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 کانديدای اکادميسين سيستانی   
 

 :برکتابتقريظ 

 زندگی امير دوست محمدخان، امير کابل
 

 تاليف موهن الل کشميری
 جلد دوم

 ترجمه پوهاند سيدخليل اهللا هاشميان
  م ، امريکا٢٠٠۶چاپ جنوری   

 
ی ونظامی  زندگی امير دوست محمدخان، تاليف موهن الل کشميری، کتابی است که رخداد های تاريخی، سياس   

رادر قرن نزدهم ميالدی برمحور شکل گيری افغانستان، توضيح وتشريح   ) روسيه وانگليس(دوابرقدرت اسعماری 
مولف کتاب، موهن الل هندو، يکی از ورزيده ترين جواسيس هندبرتانوی است که خواسته است با نگارش اين . ميکند

دی بخاطرحفظ سرحدات هندوستان در برابرپيشروی   ميال١٨٣٩کتاب تجاوز نخستين انگليس برافغانستان را در 
روسيه تزاری درآسيای ميانه، بحق جلوه بدهد، ولی آنگاهی که فرجام سياست  استعماری را ارزيابی ميکند و می بيند       
که انگليس در اين راه تمام قشون خود را به استثنای يکنفر تباه ساخته است، بدون آنکه کدام دست آوردی داشته باشد   
تا تفوق خود رادر عرصه نظامی ويا سياسی بررخ روسها بکشد، آنگاه اززير قلم اونکاتی فروچکيده که پرده ازروی       

 . دسايس وتوطئه ها و وعده خالفيهای دست اندرکاران سياست استعماری در افغانستان و منطقه برداشته است  
 موثر در دستگاه حکومت سرداران قندهاری   در استخدام افراد : دراين کتاب بيش از هرچيز ديگر نقش موهن الل

در استخدام مالنصوح، مشاورارشد وبلند مرتبت سرداران قندهاری وهمچنان جذب سر      : ودستگاه امير کابل مثالً 
لشکر سپاه قندهارحاجی خان کاکر، وبا النتيجه شکست وفرارسرداران قندهار به ايران، ونيز در فتح باالحصار غزنی 

افعين آن وباسارت گرفتن سردارغالم حيدرخان پسر امير دوست محمدخان، ونيزدرجلب وجذب   واز تيغ کشيدن مد 
خان شيرينخان چنداولی، سرلشکرسپاه اميردوست محمدخان در جبهه ارغنده وفراری ساختن امير بسوی بخارا        

يس از چنگ صالح  وهمچنان در ايجاد شورش مردم کوهستان وپروان برضد اميرکابل وهم در نجات دادن اسرای انگل 
 )٢،ج٣٨٢، ٢٠٠،٢٠١،  ١٧٢ ،١٠٩،١٣٣،١۵٢،١۵۶صفحات :رک.(محمد خان در باميان بسيارچشمگيروموثراست

زندگی امير دوست محمد خان از اين جهت نيز کتاب بسيار پر اهميتی است که درآن سيماهای رجال وشخصيت های 
نزل عبداهللا خان اچکزايی در کوچه باغ نواب     م در م١٨۴١ملی را که برای طرد متجاوزين از کشوردرنومبرسال 

گردآمدند وتصميم گرفتند، از قبيل امين اهللا خان لوگری، سکندرخان، عبدالسالم خان، ميرافضل خان، ميراحمدخان،    
صمدخان، محمدحسين خان عرض بيگی چنداولی، حاجی عليخان، خضرخان کوتوال، ميرجنيد، محمودخان بيات،    

  ناظرعلی محمد، ميرآفتاب، ميرزامير، عبدالرحيم محتسب، ميرمحبوب، ميرحاجی، ميرمحمدعظيم خان پيشخدمت،
شجاع الدوله خان، نواب محمدزمان خان، نواب محمدعثمان     (سيدخان، ميرغالم قادر، اقارب امير دوست محم دخان 

ثمانلو            ، پسران ميرداودخان هوتک، وليخان ميراخور، اکبرخان خوبگاهی، عبدالرحمن خان ع      )خان وغيره
محمدعثمان نجرابی، : به ما ميشناساند و همچنان از مبارزين ملی در نقاط ديگر کشورچون) ٣٠۴ص (

ميرمسجديخان کوهستانی، ميردرويش برادر ميرمسجديخان، ملک سيف الدين خان گل دره، عليخان تتمدره، محمدشاه   
سلطان احمدخان داماد و برادر زاده      (= طان جان خان غلزايی وبرادرش دوست محمدخان، وزير محمداکبرخان وسل  

وغيره که تا آخرين لحظه پايداری کرده اند و از جان ومال وهستی خود درگذشته اند تا ) امير دوست محمدخان 
 . دوباره کشور خود را از کام اژدهای استعمار نجات بخشند، به ماسخن ميگويد  

ـــر مرحوم سيدهاشم کنری که عم سيد صفدرپدر سيدجمالدين افغانی  در اين کتاب ما باشخصيت روحانی وبا نفوذ ُکـن
دکتور هاشميان در اين کتاب  . ميشود، آشنا ميشويم) مترجم کتاب(وپدرپدر بزرگ دکتور سيد خليل اهللا هاشميان  

درحاشيه يک رخداد تاريخی از مقاومت سيد هاشم خان کنری در برابر قوای انگليس  ياد       ) ٢۵٨_٢۴٩صفحات (
ه ونيز به معرفی سيد هاشم کنری وسلسله نسب وی پرداخته است که نشان ميدهداين خاندان از اخالف سيد علی    کرد

ترمذی معروف به پير بابا از مخالفين سرسخت پير روشان انصاری بوده واسالف سيدجمالدين افغانی هنوز درواليت      
 . مدار دارند کنرافغانستان از خود قلعه وزمين وباغ وعقار ونام ونشان معلو

همچنان در اين کتاب ما با سيما وچهره هايی وطن فروش و خاينان ملی نيز آشنا ميشويم که می بينيم بخاطر پول 
سلطه وعمر    ومنافع شخصی چگونه برای بيگانه ها ومتجاوزين جاسوسی ميکنند تا مردم وطن دچار ذلت وزبونی، 

