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 5 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-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 

 

 ۶۱/۶۱/۱۱۶۶         داکتر عبدالرحمن زمانى

 توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 به مناسبت نودودومین سالگرد استرداد استقالل افغانستان

 (نهم قسمت )

 

 نمونه هاى از فعاليت هاى تخريبى وجاسوسى بريتانوى در افغانستان

 : فورمول نفاق بیانداز و حکومت کن طرح .1

انگلیس ها باور داشتند که  یک انسان یک شتر را هم خورده  و بلع نموده میتواند،  اگر نخست آنرا قطع و پارچه پارچه 

، نه تنها در دوران حاکمیت ى و پارچه پارچه نمودن افغانستان، بى ثباتبراى ضعیف ساختن امپراتورى درانىکند.  آنها 

اه زمان،  شاه قاجارى ایران را به تجاوز بر مناطق غربى افغانستان تشویق نمودند، بلکه پالن استفاده از اختالفات  ش

پسران  تیمورشاه را تهیه نموده و از بین برادران سدوزائى شاه شجاع  درانى  را براى رسیدن به مقاصد خود انتخاب و 

فات  بین سدوزائى ها و بارکزائى ها  )پسران پاینده مممد خان(  هم بهره استعمال نمودند.  عالوه برین آنها از اختال

بعد از آن هم   بردارى  کردند و چند نفرى را استخدام نمودند که تا تأسیس حکومت سپه ساالر مممد نادرخان و حتى

 .    مشغول خدمت بودند

 : استفاده از افراد ناراضى و مهم .2

هاى افغانستان،  ودرصورت سرپیچى آنها براى نصب عناصر دست نشاندۀ خود،  انگلیس ها براى فشار بر حکومت

هم  بعد از اعالن  ۶١۶١برادران ناراض حکمرانان افغان و اعضاى خانوادۀ شان را نزد خود نگهمیداشتند. آنها در سال 

 ویق کردند.پادشاهى غازى امان هللا خان سردار نصرهللا خان را به رفتن به هند بریتانوى دعوت و تش

 :شتن تخم اختالفات وجنگ هاى آیندهتبدیل نمودن سرحدات طبیعى کشور ها و کا .3

جدا  ، خانواده ها و برادران  پشتون افغانستان  را از هم ى دیورند کوشیدند قبایلل خط سرحدانگلیس ها نه تنها با تممی

منطقه مثل جنجال خط سرحدى بین افغانستان و ، جنجال ها و جنگ هاى کشور هاى معاصر کنند، بلکه اگر به اختالفات

پاکستان،  کشمیر بین هندوستان و پاکستان، پاکستان شرقى )بنگله دیش امروزى( و شط العرب بین ایران و عراق 

 . ست هاى استعمارى انگلیس مى یابیمبنگریم ، ریشۀ آنرا در سیا

 : دادن رشوه و تمایف .4

 ۶١۱١در سال  دادن  رشوه و تمایف بمیث یک وسیلۀ خوب استفاده میکردند. انگلیس ها براى نفوذ در حلقات حاکم از

براى بدست آوردن معلومات راجع به اوضاع افغانستان  یا به اصطالح انگلیس ها بمیث وقتى مونستوارت ایلفنسټن 

براى تمکیم مناسبات با سالۀ سیاسى بریتانوى   ۱١نخستین نمایندۀ شان  مأموریت بزرگش را آغاز کرد، این  مأمور 

. انگلیس ها بعداً (۶را با خود براه انداخته بود ) فیل حامل تمایف ۶۱شتر و  ٠۱۱درباریان افغان  یک کاروان شامل بر  

هم با دادن امتیازات مادى، زمین وکرسى هاى دولتى به  چندین خانوادۀ ملک، ارباب، خان و نواب  از ایشان استفاده 

سرحدى آزاد نیز انگلیس ها با دادن معاش، االونس و امتیاز به ملک ها کوشیدند تا توسط آنها مردم را  کردند.  در مناطق

 از جنگ علیه انگلیس بازدارند.

