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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National Characters   یشخصيت ھای مل

  
 

  کانديدای اکادميسين سيستانی
 ٢٠٠٨/ ١٠/ ٢٨  
  

   به روايت يک جاسوس، ينی به متجاوزسواسعاقبت ج
  

  
  م١٨۴۶موھن الل جاسوس  در

  
وھن الل گ م ی از زرن شميری ، يک الھای  ک يس درس يس انگل رين جواس ل ت رين ومحي ستان ١٨۴٢ -١٨٣٩ت  درافغان

سھا .بود تيژ انگلي ظ پرس ه خود وحف رای تبرئ ه وب وی بعد از اخراج  وتباھی قشون انگليس در افغانستان به انگلستان رفت
يده و در انگلستان به چا١٨۴۶نوشته که درسال " زندگی اميردوست محمدخان"کتابی در دوجلد تحت عنوان   ١۶٠پ رس

 ٢٠٠۶ و٢٠٠٢ترجمه ودرسال ھای )  داکتر سيد خليل هللا ھاشميان( سال بعد از طرف يکی از افغانان مھاجردر امريکا
نم . به چاپ رسيده است ه فکر ميک د، ک وجھم را جلب ميکن اتی درآن  ت نم ، نک اب رجوع ميک ن کت ه اي ھرباری که من ب

  .ی دھنده استبرای بسياری از ما  افغانان تازه  وآگاھ
  در استخدام افراد موثرنقش موھن اللبه  نه تنھا با شخصيت ھای مبارز وملی خود آشنا ميشويم ، بلکه کتاب ما نيدر ا

آشنا   نيزی ملناني وطن فروش وخايیچھره ھا در دستگاه دولت اميردوست محمدخان ونيز دستگاه حکومت شاه شجاع و
 تا مردم وطن دچار ذلت ،کنندي می جاسوسني ھا ومتجاوزگانهي بیونه برا چگی بخاطر پول ومنافع شخص کهميشويم

 حال ی نسل ھای برادي بازيفروخته ن  خودی چھره ھانيا.  گرددشتري وسلطه وعمر استعمارگران درکشور بیوزبون
سرلشکر کړکا خان ی حاجلي از قبخوانند،ي مطالب را مني که اگراني دی باشد برایتا درس عبرت  گردندی معرفندهيوآ

 نخانيري خان  وخان شفي شربي ،نای بلند مرتبت سردار کھندلخان قندھارشکاري ،ومال نصوح پیسرداران قندھار
 مال احمدبرنج فروش، غالم ،ی حسن، شاه جري،م)مشھور به بچه پھلوان( مد وتاج محی وجان فشان خان پغمانیچنداول

 حسن خان قزلباش ، ،غالمیري شاه کشمیمرتض دي س،ی شاه غاس،عباسخان، رزاي می خان، علی ،مھرعليیخان پوپلزا
قيام شب اول نومبربرای ه خودش نيز در جلسه سيکک(وميرزا خانمحمدجوانشير آغاحمزه، ر،ي جوانشخانيرعليش

 در انتظار شان است ی که عاقبت شومرهي وغی محمدزائدي ، سردار عبدالرشی عبدالوھاب درانیمستوف ،)اشتراک داشت
 باز گشت به کشور ی روی ول،گذشتاندند ی بعد از فرار به ھندوستان به حال زار وابتر روزگار می حتنھاي از ایو برخ

  )٢،ج٣٨٣،٣٨۴،٣٨٢،٣١٠،٢٩٢،١٨۶،١٣۴صفحات .(ندشت گذارخي از خود درتاریخود را نداشتند ونام بد
 ی اوبرای که کار کردھاميشوي مادآوري دوست محمدخان ري برضد دولت امی غالم خان پوپلزائی نمونه ازجاسوسبطور

 من از مشھد به پشاور کهيھنگام« :ديگويموھن الل م.  اودر برداشتی برای ناگوارامدي چه پگانهي به بیخوش خدمت
 ی  ودوستی شناسائني نان شب دعوت کرد وای راه من در کلکته باغالم خان آشنا شدم واو مرا براري درمسگشتم، یبرم

ھنگام اشغال قندھار توسط قشون ....[دي مخبر وجاسوس من درکابل مقرر گردثيکه بعدا او بح آن شدباالخره منجر به 
 ی را براهيً من حواله مبلغ چھل ھزار روپس،ي انگلني ومراقبت آمرتياز قندھاردر تحت ھدا] ١٨٣٩ در بھارسيانگل
درکابل به او پرداخته »پوکھار«بنام  ی صراف شکارپورکي خان بکابل فرستادم که درآن زمان پر آشوب توسط غالم
 جادي ایتي امنی دوست محمدخان آشوب وبري داد تا درکابل بمقابل امتي از قندھار به غالم خان ھداسي انگلیاياول.شد