فروخته نيز بايد برای نسل های حال وآينده معرفی گردند     اين چهره های خود. استعمارگران درکشور بيشتر گردد
تا درس عبرتی باشد برای ديگران که اين مطالب را ميخوانند، از قبيل حاجی خان کاکرسرلشکر سرداران قندهاری،  
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 ومال نصوح پيشکار بلند مرتبت سردار کهند لخان قندهاری، نايب شريف خان  وخان شيرينخان چنداولی وجان فشان  
، مير حسن، شاه جی، مال احمد برنج فروش، غالم خان پوپلزايی )مشهور به بچه پهلوان( خان پغمانی وتاج محمد 

،مهرعلی خان، علی ميرزا وعباسخان شاه غاسی، سيدمرتضی شاه کشميری،  غالم حسن خان قزلباش، شيرعليخان  
مدزائی وغيره نيز آشنا ميشويم که عاقبت جوانشير، آغاحمزه، مستوفی عبدالوهاب درانی، سردار عبدالرشيد مح  

شومی در انتظار شان است و برخی از اينها حتی بعد از فرار به هندوستان به حال زار وابتر روزگار ميگذشتاندند   
،  ٢٨۴، ١٣۴،١٨۶صفحات .(ولی روی باز گشت به کشور خود را نداشتند و نام بدی از خود درتاريخ گذاشتند 

 ) ٢ج،٣٨٣،٣٨۴،،٢٩٢،٣٨٢
بطور نمونه ازجاسوسی غالم خان پوپلزائی برضد دولت امير دوست محمدخان يادآور ميشويم که کار کردهای  

هنگاميکه من از مشهد به « : موهن الل ميگويد . اوبرای خوش خدمتی به بيگانه چه پيامد ناگواری برای اودر برداشت 
 واو مرا برای نان شب دعوت کرد واين شناسائی       پشاور برميگشتم، درمسير راه من در کلکته باغالم خان آشنا شدم 

هنگام اشغال قندهار  ....[ودوستی باالخره منجر به آن شد که بعدا او بحيث مخبر و جاسوس من درکابل مقرر گرديد    
از قندهاردر تحت هدايت ومراقبت آمرين انگليس، من حوالًه مبلغ چهل هزار   ]  م١٨٣٩توسط قشون انگليس در بهار  

برای غالم خان بکابل فرستادم که درآن زمان پر آشوب توسط يک صراف شکارپوری بنام  روپيه را 
اوليای انگليس از قندهار به غالم خان هدايت داد تا درکابل بمقابل امير دوست    . درکابل به او پرداخته شد »پوکهار«

حمايت و همکاری حافظ جی، غالم خان توانست . محمدخان آشوب وبی امنيتی ايجاد ومردم را بضدامير تحريک کند 
او همچنان  . فقيرمعروف کابل و پسر ميرواعظ، را که ياغی ترين رافضی رياکار درسلطنت کابل بود، تامين کند 

موفق شد حمايت وهمکاری خواجه خانجی ساکن عاشقان وعارفان و يک عده مشاهير و خوانين ديگر مقيم کابل، چه    
باری غالم خان با تغيرقيافه درلباس زنانه  . انگليس جلب و تامين کند   درانی و چه قزلباش رابرای شاه شجاع و   

درحالی که چادری پوشيده و وجود خود رااز سرتاپا پوشانده بود، صبح وقت سوار بريک مرکب از چنگال امير کابل      
 فرار بدين ترتيب او با مهارت توانست از دستگيری خود توسط عمال امير   . فرار ودر يک جای دور مخفی گرديد

بعد از آن غالم خان پوپلزائی، بسواری اسپ خود را به تگاب    . کند، زيرا امر بازداشت او توسط امير صادر شده بود    
ملک مذکور به او پناه     . معروف بود، رفت" بچه مازو"رساند و نزد ملک شاه دادخان زعيم تگاب که در نزد مردم به    

 قوم خود رابطرفداری شاه شجاع بسيج نمود وهمراه با غالم خان عمل کرد، چنانچه) غالم خان(داد وهم بمشورت او 
به کوهستان رفت که درآنجا همه سران اقوام از قبيل ميرمسجديحان، مير درويشخان، مير خواجه، خليفه ابراهيم، مير 

ح  سکندرشاه، سيف الدين، ملک عيسی خان، وديگر سران نجراب، پنجشير، غوربند، کوهستان و کوهدامن همه سال      
بدينسان پولی که ما از قندهاربرای غالم خان بکابل    . بدست گرفته بحمايت از پالن و نظرات غالم خان برخاستند 

وامير . ارسال کرده بوديم، او پول مذکور رابرای توليد اغتشاش بمقابل امير دوست محمد خان توزيع ومصرف نمود 
حافظ جی در عين زمان برای خفه ساختن قيام مردم .  کردرا که هنوز درکابل بود توسط يک حمله از کوهستان تهديد

کوهستان که او را بحيث پير مذهبی خود تقديس مينمودند، دست به تظاهر زد و ظاهرًابضدانگليس با امير دوست   
معهذا حافظ جی از نزد غالم خان دوست وهمکار انگليس مبلع هشت هزار روپيه بطور مخفی . محمدخان پيوست

يرفته بود، لهذا بعوض آنکه پيروان کوهستانی خود رابکمک امير و برضد انگليس تشويق نمايد، حافظ         بقسم تحفه پذ
 ) ٢،ج١٨۴و نيز ص  ٢٠١_١٩٩صص ( » .جی وقتی بکوهستان رسيد به نفع انگليس با غالم خان همکاری نمود 

ذ است و به همين دليل غالم خان انگليسها ميدانستند که آسان ترين راه اغوای مردم برای شورش، جلب روحانيون متنف
پوپلزائی با آگاهی از اين رازقبل ازهراقدامی با پرداخت مبلغ هشت هزار روپيه توجه وهمنوائی روحانی شهرحافط        

درحالی که برادران ديگر حافظ جی، ميرحاجی و مير آفتاب عناصر ضد       . جی را بسوی شاه شجاع جلب کرده است   
اما شخص حافظ جی با همه  .  از کابل همواره در صف مبارزين ملی قرار داشتندانگليسی بودند و تاخروج انگليس 