 : نفاق اندازى بین گروه هاى مذهبى .5

یکى از شیوه هاى کهن مورد استفادۀ  استعمار انگلیس هم دامن زدن به آتش اختالفات 

پالن هاى طرح شدۀ  جواسیس استعمار انگلیس، بعد از سه صد مذهبى بود.  این نوع 

سال ، امروز نیز بین مسلمان و هندو، سنى و شیعه، و غیره  در منطقه پیاده میشوند.  

یک جاسوس انگلیس به اسم همفر در کتاب خاطرات کشور هاى اسالمى اش مینویسد 

جواسیسش وظیفه داده که  وزارت مستعمرات  انگلستان ضمن  فعالیت هاى دیگر به 

بود تا اختالفات مذهبى را دامن زده، مسلمانان را در جهل و بى خبرى نگهداشته، 

هرج ومرج و فساد را شایع ، مقامات دولتى را به فساد تشویق، و عالم نماهاى  مربوط 

 .  (۱)به وزارت مستعمرات را در لباس علماى دین  بفرستند

 :ایجاد و تقویۀ مذهب قادیانى  .6

عالوه بر ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختالفات مذهبى، عدۀ زیادى معتقد اند که انگلیس 

ها براى مقاصد استعمارى خود گروپ مذهبى قادیانى را نیز ایجاد و تقویه نمودند. 

( ۶١۱١  ۶١٨١) بانى مذهب قادیانى  یا تمریک  احمدیه،  میرزا غالم احمد قادیانى

از قریۀ قادیان پنجاب  میباشد. او مدعى  تجدد در مذهب  بود و ادعا داشت که بعد 

از حضرت عیسى )ع(، مسیماى  دوم و مهدى آخرزمان میباشد.  او عقیده داشت 
 ميرزا غالم احمد قاديانى
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را انگلیس که استیالى دولت انگلیس در هند یک عطیۀ خداوندى است . او همچنان جهاد مسلمانۀ  مسلمین علیه استعمار 

   .(٨)تمریم نموده و گفت که جهاد فقط در معنى تبلیغ شفاهى میباشد 

 :  ر لباس پیر، ملنگ، تاجر و سیالحفرستادن جواسیس  د .7

۶١۶۶در جملۀ اولین جاسوسان  انگلیس در افغانستان یکى هم  میجر ایلدرد پاتنجر  

م  به اسم  حاجي  پاتنجر تاجر ۶١٨٠ظامى و دیپلومات که در سالاین  فرد ن. بود۶١۸٨

به افغانستان سفر کرد، زیاد کوشید تا براى  رسیدن به مقاصدش با دختر یکى از 

خوانین ازدواج نماید.  او در هرات به حیث یک مالى هندوستانى فعالیت نموده و در 

و مال امام را به پیش میبرد.  وقتى شهر هرات  مسجد جامع هرات  وظایف خطیب

هرات را مورد تهدید لشکر ایران قرار گرفت چهرۀ اصلى اونیز افشا شده و مجبورشد 

 .  (٤ترک نموده  فرارنماید)

کرنیل الرنس  یک جاسوس مشهور دیگر انگلیس بود که تمت نام پیرکرم شاه براى 

، و کوشید این پادشاه مترقى و ت داشتسرنگونى حکومت غازى امان هللا خان فعالی

 ممصل استقالل کشور را به مردم کافر و دشمن رسم و رواج  معرفى کند.

 

ضمن تالش انگلیس ها براى کنترول افغانستان جاسوسان دیگرى نیز فعالیت داشتند. 

