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 Jordan Jubleeاز کلکسیون جوردن جوبلی عکس –دگروال الرنس در وزیرستان 

زدن به اغتشاشات  ناستخباراتی برتانیا در دام صاحب منصبانیکی از جنبه های اغتشاش بر ضد امیر امان هللا خان غازی نقش 

استفاده سوء برتانیا با . است که  به صورت وسیع در کتاب ها و مقاال ت در مورد آن دوره تاریخ افغانستان به آن اشاره شده است

و قدیم توزیع پول و سالح و تبلیغات نادرست مثل نشر عکس های و با استفاده از تخنیک های مدرن  از دین مبین اسالممنافقانه 

اغتشاشات دینی را بر ضد استقالل و بیداری و ترقی افغانستان و شاه آزاد و مستقل به راه انداخته یا وغیره رلکه ثتغیر داده شده م

برای . رد و ادامه خواهد داشتتا امروز ادامه دااین نوع سوء استفاده از دین مبین لسالم و احساست دینی و بودند که بدبختانه 

منافقانه استعمار برتانیا در آن دوره یک نظری بر جاسوس مشهور انگلیس تی ای روشنی انداختن بیشتر در مورد این عملیات 

روشن بسازیم بر اساس نوشته های بعضی نویسندگان غیر افغان الرنس می اندازیم تا باشد که یک گوشه از آن دوره تاریخی را 

   .و پندی بگیریم در مورد امروز و آینده

جاسوس مشهور برتانیا در اوایل قرن بیست عمدتاً بنام الرنس   T. E. Lawrence تی ای الرنسدگروال استخبارات عسکری 

زبان و دین   استفاده و درک قوی ازفعالیت بسیار موفقانه استخباراتی به نفع برتانیا و خاصتاً عربی مشهور است و آن هم بخاطر 

سهم اول و بعد از ختم جنگ جهانی . برای پیشبرد اهداف استخباراتی برتانیا برضد امپراتوری عثمانیو کلچر در عربستان 

برتانیا و تا اندازه ای فرانسه تحت النفوذ و تحت الحمایه صنوعی ممالک مدر شکست امپراتوری عثمانی  الرنس عظیم و  موفقانه

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
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میانه بوجود آورده شد و سرحدات زیاد و  یا و فرانسه در عربستان و شرقفقات بین برتانبر اساس موادر شرق میانه و عربستان 

با خاصتاً آن صاحب منصبان استخباراتی که شناخته شوند مثل هر صاحب منصب استخباراتی و به بعد  2121از سال . کم گردید

دیگری و در احتمالی تا برای عملیات  الرنس نیز از نظر ها دور شد ، در تمام دنیاشیوه و هنر مسلک استخباراتی در نظر داشت 

 . ت زیاد وی این کار مشکلی بودشهرمورد دگروال الرنس و با در نظرداشت  البته در. ی دیگری مورد استفاده قرار بگیردجا

. از برتانیا خارج میشود بار دیگرسال  7بعد از اجرا کرد تا اینکه دفتری ماموریت و میرزائی وظایف مدتی در برتانیا الرنس 

داشت اینست که نظر به ضرورت مسائل منافع ملی و امنیت ریک نکته دیگر که در مورد صاحب منصبان استخباراتی باید در نظ

ی عالیت هانوع و زمان فصاحب منصبان استخباراتی ، میگیرد که تا حد ممکن از افشای  ممالک حد اکثر کوشش صورت یمل

امروز هم  حتی تا وی ی فعالیت هاو در مورد دگروال الرنس و . قبل و در جریان و بعد از عملیات جلوگیری شود درآنها 

به ی از برتانیا را این خروج وسط دولت برتانیا کوشش شده و میشود که وتنظیم شده ت وه شده راادموضع رسمی و نشریات 

ی که در ادر راپور ه. گی کتاب و مقاالت وغیره تشریح کرده اند و میکنند یسندهنو ،وظیفه معمول ، ادییک موضوع عورت ص

صورت گرفته تا به وظایف استخباراتی اشره نشود و اگر  کوششطبق معمول نوشته شده است  شمورد الرنس در این دوره سفر

الرنس از  2116در ماه می سال  ه این به صراحت توضیح  داده شده است ک هر صورت در  .هم شده آنرا آوازه شمرده اند

