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مترجم انگليسیپيشگفتار  
 

لچسپی وباوجود زحمات زياد، که وظيفه برگرداندن مترجم با ابرازد
دستنويس جنرال فيريررا بانگليسی بعھده گرفته است، آروزمند است با 

استفاده ازاين فرصت و بخاطرافزودن اين آثرآموزنده به ادبيات شرقی به 
اين اثرميتواند بطورکامل درانگلند نسبت به فرانسه . آن افسرتبريک گويد

شترقرارگيرد؛ ارزش واقعی اين اثردرانگلند با درنظر مورد قدردانی بي
آن قارۀ ) تجارتی، اجتماعی ومذھبی(داشت منافع بزرگ آن درانکشاف 

. وسيع که مشيت الھی آنرا تحت فرمان ما قرارداده، آشکاراست  
 

بحيث يک سربازقديمی، مترجم ميخواھد با شيوه صريح واحساس رک 
ھندی در -وارارتش انگليسیگوئی جنرال فيريردرمورد خدمات دش

افغانستان ارزش بگذارد؛ بخصوص، دردورانيکه اواين عواطف را بيان 
وانگلند بھيچوجه حسنه ) فرانسه( رابطه بين ملت او– 1845 –ميدارد 

انتقادات شديد مولف، بصورت عام بربنياد مستحکم استوار . نبوده است
" اريخ افغانھات"است؛ بدون شک نادرستيھا را ميتوان دربعضی حصص 

ديد، ولی آشکاراست که اينھا ازمعلومات ناقص بوجود آمده، نه ازتمايل 
. نادرست که درمخالفت با امپراطوری برتانيه يا سربازان دليرما بنويسد
بارتباط مfحظات اودرباره سياست ھندی اين کشور، يا شيوه ايکه اين 

وده وبا شدت آنھا سياست تطبيق گرديده، مترجم نميتواند با آن موافق ب
متعجب شده است، باوجوديکه با تعداد زياد آنھا توافق دارد؛ درحقيقت، 

اوميخواھد ما بايد اين مfحظات را با سپاس قبول کنيم، البته درصورتيکه 
.ارائه کننده يک نظرمنصفانه موضوع باشد، نسبت به آنھائيکه ما ديده ايم  

 
ا درشرق کامf برجسته دردورانھای سابق، سياحان فرانسوی خود ر

ساخته ونامھای تاويرنير، بيرنير و تيوونيت ثبوت اين مدعاست؛ اما 
سفرنامه جنرال فيريرنسبت به اين پيشاھنگان درماجراھای آسيائی 

بمراتب دلچسپتراست ؛ بعfوه، مصايب او بھنگام مسافرت درراھھای 
 درنواحی خسته کننده ودرباmی دشتھای آسيای مرکزی بسيارعظيم بوده،

ايکه پای اروپائيان ھرگزنقش خود را درباmی ريگھای سوزان آن باقی 
مظالم وسختيھای که اوتحمل کرده، باعث دلسوزی ھرفرد با . نمانده اند

احساسی بوده، مجاھدت وپشتکاری ايکه اورا قادرساخت مواد تاريخ و 
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سفرنامه خود را تحت چنان شرايط دشواری جمع آوری وحفظ کند، 
.ش تحسين کامل داردارز  

 
مھمترنظرات کسانی است که توانائی دادن مشوره ھای سالم وبررسی 
انتقادی برخورد برتانيای بزرگ را در رابطه به کشورھای مرزھای 

معلومات ما به ارتباط اين کشورھا، . شمالی وشمالغربی ھند ما دارند
ق باشندگان آنھا وسياست آنھا تا کنون بطورانحصاری فقط ازطري

کارمندان کمپنی ھند شرقی بوده است؛ اين بسيارمفيد خواھد بود اگراين 
مضامين، ازديدگاه ديگران وازنقطه نظرمتفاوت ديده شود، که دmيل آن 