حیث سیاح و تاجر  بین تمت نام تاجر اسپ هاى ترکمن فعالیت میکرد. او به   William Moorcroftویلیام مورکرافت 

.  ویلیام مورکرافت  بنا کابل، کندز و بخارا  فعالیت داشتدر همالیا،  پنجاب، کشمیر، پشاور،   ۶١۱١و  ۶١۶١سالهاى 

، ( Abbé Huc) در نزدیکى هاى  بلخ  بمرد، اما به گفتۀ یک مبلغ عیسوى به اسم  ابى حک   ۶١۱١به روایتى در سال  

 السا"  مرکز "تبت"  رسید و دوازده سال بعد هنگام بازگشت به هند بریتانوى در راه کشته شد.   م  به "۶١۱٠او در سال 

یک مأمور دیگر استخبارات نظامى انگلیس بودکه در دوران "بازى  Charles Stoddart ډگروال ریچارد ستودارت  

 خان امیر بخارا دستگیر و در جون توسط نصرهللا ۶١٤۱. او درسال  هرات و آسیاى مرکزى فعالیت داشت بزرگ"  در

به جرم جاسوسى کشته شد. "ارتر کونولى"     Arthur Connollyهمان سال با یک رفیق دیگرش به نام  "ارتر کونولى" 

نیز ضمن فعالیت هاى استخباراتى اش  به منطقه سفر هاى طوالنى داشت. این دو جاسوس وقتى در انگلستان به شهرت 

، که قبالً یهود بود،   Joseph Wolff (1795 - 1862)یک مبلغ مسیمى بنام "جوسف ولف"    ۶١٤١رسیدند که در سال  

 م کردن سرنوشت شان به منطقه سفر نموده  و بعداً خاطرات سفرش را بنشر رساند.  براى معلو

( یک داکتر و جراح انگلیس بود که با الکساندر ۶١۱١۶١٤۱)  Lord Percival Barton( ٥پيرسيول بارتون )داکتر 

در جنگ سال  کناتن  شد،.  او بعداً معاون سیاسى مشناس امور افغانستان بشمار میرفتبرنیس  همسفر بوده و کار

  ۶١٨١۶١٤۱، بعد از فرار امیر دوست مممد خان در سال  خیبر شرکت داشت ۶١٨١

مأموریت پیدا کردن معلومات راجع به او را به عهده داشت ، زمستان را در مغاره هاى 

وقتى کشته شد که قواى انگلیسى در درۀ پروان از   ۶١٤۱بامیان سپرى نموده و در سال

 امیر دوست مممد خان شکست خوردند. قواى 

که به  برنیس بخارا   Captain Sir Alexander Burnes (1805 –1841)الکساندر برنيس  

مشهور است یکى دیگر از بازیگران بازى بزرگ بود که  در لباس سیاح فعالیت میکرد.  

در آمد.  اولین مأموریتش   او در سن شانزده سالگى به عضویت ارتش کمپنى هند شرقى

جمع آورى اطالعات راجع به دریا و درۀ سند بود. بعداً به همراهى  موهن الل  از طریق 

وقتى که  شاه   ۶١٨١.  در سال  وکش به بخارا و پارس سفرهاى داشتافغانستان و هند

ین  شجاع بر تخت کابل نصب شد، برنیس  نیز بمیث ایجنت سیاسى انگلیس ها در کابل تع

او   ۶١٨١آشکار گردید که در بعضى از راپور هاى  فرستاده شدۀ سال    ۶١٠۶کشته شد.  در   ۶١٤۶شد تا آنکه در  

 تقلب صورت گرفته و کوشیده بودند تا نظریات او را به گونۀ دیگرى منعکس سازند. 

 

. ئى و امریکائى نیز کار گرفته اندقابل یادآوریست که انگلیس ها ضمن فعالیت هاى استخباراتى شان از جاسوسان آروپا

(  که بعداً بنام شهزادۀ غور به شهرت رسید، شاید اولین جاسوس  ۶١٩۶۱  ۶٩١١) Josiah Harlan حوزیه هارلن 

،  در شفاخانۀ عمومى کلکتۀ هند مربوط به او بدون هیچ نوع  تمصیالت رسمى  امریکائى در افغانستان  بوده باشد.