 رواعظ،ي معروف کابل وپسر مري ، فقی حافظ جی ھمکارو تيغالم خان توانست حما.  کندکي تحرريومردم را بضدام
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 ني وخوانري عده مشاھکي ساکن عاشقان وعارفان وی خواجه خانجی وھمکارتيھمچنان موفق شدحمااو . کندنيرا ،تام
 ،١٨۴ ،٢٠١،١٩٩ صص( » .  کندنيوتام جلب سي شاه شجاع وانگلی وچه قزلباش رابرای، چه دران کابلمي مقگريد
  )٢ج

ردمی راه اغواني که آسان تردانستندي مسھايانگل ان م ذ است وني، جلب روح ه ھم متنف وپلزائلي دلنيوب ا ی غالم خان پ  ب
وائهي با پرداخت مبلغ ھشت ھزار روپی رازقبل ازھراقدامني از ایآگاھ سوی شھرحافط جی روحانی توجه وھمن  ی را ب

اخروج یسي آفتاب عناصر ضد انگلري ومیرحاجي ، می حافظ جگري دن که برادرایدرحال. شاه شجاع جلب کرد د وت  بودن
تندی ملنيره در صف مبارز از کابل ھمواسيانگل افظ ج. قرار داش ا شخص ح ه خوش خدمتیام ا ھم اه شجاع ی ب ه ش  ب
  )٢۶٩ن،صھما. (دي گرددي قرار گرفت وبه ھندتبعسي امور انگلیاي وخشم اولی مھری سال بعد مورد بکي سھايوانگل
غالم خان « : ميشنويالل م است، از قول موھن زي وعبرت انگی خواندنزي نی غالمخان پوپلزائی جاسوسسرنوشت انيپا

 دولت او بارتباط طرزاداره مملکت ني وھم بشخص شاه شجاع واراکسي انگلیاي ارزشمند باولتيمشوره وخدمات نھا
 ی دوست محمدخان درکوھستان که براري بھنگام ظھور امیکيً نموده، ارزش خدمات او خصوصا در دوصحنه، ميتقد

 قابل ريدرکابل، غ)۴٢-١٨۴١ (ی بزرگ درسالھابتي مصگربھنگامير د احضارات گرفته بود، وباسيجنگ با انگل
 او را برتبه اي دادند که گوی وھم شفاھیري تحری درمقابل خدمات ارزشمند غالمخان وعده ھاسھايانگل. باشديجبران م
 جانب ھم از وسي انگلولت از طرف دیمي دای وھم مستمرازاتيً وعالوتا وعده کردند امترسانند،ي اش میراثيومقام م

 ی ازجانب خودبراسھايانگل. دي نگردفاي از تعھدات مذکور ھرگز در مورد او اکيچي اما ھ،شاه شجاع باو داده خواھدشد
 وعده ھا فقط ني ای ولدادند،ي ميی بلند باالی وعده ھادادند،ي انجام مسي که خدمات ارزشمند به نفع انگلیمردم وکسان

 ازاخالص دواربود،ي امسي دولت انگلی وعده ھایفاياه  که ھنوزھم بیمخان پوپلزائغال. ماندندي میدرقالب الفاظ باق
آنگاه . دي مجبور به ترک افغانستان گردسي منصرف نشد که سپاه انگلی تا زمانسي خود با انگلی وھمکاریوعالقمند

م اقارب ودوستان خود را بخاطر   وھمني خانه نشی وحتدادي وجاني غالم خان زم. رفتانهي به لودسھاي انگلبي تعقزبهياون
 وناتوان ريغالم خان آنقدرفق.  شدمي درکشورھند مقی فرارکي ثي از دست داد وبحسي به انگلتي وخدمت وتعلقیکينزد

 بسر یفروخت وبعد ازآن به فاقگ خود را متداري قزيخود راجواب داد، اسپھا وھر چ" نيمستخدم "انهيشد که در لود
 ري ناتوان و فقتي خانواده نھاکي و افتي  وفات عي شده بود، تا باالخره بوضع فجرھمينگيوزم ضي که مری درحالبرد،يم

 )٢،ج٢١٠ص( » ! و پر از محنت ورنج از خود بجا گذاشت
 ی ھمکارميما توانست« : ديگوي و مکنديادمي اغواشده ی با افغانھاسي انگلیھاي موھن الل ازوعده خالفیگري دیدرجا

