاچه پطلون خود را  دهیپوش یاهیس یشیخود را کوتاه کرده بود،در شیشد، ر نیوتر پائم یشرویپ

 کرد. یگرم یعلما احوال پرس باچپه باال زده بود. 

 نیوطن را هم نیحبیب هللا یاد نمود، وگفت ا یکرد، از کارنامه ها یحضرت شور بازار سخنران ابتدا
هللا بودکه هنوز در  شاه امان شوربازار ]منظور حضرتتواندیرسول هللا از کفر نجات داده م نیخادم د

 نمود. یطوالن یدعا دیپادشاه جد ی[....در آخر براقندهار بود.

وکفر امان هللا خان سبب  یوگفت: بت پرست ادکرد،یگذشته خود  یشد، از کارها ستادهیهللا ا حبیب
تن جوان با من بودند،  19هزارپول نقد و 14کنم... و یادآورشد که در آغاز  امیتا برضد او ق دیگرد

از کفر نجات  راوطن  نیبه کمک من شتافتند...تا ا کهیاهسته آهسته برتعداد شان افزوده شد، بعد مال
 دهم.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په افغان 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 عبادت کنند...مکاتب دخترانه بند است  دهمیم انیالمال را برعساکر خودومال تیپول ب ازینبعد من
 کشه،یم نیآنها را از د ست،ین فزیک، ریاضي، کیمیا ...خوب نچو یکفر یکتابها زیپسران ن ی.برا

 به مدرسه بروند. دیآنها با نیبعد از

 انیعدالت کارمال ست،یضرورت ن حهیوصح ه،یوترب میتعل ه،یعدل یپس به وزارتها نیازا
 ... میمدرسه ها دار ادگرفتنی یبرا شود،یبا دم و تعویذ خوب م یضیاست،مر

 کجایبا ما  نهایچرا که ا توانن،یسفارت داشته م زهاېرګوطن تنها ان نی..درا.شودیگرفته نم مالیات
 ن،یکن ریساعت تانه ت نیکفر حق سفارت را ندارند...برو گرممالکیکافر را از وطن پراندند ،د یپاچا

 (متن پشتو۱۷۲-۱۶۴پیر،صفحات  یبغداد....")نیکن یوبودنه جنگ یمرغ جنگ

دو جاسوس ورزیده انگلیس چانسلر دسایس مولود ین رسول هللا خادم دبدین سان دیده میشود که 
تخت پادشاهی افغانستان قرار  بر که دست او را از زندان گرفتند و هودیوید جونز انگلیس بود

اگر شاه امان هللا به دستور انگلیسها عمل میکرد، تا روز مرگ خود کس او را از پادشاهی دادند.
افغانستان  استقاللبرپای استعمار بوسه نزد وخود را فدای  اما او تان پس کرده نمیتوانست.افغانس

  وسرفرزای ملتی نمود که قدرش را ندانستند ولی او به آنها عشق میورزید!

 پایان
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