، مهاراجاى پنجاب،  و ى چند در خدمت دربار رنجیت سنگهـبمیث جراح استخدام شد. نخست براى مدتکمپنى شرقى هند 

موریت او براى بقدرت رسیدن دوبارۀ شاه شجاع مأ. افغانستان، شاه شجاع، قرار داشت بعداً هم  در خدمت  شاه فرارى

 در امیردوست مممد خان، بخاطرى. او در پشاور با نواب جبار خان، براهائى به پشاور و کابل داشت

 

 

 

 الکساندر برنس

(پاتنجر)حاجي  ايلدرد ميجر  
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مالقات نمود که انگلیس ها میکوشیدند جبار خان را به طرفدارى شاه شجاع، بمیث رقیب 

امیر دوست مممد خان  استعمال کنند.  حوزیه هارلن بعداً به پشتیبانى امیردوست مممد 

خان، یکجا با پسر کوچک او و همراهى یک لشکر بزرگ براى سرکوبى مراد بیگ 

بیک از هندوکش گذشت و فکر کرد که سکندر مقدونى عصر جدید میباشد. او بعد از از

کوچک در سیغان، براى مدتى در غور مهمان  مممد رفیع بیگ، حکمران یک جنگ 

مملى، بود. گفته میشود که رفیع بیگ تعهد کرده بود که اگر حوزیه به غور برگردد، خود 

بعداز آن به شهرت اهند شد.   حوزیه هارلن  و پسرانش بمیث شهزادگان غور شناخته خو

از او بمیث قهرمان داستان " آن مردى  Rudyard Kipling رسید که  " رودیارد کیپلینگ"

 که پادشاه میشد" یادآورشد. 

 استفاده ازجاسوسان هندى در لباس  پیر و ملنگ : .8

از احساسات افغان ها آگاهى داشتند، براى سئو استفاده ازین احساسات از آنجائیکه انگلیس هادر رابطه با عقاید دینى  

کوشیدند جواسیس خود را در لباس روحانیون بفرستند. شاد روان غبار درین رابطه مینویسد که "مستخدمین مسلمان 

رفتند، و روى انگلیسى همینکه رودبار سند را عبور میکردند، هر یک عنوان مال و مولوى و موالنا و شاه و سید میگ

همرفته پرچم "انتى برتش" را جهت اغفال مردم به شانه میکشیدند و سنگ اتماد اسالم و آزادى خواهى هندوستان به 

سینه میکوفتند.  لهذا این ها در نزد مردم افغانستان  و دولت هاى افغانى با شفقت و اعتماد قبول میشدند و قسماً جز 

 .    "(٠فغانستان قرار میگرفتند، آنگاه بنفع خارجى مشغول فعالیت میشدند )مأمورین عالیرتبه نظامى و ملکى ا

عبدالستار شاه  مشهور به  نقاب پوش بود، که در قندهار دسیسۀ ناکام کشتن  شاه  میااز جملۀ این روحانیون یکى هم 

بود، که در قندهار  ىمیا غالم مممد هندزمان را طرح کرد، اما خودش دستگیر و کشته شد. روحانى نماى دیگر 

سکونت داشت  و میکوشید یک دسیسۀ دیگرى علیه شاه زمان را به انجام رساند.  دسیسۀ سقوط شاه زمان به اشتراک 

، زمان ى، خضر علیزى، سلطان نورزى، حكمت سركانى، اسالم پوپلزى، نورهللا بابرى، عظیم الكوز ىپاینده باركز

 هم در منزل او طرح شده بود. شریف قزلباش و ، جوانشیر ، جعفر، جوانشیر ارسالنىپوپلز

 :در لباس غازیان و مخالفین انگلیسفرستادن ایجنت هاى هندوستانى   .9

با آغاز جنگ هاى آزادى بخش  و ضد انگلیس در مناطق قبایلى سرحد آزاد، انگلیس ها کوشیدند براى ناکامى این قیام 

آزادیخواه  به آنجا بفرستند. آنها بعد از جنبش خالفت، تأسیس  حکومت مؤقت هند  ها، ایجنت هایشان را به لباس مبارزین

( و پس از آن جنبش هجرت نیز از همین شیوه استفاده نموده تعداد زیادى از جواسیس خود را در لباس ۶١۶٠در کابل )

 مسلمانان آزادیخواه  و مهاجرین ، به کابل و نقاط دیگر افغانستان فرستادند. 