 پرداخت معاش ني که تضمیري سند تحرکي یر بلندمرتبت سرداران قندھاربود، در برابر اعطامالنصوح را که مشاو
عه وتعھد، اوحاضرشده بود تا سرداران قندھار را از مقابله ي عطنيبمقابل ا. مي بدست آرکرد،ي را به او می عمریمستمر

 راني اوسرداران بای دراثر مشوره ھا خود موفق شد، چونکهتيمال نصوح به مامور.  منصرف بسازدهيبا سپاه برتان
 افتني و ی درصدد بھانه جوئند،ي نمافاي تعھدات خود رادر برابر خدمات او اخواستندي که نمسھايفرارکردند، اما انگل

 اي!   بجنگندسيبا انگل  بتوانندندهيآ از قندھارفرار کردند تا دری که، سرداران بحاطرگفتنديًقصور او برآمدند، مثال م
 دنديً به جبھه ما از ما ترسی دوست محمدخان درانی حاجوستني وپهي سرداران بامشاھده قدرت سپاه برتانگفتندي مهنکيا

نصوح به  مالی خدمات ومشوره ھاکه ندي بگوخواستندي مسھاي انگلاي گواناتي نوع بنيومجبور بفرارشدند، با ا
موھن الل داستان استخدام )(١۴٩ص،٢ھمان اثر،ج(».شدباي نمیفرارسرداران موثر نبوده، لھذا او مستحق معاش مستمر

 .) داده استحي توض خودکتابجلد دوم  ١٠٩مالنصوح تاجر معروف را درصفحه 
ستوف« وم درانني دومی عبدالوھاب خان م ر تخطی شخص از ق ه دراث ود ک داتهي برتانی ب ود ی از تعھ رده ب ه او ک ه ب  ک

د ضرر ش هيدرحال.... مت اارزش اک م وب دمات مھ فاھني خ م ش م تحری شخص ھ بال سي انگلیاي از طرف اولیري وھ  ق
ا بعوض آنکه اولقيتصد اسي انگلیاي شده بود، ام ام وپ د،ي او را مداش خودشان انع ط معرفدادن رای خطی فق ه ی ب  او ب

اه شجاع استیکي شاه شجاع دادند و درآن نوشتند که او یعنوان منش اه بمالحظه ا.  از ھواخواھان ش ط  خی معرفنيش
وعبدالوھاب ھرچه از خود داشت . ھرگز صادرنشد" امرشاه"اما » امرخواھدشد«: به عبدالوھاب گفته بودقدر نيفقط ھم

  )٢،ج١۵٠صھمان ،(». برگشتوسي کرد وماصرفدرکابل م
  

  : انگليستالش در جھت رھائی اسيران
رار از سورموھن الل، اين جاسوس فعال انگليس  ام ف ل، ھنگ واری دستگير ودر روز اول قيام کاب زل اخ دي خان  در من

ه  زعيم قزلباشھا زندانی ششرين خان شد، د،اما ازآنجائی ک ناخته مي سھا ش ه حيث دوست صادق انگلي خان شيرينخان ب
اد  دين  وايج ات نظامی  مجاھ رای خنثی کردن عملي شيرين خان ب موھن الل تمام اطالعات جاسوسی خود را توسط خان

ق را در جھت  سی اونمونه کوچک  خدمات جاسو. بردتفرقه ميان شان به پيش می  يس از طري يش  رھائی اسيران انگل پ
ی سردار اکبرخان ومحمدشاه خان غلزائی و صالح محمدخان ونھاد رشوت به  ين سران مل اق ب اد نف ل مالحظه ايج در ذي

  . می کنيم
المر:" موھن الل مينويسد ان، بطوربيرحPalmerدگرمن پ دين خ ه توسط  شمس ال ده  ک ه شکنجه وزجر دي ه وظالمان مان

د داکبرخان قرارگرفتن دند ودر تحت مراقبت محم ل آورده ش صبداران بکاب ده ديگر من ار توسط دوست . بود، با ع ن ک اي
دين خان تحريک  اره شمس ال داکبرخان را در ب د محم ت، چونکه او شک وتردي ام ياف صادق انگليس خانشرين خان انج
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سی درتماس کرد،زيرا به او گفته بود که  ا مقامات انگلي ائی اسيران ب اره رھ ستقل درب ده وم شمس الدين خان بطورعليح
د)محمداکبرخان(ومذاکره بوده وشايد در زمينه حسن نظرانگليس ودست باالتراز او يس حاصل نماي زد انگل ، ٢ ج." (را ن