. برای ھمه گان آشکاراست  
 

خاطرنشان ساخته " سفرنامه کاروان"جنرال فيريردرفصل تھاجم ھند در
ارتش روسيه وترک بيعت است که احتماmت پيوستن سربازان محلی به 

شھزادگان وراجا ھا وجود دارد؛ نظراتی که بدون شک، بيانات خشمگين 
استخراجی ازخوانندگانش بوده است، بخصوص کسانيکه خدمتگارکمپنی 

 اما تخمين وفاداری بومی اواززمان نشرآن اثر –ھند شرقی بوده اند 
!چقدرميتواند بيمناک باشد  

 
ُ وضمايم فوق العاده دلچسپی سر ايچ راولينسن، خواننده بايد با ياد داشتھا

مراجعه نمايد، چون " سفرنامه کاروان"ُسرجان لوگين و دنبی سيمور در
.اينھا نقاط زيادی را درتاريخ افغانھا روشن ميسازد  

 
سبک مولف تا اندازۀ شديد بوده وچندين قسمت اثرحاضرميتواند منبع يا 

رخواستھای عاليترين وبھترين روزنۀ برای تعداد زياد آثارسوزناک ود
احساسات طبيعت ما باشند؛ حتی جابجائی چند کلمه ميتواند بطورقابل 
توجھی، دلچسپی مضمون را افزايش بخشد، اما مترجم خود را آزاد 

وقتی درجائی  . نميداند تا غيرآن عمل کند بجزاينکه قويا به متن بچسبد
ه است تا اين نواقص تکرارانديشه يا نيازتنظيم بنظرميرسد، تfش شد

درمان گردد؛ درغيرآن، اثرجنرال فيريربا تماميت آن دراختيارخواننده 
.قراردارد  

 
 ويليام جيسی

1858 مارچ 27مايسونيت، اينگاتيستون،   
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  منشای افغان ھا– 1فصل 
 

منشای افغانھا، نظريۀ مونسيرروفين، يوگين بوری وديگران، نطريۀ نويسندگان افغان، 
کرافغانھا توسط تيمورلنگ، امکان منشای يھودی آنھا، گرويدن آنھا به اسfم، اھدای يک تذ

انجيل عبری توسط يوسفزی به نادرشاه، افغانھای دارای منشای ھندی وخراسانی، جنگ و 
استقfل درزمان سبکتگين، بوميان افغانستان، شناخت افغانھا بحيث پتانھا وروھيله ھا درھند، 

انھا درزمان سلطنت ابوسعيد، تقسيمبندی قبايل افغان، پذيرش نويسندگان ازعبدهللا اولين تذکرافغ
خان، آزارافغانھا درزمان چنگيزخان، مسکون شدن ابدالی ھا درکوھھای سليمان، استقرار 

يوسفزيھا درکشمير، ابداليھا وغلجيھا بحيث باشندگان افغانستان، ليست قبايل افغان و شاخه ھای 
بين آنھا دررابطه باين موضوع، ماکوھيھا و خوگانيھا، دليل تجاوز، تقسيمات آن، اختfف در

.فرعی قبايل و شاخه ھای آن  
 

+ + + 
 

مجھول بودن منشای افغانھا باعث ايجاد نظريات گوناگونی درمورد آنھا 
گرديده و باين علت نميتوان ھيچيک ازاين نظريات را بطورخاص و يا 

گويند که اينھا اوmدۀ سربازان الکساندر بعضيھا مي. برجسته قبول نمود
و يکتعداد ناقلين ) که پس ازاشغال اين سرزمينھا دراينجا ماندند(بزرگ 

يونانی اند که درزمان شاھان بعدی آنھا، باين سرزمين آمده اند ويا آورده 
يکتعداد ديگرتاکيد دارند که قبطی ھای مصری، کلدانی و حتی . شده اند

اند؛ اما اکثريت نويسندگان شرقی، اينھا را اوmدۀ يکی ارمنی نياکان آنھا 
باmخره . ازده قبيلۀ اسرائيلی ميدانند و نظر خود افغانھا نيزچنين است