 : و کشتن  رهبران  آزادیخواه ترور .11

مخالفین انگلیس و کسانى که مانع عملى شدن پالنهاى شان  میشدند،  نه تنها هدف تبلیغات  مختلف تخریبى  جواسیس و 

دست نشاندگان شان قرار میگرفتند،  بلکه در پهلوى تالش هاى ترور شخصیت شان، بصورت فزیکى نیز مورد حمله 

موز یا آشکارا کشته میشدند.   طور مثال  موهن الل  براى کشتن آنعده از رهبران ملى و قرار گرفته و بصورت مر

قومى ایکه با انگلیس ها مخالفت میکردند، پول زیاد بمصرف رساند. کشته شدن عبدهللا خان اچکزى، تالش براى کشتن 

ن او در جالل آباد، و مسموم شدن  میرمسجدى خان  و امین هللا خان لوگرى،  سؤ قصد بر وزیر اکبرخان و مجروح شد

ده ها نفر دیگر  را میتوان  بمیث نمونه ذکر کرد.  سلسلۀ کشتن و ازبین بردن مخالفین انگلیس، بعد از جمع شدن  دامن 

استعمار مستقیم در کشور و منطقه نیز ادامه یافت .  که مثال هاى زندۀ آن شهادت غازى میرزمان خان کنرى در  ماه 

 کومت غازى امان هللا خان و لست طوالنى قربانیان استبداد حکومت خاندانى بعدى میباشد.  هاى اخیر ح

 :لیس و دست نشانده هاى افغانى شانحکمرانان طرفدار انگ .11

به گفتۀ مممد ولى، نویسندۀ کتاب توطئۀ انگلیس در سقوط دولت  اعلیمضرت  غازى امان هللا خان، "مستشرقین انگلیس 

مردمان مشرق زمین را درک کرده میدانستند که عملى ساختن پالن هاى شان  توسط یک بریتانوى نا خواص و  عادات  

ممکن است، مثالً براى مردم افغانستان  حتى شاه شجاع غیر قابل قبول بود، چه میرسید به آنکه آن وظایف مستقیماً 

ق پالن شان توسط خود افغان ها پرداختندو براى توسط مکناتن یا الفنستن  در منصۀ اجرا در مى آمد، ازین سبب به تطبی

 این کار از دولت مردان تا روحانیون، از سیاسیون تا دزدان و رهزنان  را جمع نمودند".  

انگلیس ها خصوصاً به اشخاصى شدیداً ضرورت داشنتند که صاحب  صالحیت هاى سیاسى، روحانى و نظامى بودند، تا 

 ( . ٩طقه  به آتش اختالفات و نفرت بین مردم دامن زده امنیت را خراب کنند )براى رسیدن به مقاصد خود در من

 فعالیت  جاسوسان و تخریب کاران  در لباس مال هاى دیوبندى : .12

مدرسۀ دیوبند در منطقۀ دیوبند شهر اوترپردیش ، در یکصد مایلى شمال "دهلى" در هندوستان  موقعیت دارد.  در 

،  به شمول شیخ الهند موالنا مممودالمسن،  عدۀ زیادى از علماى اسالمى  ازین مدرسه ۶١و اوایل قرن  ۶١اواخر قرن 

فارغ شده اند.  فارغان این مدرسه به نوبه در مناطق خود مدارسى را تأسیس  و در پاکستان امروزى پیروان زیادى 

دوم اینکه مسلمانان تنها سرحدات فادار اند. دارند.   آنها معتقد اند که نخست مسلمانان به دین و بعد از آن به کشور شان و

 حوزيه هارلن
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دینى  را میشناسند، نه سرحدات ملى را.  و سوم اینکه براى حمایت از مسلمانان حق و وظیفۀ رفتن و جهاد در هر کشور 

 را دارند.  