 درازنیا مقرر گردیده است و بعد از یک مدت رخصتی و راه فه جدید در هندوستان تحت اداره برتاظیبه و برتانیادر  وظیفه اش 

شهر  Drigh Road وظیفه رسمی الرنس  در سرک دریغ رود. به هندوستان میرسد 2117سفر کشتی در اوایل جنوری سال 

. مداد میشودقوای عسکر مستقر برتانیا در کراچی قلهای کراچی به عنوان یک مامور اوراق در یک شعبه میخانیکی تعمیر انجن 

روابطش خراب در کراچی با قومندان قطعه تعمیر انجن بعداً اسناد رسمی برتانیا قلمداد کرده اند که الرنس  همین راپور ها و 

های معمول و  راپور. دگردتقدیم مقامات عسکری در کراچی میاز کراچی  الرنس عریضه تبدیلی 2111میشود و در ماه اپریل 

دو متعاقباً نس به پشاور میرود و الر 2111ماه می سال  16نشان میدهد که در  شده  در مورد الرنس در آن زمان  تنظیماسناد 

واقع میرانشاه در نزدیکی قوای هوائی برتانیا در هندوستان  قرارگاهکوچکترین  ،وظیفه جدیدش منطقهماه می به  11در روز بعد 

 در مورد الرنس توضیح میدهد که این شده در آن وقت تنظیم اسناد معلومات عامه و همان . سرحد بین افغانستان و برتانیا میرسد

در این بک مرزائی وظیفه س   صرف به یک 2111ماه می سال  11هارت استخبارات برتانیا از ، مسلکی و با ممامور نامدار

 . قرارگاه عسکری قوای هوائی برتانیا در میرانشاه مقرر شده است

 :الرنس در ویب سایت ذیل مطالعه شده میتوانددگروال ظاهری در مورد  تنظیم شدهیک نمونه از این نوع راپور 

http://www.telstudies.org/biography/chron_1926.shtml 

وه بر این راپور های رسمی تنظیم شده در هند برتانوی بوده است عال 2111تا  2116ر سالها الرنس ددگروال در مورد این که 

ورت مثال یک عسکر عادی انگلیس به ص. اسناد غیر مستقیم هم وجود دارد که موجودیت وی را در آنجا به صراحت تائید میکنند

: بود چنین نوشته است فرستاده  2111در سال که به فامیلش  ک خطیدر  Gilbert C. G. Lewisنام گیلبرت سی جی لویس ب

در در همین فرقه هوائی  حاالامدار و مشهور شده بود عربستان نجهانی درخبر دارید که همان دگروال الرنس که در جنگ " 

دگروال الرنس را زیاد نده این خط نوشته است که عسکر های عادی نویس ".ار میکنددفتر کعادی امور میرانشاه منحیث یک م

  .نمی بینند

-in-doing-arabia-of-lawrence-was-http://britishlibrary.typepad.co.uk/untoldlives/2012/08/what

.html-afghanistan 

فامیل  در جریان بحث تاریخ کشمیر وشناخته میشود  آسیا متخصص مسائل جنوب  یک محقق برتانیائی هندی االصل کهو اما 

نقد کتاب انگلستان  بنام  را در نشریه مشهور وایت جالبی ریک ، گی قبلی خانم عبدهللا و زنده از رهبران کشمیر، عبدهللا مشهور 

دارد که آن زمان نوشته است که یک تماس با فعالیت های دگروال الرنس در افغانستان  London Review of Booksلندن 

 : در ذیل ترجمه شده استآن قسمت موضوع 

برگشته بود و در این زمان یک ساله در جریان رخصتی از درس در کشمیر دو باره به الهور  27اکبر جهان  2111در سال "

موقعیت که در منطقه اپر مال ( متعلق به پدر اکبر جهان) نیدوس  لصاحب منصب بلند رتبه استخبارات عسکری هم در هوت

http://www.telstudies.org/biography/chron_1926.shtml
http://britishlibrary.typepad.co.uk/untoldlives/2012/08/what-was-lawrence-of-arabia-doing-in-afghanistan-.html
http://britishlibrary.typepad.co.uk/untoldlives/2012/08/what-was-lawrence-of-arabia-doing-in-afghanistan-.html
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بسیار پر به سر دستمال بسته بود تازه بعد از سپری کردن چند هفته دگروال تی ای الرنس که . ی استراحت آمده بودبرا داشت 