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

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

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

.  باالحصار را تسخيرنمود، در آنجا زندگی ميکردندتور تورپ، تورن الرنس واسيران ديگر، بعد از آنکه محمداکبرخان
تماس ومکاتبه با سرجارج پالک، را ولو به قيمت خطر به حيات خود ادامه . من ھم تحت مراقبت محافظين قرار داشتم

با قبول خطر جانی، ھمکاری مالزمين خود اکبرخان ومالزمين ديگرسران اشرار را با اعطای پول ھنگفت . می دادم
ھمکاران جديد مکتوبھای مرا که بريک توته کاغذ کوچک ونازک .دم وخوشبختانه برين مشکل فايق شدمجلب کر

بحروف کوچک ودرسطرھای ضيق نوشته ميشد، قات کرده بزيرماشه تفنگ موسکت پنھان ميکردند وتفنگ را بشانه 
موھن الل، ! "( جنرال پالک می روندوروانه جبھه می شدند، توگويی آنھا برای ضربه زدن به پايگاه خود می انداختند 

  )٣۵٨، ص ٢ج
د  وسپس در  ان ميگوي ه بامي يس ب يران انگل ورداعزام اس ان  ": م ه اسيران افغ يس، مبادل ائی اسيران انگل ه منظور رھ  ب

ل، . مقادير زياد پول به محمداکبرخان پيشنھاد شده بود يس درکاب صبداران انگل ق من درعين زمان مذاکرات متعدد از طري
وده،ا ان ب سن، درجري ورن جان د، ت ان شکنی و ز قبيل جگرن پاتينجر، تورن الرنس، تورن تروپ، تورن درامون ا پيم  ام

يس ] پخش [.بدعھدی محمداکبرخان ھميشه مانع موفقيت ماشده است ائی اسيران انگل ا در رھ ل ت اعالميه ھا بشھريان کاب
ه ھمکاری مداخله وکمک کنند، با وعده جوايز وانعامات به آنھائی  ه در زمين ائی ک که کمک ميکنند، وتھديد به جزابه آنھ

وام واشرار دين( نمی کنند، بخانه ھای سران اق ا واز ) مجاھ ه از کج د ک ا ندانن ه طوری  تکثيرشد ت ه وخفي سم شب نام بق
ردم از.ًيکعده سران وعده کمک وھمکاری دادند وعلنا داخل اقدام شدند. طرف کی آمده است ديد م م اما ترس ش  جزا وظل

محمداکبر خان اکثر اوقات ما را تھديد ميکرد ....محمداکبر خان، موفقيت ھای ما را ھميش بناکامی مواجه می ساخت) ؟(
ھمينکه اسيران به آنطرف باميان .که درنظردارد اسيران انگليس رابه ترکستان بفرستد تا درآنجا بقسم غالم فروخته شوند

ان زی م يچ چي د، ھ ستانتقال می يافتن ده نميتوان داکبرخان ش ی محم ی پرداخت م وب ن ظل ام  شفق داغ ....ع اي ه ھنگ ذا ب معھ
د١٨۴٢ اگست ٢۵روز ادگی وحاضرباش داده ش يس امرآم يران انگل ه اس ه ھم ا ب شويش .ً دفعت رداراکبرخان ت ه س چونک

ازند زورآزاد س يران را ب ادار(".داشت مبادا مردم شھر بيدار شده و اس ه ب د ب شان موھن الل، ميخواھ سی خود ن ان انگلي
ه  د ک ام بزنن ه قي يس دست ب ائی اسيران انگل رای رھ تند ب دو ميخواس يده  ان سھا ترس د انگلي ل از تھدي بدھد که شھريان کاب

  .)گزافه گوئی  بيش نيست
واھد من نزد محمداکبرخان رفتم وقسم او را باالی قرآن بيادش دادم که ھرگاه مبلغ ھجده ھزارروپيه باو بدھم، مرا آزاد خ

آنگاه عالوه کردم که قسم خود را شکستانده وھنوز ھم مرا در اسارت نگاه داشته است واکنون مرا به ترکستان .کرد
،زيرا سرداراکبرخان کسی نبود که از يک اسيرھندوی خود  استاين ھم يک دروغ ديگر موھن الل(.اعزام می نمايد

ی که سرداراکبرخان با يک تھديد ويا شکنجه ميتوانست تا آخرين رشوت مطالبه کند، آنھم با سوگند بر روی قرآن، درحال
خواھر سردار اکبرخان،زوجه سلطانجان،که دروقت :" موھن الل ادامه ميدھد که.)پول موھن الل را ازوی بگيرد

ی کرد تسليمی وتبعيد اميردوست محمدخان من به او بسيار کمک کرده بودم، مشاراليھا از من بمقابل برادر خود پشتيبان
واز او تقاضا نمود مرا در تحت مراقبت عين محافظين ودرعين خانه ايکه اسيران ديگر قراردارند، بگذارد ودر عوض 