خوش خدمتی به شاه شجاع و انگليسها يک سال بعد مورد بی مهری و خشم اوليای امور انگليس قرار گرفت و به هند    
 پوپلزائی وسران کوهستان و پروان نيز که فريب وعده های ميان تهی غالم خان ) ٢۶٩همان،ص. (تبعيد گرديد

راخورده بودند، يکسال بعد برضد شاه شجاع و انگليسها قيام کردند و در زير علم امير دوست محمدخان برقرارگاه     
 )٢،ج ٢٧۵_٢٧٠صص. (های نظامی انگليس دليرانه حمله بردند و تلفات سنگينی بردشمن وارد آوردند   

غالم « : گيز است، از قول موهن الل ميشنويم پايان سرنوشت جاسوسی غالمخان پوپلزائی نيز خواندنی و عبرت ان  
خان مشوره وخد مات نهايت ارزشمند با اوليای انگليس و هم بشخص شاه شجاع و اراکين دولت او بارتباط طرزاداره          
مملکت تقديم نموده، ارزش خدمات او خصوصًا در دوصحنه، يکی بهنگام ظهور امير دوست محمدخان درکوهستان       

درکابل،   ) ١٨۴٢_١٨۴١(يس احضارات گرفته بود، وبار ديگربهنگام مصيبت بزرگ درسالهای که برای جنگ با نگل
در دوران وقوع حادثات مذکور غالمخان بخاطر خدمات مهمی که انجام داده هميشه در نزد           . غير قابل جبران ميباشد

هم پيرامون پايان زندگی او   انگليسها باعالقمندی يادشده است، امااينک من مجبورم شمه ای درختم داستان او هم و 
انگليسها درمقابل خدمات ارزشمند غالمخان وعده های تحريری و هم شفاهی دادند که گويا او را برتبه و مقام . بنويسم

ميراثی اش ميرسانند، وعالوتًا وعده کردند امتيازات و هم مستمری دايمی از طرف دولت انگليس و هم از جانب شاه      
انگليسها ازجانب خودبرای     . اما هيچيک از تعهدات مذکور هرگز در مورد او ايفا نگرديد  .  دشجاع باو داده خواهدش   
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مردم و کسانی که خدمات ارزشمند به نفع انگليس انجام ميدادند، وعده های بلندبااليی ميدادند، ولی اين وعده ها فقط   
 های دولت انگليس اميدواربود، ازاخالص،        غالمخان پوپلزائی که هنوزهم بايفای وعده . درقالب الفاظ باقی ميماندند 

آنگاه    . عالقمندی وهمکاری خود با انگليس تا زمانی منصرف نشد که سپاه انگليس مجبور به ترک افغانستان گرديد 
اونيزبه تعقيب انگليسها به لوديانه رفت، چون اقامت او در افغانستان بدون موجوديت سپاه انگليس خطر حتمی به     

بدين نهج غالم خان زمين و جايداد وحتی خانه نشيمن  و هم اقارب ودوستان خود را بخاطر نزديکی        .  حيات او ميبود
اينکه دولت انگليس تعهدات  . وخدمت و تعلقيت به انگليس از دست داد و بحيث يک فراری درکشورهند مقيم شد 

يس درکابل به اعطای نشان و لباس      انگل. ووعده های خود را چطور و چقدر در برابر او ايفا نمود، قابل شنيدن است      
 - مالشکور ونظام الدوله  -فاخره او را مفتخرساخت، اما درعين زمان اوليای انگليس به شاه شجاع و وزيران او 

حتی باالی جايداد شخصی  . اجازه ميداد باغالمخان به حيث يک آدم کوچک، مانند يک پايدو، معامله کنند  
درحالی که همين جايداد در دوره امير دوست محمدخان از       .   و تحصيل کردند  بسيارکوچک و ناچيز او ماليات وضع

خود    " مستخدمين"درنتيجه اين طرز معامله غالم خان آنقدرفقير و ناتوان شد که در لوديانه    . ماليات معاف بود
ريض راجواب داد، اسپها وهر چيز قيمتدار خود را بفروخت وبعد ازآن به فاقگی بسر ميبرد، درحالی که م   

وزمينگيرهم شده بود، تا باالخره بوضع فجيع  وفات يافت و يک خانواده نهايت ناتوان و فقير و پر از محنت ورنج از   
 )٢١٠ص( » ! خود بجا گذاشت 

پاداش خيانت حاجی خان کاکر نيز بعد از سه ماه از سوی انگليس تبعيد او از افغانستان به هندوستان و واپس گرفتن  
حاجی خان   )٢٢٠ص.(زاو بود که هنگام پيوستن به قشون انگليس در قندهار دريافت کرده بود      لقب نصيرالدوله ا  

کاکردوسال قبل به عنوان سپاهساالر قشون افغانی در جنگ جمرود با سيکها نيز مرتکب خيانت شد و با تطميع 
انی واردآمد و پس ازختم  ازسوی سيکها جناح تحت فرمان خود راتخليه نمود که براثرآن تلفات سنگينی به قشون افغ 

جنگ امير دوست محمدخان ميخواست اورا بدست مرگ بسپارد، ولی بنابرسوابق خدمت از مرگش درگذشت واز       
کابل اخراجش کرد و او نزد سرداران قندهار آمد و دوباره به سرداری سپاه قندهار برگزيده شد، مگرمجددًا مرتکب       

 . خيانت به وطن شد
ما توانستيم همکاری  « : زوعده خالفيهای انگليس با افغانهای اغواشده يادميکند و ميگويد   درجای ديگری موهن الل ا

مالنصوح را که مشاور بلندمرتبت سرداران قندهاربود، در برابر اعطای يک سند تحريری که تضمين پرداخت 
بود تا سرداران قندهار  بمقابل اين عطيعه و تعهد، اوحاضرشده   . معاش مستمری عمری را به او ميکرد،  بدست آريم

مال نصوح به ماموريت خود موفق شد، چونکه دراثر مشوره های  . را از مقابله با سپاه برتانيه منصرف بسازد
اوسرداران بايران فرارکردند، اما انگليسها که نميخواستند تعهدات خود رادر برابر خدمات او ايفا نمايند، درصدد          

