
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٦از ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 م٢٠٠٨/ ١٠/ ٢٨                 کانديدای اکادميسين سيستانی
                          

 
  عاقبت جاسوسی به متجاوزين، به روايت يک جاسوس

  

  
  م١٨۴۶موهن الل جاسوس  در

  
 درافغانستان ١٨۴٢ -١٨٣٩ کشميری ، يکی از زرنگ ترين ومحيل ترين جواسيس انگليس درسالهای موهن الل

وتباهی قشون انگليس در افغانستان به انگلستان رفته وبرای تبرئه خود وحفظ پرستيژ انگليسها وی بعد از اخراج  .بود
 در انگلستان به چاپ رسيده ١٨۴۶نوشته که درسال " زندگی اميردوست محمدخان"کتابی در دوجلد تحت عنوان 

ترجمه ودرسال های )  يانداکتر سيد خليل اهللا هاشم(  سال بعد از طرف يکی از افغانان مهاجردر امريکا١۶٠و
هرباری که من به اين کتاب رجوع ميکنم ، نکاتی درآن  توجهم را جلب ميکند، .  به چاپ رسيده است٢٠٠۶ و٢٠٠٢

  .که فکر ميکنم برای بسياری از ما  افغانان تازه  وآگاهی دهنده است
به نقش موهن الل در استخدام افراد در اين کتاب ما نه تنها با شخصيت های مبارز وملی خود آشنا ميشويم ، بلکه 

موثر در دستگاه دولت اميردوست محمدخان ونيز دستگاه حکومت شاه شجاع و چهره هايی وطن فروش وخاينان ملی 
نيز آشنا ميشويم که بخاطر پول ومنافع شخصی چگونه برای بيگانه ها ومتجاوزين جاسوسی ميکنند، تا مردم وطن 

اين چهره های خود فروخته نيز بايد برای نسل . استعمارگران درکشور بيشتر گردددچار ذلت وزبونی وسلطه وعمر 
های حال وآينده معرفی گردند تا درس عبرتی باشد برای ديگران که اين مطالب را ميخوانند، از قبيل حاجی خان 

ب شريف خان  سرلشکر سرداران قندهاری ،ومال نصوح پيشکار بلند مرتبت سردار کهندلخان قندهاری ،نايککا
،مير حسن، شاه جی، مال )مشهور به بچه پهلوان( وخان شيرينخان چنداولی وجان فشان خان پغمانی وتاج محمد

عباسخان، شاه غاسی، سيد مرتضی شاه  احمدبرنج فروش، غالم خان پوپلزايی ،مهرعلی خان، علی ميرزا،
کسيکه خودش نيز در (ميرزا خانمحمدجوانشيرکشميری،غالم حسن خان قزلباش ، شيرعليخان جوانشير، آغاحمزه، و

، مستوفی عبدالوهاب درانی ، سردار عبدالرشيد محمدزائی وغيره که )جلسه شب اول نومبربرای قيام اشتراک داشت
عاقبت شومی در انتظار شان است و برخی از اينها حتی بعد از فرار به هندوستان به حال زار وابتر روزگار می 

صفحات .(ی باز گشت به کشور خود را نداشتند ونام بدی از خود درتاريخ گذارشتندگذشتاندند، ولی رو
 ) ٢،ج١٣۴،٣٨٢،٣١٠،٢٩٢،١٨۶،٣٨٣،٣٨۴

بطور نمونه ازجاسوسی غالم خان پوپلزائی برضد دولت امير دوست محمدخان يادآور ميشويم که کار کردهای 
هنگاميکه من از مشهد به « :موهن الل ميگويد. داشتاوبرای خوش خدمتی به بيگانه چه پيامد ناگواری برای اودر بر

پشاور برمی گشتم، درمسير راه من در کلکته باغالم خان آشنا شدم واو مرا برای نان شب دعوت کرد واين شناسائی  
هنگام اشغال قندهار ....[ودوستی باالخره منجر به آن شد که بعدا او بحيث مخبر وجاسوس من درکابل مقرر گرديد

از قندهاردر تحت هدايت ومراقبت آمرين انگليس، من حوالًه مبلغ چهل هزار ] ١٨٣٩قشون انگليس در بهارتوسط 
روپيه را برای غالم خان بکابل فرستادم که درآن زمان پر آشوب توسط يک صراف شکارپوری بنام 

تا درکابل بمقابل امير دوست اوليای انگليس از قندهار به غالم خان هدايت داد .درکابل به او پرداخته شد»پوکهار«
غالم خان توانست حمايت و همکاری حافظ جی ، . محمدخان آشوب وبی امنيتی ايجاد ومردم را بضدامير تحريک کند