محمداکبرپيشنھاد . اعزام من به باميان ھنگامی که اوبرای جنگ با جنرال پالک ميرود؛ مرا دررکاب  خود داشته باشد
بسيار قھروغضب شد چونکه شنيده بود که من با ھمکاری سران قومی خواھر خود را پذيرفت، اما روز بعد باالی من 

آنگاه امر کرد مرا کوته قلفی کنند وھدايت اکيد داد که در تحت ھيچ نوع شرايط اجازه برون . به مقابل او دسيسه می چينم
ازاين رنج وعذاب من يک بارديگر ھم به محمداکبرخان عذر والحاح کردم تا مرا . شدن از اطاق برای من داده نشود

رھا سازد، وھم يک تحفه چرب به محمديعقوب خان قوماندان گارد محافظين دادم وبه او وعده  وزاری کردم که 
د يک مرتبه بديدن من بيايد، ضرورت به کاال ولباس دارم، اگر به سيد مرتضی شاه رخت فروش کشميری اجازه بدھ

شخص مذکورآمد وقبول کرد ماموريت خطرناک رفتن نزدشاه محمدخان آمر زندان باميان . عين بنده نوازی خواھد بود
بعد از آنکه سرجارج پالک پيشنھاد مرا قبول کرد، من به شاه محمد خان مکتوبھا نوشتم وسيد مرتضی . راانجام بدھد

ھا قراردادم و اخيرالذکر توانست شاه محمدخان را بقبول پيشنھادات من برای انجام خدمات کشميری را حامل اين مکتوب
در انجام . معاش مستمری عمری، وبيست ھزارروپيه نقد، وعفو تمام گناھان سابق او:جاسوسی بقرارذيل راضی سازد

شت که آنرا به جنرال پالک موفقانه اين مذاکرات توسط سيدمرتضی شاه، جگرن پاتينجر بصورت فوری بمن نامه نو
  )٣٧٨ -٣٧٧، ص ٢ھمان، ج."(ارسال کرده ام

 ايجنت شريف شما سيدمرتضی شاه کشميری چند روز قبل اينجا رسيده - ١٨۴٢ سپتمبر١۶نامه جگرن پاتينجر،باميان "
ه ھای وباساس نام.او موفق شده صالح محمدخان را راضی بسازدکه تغيير جھت داده برای ما خدمت وھمکاری کند و
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ًلطفا بھترين تشکرات وتمنيات مرا بخدمت سران قزلباشان درکابل که با ما .قزلباشان اکثرسران ھزاره نزد ما آمدند
ھمکاری دارند، برسانيد وبه ايشان بگوئيد که نه اسيران انگليس ونه شخص خودم مھربانی وشفقت آنھا را ھرگز درتمام 

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

 زعيم فارسی زبانھا دوست قديمی من خان شيرينخانزندان او فرار کردم و نزد نايب شريفخان به قلعه افشار رفتم و
قلعه محمداکبرخان در تورن تورپ با تورن اندرسن وفاميلش به . با ھمه ھمکاران خود در آنجا به من پيوستند) قزلباشھا(

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

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

 خان، مھرعليخان،علی ميرزا خان وعباس خان وشاه غاسی  جانفشان:جواب اسيران انگليسی از شيوه کی به موھن الل
 را به خان ااز شما تمنا ميکنم بھترين تمنيات م. شت شما عنوانی سرريچار شکسپير نزدما رسيدندھمين اکنون با ياد دا

شيرين خان، غالم محمدخان، نظام الدوله، غالم حسن خان وھمه سران ديگر، بخاطر نيکی ومھربانی بزرگ آنھا برای 
 بخاطری ذکر ميکنم تا از رسيدن با عافيت آنھا من نامھای آقايان انگليسی را که اينجا رسيده اند. ما اسيران، برسانيد

. تورن اندرسن ھمراه باخانم واطفالش، تورن تريور واطفالش، تورن تورپ؛ داکتر کيمپبل: بسران مذکور نويد بدھيد
  )٣٨٢، ص٢موھن الل، ج. ( اندرسن، وتروپ.امضاء ادوارد کيمپبل

با جديت بشما ميگويم که اگر شما : "لک به من نوشتسرريچمند شکسپير، سکرترجنرال پا: موھن الل ادامه ميدھد
ًرھائی اسيران، خصوصا خانمھای اسير را تامين کرده بتوانيد، بزرگترين وقيمتدار ترين خدمت بدولت انگليس انجام 