ند، مثًال ميگفتند که، سرداران بحاطری از قندهارفرار کردند تا دراينده بتوانندبا بهانه جوئی و يافتن قصور او برآمد
يا اينکه ميگفتند سرداران بامشاهده قدرت سپاه برتانيه و پيوستن حاجی دوست محمدخان درانی به  !  انگليس بجنگند

ميخواستند بگويند که خدمات و مشوره     جبهًه ما از ما ترسيدند و مجبور بفرارشدند، با اين نوع بيانات گويا انگليسها  
موهن الل داستان   ) (١۴٩ص (».های مال نصوح به فرارسرداران موثر نبوده، لهذا او مستحق معاش مستمری نميباشد     

 کتاب توضيح داده    ١٠٩استخدام مالنصوح تاجر معروف و مورد اعتماد سرداران قندهار را از طرف خود درصفحه  
 .)است

وفی دومين شخص از قوم درانی بود که دراثر تخطی برتانيه از تعهداتی که به او کرده بود    عبدالوهاب خان مست « 
اين شخص از طرف سرداران قندهار بحيث قاصد نزد ميرمهراب خان کالت بهنگامی اعزام شد که      . متضرر شد

اش طرف اعتماد   يکنفرقزلب . سرالکزندربرنس و شخص خودم بحيث نماينده انگليس بدربار خان کالت موظف بوديم   
سرداران قندهار نيز با عبدالوهاب خان همراه بود و سرداران قندهار نامه ها و پيامهای مهم و خاص خود را که      
متضمن مذاکرات آنها با نماينده روسيه وسران قوم بلوچ بود، بدست قزلباش مذکور سپرده بودند تا آنها را شخصًا به     

با ما تماس گرفت و وعده داد که اسناد مهم را ازهمراه قزلباش خود تصاحب         عبدالوهاب خان   . ميرمهراب خان بسپارد
نماينده انگليس درمقابل اين خدمت بزرگ انعام و پاداش مکفی از طرف دولت    . نموده به نماينده انگليس می سپارد

يق قزلباش راخود را    عبدالوهاب رف  .  برتانيه و هم منصب دايم العمر مستوفيت را در سلطنت شاه شجاع به او وعده داد   
درحاليکه خدمات مهم و  ... با تهديد به قتل مغلوب ساخته، اسناد مهم را از نزد او گرفته همه را نزدما به قالت آورد

باارزش اين شخص هم شفاهی و هم تحريری از طرف اوليای انگليس قبال تصديق شده بود، اما بعوض آنکه اوليای          
را ميدادند، فقط معرفی خطی برای او به عنوان منشی شاه شجاع دادند و درآن       انگليس خودشان انعام و پاداش او  

شاه بمالحظه اين معرفی خط فقط همينقدر به عبدالوهاب گفته  . نوشتند که او يکی از هواخواهان شاه شجاع است  
د ومايوس و عبدالوهاب هرچه از خود داشت درکابل مصرف کر  . هرگز صادرنشد" امرشاه"اما » امرخواهدشد  «:بود

 )١۵٠ص(».برگشت
بازهم از بدعهدی اوليای انگليس نسبت به » استعفای شهزاد فتح جنگ«موهن الل در پايان کتاب خود زير عنوان 

سپاه انگليس باچنين  برگشت   « :افرادی که به نفع انگليس درافغانستان جاسوسی کرده اند انتقاد ميکند وميگويد     
ئت و شجاعت نشان نداد، بلکه تعداد زياد سران قوم را که دوست و همکار انگليس   نه تنها جر] از افغانستان[عجوالنه 
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يک تعداد سران قوم رامن منحيث خدمتگارصادق انگليس        .  شده بودند، بطور نامردانه در دوراهی خطرناکی قرار داد     
ت و حفاظت آنها سپرده بودم،   توانسته بودم ازمحمداکبرخان جدا سازم و تعهدشرافتمندانه برای پاداش و انعام و هم امني   

اما درموقع خروج از افغانستان بمشکل ميتوانستم روی خود رابه آنها نشان بدهم، همه سران مذکور با چشمان گريان  
ما دوستان خود را اغفال کرديم و سزاداديم، سبب شديم آنها بمقابل هموطنان خود برخيزند و    « :نزد من آمدند وگفتند  

بمجردی که محمداکبرخان شهر کابل رادوباره تسخير کرد،  او تمام » .را بدهن شيران واگذاشتيم آنگاه آنها . بجنگند
کسانی را که بحمايت و همکاری انگليس در پهلوی انگليس قرار گرفته بودند، شکنجه کرد، زندانی نمود، پول و  

ه بزرگ و يک مرحمت خداوندی    من بجديت ميگويم که بعد از اين يک معجز.  ثروت شانرا گرفت و تحقير شان کرد
تلقی خواهد شد اگر کسی در سرتاسر افغانستان و ترکستان هرگز بقول و وعده های اوليای دولت انگليس اعتماد واتکا            

 ) ٣٩۴ص ( » .کرده بتواند
چنان به نظر ميرسد که شغل پست جاسوسی در هروقت ودرهرزمانی ،نزد هيجکسی ارزشی ندارد وفقط در فرصت     

جوا    «. وگذرا خدمات اشخاص جاسوس خريدارميداشته باشد و بعد ارزش و اعتبار خود را از دست ميدهدهای معبين
در افغانستان بودند، و بخاطر کسب رتبه و مدال، مقام ومعاشات     ) K.G.B( که دست آموزان و نوکران    » سيس خاد

پس از سقوط دولت پوشالی، اکثرًا به  فوق العاده مردم را حق و ناحق بدام می انداختند، و سر به نيست ميکردند،  
آنان در روسيه هيچگونه ارزش واعتباری نداشتند و هرروز از سوی پوليس و نيروهای  . روسيه فدراتيف فرارکردند

لت وکوب و تحقير و توهين ميشدند و نشان دادن کارتهای خاد و جاسوسی شان نيز            " آمون "ماسک پوش معروف به 
وهر چه در روز از دست فروشی در هوای سرد دربازارهای سرباز پيدا ميکرند از ايشان فايده ای بحال شان نميکرد 