تعدادی ازنويسندگان عقيده دارند که اين قوم دارای منشای يھودی نبوده و 
.کسانيکه دين اسfم را دربين آنھا ترويج نمودند يھودان مسلمان شده بودند  

 
ميگويد که " افغان ھا"روفين شرقشناس مشھوردراثرخويش بنام . ايم
منشای افغانھا ازالبانيھای آسيا است که متعاقب اغتشاشات متعدد ايشان، "

ازيک محدودۀ پارس بمحدودۀ ديگرآن يعنی خراسان انتقال داده شدند؛ 
خ اينھا يک مردم بسيارجنگجوبنام اغوان يا اوغان بوده و خود را درتاري

منشای البانی آنھا ازنام آنھا آشکاراست، چون برای. پارس مشھورساختند  
".      است  اگوان، واژه يونانی آن 

    
اين نظريه با وجود آنکه توسط نويسندگان زيادی متناقض دانسته شده، از 

توجه خاصی برخورداراست، چون اين نظريه با کردار شاھان پارس 
ی را که کمترين نا آرامی ايجاد ميکردند، از تطابق دارد که يکتعداد مردم
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سواحل مديترانه يا بحيرۀ سياه انتقال داده اند، وھم مطابق يونانی ھا، 
يکتعداد قابل توجھی اينھا درتمام دوران درارتش پارسيان وجود داشته 
وبآنھا اجازه داده ميشد که دربدل خدمات ايشان، خود را درقسمت ھای 

مورخين الکساندر، ما را درجريان يکی . قرسازندمعينی ازآن قلمرو مست
ازاين ناقلين گذاشته وازآنھا ميآموزيم که وقتی او بتعقيب بيسوس بداخل 

بکتريا پيشروی ميکند، شھر برانسيز را تخريب نموده و باشندگان آنرا که 
اوmدۀ يونانيھای ميليزيان بودند محکوم بمرگ ميکند، مجازات بخاطر 

 يک عمل بسياربيرحمانه وغير –آنھا انجام داده بودند جرمی که نياکان 
.  عادmنه  

 
) ايوگين بوری. ايم(روفين برخfف دانشمند شرقشناس ديگر. نظر ايم

است که او درمکاتبات خويش دربارۀ شرق درموضوع اين البانی ھا 
:چنين ميگويد  

  
ان اغوانھا يک مردم قديمی و متمايزاند که باراول توسط پومپی درزم"

يونانيھا وmتين ھا با رونوشت يا استنساخ . تھاجم برقفقازبرمf گرديدند
نادرست ازنام ايشان، آنھا را البانيھا ناميدند؛ آنھا باشندگان کوھھای بلند 

وواديھای ھم مرزبحيرۀ کسپين بودند که حاm تشکيل کنندۀ وmيات 
اشتند تا اين مردم ارمنيھا ھرگزتوانائی آنرا ند. داغستان و شيروان ميباشند

شجاع را تحت انقياد آورند، مردمی که بواسطۀ قوانين فئودالی اداره 
ميشدند، مانند اروپا درجريان قرون وسطی؛ اينھا قبل ازمسلمان گرديدن 

عيسوی بوده و قرارمعلوم آنھا آزادی خود را تا زمان رسيدن بوزان، 
ن اين قوم بطور زبا. جنرال سلطان سلجوقی ملک شاه، حفظ نموده بودند

خfصه، ميتوانيم بگوئيم که مردم . ... کامل ازارمنی ھا متفاوت است
متذکره توسط نويسندگان يونانی وتحت قيموميت البانيھا با درنظرداشت 

 نظريه –زبان خاص آنھا نميتواند دارای منشای کلدانی درنظرگرفته شوند 
يز گالگانديراستی موس(ايکه در تناقض مستقيم با نظريۀ مورخين آنھاست 

که درحدود سدۀ نھم عصرعيسوی زندگی داشته و موسيز کورينوس که 
ما اميدواريم اين نکته را ). َميگويد اينھا اوmدۀ سيسگ ازنژاد ارمنی اند