بر گشته  به الهوردولت افراطی، در تالش مدرنیت و ضد برتانیا شاه امان هللا در افغانستان در کوشش بی ثبات ساختن مشقت 

ته ک تبلیغات سیاهی را به راه انداخ، یمعرفی کردهعربستان کرم شاه ، یک عالم دینی مسافر از دگروال الرنس خود را بنام . بود

در افغانستان و یک جنگ داخلی را را بر ضد شاه امان هللا تحریک کرده قبایل و گروپ های ارتجاعی تا احساسات مذهبی  بود 

اکبرجهان شاید در . روال الرنس وظیفه خود را در افغانستان تکمیل کرده بود و برای استراحت به الهور آمده بوددگ. آغاز نماید

رابطه بین آنها به حدی زیاد شده بود که پدر اکبر جهان پافشاری آشنا شده بود و  در هوتل پدر خود همین موقع با دگروال الرنس

شاه امان  2111وری سال سه ماه بعد از این تاریخ در ماه جن. ، که آنها قبول کردنددبا همدیگر عروسی کنن فوراً  کرد که آنها باید

یک جنوری  21به تاریخ . آورده شددر افغانستان بر سر قدرت تخت برکنار شد و بجایش یک حکمران طرفدار برتانیا هللا از 

جریده ملکی و "شاعر معروف کپلنگ در آن مینوشت و بنام  تیوقکه یک در الهور استعمار طلب  جریده وابسته به حلقه های

یک معرفی نامه دگروال کپلنگ را در مقایسه با کرم شاه نشر کرد با این  یاد میشد" Civil and Military Gazetteعسکری 

هفته بعد از آن اخبار اما چند . قصد که طرز فکری ایجاد شود که دگروال الرنس و کرم شاه دو شخص مختلف هستند

و  استجاسوس برتانیا کرم شاه همین دگروال الرنس  حاکی از این که نشر کرد  راپوریمنتشره در کلکته Liberty آزادی 

که این افشا شدن فعالیت ها . به صورت مشرح نشر کردو سرحدات افغانستان جزئیات فعالیت های الرنس را در وزیرستان 

غیر قابل تحمل ساخت و امر برگشتن دگروال الرنس به برتانیا  دولت برتانیا در الهور برای دگروال الرنس موجودیت وی  

  " .باقی نمانددر منطقه و بعد از آن تاریخ دیگر هیچ اثری از کرم شاه هم  صادر شد

winter-of-chill-ali/bitter-http://www.lrb.co.uk/v23/n08/tariq 

در اثر تکر چند سال بعد بل از مرگ ناگهانی اش دیده میشود که یکبار دیگر دگروال الرنس به برتانیا برگردانده میشود و تا ق

سال  در مورد وقایع  Bob Feldmanبنام باب فیلدمن از طرف دیگر یک نویسنده دیگر . باقیماند برتانیادر موترسیکل کردن 

 :در افغانستان چنین نوشته است 2111های 

البته این قابل تعجب نیست که ایجنت ها برتانیا یک مرکز دیگر اغتشاش را در صفحات شمال افغانستان ایجاد کردند جائی که " 

ین نقل کرده چنکتاب حقیقت ها در مورد افغانستان و در اینجا فیلدمن از .نیا بنام بچه سقو در آنجا فعالیت داشتبرتانوکر دیگر 

تا پالن  یر برتانیا در کابل داشتفیک مالقات خصوصی با همفریز سنماینده ای وی  تسخیر کابل یبرادر شام حمله : مینویسد

 همفریز  نوشت که در برتانیا Daily Mail    اخبار دیلی میل 2111ی رفبرو 11به تاریخ . حمله و تسخیر کابل را نهائی بسازند

به  تانیا رب عسکریطیارات . اغتشاشیون ممکن ساخت وی و با حمایت ازبچه سقو را  به قدرت رسیدن ینده برتانیا در کابلانم

بعد از اینکه دولت برتانیا حمایت .... .....داخل شده و بر فضای شهر کابل پرواز ها کردندفضای افغانستان  به صورت متواتر

بچه سقو و عساکرش به زودی شکست نادر خان کرد دمحم روع به حمایت از لشکر قومی جنرال خود را از بچه سقو قطع کرد و ش

 " . خوردند

of_07.html-history-peoples-feldman-http://theragblog.blogspot.com/2010/05/bob 
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