او همچنان موفق شدحمايت وهمکاری خواجه خانجی ساکن عاشقان .فقير معروف کابل وپسر ميرواعظ، را ،تامين کند
ديگر مقيم کابل، چه درانی وچه قزلباش رابرای شاه شجاع وانگليس جلب وعارفان ويک عده مشاهير وخوانين 

 ) ٢، ج١٨۴ ،٢٠١،١٩٩صص ( » . وتامين کند
انگليسها ميدانستند که آسان ترين راه اغوای مردم، جلب روحانيون متنفذ است وبه همين دليل غالم خان پوپلزائی با 

ت هزار روپيه توجه وهمنوائی روحانی شهرحافط جی را بسوی آگاهی از اين رازقبل ازهراقدامی با پرداخت مبلغ هش
درحالی که برادران ديگر حافظ جی ، ميرحاجی ومير آفتاب عناصر ضد انگليسی بودند . شاه شجاع جلب کرد
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اما شخص حافظ جی با همه خوش خدمتی به .وتاخروج انگليس از کابل همواره در صف مبارزين ملی قرار داشتند
. يسها يک سال بعد مورد بی مهری وخشم اوليای امور انگليس قرار گرفت وبه هندتبعيد گرديدشاه شجاع وانگل

  )٢۶٩همان،ص(
غالم « : پايان سرنوشت جاسوسی غالمخان پوپلزائی نيز خواندنی وعبرت انگيز است، از قول موهن الل ميشنويم

 واراکين دولت او بارتباط طرزاداره خان مشوره وخدمات نهايت ارزشمند باوليای انگليس وهم بشخص شاه شجاع
مملکت تقديم نموده، ارزش خدمات او خصوصًا در دوصحنه، يکی بهنگام ظهور امير دوست محمدخان درکوهستان 

درکابل، )۴٢-١٨۴١(که برای جنگ با انگليس احضارات گرفته بود، وبار ديگربهنگام مصيبت بزرگ درسالهای 
رمقابل خدمات ارزشمند غالمخان وعده های تحريری وهم شفاهی دادند که گويا او انگليسها د. غير قابل جبران ميباشد

را برتبه ومقام ميراثی اش ميرسانند، وعالوتًا وعده کردند امتيازات وهم مستمری دايمی از طرف دولت انگليس وهم 
انگليسها ازجانب . ا نگرديداز جانب شاه شجاع باو داده خواهدشد، اما هيچيک از تعهدات مذکور هرگز در مورد او ايف

خودبرای مردم وکسانی که خدمات ارزشمند به نفع انگليس انجام ميدادند، وعده های بلند بااليی ميدادند، ولی اين وعده 
غالمخان پوپلزائی که هنوزهم به ايفای وعده های دولت انگليس اميدواربود، . ها فقط درقالب الفاظ باقی ميماندند

 وهمکاری خود با انگليس تا زمانی منصرف نشد که سپاه انگليس مجبور به ترک افغانستان ازاخالص وعالقمندی
غالم خان زمين وجايداد وحتی خانه نشيمن  وهم اقارب ودوستان . آنگاه اونيزبه تعقيب انگليسها به لوديانه رفت. گرديد

غالم خان . ری درکشورهند مقيم شدخود را بخاطر نزديکی وخدمت وتعلقيت به انگليس از دست داد وبحيث يک فرا
خود راجواب داد، اسپها وهر چيز قيمتدار خود را فروخت وبعد " مستخدمين"آنقدرفقير وناتوان شد که در لوديانه 

ازآن به فاقگی بسر ميبرد، درحالی که مريض وزمينگيرهم شده بود، تا باالخره بوضع فجيع  وفات يافت و يک 
 )٢،ج٢١٠ص( » ! ر و پر از محنت ورنج از خود بجا گذاشتخانواده نهايت ناتوان و فقي

ما توانستيم همکاری « : درجای ديگری موهن الل ازوعده خالفيهای انگليس با افغانهای اغواشده يادميکند و ميگويد
مالنصوح را که مشاور بلندمرتبت سرداران قندهاربود، در برابر اعطای يک سند تحريری که تضمين پرداخت 

بمقابل اين عطيعه وتعهد، اوحاضرشده بود تا سرداران قندهار را . تمری عمری را به او ميکرد، بدست آريممعاش مس
مال نصوح به ماموريت خود موفق شد، چونکه دراثر مشوره های . از مقابله با سپاه برتانيه منصرف بسازد

رادر برابر خدمات او ايفا نمايند، درصدد اوسرداران بايران فرارکردند، اما انگليسها که نميخواستند تعهدات خود 
بهانه جوئی و يافتن قصور او برآمدند، مثًال ميگفتند که، سرداران بحاطری از قندهارفرار کردند تا درآينده بتوانند با 