پس از جمعآوری ازنواحی کوھستانی که اين پسران وانمودی اغووانھا 
اين . شکار سازيمزندگی ميکردند و بقايای زبانی که آنھا سخن ميگفتند آ

چندان مدلل نيست که بعضيھا با درنظرداشت مشابھت واژه ھا گمراه 
قبايل فئودالی پراگنده درجنوب پارس که آنھا (شده، اغووانھا را با افغانھا 
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زبان افغانھا . اشتباه گرفتند) بيشترازديگران پارتيان قديمی بنظرميرسند
نز، اينھا نه منشای يھودی ُمشابه پارسی اوليه بوده و بنظرسرويليام جو

فرضيۀ اينکه اينھا با اغووانھا مشخص شده اند، وقتی . دارند ونه کلدانی
شکل گرفت، باين منتج گرديد که اينھا اوmدۀ يھودان اند، چونکه وmيت 

کير، که آشوريھا اسيران قبايل يھودی را بآن انتقال دادند، برای مفسرين 
يونانی، درنظر ) کوروش(ايروس منطقۀ آبياری شونده توسط کور، س

".گرفته شد  
 

بعضيھا با دmيل تصديق ميکنند که تيمورلنگ بعلت غارت و تاراج 
مردمان باشندۀ مازندران درجنوب کسپين خشمگين گرديده و تمام آنھا را 

اما آنھا دراين فرض . به کوھھای واقع دربين ھند وپارس انتقال ميدھد
زيرا . روزی ازاين مردم بوجود آمده انداشتباه ميکنند که افغانھای ام

اوmدۀ اين مردمان بدبخت که ازاين کوھھا توسط فاتحان تاتارانتقال داده 
پس از (شدند درزمان حاضريک قبيلۀ کوچک ايماق را بنام فيروزکوھی 

تشکيل )  ميلی تھران واقع است63نام گذاری شھرايشان که درحدود 
اين : و توسط تيمورلنگ اسيرشدندميدھند، جائيکه آنھا شکست خورده 

بعfوه، جنگجويان . قبيله اکنون باشندۀ مناطق بين ھرات و ميمنه ميباشند
و قانون گذاران تاتاری درتذکرات خود ازافغانھا بحيث قومی نام ميبرند 

که درطول ساليان زياد، باشندگان کوھھای سليمان بوده ومصروف تاراج 
.ويغماگری بوده اند  

 
 افغان که تصديق کنندۀ منشای يھودی قوم خود ميباشند، نويسندگان

بعضيھا ميگويند : گزارش دھندۀ انتقال نياکان خويش به آسيای مرکزی اند
افغانه که نام خود را به افغانھا داده است بطورمستقيم اوmدۀ ابراھيم و 

ھاجرازطريق اسماعيل اند؛ ولی تمام ايشان فکرميکنند که بخت 
بايست يکتعداد اسيران يھودی را به کوھای غور ) ضرنيبوکد ن(النصر

اين اسيران بزودی بطورقابل مfحظۀ افزايش مييابند، و . فرستاده باشد
باوجود دوری از مادروطن خويش، بدون شک آنھا بايد عقيدۀ خويش را 

حفظ ميکردند، که با اخذ دوامدارنامه ازھموطنان شان زنده نگھداشته شده 
مسئله بھمين منوال باقی ميماند تا اينکه .  برگشتندو به سرزمين مقدس

يک يھودی بنام خالد که جديدا . محمد خود را پيامبرخدا معرفی ميکند
مسلمان شده است دراينزمان نامۀ به برادران خود درغور فرستاده، ازاين 

حادثۀ ميمون خبر داده و ازآنھا ميخواھد که اين دين جديد را بپذيرند؛ 
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ل از قبولی اسfم، يکتعداد روسای خويش را بنزد پيامبر ليکن آنھا قب
دربين آنھا شخصی بنام قيس وجود دارد که ادعا ميکند ازطريق . ميفرستند

