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 احمد فواد ارسال: نویسنده

 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی

منطقوی تمرکز در /ماستری در مطالعات امنیت ملی 

 فارس/جنوب و مرکز آسیا و خلیج عرب

 

 2112/31/6تأریخ

 یخیرات سیون تسد تالاقم رشن رد بحاص یرارحا زا ینادردق

 ناسیون ضیرقت زا داقتنا و یلع رفعج اقآ نبا یلع یبلکازرم

 یداهرف ناور رتکاد و رکاک نسح رتکاد

منشی  مرزا کلبی علی ابن آقا جعفر علی، اقدام محترم احراری را در تهیه و نشر مجموعه مقاالت تاریخی                        
امیر دوست دمحم خان را به محترم احراری تبریک میگویم و مطالعه آن را به تمام افغان های که به تاریخ و ادبیات افغانستان 

مرزا  یک مطالعه اولیه این اثر تاریخی. کار محترم احراری کار بی نهایت ارزشمند و قابل قدر است. عالقه دارند توصیه میکنم
بلکه   واقعه نگاری نیست، کی  صرفا  Primary source   علی نشان می دهد که این سند درجه اول کلبی علی ابن آقا جعفر

 نیا هعلاطم  .توضیح علت ها هم در بهترین نوع نثر و نظم مروج آن زمان در آن عرضه شده است و لیلحت یتح و مهم تامولعم
 لیلحت ورگید عبانم طسوت تامولعم قیدصت ، تامولعم هئارا رد دنا هدش هتشون عیاقو ینیع نادهاش طسوت هک لوا هجرد راثآ عون
اسناد درجه   به نظر من اگر در پهلوی دیگر توضیحات و تشریحات در مورد این مقاالت که .تسا دنمشزرا رایسب یخیرات عیاقو

این هم یاد آوری میشد که کتاب در کجا و چگونه در اختیار محترم احراری قرار گرفته است   رده میشوند ،اول تحقیق تاریخ شم
و اگر یک یا دو عکس نسخه اصلی در روی جلد ویا در پهلوی عکس های دیگر که از موزیم ها گرفته شده است در خود این   ،

    .دشیم تاعارم رتبوخ نآ بتارم هلسلس یمسر دانتسا رظن زا و ارزش آن زیاده تر و معتبر تر میشد ،کتاب هم نشر میشد 

معلومات بسیار آموزنده و  منشی امیر دوست دمحم خان مرزا کلبی علی ابن آقا جعفر علی،به نظر من مقاالت                       
در پوهنتون ها به  تحقیق لوغشممفید در مورد یک دوره تاریخی افغانستان برای ما عرضه میدارد و منحیث یک شاگرد هنوزهم 

 رد ،شتر کرده اند را تشویق به تحقیق بی" جوانان دانشگاه ها " این رساله  52پیشنهاد محترم داکتر روان فرهادی که در صفحه 
 ناغفا نیزو تیاس بیو رد ار یرارحا مرتحم هدش هضرع باتک مه بناجنیا ، یداهرف ناور مرتحم یاهاگشناد نیبطاخم یولهپ
عرض  لیذ حرش هب  مرتحم ناسیون ضیرقت چند سوال و تبصره را در مورد همه زا لبق و هدرک هیلوا رورم کی نیالنآ نمرج

 :میدارم

   :محترم استاد کاکر در مورد امارت امیر دوست دمحم خان چنین فرموده اند: اول 

شاه،  نه شد، امیر به ملقب چرا دوست دمحم سردار اینکه درباره"                              
عاّمه،  ذهنیت قرار که باشد این شاید درست توجه. است ارائه شده زیادی توجیهات بودند، ملقب آن به سدوزایي حکمرانان که

حکمراني  مستحق کبیر احمدشاه خاندان تخت و تاج مدعي افراد
بود،  افغانستان دوم پایتخت که را پشاور رنجیت سنگه، سرکردگيهب پنجاب هاي سیکه چون اینکه دیگر شدند مي خوانده افغانستان

خواندند  مؤمنان قومندان یعني امیر را دوست دمحم نموده، سنگ اجتماع سیاه موضع در دیگر سال کابل بزرگانبودند، کرده اشغال
 حکمرانان سمير لقب بعدها امیر لقب .کنند جهاد ها سیکه علیه او سرکردگي به که

 (25صفحه ." )عوض کرد شاه به را آن هللا امان آنکه تا شد افغانستان
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 هدوب هدش هئاراو امارت برای جهاد علیه رنجیت سنگه توجیهات  ،توجیهات احترام به پادشاهی درانی                               
 نیا ایآ ؟ظاهری  ای و تسا یعقاو للع تاهیجوت نیا ایآ هک تسنیا رد نم لاوس .تسا هدوب اه باتک یضعب رد هدش لوبق و تسا
 ره زابه نظر من  ؟هنای و دراد هقطنم رد ار ایناترب فادها و اه تیلاعف یناشن مادک داهج و مالسا هفافل رد تراما هب یهاشداپ لیلقت
 نآ رداضمحالل امپراتوری درانی   نقش برتانیا و کوشش آن برای راثآ هک دوش هدید و دوش هدافتسا دیآ یم تسدب هک یرثا و دنس
ایجاد فتنه و ازدیاد خانه جنگی   پراتوری مغلی و درانی بامحالل افعالیت استعماری برتانیا در اضم زا همه ام ؟هنایو دوشیم هدید