مذهبى  خواهان مدرسۀ دیوبند گرچه  یک مدرسۀ علوم دینى بود،  اما مجاهدین زیادى را تربیه کرد که  به اساس احکام 

ن در مبارزات و فعالیت هاى آزادى هند از چنگال استعمار انگلیس بودند. شاگردان این مدرسه نسبت شرکت فعال شا

 ، بمیث مبلغین قابل اعتماد در قلوب مردم هندوستان جاى گرفته بودند. سیاسى

دند،  براى خنثى کردن آن  تعداد زیادى از چون انگلیس ها تأثیرات مدرسۀ دیوبند  را در جامعۀ هند به نفع خود نمیدی

عمال خود را شامل این مدرسه کردند تا بعد از فراغت زیر نقاب دیوبند در خدمت استعمار انگلیس باشند.  البته این یک 

ضربۀ سختى بود به شهرت نیک مدرسۀ دیوبند.  انگلیس ها در دوران سلطنت امیر حبیب هللا خان و غازى امان هللا خان 

عدادى ازین مالهاى دیوبندى  را به افغانستان فرستادند.  برعالوۀ تبلیغات علیه دولت امانى،  شخصى به نام مال ت

غازى امان هللا خان را از بین عمادالدین  هندوستانى به کمک همکارانش در قسمت پل قرغۀ راه پغمان کوشش نمود 

 ببرد.   

بعد از استرداد استقالل افغانستان فعالیت هاى 

جاسوسى و تخریبى انگلیس ها شدت یافت . 

آنها با استفاده از تجارب جنگ هاى اول و دوم 

افغان و انگلیس،  سیاست تخریبى شدید خود را 

نوین آغاز نمودند.  این سیاست استعمارى 

کنترول کشور توسط خود افغان ها را در بر 

داشت ،  چون در صورت اشغال مستقیم  افغان 

ها دشمن خود را شناخته  و در مقابل شان راه 

خود را تعین کرده میتوانند، لذا فرستادن یا به 

قدرت رساندن عمال شان تمت نقاب 

شهروندان داخلى ، مردم  را غافل گیر نموده  

 گم میکند.  و  راه شانرا 

به قول شادروان غبار سیاست دولت انگلیس 

در رابطه با افغانستان در مراحل مختلف یک هدف و ستراتیژى واحد را تعقیب نموده و آن  چه از  طریق  جنگ و 

اشغال نظامى، چه از طریق  پالیسى  به اصطالح همکارى و کمک "ولسلى" ، چه از طریق تجزیه و تقسیم، چه از 

ترول توسط حکومات افغانى، مملکت را به شکل پارچه پارچه شده و ضعیف و مجزا از جهان و متروک و طریق  کن

منزوى نگهدارد، استقالل سیاسى و ارتباط او را با دول جهان مهدوم نماید، از نشر تمدن و فرهنگ جدید جلوگیرى کند، 

قرار دادهمجبور به توصل به خود نمایند، در عین  ملت را در نفاق و خانه جنگى نگهدارد، دولت ها را طرف تنفر مردم

حال کشور را با تبلیغات وسیع خود به صفت جهل و وحشت و دزدى و دروغ گوئى بدنیا معرفى کرده، هیچ نوع فضیلت 

و افتخار تاریخى برایش نگذارد. مخربترین پالیسى انگلیس ها در افغانستان، همانا کنترول کشور بواسطۀ امراى آن بود. 

زیرا در صورت استیالى مستقیم، مردم کشور دشمن خارجى را تشخیص کرده و خط سیر خود را در برابر او تعین 

کرده میتوانستبد، در حالیکه نفوذ دشمن در زیر نقاب داخلى، این خط سیر را مغشوش میساخت و تخریبات دوامدار راه 

 ( .  ١خود را در بین جامعۀ افغانستان گشاده میرفت )

به وضع  فعلى افغانستان و موجودیت و نقش قواى نظامى انگلیس در چوکات قواى  ناتو بنگریم، مشاهده میکنیم که اگر 

با وجود تغیر شیوه هاى استعمار کهن به استعمار نوین و باز به نظم نوین جهانى ، پالیسى انگلیس ها در رابطه با 

 افغانستان تغیرى ننموده است .