محمد اورا با .  نسل به ابراھيم ميرسد65 نسل به ساول و ازطريق 47
ِيارانش مورد پذيرائی قرارداده و بموصوف لقب ملک عبدالرشيد را 

اين سفيران افغان .  نشاندھندۀ اوmدۀ شاھان يھودی استميدھد، عنوانی که
که حاm مسلمان شده اند، محمد را درچندين جنگ ھمراھی نموده و با 

اعمال دليرانه، خود را متمايز ميسازند؛ بآنھم، با موافقت پيامبر و دعای 
خير او، آنھا با ھمراھی يکتعداد اعراب بخانه ھای خود برگشته وبکمک 

 سال موفق ميشوند تمام ھموطنان خود را معتقد باسfم 40يان آنھا درجر
.سازند  

 
يکتعداد نويسندگان ميگويند که افغانه پسرخالد بوده است، ولی ديگران 

اورا معاصرسليمان دانسته وادعا ميکنند که يکی ازافسران عمدۀ او بوده 
.است  

 
شکل ميتوان اين ادعاھای متفاوت را که ھيچگونه بنياد اثباتی ندارند بم

قبول کرد؛ اما خود افغانھا ميگويند که آنھا سند اثبات منشای يھوديت 
زمانيکه نادربقصد فتح ھند به : خويش را دارند وآنرا اينطورارائه ميدارند

پشاورميرسد، روسای قبيلۀ يوسفزی يک انجيل نوشته شده به زبان عبری 
م عبادات قديمی خويش ويکتعداد موادی را به او تحفه ميدھد که آنھا بھنگا

بکاربرده و حفظ نموده بودند؛ اين مواد، زمانی توسط يھودانی که قرارگاه 
اگرفرض کنيم اين موضوع . را تعقيب نموده بودند، شناخته شده بوده است

واقعيت داشته و برای متقاعد ساختن يکتعداد کافی باشد، فقط ميتواند در 
اند دربرگيرندۀ اين باشد که ديگر لذا نميتو. رابطه به يوسفزی صدق نمايد

برعکس، نتيجه گيری آخری . قبايل افغان، شاخه ھای ازاين ساقه اند
صحبت می ) پشتو(باوجوديکه تمام قبايل با يک زبان مشترک : اينست

کنند، دارای منشای واحدی نبوده و بواسطۀ خصوصيات معين اخfقی و 
غانھای ھندی ميدانند، در افغان ھای کابل خود را اف. فزيکی فرق ميشوند

حاليکه افغانھای ھرات خود را افغان ھای خراسانی ميگويند؛ يک قبيله 
منکرقبيلۀ ديگر بوده، منشای افغانی او را انکار نموده و حد اقل ھمدردی 

ما ميتوانيم باور کنيم، بعلت دشمنی دراعصار . دربين ايشان وجود ندارد
که فقط چند درجه انکشاف نموده متوالی، اتحاد ايشان طوری بوده است 

نامھای پتان، روھيله و ). يعنی رھائی ازبردگی و دفع دشمن مشترک(اند 
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افغان که درزمان حاضرنشاندھندۀ قوم افغان است درواقعيت دربرگيرندۀ 
اگرما . تعداد زياد نژادھای متفاوت ميباشند که حاm يکجا ساخته شده اند

، ما بايد )طوريکه خود آنھا قبول دارند(منشای يھوديت آنھا را بپذيريم 
فرض کنيم آنھا درھمان مکانی که انتقال داده شدند تمام مشخصات يک 

اما واقعيت چنين . مردم برده ساز، زبون و تبھکار را انکشاف داده باشند
نبوده وما افغانھا را ازاولين زمان يعنی دوران سلطنت سبکتگين مييابيم 

 ھميشه جنگجو و با انرژی، عقب –بوده اند که شجاع ومشتاق استقfل 
نشينی کننده به تنديھای کوھھای ايشان جھت فرار ازمستبدين و باقی 