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

در روسيه مصونيت جانی ندارد، آنها هم بزودی از روسيه بدر رفتند و در کشورهای اروپای مرکزی به عنوان           
   در هالند، آلمان،  دنمارک وسوئد بسر می برند و گروه    "  جواسيس خاد"گفته ميشود بيشترين . پناهنده پذيرفته شدند

درست کرده اند وخود را  در پناه اين اتحاديه ها تسليت            ) ی فرهنگی ويا سياسیانجمن ها(های صنفی زيرسقفی 
 .ميدهند

در کابل حمزه خان «: غبار در باره سرنوشت برخی از جواسيس و دست نشاندگان انگليس در کشور مينويسد که       
 خان پغمانی از ترس  غلزائی و عثمانخان باتهام دوستی با انگليس محبوس شدند، نايب محمدشريف خان و جانفشان

انتقام مردم فرار کردند، پسران جانفشان ازدم تيغ مردم گذشتند، مال غالم پوپلزائی و محمدعثمان نظام الدوله سدوزائی        
وخود شاه شجاع نيز بجرم آوردن      ) ۵٧١غبار،ص (» . و پسران شاه شجاع يکی پی ديگری درهندوستان پناهنده شدند   

اع الدوله پسر نواب محمد زمان خان  و رفقايش در جبه زار سياه سنگ به قتل  انگليس به افغانستان از طرف شج
بدينسان درس های  تاريخی به مردم می آموزد که هرکه به وطن خيانت کند و دست در دست بيگانه برای  . رسيد

ان، حاجی خان تجاوز به وطنش بگذارد، فرجامی بهتر از شاه شجاع و پسرانش،  نظام الدوله، غالم خان، جانفشان خ 
مردم افغانستان هرگناهی را می بخشند، . کاکر 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 خواهدبود   
اعت دو زن افغان، يکی دخترزعيم دايزنگی، خانم يزدانبخش    از مزيتهای ديگراين کتاب، يادآوری از دليری و شج

ميرهزاره بهسوداست و ديگری مبارزات خستگی نا پذيرخواهر اميردوست محمدخان، خانم عبدالرحيم خان، مشهور    
 به مادر مدد خان ميباشد که هنگام تجاوز انگليسها برکشورقرآن را در بغل گرفته خانه به خانًه رؤسای با رسوخ کابل
وکوهستان و پروان ميرفت و آنها را به قرآن سوگند ميداد و برای مقابله با انگليسها و راندن آنان از کشور تحريک           

 . وتحريص ميکرد
بقول موهن الل، مادر مدد خان وقتی بخانه متنفذين ميرفت، چادر می انداخت و آنها را به حمايت از برادرخود تشويق  

ز زبان کسان نزديک او شنيده ام که بعد از حمله امير به باميان و شکست او درآنجا، ا« او عالوه ميکند که . ميکرد
اين زن شب و روز بخانه سران کوهستان ميرود، قرآن را درميان ميگذارد و بلباس آنها گره ميزند و حمايت    

يله موثراست برای جلب  در بين افغانها گره انداختن بدامن مردان و س   . وهمکاری آنها رابرای برادرش کمايی ميکند
وقتی  . حمايت و ترحم آنها که به اساس عنعنه ملی ردشده نميتواند، خصوصًا که توسط زنی سرشناس صورت بگيرد    

داشتم برايش نوشتم  ) برادر مير مسجدی خان ( ازاين موضوع خبرشدم، باساس شناخت سابقی که با ميردرويش  
 ) ٢،ج٢٧۵ص(».يعت نمايدوسفارش کردم که از بغاوت دست بکشدوبشاه شجاع ب 

اين زن که اکنون بيوه است و به نام مادر مددخان ياد ميشود، به برادرخود امير           «:موهن الل جای ديگری مينويسد 
به هندوستان اعزام   ]بعد[هنگامی که تمام افراد فاميل اميرزندانی و. کابل شباهت دارد و زنی است متهور و فعال

ظاهرا مادر  ( دست زد تا اوليای انگليس را راضی بسازد که همراه خواهرش شدند، اين زن به هر وسيله ممکن  
مشاراليها ميدانست که گرچه برادرش در . درکابل بماند) س_ عبدالرشيد خاين، خانم عبداالمين خان توبچی باشی  

وراو   به اين منظ. ترکستان بسرمی برد، عاقبت عودت خواهدکرد و آنوقت قيام ملی درکشور صورت خواهدگرفت   
و هنگامی که اميردوباره   . شخصًا بمنزل هريک از سران قومی ميرفت وآنها راتحريک  به قيام برضد انگليس مينمود
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خود را به ميدان جنگ رساند و با سپاه ما در باميان و کوهستان می جنگيد، مشاراليها شب و روز آرام نداشت و از     
عت بقرآنی که در دست داشت تحريک بجنگ و قيام ملی    يک قريه به قريه ديگرميرفت و رئيس محل رابا شفا 

هنگامی که امير تسليم شد، مشاراليها بسيار ماهرانه بجالل آباد گريخت و     . وحمايت از برادرش امير المؤمنين ميکرد  
 )١، ج١٨۶_١٨۵ص (».، خود را بنحوی به پشاور رسانيد)انگليسها(باوجود تعقيب و مراقبت ما
موهن الل    . وهوشياری  آن موهن الل ياد ميکند، زوجۀ يزدان بخش ميرهزاره بهسود است    زن ديگری که ازشجاعت 

.   اين زن دارای صفات خارق العاده بود وهم قدرت ودسترسی عجيبی در پيشگوئی واقعات آينده داشت      «: مينويسد
 و خنجر و هم تفنگ مشاراليها بعضی اوقات کاالی مردانه می پوشيد که مجهز با شمشير و سپر، تيرو کمان، نيزه

 ». فتيله ای بود و همراه شوهرخود به ميدان جنگ ميرفت و در پهلوی او در جنگ سهم ميگرفت   
باری اين زن و شوهر بدعوت اميردوست محمدخان به کابل رفتند و چندی نگذشت که هردو بزندان امير افتادند، مگر     