 نیا و ،میتسه ربخاب با فعالیت های استخباراتی وبا تشویق یک جانب جنگی و کمک به جانب دیگر جنگی در تضعیف هر دوجانب
آغاز شده بود و این صفحه تاریخ افغانستان از آن  2382سال ها ی پیش از  قوف دراوم رد هیناترب تیلاعف هک هدش تباث زورما مه

در ضمن یا آوری یک تعداد  52ی ابن آقا جعفر علی نویسنده این مقاالت تاریخی در صفحه مرزا کلبی عل  .مسثتی بوده نمیتواند
 صاحب تبریزی، خان آگاهان، عبدالصمد بسالت و تهور جاهان عالی با: " از قومندانان جنگ همرکاب امیر چنین مینویسد 

" آیا این از امکان دور است که این     ....."  و سهامت انگیز خان شهامت و انگریز، کیورک صاحب و آشوب خیز، پلتن قانون
و یا همکاران پوشیده ویا دست نشانده های وی در قالب مال و فقیر وغیره ویا دیگر مامورین استخباراتی " کیورک صاحب انگریز

رنجیت سنگه داده  نه شاه را برای امیر دوست دمحم خان و قومندانان جهاد بر ضد  برتانیا این پیشنهاد که امیر رهبر جهاد است و
  باشند؟

در 1835در استرداد پشاور در سال   امیردوست دمحم خان  در مورد یک واقعه مشخص ناکامی یداهرف ناور رتکاد مرتحم :دوم
 :چنین مینویسند 18صفحه 

دمحم  دوست امیر احتمالی اقدام تا بسازد طرفدار را خان سلطان دمحم تا داد وظیفه هرالن به سنگه رنجیت 1835 اپریل ماه در" 
سوال من در اینجاست " .داد نتیجه هرالن اقدامات نداشتند، هم اتفاق با پشتون قبایل چون .شود ناکام پشاور گرفتن باز برای خان

مرزا کلبی علی ابن آقا  تالاقم نیمه رد که آیا چرا این قبایل پشتون تا سرحدات پشاور اتفاق داشتند و بعد از آن بی اتفاق شدند؟
ت آیا هارالن ویا دیگر جواسیس برتانیا و رنجی  .دنتسه هگنس تیجنر دضرب تکرح رد ماوقا و لیابق همه هک دسیون یمجعفر علی

سنگه در ایجاد و دامن زدن و تزئید این بی اتفاقی رول نداشتند؟ مرزا کلبی علی ابن آقا جعفر علی که محترم فرهادی وی را 
تا حد توان خود در داخل تشریحات کشت و مات سطرنج یک تحلیل عرضه  22صرفا  یک واقعه نگار معرفی میکند در صفحه 

 :دنادیم تسکش نآ ثعابقبایل پشتون بی اتفاق را  هک داکتر فرهادی لیلحت زا تسا توافتممیدارد و آن تحلیل 
برده  بسر رنج و تعب انواع به شطرنج ههای پیاد چون»

گر غم بند فرزین و اندوه رفتار کج فیل پایمالی به عمری گویان... و سکنی محل هذالبلد نبود، متصور ایشان شدن برون رخ چون
مستوجب  آید، مات خانه در که خورده ِکشت شاه پیوسته،چون فتار و

بیرون  انبساط از خالی بساط دائره از پا البدا   .گشته آزار چندین
سختی  روز رفیق و یالمودت ذ شفیق را سنگ رنجیت و کردند نمی
 ."ورزیدند نمی عدول او گفته آورده از بجا بود آن در او خواهش چه هر به خودهادانسته، شدت و

 هب .تسا توافتم نوتشپ لیابق یقافتا یب ریبعت زا مهنآ هک دننکیم یروآ دای ار ناخ دمحم تسودریما ناردارب یقافتا یب رکاک رتکاد
 هچ هب و اه تسد مادک ؟ تسا هدوب هچ یقافتا یب لماع هک دوش هدیسرپ عبانم رگید و دنس نیا زا هدافتسا اب تسا رتهب نم رظن
  . دنا هدرک راک دروم نآ رد یوحن

 ،دوش هعلاطممنشی امیر دوست دمحم خان  مرزا کلبی علی ابن آقا جعفر علی، قوف لیلحت نیمه رگا نم رظن هب ، تروص ره رد
 هک دوشیم هدید ،دراذگیم یو رب یداهرف ناور رتکاد هک راگن هعقاو هدننک دیق ناونع زا  تسارتالاب و رت هتخپ یو نم رظن هب هک

 یو هتشون یوتحم دنکیم تبحص هریغو هگنس تینجر هراب رد یتقو رگید یاج دنچ رد هکلب اجنیا رد اهنت هنمرزا کلبی علی 
 .تسا راگن هعقاو کی زا رتالاب

 یرد هب اکیرما یلخاد گنج یرکسع یاوق رد یئاکیرما نالراه حیضوت رد یداهرف ناور رتکاد هک دوشیم یروآ دای همتاخ رد
 ناتسناغفا رد هک تسا اه ناغفا یارب یداهرف ناور رتکاد ضیرقت نیا رگا .تسا هدوب لن  لک   نالراه یرکسع هجرد هک دنا هتشون
  دنا هتشون اه یناریا یارب یداهرف ناور رتکاد ار ضیرقت نیا رگا .دنیوگیم لاورگد یسیلگنا  Colonel   هب یلم یودرا رد
 .دوبیم رتبسانم مه بصنم بحاص حالطصا دنرادن لوبق ار لاورگد رگا ای و دنتشون یم گنهرس دوب رتهب

  

 