گذاشتن کمترين اميدواری جھت تسخيرسرزمينھائيکه فکرميکنند مربوط 
 اينھا يک نژاد بدوی بوده و بصورت بسيارقوی وابسته –خودشان است 

.به زمين ميباشند  
 

ردمان بومی اين سرزمين فکرنکرده است، باوجودی ھيچکسی دربارۀ م
چون تعداد آرين ھا، اراکوزی ھا و . که آنھا نبايد ازنظردورانداخته شوند

. ديگران نيزمطابق کوينتوس کورتيوس و آرين بسيارزياد و دmوربودند
فتوحات الکساندرباعث انقراض آنھا نگرديده واين بسيارطبيعی است 

تا زمان حاضرازطريق ازدواجھا باقی مانده اند، فرض شود که نژاد آنھا 
چه ازطريق يونانيھای که دربين آنھا ماندند وچه ازطريق فاتحان تاتارو 

درھرصورت، قرابت کمی در . پارسيانی که بعدا به اينجا ھجوم آوردند
بين اينھا واين دوقوم وجود دارد؛ ولی نه با بلوچ ھا، يعنی با آنھائيکه 

با درنظرداشت سلطۀ . نگاه اخfقی وفزيکی دارندمشابھت زيادی از 
اجانب که برای چندين نسل باmی افغانھا تحميل گرديده است، آيا ميتوان 
بآنھا باورداشت که ميگويند نژاد آنھا ھرگزبا ديگران مخلوط نشده است، 
چون درزمان حاضر آنھا با ھيچکس ديگری جزخودشان اتحاد نميکنند؛ 

 را درازدواج به يک بيگانه ميدھد خود را بی يک افغان که دخترخود
عزت و بی آبرو ميسازد؛ بآنھم اين احساس سختگيری فقط به قبايلی 

اطfق ميشود که باشندگان افغانستان اصلی ميباشند، چون آنھائيکه درھند 
منتشرشده اند، بدون ھيچگونه تمايزی خود را با تمام اقوام مسلمان وصل 

.ميسازند  
 

) کوھی(درطول سده ھا، افغان ھا را بنام پتان و روھيله بوميان ھند 
ميشناسند، ناميکه ھنوزھم بآنھا اطfق ميشود؛ آنھا را بدليل زبانيکه 

صحبت ميکنند بنام پشتون ھا نيزمينامند؛ فقط اززمان سلطنت سلطان 



 12 

است که يکتعداد نويسندگان شرقی ازآنھا بنام ) ازنژاد چنگيزخان(ابوسعيد 
آنھا بعلتی باين نام . ميکنند که شکل جمع واژۀ عربی فغان استافغان ياد 

ياد شدند که ھميشه درحالت نفاق دربين خود بوده وبطوردوامدار شکايت 
خويش را به حاکمانی پيش ميکردند که تابع آن بودند؛ بآنھم اين نام تا 

زمان سلطنت شاه عباس بزرگ بندرت بکارميرفت تا اينکه او با ضجه 
وسته آنھا خسته شده و ازآن ببعد فرمان ميدھد که فقط باين نام وزاری پي
.ياد شوند  

 
تقسيمبندی قبايل افغان بسيارزياد وتقريبا باندازۀ نويسندگان شرقی ميباشد 

که دربارۀ آنھا بحث کرده اند؛ آنھا نه تنھا با ھمديگرتوافق ندارند، بلکه 
اگر .  را ثابت سازنديکديگررا بنام ھای زشتی ياد ميکنند تا درستی خود

بخواھيم بدانيم چه کسی راست ميگويد، ما بايد نظريۀ عبدهللا خان ھرات 
را بحيث يکی ازبا اعتبارترين نظريات پذيرفته واينکه افغانھا چگونه به 

:افغانستان آورده شدند بررسی ميکنيم  
 

واژۀ افغان ازعربی مشتق شده که معادل اوغان درپارسی بوده وھردو "
. ُدرزبان عبری کاربرد داردواژه   