 ضور طلبيده مورد توبيخ قرار داد، اما زن مير بجواب   شوهر موفق به فرار از زندان شد وامير زن ميرهزاره را بح
امير و درباريان از اين » آيا شرم نداری که خود رابايک زن برابر ميسازی؟! ای پسر سرفرارازخان« :امير گفت

چندی بعد اين زن نيزاز زندان فرار    . دستور داده شد او رابه چنداول ببرند و تحت مراقبت بگيرند         . جواب منفعل شدند 
گويند وقتی امير از فرار اين زن خبرشد يک عده سپاهی رامامور  .  بسواری اسپ راهی هزاره جات گرديد و

سپاهيان امير او رادريافتند، اما اين زن با فير تفنگ برسپاهيان، موفق شدخود را به قلمرو هزاره  . دستگيری او نمود
لبته با احساس عميق خجالت که نتوانسته بودند آن زن  جات برساند، آنگاه سپاهيان امير دست خالی بکابل برگشتند، ا

زن ميرهزاره وقتی نزد شوهرخود رسيد با تجليل و احساسات عالی مردم هزاره مواجه   . دلير را دستگيرنمايند
 )١٩١_١٨٩ ، ص١ج.(گرديد

است که دارای اطالعات فروان تاريخی   ) دردوجلد وسی و دو فصل   (» زندگی امير دوست محمدخان«خالصه کتاب 
ترجمه و چاپ جلد دوم کتاب موهن  . برای پزوهش کنندگان تاريخ افغانستان يکی از مآخذ معتبر ميتواند به حساب آيد 

الل را که من چشم انتظار آن بودم و چندين مرتبه از طريق تلفن اين آرزومندی را خدمت مترجم بزرگوارآن ابراز 
بدون شبهه    . يگويم و داشتن آن را برای اهل مطالعه توصيه ميکنمداشته ام، برای دکتورهاشميان صميمانه تبريک م

هيچ کار فرهنگی درکشورماد بدون کاستی نميتواند بسرآيد، واين اثر نيزدارای کمترين کاستی هاست که ميبايد بديده     
 من با  در اين کتاب به برخی عبارات برخوردم که در ادبيات دری معمول نيست ويا    : مثال. اغماض به آن نگريست 

  ٧، سطر١١٣درصفحه :مثًال . آنها برنخورده ام و مترجم بزرگوار ميتوانست بجای آنهاعبارات خوبتری بکار ببرند 
. نوشته ميشد حسنش بشتر بود» گزافه گويی "و يا » خودستايی" اين جمله اگر بصورت» ...وبات وپتاق زياد ميزد« 

اين غوالندن اصطالح مردم لغمان است که بجای فريب   » ...بدگمانی وغوالندن امير«: ، سطر اول ٢٠٠درصفحه 
وباز در صفحه . دادن بکار ميرود، از قلم دانشمندی چون دکتور هاشميان بدور است که چنين ادبياتی را بکار ببرند 

«   :ناين جمله نيز از قلم دکتورهاشميان عجيب مينمايد و بهتر بود بجای آ    »  .قلعه را ايله کرد «) ازآخر (٣، سطر٣١٩
که زيستگاه   » جلگه«  چندباراز  ٢٧۴همچنان درص .  نوشته ميشد» .قلعه را تخليه کرد  « ويا » قلعه را ترک گفت 

ميرمسجدی خان بوده نام برده شده است و درپاورقی آن مترجم خواسته بداند که آيا جايی درکوهستان به اين نام هست   
مال غالم غالمی    . ان درجلگه خواجه خضری واقع بوده است  ياخير؟ در اين مورد بايد يادآورشد که قلعه ميرمسجديخ   

 به نظم کشيده و در آن مبارزه ميرمسجديخان و ديگر مبارزان کوهستان با انگليسها را     ١٨۴٢منظومه ای درسال 
  :درجلگه خواجه خضری بدينسان ذکر ميکند 

 همى بود درُجلگه خضرى کنار     ه از مسجـدى نامـدار ــيکى قلع
 بيک سو خالبه، همه آب جـو     شت و بيک سو کـوه بيک سو د

 کـه آنجا بود، موضع دلـکشـان      پسنديدند آخر، همه سرکشـان 
 پـى جنگ آنجا سراسر نشست     ببايد که نام آوران هرچه هست 

 ـوشيم تـا نـام مـاند به يـادــبک      ژاد ــر آنـکه بـا برنس بـد نـــمگ

* *      * *    

ترجمه کتاب حجيم : در رابطه به ترجمه جلد اول کتاب موهن الل نوشته بودم) ٢٠٠٣ اپريل ٦( سه سال پيش باری
جنگ اول افغان و   (نوشته موهن الل، جاسوس معروف هند برتانوى در دوران     » زندگى اميردوست محمدخان«

و چاپ و مصارف آن برخود هموار  خليل هاشميان که رنج فراوان در ترجمه، تايپ  را بوسيله دکتور سيد) انگليس
 . کرده اند، صميمانه تبريک ميگويم 

نکته مهمى که به نظر من درترجمه کتاب، از طرف ايشان در نظر گرفته شده است، توضيحات روشنگرانه در 
فيد پاورقى صفحات ترجمه کتاب موهن الل است که براى خواننده نوآموز و يا خواننده نا آشنا به تاريخ کشور خيلى م     

 .  و سودمند است 
در    جلب نظر اوليای انگليس مطمح نظر مولف بوده و نيز بخاطر اينکه(  کتابدرکنار لزوم احتياط در استفاده از متن  

آنچه ارزش اين اثررا باال  ، )استده شموارد اسامى اشخاص و پيوند هاى قومى و خانوادگى درست ثبت نرخی ب
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ی است که معلومدار موهن الل آنها را از آرشيف وزارت امور خارجه       ميبرد، و جوداسناد و مکاتيب مهم سياس  
انگليس و يا کتب معاصرانش فراهم کرده و دراثرش بازتاب داده است و دسترسی به آن اسناد  بجز دراين کتاب برای    