يا اينکه ميگفتند سرداران بامشاهده قدرت سپاه برتانيه وپيوستن حاجی دوست محمدخان درانی به !  انگليس بجنگند
ًه ما از ما ترسيدند ومجبور بفرارشدند، با اين نوع بيانات گويا انگليسها ميخواستند بگويند که خدمات ومشوره جبه

همان (».های مالنصوح به فرارسرداران موثر نبوده، لهذا او مستحق معاش مستمری نميباشد
 دوم کتاب خود توضيح  جلد١٠٩موهن الل داستان استخدام مالنصوح تاجر معروف را درصفحه )(١۴٩،ص٢اثر،ج

 .)داده است
عبدالوهاب خان مستوفی دومين شخص از قوم درانی بود که دراثر تخطی برتانيه از تعهداتی که به او کرده بود « 

درحاليکه خدمات مهم وباارزش اين شخص هم شفاهی وهم تحريری از طرف اوليای انگليس قبال .... متضرر شد
وليای انگليس خودشان انعام وپاداش او را ميدادند، فقط معرفی خطی برای او به تصديق شده بود، اما بعوض آنکه ا

شاه بمالحظه اين معرفی خط . عنوان منشی شاه شجاع دادند و درآن نوشتند که او يکی از هواخواهان شاه شجاع است
وهاب هرچه از خود وعبدال. هرگز صادرنشد" امرشاه"اما » امرخواهدشد«:فقط همين قدر به عبدالوهاب گفته بود

  )٢،ج١۵٠همان ،ص(».داشت درکابل مصرف کرد ومايوس برگشت
  

  :تالش در جهت رهائی اسيران انگليس
خان موهن الل، اين جاسوس فعال انگليس در روز اول قيام کابل، هنگام فرار از سوراخ ديواری دستگير و در منزل 

 شيرينخان به حيث دوست صادق انگليسها شناخته ميشد،  زعيم قزلباشها زندانی شد،اما ازآنجائی که خانشرين خان
موهن الل تمام اطالعات جاسوسی خود را توسط خانشيرين خان برای خنثی کردن عمليات نظامی  مجاهدين  وايجاد 

نمونه کوچک  خدمات جاسوسی او را در جهت  رهائی اسيران انگليس از طريق . تفرقه ميان شان به پيش می برد
وت به سردار اکبرخان ومحمدشاه خان غلزائی و صالح محمدخان وايجاد نفاق بين سران ملی در ذيل پيش نهاد رش

  . مالحظه می کنيم
 که توسط  شمس الدين خان، بطوربيرحمانه وظالمانه شکنجه وزجر ديده Palmerدگرمن پالمر:" موهن الل مينويسد

اين کار توسط دوست . راقبت محمداکبرخان قرارگرفتندبود، با عده ديگر منصبداران بکابل آورده شدند ودر تحت م
صادق انگليس خانشرين خان انجام يافت، چونکه او شک وترديد محمداکبرخان را در باره شمس الدين خان تحريک 
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کرد،زيرا به او گفته بود که شمس الدين خان بطورعليحده ومستقل درباره رهائی اسيران با مقامات انگليسی درتماس 
." ( را نزد انگليس حاصل نمايد)محمداکبرخان(ه بوده وشايد در زمينه حسن نظرانگليس ودست باالتراز اوومذاکر

  )٣٧٧، ص ٢ج
محمداکبرخان که اکنون باالی ساير سران اقوام ]سردار [١٨۴٢ جون ٢٢بتاريخ :" موهن الل در موردخود مينويسد

 بخانه خان شيرينخان فرستاد که مرا قاپيدند وبخانه ای علويت واولويت احراز کرده بود، يک گروپ سپاهيان خود را
بعد ازآنجا مرا بخانه محمد ميرزاخان بردند که سلطان . بردند که جگرن پاتينجروتورن مکينزی آنجا در اسارت بودند

 .جان آمر آن بود، واز آنجا به مالجالل اچکزائی سپرده شدم که مرا شکنجه ميکرد وبه انواع مختلف زجر ميداد
 جون مرا از خانه مال جالل ظالم بيرون ساختند وبخانه ای آوردند که جگرن پاتينجر، تورن کانولی، تورن ٢٩بتاريخ 

دراموند، تور تورپ، تورن الرنس واسيران ديگر، بعد از آنکه محمداکبرخان باالحصار را تسخيرنمود، در آنجا 
 تماس ومکاتبه با سرجارج پالک، را ولو به قيمت خطر به .من هم تحت مراقبت محافظين قرار داشتم. زندگی ميکردند

با قبول خطر جانی، همکاری مالزمين خود اکبرخان ومالزمين ديگرسران اشرار را با . حيات خود ادامه می دادم
همکاران جديد مکتوبهای مرا که بريک توته کاغذ .اعطای پول هنگفت جلب کردم وخوشبختانه برين مشکل فايق شدم