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

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

بيست ھزار ( من به صالح محمد.  برای رھائی اسيران به او وعده داده بودمذاکرات انجام داده ومبلغ دولک روپيه
  )٣٨٠ھمانجا، ص .(وعده داده بودم) پنجھزار روپيه(وبه سيد مرتضی شاه ) روپيه

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

 ھمه اسيران بين خود موافقه کردند تا برای رھائی خود ھرکدام مبلغی بپردازد وبرای ١٨۴٢ اگست ٣٠ و٢٩که بتاريخ 
 آنگاه مذاکرات با صالح محمدخان توسط. يدنداين منظور تورن الرنس، تورن جانسن ومرا به حيث نمايندگان خود برگزد

را به صالح محمد خان در  مبلغ يک لک روپيه تورن جانسن وتورن الرنس آغازشد و آنھا چند مراتبه بتکرار پرداخت 
منظور ( مارش سپاه انگليس ) صالح محمد(زادی اسيران پيشنھاد کردند، وتورن جانسن به او گفت که اگر اوبدل  آ

 برسد، به تعويق اندازد،اسيران انگليس در آنصورت ميدان به جنرال ناترا، ھنگامی که سپاه )  انگليسحرکت اسيران
صالح محمدخان در برابر ھردو پيشنھاد ما پشت .برای رسيدن به پايگاه جنرال نات شايد به مارش بالقوه متوسل شوند

 کارميگرفت وفرمان داد که ھيچکس از خط معين آن از رويه خشن با اسيران گشتانده وجواب رد قطعی داد، وبعد از
بعد از آن . شد وھرکس سعی به فرارکند، کشته خواھدد و به دور خيمه ھا رفته نميتواند فراتر گذاشته نميتوان مراقبت پا

  )٣٨۵، ص ٢ موھن الل، ج(".وضع او در تمام موارد با ما اسيران تغيير کرد واز پيشنھاد ما سخت رنجيده بود
صداقت ومردانگی صالح محمد خان که : "  مينويسد که٣٨۵اشميان ، مترجم کتاب موھن الل،درپاورقی صفحه داکترھ

آيا او رشوه .که او اسيران رھا کرد:ًرشوه انگليسھا را رد کرد قابل تقدير است، بعدا درجای ديگری موھن الل ميگويد
ًنشده ، اينھم معولم نيست که صالح محمد بعدا کشته گرفت وخيانت کرد ويا بزور از نزد او گرفته شد، درست توضيح 

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

نوسيله رسما اظھارکنم که بيان رويداد مذاکرات ما با صالح  محمد درباميان بمنظور رھائی مجبور ومکلف ميدانم بدي
 ٢١اسيران، آنطوريکه جگرن پاتينجر گزارش داده  و درنامه رسمی به عنوان تورن جنرال جارج پالک، مورخ 

صالح ) سپتمبر( بتاريخ يازدھم ...ً کتاب آبی افغانستان درج است، کامال حقيقت دارد۵١٢ وھم تحت نمبر ١٨۴٢سپتامبر 
ًپاتينجرفورا احوال را بمن گفت ومن گفتم اين . ببيند) الرنس(محمد احوال فرستاد که ميخواھد با پاتينجر، جانسن وخودم

اما شيلتن .ما سه نفر ھمراه ميکنزی کاغذی امضا کرديم و به صالح محمد داديم. ديدار بايد در باره رھائی ما باشد
:" الرنس در ادامه متذکر ميشود." ا امضا نکردند چون که می ترسيدند با محمداکبرخان مواجه خواھند شدوپالمرکاغذ ر

را به اطاق خانم سيل نمی برديم وآنگاه تعھد نامه را امضا نمی کرديم، در آنصورت ھيچکدام ما  صالح محمداگر ما 
 - سواره نظام، از شھر باس١١ضاء الرنس ، تورن غندام."( نموديم اکنون زنده نمی بوديم تا اين داستان را بازگومی

  )٣٨٨ -٣٧٧ ص ،جاھمان) (١٨۴۴ اپريل ۵ستان، مورخ انگل
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 ٢٢ در آخرين ياداشت مورخه ،يکی اسرای انگليس که خاطرات اسارت خود را روزمره ياد داشت کرده،بريدمن اير 
وديروز صحيح .  ماه سپتمبر بسر رسيد٢٠ما درتاريخ نجات . الحمدهللا 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 پالک .آنجا ما چشم براه امر سردارمحمداکبرخان بوديم.دراين ميان ھرگونه توھين شديم.رسيديم
در دھم سپتمبرھدايت رسيدکه ما را به خلم می .را از پيش برداشته بود) افغانھا( کابل درحال پيشروی بود وآنھابطرف