 .هيچ  مورخ افغانی ممکن به نظر نمی آيد
 و امير دوست   ی تهران عنوانى سرداران قندهار  مکاتيب رسمى دولت قاجار و سفير روسيه در    از قبيل اسناد و  

امضاى معاهده طرفين به ارتباط    محمدخان، و صورت مذاکرات نماينده دولت ايران قمبرعلى باسرداران قندهارو    
.  و غيرهخان به دربار دولت قاجار ايران و دولت تزارى روس  حمله ايران به هرات و نامه هاى امير دوست محمد

اين کتاب، منظور اصلى دولت هند برتانوى از اعزام سفيرش برنس به دربارکابل، به بهانه تشکيل        ضمنًا با مطالعه 
خان براى اشتراک در دفاع از هرات    غازيخان، ولى در حقيقت، تشويق امير دوست محمديک بازار تجارتى در ديرًه

هزاده کامران پسر شاه محمود    درحالى که هرات در تصرف شا  .در برابر حمله احتمالى ايران به آن شهر بود  
و امکان چنين همکارى ميان آن دو        که قاتل وزير فتح خان، برادر اميردوست محمدخان شناخته ميشد     سدوزائى بود 

ليست عوايد مالياتی و گمرکی امارت کابل در عهد امير دوست محمدخان،  . دشمن خاندانى نا ممکن به نظرمى آمد
ارام هندو و سيد حسين دفتری، يکی ديگر از اسناد بسيار معتبر و مغتنم برای درک  برمبنای ديوانهای بـيربـل و داي

  )١، ج٢١٧_٢١٣ص . (اوضاع مالی  و اقتصادی  شهرها و مناطق  تحت کنترل اميرکابل است 
نوشته    » عروج بارکزائى  «  ماجرا هاى سياسى دولت مردان خانواده سدوزائى و بارکزاى را من قبًال در کتاب      ۀبقي

 صدقى در کابل مرور کرده ام و اکنون با مطالعه اين کتاب متوجه مواک و مرحو پيرس، از روى ترجمه مرحوم پژ
.   بازتاب داده است »عروج بارکزائى « خود زير نام پژوهش در صد کتاب موهن الل را پيرس در ٧٠ شدم که حدود

علوم افغانستان موجود است که توسط يک افسر     اکادمى ۀيک ترجمه غير چاپى اين کتاب، به زبان پشتو در کتابخان
 صورت گرفته است و من بطور سطحى آن را مرور کرده ام، ولى نقص عمده      ٨٠اردو بنام محمدعالم در اواخر دهه    

 اين خال     جناب دکتور هاشميان فقدان تبصره ها و تصحيح اشتباهات تاريخى موهن الل بود که خوشبختانه     ،آن ترجمه
، ارج فراوان  پوهاند هاشمياناز اين جهت کار .  دندمتى بزرگى براى نسل هاى آينده افغانى کرده ارا پر نموده و خ
 . شادباش گفتاو دارد که بايد بر

 :دو سه نکته ديگر  

دوم و سوم       بارى من در يکى از کتاب هاى نفتوالخالفين، محقق و مستشرق بزرگ روسى که پيرامون نبردهاى اول و  
، وزير اکبرخان  ١٨٤٢ن کتاب نوشته، خوانده ام که پس از اخراج انگليسها از کابل در جنورى        افغان و انگليس چندي  

براى کشف اطالعات ديگر از او ضمن بازجوئى بارها او را  موهن الل جاسوس را دستگيرو زندانى ساخته بود و
يحيا با گريه و زارى خود را در       بجاسوس کف پائى برداشته بود تا اسرار ديگريکه نزد خود دارد بيان کند، اما اين       

 خواهش مينمود که اگر ازشکنجه و لت وکوب او، وزير صرف نظر کند،   پاى وزير اکبرخان مى انداخت و با تضرع
اوکتابى در باره زندگى پدر وزير خواهد نوشت و تمام اسرار حمله انگليس به افغانستان و نقش رجال افغانى را در        

تو دروغ ميگوئى و با اين بهانه  : هوزيراکبرخان به او مى گفت.  اختيار وزير ميگذارد اين کتاب بيان ميکند و در
و او باز قسم خورده و التماس ميکرد که او را بيش از اين نزنند و قلم و ! ميخواهى خود را ازشکنجه نجات بدهى 

 وزير اکبرخان نيز حاضر مى شود   مسرانجا. دوات و کاغذ دراختيار او بگذارند تا همين اکنون به اين کار شروع کند   
تا قلم و دوات و کاغذ در اختيارش قرار بدهند و موهن الل ميگويد از اين ببعد بود که من از لت و کوب و شکنجه    

را نوشتم و آنرا به وزير » زندگى امير دوست محمدخان « نجات يافتم و نان بيشتر وبهتر بمن داده ميشد و من کتاب  
 . ردم اکبر خان تسليم ک

ترديدى نيست که در آن کتاب موهن الل تا توانسته به تعريف و توصيف از امير دوست محمدخان و وزير اکبرخان و 
عالوتًا موهن الل بايد متن فارسى اين کتاب را تا قبل از . ساير رجال موثرافغان در جنگ با انگليس ها پرداخته است

 تسليم خان، در مدت کمتر از شش ماه تکميل و به وزير اکبر١٨٤٢مبريورش دوم قواى انگليس به کابل در نيمه سپتا
داده باشد و شکى نيست که آن متن، کاملتر از متن موجود، يعنى متنى که از حافظه خود بدون نشان دادن تاريخ وقوع        

دست نيامده و    اما متاسفانه که آن متن تا امروز ب .  در لندن نوشته، بوده است    ١٨٤٦حوادث مندرج در کتاب خود در   
  و فقط خود موهن الل ميگويد که کتابش را ابتدا به زبان فارسى نوشته و       اگر آمده باشد، ما اطالعى از آن نداريم     

 . وزير اکبرخان آن را از وى گرفته و ديگر واپس به وى مسترد نکرده است
 دهار به کابل و آوردن قاضى محمد  روايتى است که امير دوست محمد خان کتابخانه مفصلى داشت که بعد از الحاق قن  