 

 )ادامه دارد( 

 

 شت هایاددا

۶   .Loyn, David (2009)    ۶۶. ) اشغال دوصد سالۀ افغانستان توسط انگلیس ها، روس ها و امریکائى ها( صفمۀ. 

۱  .Memoirs Of Mr. Hempher, The British Spy To The Middle East اعترافات يک جاسوس انگليس، سنديست  یا

به اسم همفر منسوب شده است.  اين جاسوس به لباس يک مسلمان در کشور  ٨١که به يک جاسوس انگليس در قرن 

. در مقدمۀ نسخۀ هاى مصر، عراق، ايران، حجاز و ترکيه مأموريت  ضعيف ساختن مرکز خالفت عثمانى را داشت  

بچاپ رسیده است، ذکر شده است که در دوران جنگ جهانى دوم آلمانى ها براى افشا  انگلیسى این کتاب که در بمبئى

کردن چهرۀ اصلى امپریالیزم انگلیس، خاطرات این جاسیس انگلیس را بشکل یک داستان سلسله وار در مجلۀ شپیگل به 

تبار ساختن مممد ابن عبدالوهاب نشر سپردند. این کتاب توسط مسلمانان وهابى تقبیح شده و تالش انگلیس ها براى بى اع

 دانسته شده است..      

 امان هللا خان  ىغاز يک مال با همکارانش بعد از تالش کشتن دستگيرى 
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و همچنان   ٤١١، ص  . افغانستان در مسیر تاریخ (۶٨٠٠) .  غبار، میر غالم مممد ٨
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirza_Ghulam_Ahmad    

در دوران مماصرۀ هرات موفق شد از هرات فرار کند. او در حملۀ اول انگلیس ها  Eldred Pottinger اتینجر. ایلدرد پ ٤

بر افغانستان شرکت داشت، بعد از کشته شدن مکناتن  در کابل به ریاست نمایندگى سیاسى انگلیس ها رسید. ریاست 

مسؤل شکست جنگ اول افغان و انگلیس شناخته شد. مذاکرات خروج  قواى انگلیسى از افغانستان را به عهده داشت و 

حین تبلیغات در کوهستان کاپیسا توسط افغان ها دستگیر و به وزیر اکبرخان سپرده شد، اما چند ماه  ۶١٤۶او در سال

تینجر  بعد به کمک  قواى جنرال پالک از زندان  رها و از قتل عام قواى انگلیسى در درۀ خیبر نیز جان سالم بدربرد.  پا

 .       انگ کانگ به اثر تب ممرقه درگذشت( در ه۶١٤۱۱یک سال بعد )

 .۱١٨.  قاموس بیوگرافى هندى، ص  ١

 .  ٤١١، ص  . افغانستان در مسیر تاریخ(۶٨٠٠) .  غبار، میر غالم مممد ٠

  Lady Florentia Sale (1790-1853). براى معلومات بیشتر راجع به جواسیس انگلیس میتوانید به کتاب  لیدې سیل   ٩

امیردوست مممد خان"  از موهن که به نام "شبیخون افغان" توسط میر عبدالرشید بیغم  ترجمه شده است، کتاب "زندگى 

، کتاب "افغانستان در مسیر تاریخ" ازمیر غالم مممد غبار، کتاب "برگ هاى از تاریخ معاصر وطن ما" از الل

 جعه کنید.عبدالرحیم شیون  وکتب دیگر مرا

 ٤٤١و  ٤٤٤، صفمات   . افغانستان در مسیر تاریخ(۶٨٠٠) .  غبار، میر غالم مممد ١
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