  درباميان  ماعساکرنگھبانخوش بختانه درميان . ًبرند و آنھايی که مريض و از رفتن نباشند تماما کشته ميشوند
. جر اطالع داد که ميخواھد درمورد رھائی اسيران مذاکره کندنارضائيتی غلبه کرد وقوماندان محافظين ما به ميجرپاتين

ما ھمکاری بزرگان قوم ھزاره را حاصل کرديم و اين درحالی . او ھم قبول کرد  داده شد وانعام کالنبرای نامبرده يک 
برما م سپت١۶ در.ين در راه برگشت به کابل موجود بودگخورده وخشمکه امکان روبروشدن با اکبرخان شکست بود 

نامبرده با ششصد عسکرقزلباش ازکابل . رشکسپير يکجا شديم. مبربا عساکرسر سپت١٧ در.بسوی کابل حرکت کرديم
با ھزارنفر تالش داشت ) سلطان احمدخان: ظ ( کمک وی بسيار به موقع بود،زيراسلطان محمد خان.بکمک ما رسيد
ديوه بندی ." (ن خود را ديديم و نجات ما ميسرشد سپتمبر ما يک لوای قشو٢٠درتاريخ  ا را بگيرد،جلو برگشت م

  )٢٢۵ص  خاطرات،
ًبه نظرميرسد که باالخره صالح محمدخان راضی به گرفتن رشوت شده  وانگليسھای اسيرکه قبال حاضر به پرداخت 

. ريده انديک لک روپيه برای نجات خودشده بودند، اکنون ھم با پرداخت ھمان مبلغ يا کمی بيشتر به او حيات خود را خ
 در - ١٨۴٢ سپتمبر٢١ مورخ -جنرال پالک عنوانی سرقوماندان اعلی اردوی انگليس) ۵نمبر(وباالخره درمکتوب 
آنکه سرلشکر اميردوست محمدخان بود و از جنگ با قوای انگليس درسنگر ارغنده  (خانشرينخانمورد خدمت گذاری 

: عاليجناب: " به انگليسھا چنين  آمده است) انگليس شتافتابا ورزيد و سپس تا ميدان ووردک به پيشواز شاه شجاع و
من به اساس تجويز ... افتخار دارم به اطالع قوماندان اعلی  اردوی شاھی برسانم  که بعد از حصول اطالعات از باميان

پانزدھم موھن الل، وموافقت خان شيرينخان زعيم قزلباشھا،حرکت فوری ھـفـتصد سواره نظام خان شيرينخان بتاريخ 
. ماه جاری، يعنی روز اول ورود ما به کابل، منظور کردم تا خود را نزد گروه اسيران انگليس در باميان برسانند

بمالحظه اينکه بعضی مشکالت در قسمت پول ومصرف آن واقع نشود، مبلغ ده ھزار روپيه به سر ريچمند شکسپير 
نميتوانم اين نامه را بدون اظھار عقيده خود خاتمه دھم که . ده استدادم و خود او نيز ھمراه قزلباشھا به آنطرف روان ش

 می باشد ومن يقين دارم که زعيم قزلباشھا  خان شيرينخان وموھن اللسالمتی اسيران انگليس مرھون ھمکاری ھای
 -غانستانامضاء تورنجنرال جارج پالک قوماندان اردوی انگليس در اف -.يباشدصادق ترين طرفدار دولت بريتانيه م

  )٣٨٢، ص ٢موھن الل، ج"(
  :عاقبت جاسوسی به بيگانگان

ازبد عھدی اوليای امور انگليس انتقاد ميکند که چرا ھنگام خروج خود از افغانستان، به حمايت ازکسانی  ، اللموھن
برگشت عجوالنه   ني باچنسي سپاه انگل«:دسيوني مخدمت کرده بودند؟ اوجاسوسی ونپرداختند که به انگليسھا از دل وجا 

 شده بودند، سي سران قوم را که دوست وھمکار انگلادي تعداد زکهنه تنھا جرئت وشجاعت نشان نداد، بل] از افغانستان[
 توانسته بودم سي خدمتگارصادق انگلثي تعداد سران قوم رامن منحکي.  قرار دادی خطرناکیبطور نامردانه در دوراھ

 در موقع ما وحفاظت آنھا سپرده بودم، اتي پاداش وانعام وھم امنیفتمندانه براازمحمداکبرخان جدا سازم وتعھد شرا
 نزد من آمدند اني خود رابه آنھا نشان بدھم، ھمه سران مذکور با چشمان گری روتوانستميخروج از افغانستان بمشکل م