نازک بحروف کوچک ودرسطرهای ضيق نوشته ميشد، قات کرده بزيرماشه تفنگ موسکت پنهان ميکردند کوچک و
وتفنگ را بشانه خود می انداختند وروانه جبهه می شدند، توگويی آنها برای ضربه زدن به پايگاه جنرال پالک می 

  )٣۵٨، ص ٢موهن الل، ج! "( روند
به منظور رهائی اسيران انگليس، مبادله اسيران افغان  : " يان ميگويد  وسپس در مورداعزام اسيران انگليس به بام

درعين زمان مذاکرات متعدد از طريق منصبداران انگليس . مقادير زياد پول به محمداکبرخان پيشنهاد شده بود
 اما پيمان درکابل، از قبيل جگرن پاتينجر، تورن الرنس، تورن تروپ، تورن دراموند، تورن جانسن، درجريان بوده،

اعالميه ها بشهريان کابل تا در رهائی ] پخش [.شکنی و بدعهدی محمداکبرخان هميشه مانع موفقيت ماشده است
اسيران انگليس مداخله وکمک کنند، با وعده جوايز وانعامات به آنهائی که کمک ميکنند، وتهديد به جزابه آنهائی که 

بقسم شب نامه وخفيه طوری  تکثيرشد تا ) مجاهدين( قوام واشراردر زمينه همکاری نمی کنند، بخانه های سران ا
اما ترس .يکعده سران وعده کمک وهمکاری دادند وعلنًا داخل اقدام شدند. ندانند که از کجا واز طرف کی آمده است

 خان محمداکبر....محمداکبر خان، موفقيت های ما را هميش بناکامی مواجه می ساخت) ؟(شديد مردم از جزا وظلم 
اکثر اوقات ما را تهديد ميکرد که درنظردارد اسيران انگليس رابه ترکستان بفرستد تا درآنجا بقسم غالم فروخته 

همينکه اسيران به آنطرف باميان انتقال می يافتند، هيچ چيزی مانع اين ظلم وبی پرداختی محمداکبرخان شده .شوند
 دفعتًا به همه اسيران انگليس امرآمادگی وحاضرباش ١٨۴٢ست  اگ٢۵معهذا به هنگام  شفق داغ روز....نميتوانست
موهن الل، (."چونکه سرداراکبرخان تشويش داشت مبادا مردم شهر بيدار شده و اسيران را بزورآزاد سازند.داده شد

ای رهائی ميخواهد به باداران انگليسی خود نشان بدهد که شهريان کابل از تهديد انگليسها ترسيده  اندو ميخواستند بر
  .)اسيران انگليس دست به قيام بزنند که گزافه گوئی  بيش نيست

من نزد محمداکبرخان رفتم وقسم او را باالی قرآن بيادش دادم که هرگاه مبلغ هجده هزارروپيه باو بدهم، مرا آزاد 
ست واکنون مرا به آنگاه عالوه کردم که قسم خود را شکستانده وهنوز هم مرا در اسارت نگاه داشته ا.خواهد کرد

اين هم يک دروغ ديگر موهن الل است،زيرا سرداراکبرخان کسی نبود که از يک (.ترکستان اعزام می نمايد
اسيرهندوی خود رشوت مطالبه کند، آنهم با سوگند بر روی قرآن، درحالی که سرداراکبرخان با يک تهديد ويا شکنجه 

خواهر سردار اکبرخان،زوجه :" موهن الل ادامه ميدهد که.)دميتوانست تا آخرين پول موهن الل را ازوی بگير
سلطانجان،که دروقت تسليمی وتبعيد اميردوست محمدخان من به او بسيار کمک کرده بودم، مشاراليها از من بمقابل 
برادر خود پشتيبانی کرد واز او تقاضا نمود مرا در تحت مراقبت عين محافظين ودرعين خانه ايکه اسيران ديگر 
قراردارند، بگذارد ودر عوض اعزام من به باميان هنگامی که اوبرای جنگ با جنرال پالک ميرود؛ مرا دررکاب  

محمداکبرپيشنهاد خواهر خود را پذيرفت، اما روز بعد باالی من بسيار قهروغضب شد چونکه شنيده . خود داشته باشد
آنگاه امر کرد مرا کوته قلفی کنند وهدايت اکيد داد که . مبود که من با همکاری سران قومی به مقابل او دسيسه می چين

من يک بارديگر هم به محمداکبرخان عذر . در تحت هيچ نوع شرايط اجازه برون شدن از اطاق برای من داده نشود
والحاح کردم تا مرا ازاين رنج وعذاب رها سازد، وهم يک تحفه چرب به محمديعقوب خان قوماندان گارد محافظين 