بخشيد و ممکن است اين     » خان علوم  «  با خود به کابل، وى آن کتابخانه را به قاضى محمدسعيد   » خان علوم  «سعيد 
 امير بوده باشد يااينکه در هرج و مرج هاى پس از اشغال کابل توسط انگليس ها از ميان رفته  ۀکتابخانۀ اثر در جمل

  رفته باشد، آن محقق روسى اين مطالب را ازکجا دانسته و نوشته است ؟  باشد؟ اگر از ميان 
بايد ياد آورشوم    . ميباشد» مال نصوح «که صورت ضبط ديگر آن  )  کتاب ٢٤٦صفحه(در ارتباط به مالناسودو ديگر 

ولت     لخان بود، اوهمان کسى است که کاپى هدايت نامه د     که مالح نصوح تاجر، پيشکارمورد اعتماد سردار کهند 
فارس عنوانى قمبرعلى نماينده دولت فارس بدربار کابل را در اختيار ايجنت موهن الل، محمدطاهر در قندهار گذاشته    
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 ٣١پدر بزرگ کاکا سيد احمد لودين از مشروطه خواهان اول بود که     اين مال نصوح پدر فيض محمد لودين و. بود
کاکا سيد احمد پدر عبدالرحمن     . خان سپرى کرد هللا ميرحبيب اسال از عمر خود را درزندان امير عبدالرحمن خان و ا      

خان را در شور   هللا لودين ازمشروطه خواهان پر شور مشروطيت دوم بود و اين عبدالرحمن لودين که اميرحبيب ا   
     .نى شد  ا و امير کشته نشد و دستگير و با غرب و ُغراب در زندان ارگ زند بازار کابل مورد فير تفنگچه قرارداد

، جنبش مشروطيت ١٠-  ٩ ش کابل، ص   ١٣٦٨حبيب چاپ هللا ديده شود، دوره امانى، نوشته دکتور اسدا      ( 
 ) درافغانستان از پوهاند حبيبى، زير نام کاکا سيداحمد

کاکاى اميردوست محمدخان خوانده و شما در پاورقى    ترجمه، موهن الل وى را٦٥درموردجبارخان که درصفحه 
ان يکى کاکا وديگر برادر اندر امير دوست محمدخان را مطرح نموده ايد، بايدگفت که همان صفحه سوال دو جبارخ 

در خاندان سردارپاينده خان فقط يک نفر جبارخان نام داشته که پس از حکومت ديره جات به عنوان نواب جبارخان     
رف اميردوست محمدخان برای   او همانست که وقتی به نمايندگی از طشهرت يافت و تا پايان عمر درکابل باقى ماند و

مذاکره با سران قشون انگليس به غزنی رفت و شرايطی را از جانب امير به انگليسها پيش نمود، وانگليس ها به     
بهترميداند به سرنوشت برادرخودسهيم باشد و به چنين مناصب «:خودش پيشنهاد وزارت شاه شجاع را نمودند او گفت

 سردارعزيز سابق والى فراه و بعد      مترجم  بنابر ياداشت هاى )٢،ج١۶٣ص(» .هدووعده های شيرين خود را بازی ند   
احمدولى خواننده       والى بلخ که مردى صادق و رشوت نخورى بود و احمد کريم نوابى مامور وزارت خارجه و         

 پسر (و سردارعثمان خان ) پسر نواب اسد خان(درهمين صفحه ازسردارمحمدزمانخان  . معروف از نسل او هستند
برادر زاده هاى امير دوست محمدخان نام برده شده که در جنگ اول افغان و انگليس همراه با           ) خان  نواب صمد

از خود شهامت قهرمانهانه نشان ) پسر سردار امير محمد خان برادر امير دوست محمدخان(سردار شمس الدين خان  
تنها ) رهبر جهاد در نبرد اول افغان و انگليس ( مانخان از اوالده نواب محمدز . دادند و قيام کابل را به قوام رساندند 

 در آلمان زندگى  تا چندسال پيشظاهرشاه بمارسيده است که اعليحضرت  اسم محمدعالم نوابى سابق والى بلخ درعهد  
خوشحال خواهم شد هرگاه شجره اوالده اين سرداران را شما که با اين خاندان خويشاوندى داريد، در اختيار                   .شتدا

 .  من بگذاريد
 ميخوانيم که نام ايران کنونى تا اواسط قرن نزدهم در نزد اروپائيها و هنديها،   ٥٥درپاورقى صفحه   اينکه،سه ديگر

بنابر اسناد موجود، درماه    «: داکترسيد شهرام ايران بومى، مينويسد  مرحوم داکتر جاويد از قول .فارس بوده است 
که ) متحد المالى (اه شمسى وزارت امورخارجه ايران به موجب بخشنامه اى      ميالدى برابر با ديم ١٩٣٤دسامبر سال 

  ١٣١٤براى نمايندگى هاى سياسى خود در کشورهاى خارجه ارسال داشت دستورداد که از اول فروردين سال   
اوستا، .   ( بکار برده شود » ايران«، کلمه »پرشيا«و » پرس« ميالدى بجاى کلمه ١٩٣٥ مارس ٢٢شمسى برابر با 

 ) ٣٤ ، ص ٢٠٠٠وشته اکادميسن جاويد،چاپ  ن
محمدعثمان خان وزير شاه شجاع بود و پسرش محمدعباس خان يک افغان      :  گفته شده ٦٩همچنان درپاورقى صفحه 

خان نام داشت و   هللا وباز در ادامه همان سطر گفته ميشود که پسر محمدعثمان خان، عظيم ا . فاضل ودانشمند بود 
خان در وزارت خارجه هللا بان انگليسى خوب ميدانست و در عهد اعليحضرت امان ا درهندوستان تربيه شده و ز
)  که به قول عزيزالدين پوپلزائى، وزير زاده تخلص ميکرده، (خان ترجمان هللا اين عظيم ا . ترجمان زبان انگليسى بود

الدوله وزير شاه      ملقب به شجاع   خانبه نظر ميرسد که وى پسر عباسخان ابن محمدعثمان    عصر زندگی او باتوجه به 
 . نه برادرعباسخانشجاع  بوده است  

 ٢٠٠۶ جنوری ١۵ ،سويدن) پايان(
 

  