آنگاه .  و بجنگندزندي خود برخ آنھا بمقابل ھموطنانمي سبب شدم،ي وسزادادميما دوستان خود را اغفال کرد« :وگفتند
ه  را که بی، او تمام کسان کردري که محمداکبرخان شھر کابل رادوباره تسخیجردمه  ب».مي واگذاشترانيآنھا را بدھن ش

 شان ريرا گرفت و تحق ثروت شان  نمود، پول وی قرار گرفته بودند، شکنجه کرد، زندانسي انگلی وھمکارتيحما
 سرتاسر ر دی خواھد شد اگر کسی تلقی مرحمت خداوندکي معجزه بزرگ وکي ني بعد از ا کهميگوي متيمن بجد.کرد

 ) ٢،ج٣۴٩صھمان اثر(» . اعتماد واتکا کرده بتواندسي دولت انگلیاي اولیافغانستان وترکستان  بقول ووعده ھا
ر کابل حمزه خان د«:  که سدينوي در کشور مسي و دست نشاندگان انگلسي از جواسی در باره سرنوشت برخغبار
 از ترس انتقام ی خان وجانفشان خان پغمانفي محمدشربي محبوس شدند، ناسي با انگلی وعثمانخان باتھام دوستیغلزائ

 ی ومحمدعثمان نظام الدوله سدوزائی غالم پوپلزائ مردم گذشتند، مالغيمردم فرار کردند، پسران جانفشان از دم ت
 بجرم آوردن زيوخود شاه شجاع ن) ۵٧١غبار،ص(» .دوستان پناھنده شدند درھنیگري دی پیکيوپسران شاه شجاع 

  . دي سنگ به قتل رساهي در جبه زار سشي به افغانستان از طرف شجاع الدوله پسر نواب محمد زمان خان و رفقاسيانگل
 یھا ندارد وفقط در فرصت ی ارزشیجکسي ،نزد ھی در ھروقت ودرھرزمانی که شغل پست جاسوسرسديبه نظر م

»  خادسيسجوا«.دھدي باشد وبعد ارزش واعتبار خود را از دست مداشتهي مداري وگذراخدمات اشخاص جاسوس خرنيمع
 رتبه ومدال ومقام ومعاشات فوق العاده مردم کسبدر افغانستان بودند، وبخاطر ) K.G.B(که دست آموزان ونوکران 

 هيً اکثرا به روس،مورد حمايت شورویس از سقوط دولت  پکردند،ي مستي انداختند،وسر به نیرا حق وناحق بدام م
 ماسک یروھاي و نسي پولی نداشتند وھرروز از سوی ارزش واعتبارچگونهي ھهيآنان در روس.  فرارکردندفيفدرات

 بحال ی ادهي فازي شان نی خاد وجاسوسی ونشان دادن کارتھاشدندي مني وتوھري وتحقکوبلت و "آمون"پوش معروف به 
فقط . شدي گرفته مشاني از اکرنديدامي سرباز پی سرد دربازارھای در ھوای وھرچه در روز از دست فروشکرديشان نم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 واستخدام متيً اجاره منازل گران قا بودند، بدهي رسهي به روسی دالرواسعار خارجی خاد که با پشتاره ھای باالئیرده ھا
 تي مصونهي در روساهي کله سی خارجچي چون ھی، ول بروندروني ازمنزل خود بتوانستندي می شخصی گاردھایباد
گفته .  شدندرفتهي به عنوان پناھنده پذی مرکزی اروپای بدر رفتند ودر کشورھاهي از روسی ندارد، آنھا ھم بزودیجان
انجمن  (یرسقفي زی صنفی برند وگروھک ھایدر ھالند وآلمان ودنمارک وسوئد بسر م" س خاديجواس "نيشتري بشوديم
 .دھندي  متي ھا تسلهي اتحادنيدرست کرده اند وخود را  در پناه ا) یاسي ساي ویرھنگ فیھا
 تجاوز به ی براگانهي کند ودست در دست بانتي آموزد که ھرکه به وطن خی به مردم میخي تاری ھادرس نسانيبد

 خان کاکر ی وحاج بھتر از شاه شجاع وپسرانش ونظام الدوله وغالم خان وجانفشان خانیوطنش بگذارد، فرجام
 ی بخشند، ولی را می ھرگناھتانمردم افغانس. ستي شدند،درانتظارشان نستي که توسط مردم سربه نیسيگرجواسيود

پايان   .بود  جاسوسان خواھدی سزاني بخشند واشد مجازات کمتری و دشمن وطن را نمگانهي به بیھرگزگناه جاسوس
٢٠٠٨/ ١٠/ ٢٨ 

 