دم وبه او وعده  وزاری کردم که ضرورت به کاال ولباس دارم، اگر به سيد مرتضی شاه رخت فروش کشميری دا
شخص مذکورآمد وقبول کرد ماموريت خطرناک . د يک مرتبه بديدن من بيايد، عين بنده نوازی خواهد بوداجازه بده

بعد از آنکه سرجارج پالک پيشنهاد مرا قبول کرد، من به شاه . رفتن نزدشاه محمدخان آمر زندان باميان راانجام بدهد
ها قراردادم و اخيرالذکر توانست شاه محمدخان محمد خان مکتوبها نوشتم وسيد مرتضی کشميری را حامل اين مکتوب

معاش مستمری عمری، وبيست :را بقبول پيشنهادات من برای انجام خدمات جاسوسی بقرارذيل راضی سازد
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در انجام موفقانه اين مذاکرات توسط سيدمرتضی شاه، جگرن پاتينجر . هزارروپيه نقد، وعفو تمام گناهان سابق او
  )٣٧٨ -٣٧٧، ص ٢همان، ج."(شت که آنرا به جنرال پالک ارسال کرده امبصورت فوری بمن نامه نو

 ايجنت شريف شما سيدمرتضی شاه کشميری چند روز قبل اينجا -١٨۴٢ سپتمبر١۶نامه جگرن پاتينجر،باميان "
وباساس .رسيده و او موفق شده صالح محمدخان را راضی بسازدکه تغيير جهت داده برای ما خدمت وهمکاری کند

لطفًا بهترين تشکرات وتمنيات مرا بخدمت سران قزلباشان درکابل .ه های قزلباشان اکثرسران هزاره نزد ما آمدندنام
که با ما همکاری دارند، برسانيد وبه ايشان بگوئيد که نه اسيران انگليس ونه شخص خودم مهربانی وشفقت آنها را 

  )٣٨٣، ص ٢ج( ".هرگز درتمام عمرفراموش نميتوانيم
قبل از آنکه اکبرخان به مخالفت با پيشنهاد سرجان پالک شروع کند، من : " الل در ادامه گزارش خود مينويسد موهن

 زعيم فارسی دوست قديمی من خان شيرينخاناز زندان او فرار کردم و نزد نايب شريفخان به قلعه افشار رفتم و
تورن تورپ با تورن اندرسن وفاميلش به قلعه . با همه همکاران خود در آنجا به من پيوستند) قزلباشها(زبانها 

به خانشيرين خان . محمداکبرخان در شيوه کی انتقال يافت و اکنون مهم والزمی بود تا سالمت آنها در آنجا تامين گردد
خان داماد ] ميرزا[،علی)جانفشان(يک مقدار پول دادم و او يک کاروان قوی اسپ سواران متشکل از سيد محمدخان

ايمی انگليس نايب شريف خان را به شيوه کی فرستاد و بسيارمسرورشديم که بزودی خبراحوال تورن تورپ دوست د
  )٣٧٩، ص٢ج ."( رسيد که همه شان سالم ميباشند

 جانفشان خان، مهرعليخان،علی ميرزا خان وعباس خان وشاه :جواب اسيران انگليسی از شيوه کی به موهن الل
از شما تمنا ميکنم بهترين تمنيات ما را . شت شما عنوانی سرريچار شکسپير نزدما رسيدندغاسی همين اکنون با ياد دا

به خان شيرين خان، غالم محمدخان، نظام الدوله، غالم حسن خان وهمه سران ديگر، بخاطر نيکی ومهربانی بزرگ 
 بخاطری ذکر ميکنم تا از رسيدن با من نامهای آقايان انگليسی را که اينجا رسيده اند. آنها برای ما اسيران، برسانيد

تورن اندرسن همراه باخانم واطفالش، تورن تريور واطفالش، تورن تورپ؛ : عافيت آنها بسران مذکور نويد بدهيد
  )٣٨٢، ص٢موهن الل، ج. ( اندرسن، وتروپ.امضاء ادوارد کيمپبل. داکتر کيمپبل

با جديت بشما ميگويم که اگر شما : "لک به من نوشتسرريچمند شکسپير، سکرترجنرال پا: موهن الل ادامه ميدهد
رهائی اسيران، خصوصًا خانمهای اسير را تامين کرده بتوانيد، بزرگترين وقيمتدار ترين خدمت بدولت انگليس انجام 

همان، ."( وبه محمدشاه خان نامه نوشتم ،اما جواب نداده استرسيدن موافقه با محمداکبرخان ناممکن است،. داده ايد
  )٣٨۴ ،ص ٢ج

ودر عين زمان خدمات . من قبل از رسيدن هدايت آمرين خود، با صالح محمد درتماس شده بودم: موهن الل مينويسد
جگرن مگريگور، نماينده سياسی نيز با محمدشاه خان .... بسيارارزنده آقا حمزه را بقسم احتياط تامين کرده بودم

بيست ( من به صالح محمد.  برای رهائی اسيران به او وعده داده بودغلزائی مذاکرات انجام داده ومبلغ دولک روپيه
  )٣٨٠همانجا، ص .(وعده داده بودم) پنجهزار روپيه(وبه سيد مرتضی شاه ) هزار روپيه

، که از طرف پاتينجرازباميان عنوانی جنرال پالک ارسال شده ،ديده ميشود که صالح  )٨نمبر( اما به مالحظه سند 
فراموش کردم بشما بنويسم " : در نامه مذکور ميخوانيم.بول رشوت در بدل رهائی اسيران نشده استمحمد حاضر به ق

 همه اسيران بين خود موافقه کردند تا برای رهائی خود هرکدام مبلغی بپردازد ١٨۴٢ اگست ٣٠ و٢٩که بتاريخ 
آنگاه مذاکرات با صالح . يدندوبرای اين منظور تورن الرنس، تورن جانسن ومرا به حيث نمايندگان خود برگزد

محمدخان توسط تورن جانسن وتورن الرنس آغازشد و آنها چند مراتبه بتکرار پرداخت  مبلغ يک لک روپيه را به 
مارش سپاه ) صالح محمد(صالح محمد خان در بدل  آزادی اسيران پيشنهاد کردند، وتورن جانسن به او گفت که اگر او

 برسد، به تعويق اندازد،اسيران ميدان به جنرال ناترا، هنگامی که سپاه )  انگليسمنظور حرکت اسيران( انگليس 
صالح محمدخان در برابر .انگليس در آنصورت برای رسيدن به پايگاه جنرال نات شايد به مارش بالقوه متوسل شوند
 کارميگرفت وفرمان داد که هردو پيشنهاد ما پشت گشتانده وجواب رد قطعی داد، وبعد از آن از رويه خشن با اسيران

هيچکس از خط معين مراقبت پا فراتر گذاشته نميتواند و به دور خيمه ها رفته نميتواند وهرکس سعی به فرارکند، 
موهن ."( بعد از آن وضع او در تمام موارد با ما اسيران تغيير کرد واز پيشنهاد ما سخت رنجيده بود. کشته خواهد شد

  )٣٨۵، ص ٢الل، ج
صداقت ومردانگی صالح محمد خان : "  مينويسد که٣٨۵اشميان ، مترجم کتاب موهن الل،درپاورقی صفحه داکتره

آيا او .که او اسيران رها کرد:که رشوه انگليسها را رد کرد قابل تقدير است، بعدًا درجای ديگری موهن الل ميگويد
نشده ، اينهم معولم نيست که صالح محمد بعدًا رشوه گرفت وخيانت کرد ويا بزور از نزد او گرفته شد، درست توضيح 

  ." کشته شده يا فرارکرده ، مورخين افغان راجع به اصل ونسب  واسالف واخالف او  معلومات بدهند
خود را : الرنس،عنوانی مدير مسئول دهلی گزت،از مذاکره با صالح محمد تذکر داده مينويسد که) ٩نمبر(در مکتوب 

نوسيله رسما اظهارکنم که بيان رويداد مذاکرات ما با صالح  محمد درباميان بمنظور رهائی مجبور ومکلف ميدانم بدي
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 ٢١اسيران، آنطوريکه جگرن پاتينجر گزارش داده  و درنامه رسمی به عنوان تورن جنرال جارج پالک، مورخ 
) سپتمبر( بتاريخ يازدهم ... کتاب آبی افغانستان درج است، کامًال حقيقت دارد۵١٢ وهم تحت نمبر ١٨۴٢سپتامبر 

پاتينجرفورًا احوال را بمن گفت ومن . ببيند) الرنس(صالح محمد احوال فرستاد که ميخواهد با پاتينجر، جانسن وخودم
اما .ما سه نفر همراه ميکنزی کاغذی امضا کرديم و به صالح محمد داديم. گفتم اين ديدار بايد در باره رهائی ما باشد

الرنس در ادامه متذکر ." ا امضا نکردند چون که می ترسيدند با محمداکبرخان مواجه خواهند شدشيلتن وپالمرکاغذ ر
اگر ما صالح محمد را به اطاق خانم سيل نمی برديم وآنگاه تعهد نامه را امضا نمی کرديم، در آنصورت :" ميشود

 سواره نظام، از ١١ضاء الرنس ، تورن غندام."( هيچکدام ما اکنون زنده نمی بوديم تا اين داستان را بازگومی نموديم
  )٣٨٨ -٣٧٧همانجا، ص ) (١٨۴۴ اپريل ۵ انگلستان، مورخ -شهر باس

 ٢٢يکی اسرای انگليس که خاطرات اسارت خود را روزمره ياد داشت کرده، در آخرين ياداشت مورخه بريدمن اير، 
وديروز صحيح .  ماه سپتمبر بسر رسيد٢٠ما درتاريخ نجات . الحمداهللا ما بار ديگرآزاد استيم:" سپتامبر خود مينويسد

 اگست بسوی ترکستان روان شديم ودر سوم سپتمبربه باميان ٢۵ما درتاريخ . وسالمت به کمپ جنرال پالک رسيديم
درعين حال لشکر جنرال .آنجا ما چشم براه امر سردارمحمداکبرخان بوديم.دراين ميان هرگونه توهين شديم.رسيديم

در دهم سپتمبرهدايت رسيدکه ما را به .را از پيش برداشته بود) افغانها( کابل درحال پيشروی بود وآنهاپالک بطرف
خوش بختانه درميان عساکرنگهبان ما . خلم می برند و آنهايی که مريض و از رفتن نباشند تمامًا کشته ميشوند

جر اطالع داد که ميخواهد درمورد رهائی اسيران درباميان  نارضائيتی غلبه کرد وقوماندان محافظين ما به ميجرپاتين
ما همکاری بزرگان قوم هزاره را حاصل کرديم .  داده شد و او هم قبول کردانعام کالنبرای نامبرده يک . مذاکره کند

. و اين درحالی بود که امکان روبروشدن با اکبرخان شکست خورده وخشمگين در راه برگشت به کابل موجود بود
نامبرده با ششصد . رشکسپير يکجا شديم.  سپتمبربا عساکرسر١٧در. برما بسوی کابل حرکت کرديم سپتم١۶در

با ) سلطان احمدخان: ظ (کمک وی بسيار به موقع بود،زيراسلطان محمد خان. عسکرقزلباش ازکابل بکمک ما رسيد
ن خود را ديديم و نجات ما  سپتمبر ما يک لوای قشو٢٠هزارنفر تالش داشت جلو برگشت ما را بگيرد، درتاريخ 

  )٢٢۵ديوه بندی خاطرات، ص ." (ميسرشد
به نظرميرسد که باالخره صالح محمدخان راضی به گرفتن رشوت شده  وانگليسهای اسيرکه قبًال حاضر به پرداخت 

ريده يک لک روپيه برای نجات خودشده بودند، اکنون هم با پرداخت همان مبلغ يا کمی بيشتر به او حيات خود را خ
 -١٨۴٢ سپتمبر٢١ مورخ -جنرال پالک عنوانی سرقوماندان اعلی اردوی انگليس) ۵نمبر(وباالخره درمکتوب . اند

آنکه سرلشکر اميردوست محمدخان بود و از جنگ با قوای انگليس درسنگر  (خانشرينخاندر مورد خدمت گذاری 
: " به انگليسها چنين  آمده است) انگليس شتافتارغنده ابا ورزيد و سپس تا ميدان ووردک به پيشواز شاه شجاع و

من به ... افتخار دارم به اطالع قوماندان اعلی  اردوی شاهی برسانم  که بعد از حصول اطالعات از باميان: عاليجناب
اساس تجويز موهن الل، وموافقت خان شيرينخان زعيم قزلباشها،حرکت فوری هـفـتصد سواره نظام خان شيرينخان 

پانزدهم ماه جاری، يعنی روز اول ورود ما به کابل، منظور کردم تا خود را نزد گروه اسيران انگليس در بتاريخ 
بمالحظه اينکه بعضی مشکالت در قسمت پول ومصرف آن واقع نشود، مبلغ ده هزار روپيه به سر . باميان برسانند

نميتوانم اين نامه را بدون اظهار عقيده . ده استريچمند شکسپير دادم و خود او نيز همراه قزلباشها به آنطرف روان ش
 می باشد ومن يقين دارم  خان شيرينخان وموهن اللخود خاتمه دهم که سالمتی اسيران انگليس مرهون همکاری های
 امضاء تورنجنرال جارج پالک قوماندان اردوی -.که زعيم قزلباشها صادق ترين طرفدار دولت بريتانيه ميباشد

  )٣٨٢، ص ٢موهن الل، ج"( -غانستانانگليس در اف
  :عاقبت جاسوسی به بيگانگان

موهن الل، ازبد عهدی اوليای امور انگليس انتقاد ميکند که چرا هنگام خروج خود از افغانستان، به حمايت ازکسانی 
برگشت  سپاه انگليس باچنين  «:نپرداختند که به انگليسها از دل وجا جاسوسی وخدمت کرده بودند؟ او مينويسد

نه تنها جرئت وشجاعت نشان نداد، بلکه تعداد زياد سران قوم را که دوست وهمکار انگليس ] از افغانستان[عجوالنه 
يک تعداد سران قوم رامن منحيث خدمتگارصادق انگليس . شده بودند، بطور نامردانه در دوراهی خطرناکی قرار داد

فتمندانه برای پاداش وانعام وهم امنيت وحفاظت آنها سپرده بودم، توانسته بودم ازمحمداکبرخان جدا سازم وتعهد شرا
اما در موقع خروج از افغانستان بمشکل ميتوانستم روی خود رابه آنها نشان بدهم، همه سران مذکور با چشمان گريان 

 خود برخيزند و ما دوستان خود را اغفال کرديم وسزاداديم، سبب شديم آنها بمقابل هموطنان« :نزد من آمدند وگفتند
 به مجردی که محمداکبرخان شهر کابل رادوباره تسخير کرد، او تمام ».آنگاه آنها را بدهن شيران واگذاشتيم. بجنگند

کسانی را که به حمايت وهمکاری انگليس قرار گرفته بودند، شکنجه کرد، زندانی نمود، پول و ثروت شان را گرفت 
 بعد از اين يک معجزه بزرگ ويک مرحمت خداوندی تلقی خواهد شد اگر من بجديت ميگويم که.و تحقير شان کرد
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  ٦از ٦ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

همان (» .کسی در سرتاسر افغانستان وترکستان  بقول ووعده های اوليای دولت انگليس اعتماد واتکا کرده بتواند
 ) ٢،ج٣۴٩اثرص

ر کابل حمزه خان د«: غبار در باره سرنوشت برخی از جواسيس و دست نشاندگان انگليس در کشور مينويسد که 
غلزائی وعثمانخان باتهام دوستی با انگليس محبوس شدند، نايب محمدشريف خان وجانفشان خان پغمانی از ترس 
انتقام مردم فرار کردند، پسران جانفشان از دم تيغ مردم گذشتند، مال غالم پوپلزائی ومحمدعثمان نظام الدوله سدوزائی 

وخود شاه شجاع نيز بجرم آوردن ) ۵٧١غبار،ص(» .دوستان پناهنده شدندوپسران شاه شجاع يکی پی ديگری درهن
انگليس به افغانستان از طرف شجاع الدوله پسر نواب محمد زمان خان و رفقايش در جبه زار سياه سنگ به قتل 

  . رسيد
های به نظر ميرسد که شغل پست جاسوسی در هروقت ودرهرزمانی ،نزد هيجکسی ارزشی ندارد وفقط در فرصت 

جواسيس «.معين وگذراخدمات اشخاص جاسوس خريدار ميداشته باشد وبعد ارزش واعتبار خود را از دست ميدهد
در افغانستان بودند، وبخاطر کسب رتبه ومدال ومقام ومعاشات فوق العاده ) K.G.B(که دست آموزان ونوکران » خاد

س از سقوط دولت مورد حمايت شوروی، اکثرًا به مردم را حق وناحق بدام می انداختند،وسر به نيست ميکردند، پ
آنان در روسيه هيچگونه ارزش واعتباری نداشتند وهرروز از سوی پوليس و نيروهای . روسيه فدراتيف فرارکردند

لت وکوب وتحقير وتوهين ميشدند ونشان دادن کارتهای خاد وجاسوسی شان نيز فايده " آمون"ماسک پوش معروف به 
کرد وهرچه در روز از دست فروشی در هوای سرد دربازارهای سرباز پيداميکرند از ايشان گرفته ای بحال شان نمي

فقط رده های باالئی خاد که با پشتاره های دالرواسعار خارجی به روسيه رسيده بودند، با اجارًه منازل گران . ميشد
، ولی چون هيچ خارجی کله سياه در قيمت واستخدام بادی گاردهای شخصی ميتوانستند ازمنزل خود بيرون بروند

روسيه مصونيت جانی ندارد، آنها هم بزودی از روسيه بدر رفتند ودر کشورهای اروپای مرکزی به عنوان پناهنده 
در هالند وآلمان ودنمارک وسوئد بسر می برند وگروهک های " جواسيس خاد"گفته ميشود بيشترين . پذيرفته شدند

 .درست کرده اند وخود را  در پناه اين اتحاديه ها تسليت  ميدهند) رهنگی ويا سياسیانجمن های ف(صنفی زيرسقفی 
بدينسان درس های تاريخی به مردم می آموزد که هرکه به وطن خيانت کند ودست در دست بيگانه برای تجاوز به 

 وحاجی خان کاکر وطنش بگذارد، فرجامی بهتر از شاه شجاع وپسرانش ونظام الدوله وغالم خان وجانفشان خان
مردم افغانستان هرگناهی را می بخشند، . وديگرجواسيسی که توسط مردم سربه نيست شدند،درانتظارشان نيست

 .  ولی هرگزگناه جاسوسی به بيگانه و دشمن وطن را نمی بخشند واشد مجازات کمترين سزای جاسوسان خواهد بود
 
 

  پايان
  
 
 