 
 –شاه يھودان دوپسر بنامھای افغان وجالوت داشت ) ساول(ِملک تالوت 

پس ازسلطنت داود . اولی پدرقوم افغان بوده ونام خود را بايشان داده است
و سليمان که جانشين ساول بود، ھرج ومرج باعث تقسيم قبايل يھود 

ھيروشليم ) نيبوکد نضر(ت النصرگرديده و تا دورانی ادامه مييابد که بخ
 ھزاريھود را قتل عام و پس ازتخريب آن شھر، 70را تسخيرنموده، 

متعاقب اين فاجعه، . باشندگان باقيمانده آنرا بحيث اسيربه بابل ميفرستد
قبيلۀ افغان با ترس ازترور، ازجده فرار نموده و درعربستان مستقر 

ی ميمانند، اما بعلت کميابی ميشوند؛ آنھا مدت قابل توجھی درآنجا باق
چراگاه وآب، مردم و گله آنھا ازمحروميت، رنج برده و بعضی قبايل 

شاخۀ ابدالی ھمچنان در . تصميم ميگيرند تا به ھندوستان مھاجرت کنند
عربستان مستقرمانده ودرزمان خfفت ابوبکر، روسای آنھا با يک شيخ 

موقعيت وشرايط . متحد ميشود) ازقبيلۀ قريش(قدرتمند بنام خالد ابن وليد 
ابداليھا بطورمحسوسی متعاقب معاونتی که آنھا ازخالد بدست ميآورند، 

بھترميشود، اما زمانيکه عربھا پارس را تسخيرميکنند، ابداليھا عربستان 
را ترک گفته ودرمناطق مفتوحه، خود را دروmيات فارس وکرمان مستقر 
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گيزخان اين مناطق را مورد ھجوم ساخته وتا زمانی درآنجا ميمانند که چن
اقدامات ظالمانۀ اين فاتح چنان اثرات فfکتباری باmی مردم  . قرار ميدھد

ميگذارد که ابداليھا پارس را ترک گفته وازطريق مکران، سند وملتان به 
ھند ميروند؛ اما نتايج اين مھاجرت جديد نيزچندان قناعت بخش نميباشد، 

ا مستقرميشوند ھمسايگان برآنھا ھجوم آورده چون زمانيکه اينھا دراينج
ومجبورميشوند که جلگه ھا را ترک گفته و درکوھھای صعب العبور 

سليمان مستقرشوند، جائيکه بحيث گھوارۀ قبيله پنداشته شده وتوسط آنھا 
عدن وماحول آن درزمان حاضرتوسط يک قبيله عرب ( خاصه -بنام کوه

آيا چنين . د که بنام ابدالی ياد ميشوندوھم قبيله عمده افغان مسکون ميباش
نتيجه ميگيريم که آنھا دارای يک منشای واحد اند، طوريکه مولف افغان 

زيرا مشابھت نام واتحاد : ميگويد؟ من فکرميکنم نبايدچنين نتيجه گرفت
ياد ) ابداليھای افغان با قبيله عرب قريش، اثبات کافی برای تائيد نميباشند

افغان با رسيدن ابداليھا به کوھھای سليمان با ھم جمع تمام قوم . ميگردد
) پسرساول(طوريکه گفته شد، افغان .  قبيله را تشکيل ميدھند24گرديده و

 پسر 8سه پسربنامھای سربند، ارغوش و کيرلين دارد که ھريک پدر 
.  قبيله ميدھند24بوده ونامھای خود را به   

 
:تقسيمبندی آنھا قرارذيل است  

د   نامھای قبايل             پسران ارغوش   نامھای قبايلپسران سربن  
 ابدال             ابداليھا                    غلج                 غلجيھا

 يوسف           يوسفزيھا                 کاکر                 کاکرھا
     جومورينھابابر              بابريھا                    جوموريان      

 وزير            وزيريھا                   ستوريان            ستورينھا
 لوھان           لوھانيھا                    پين                  پينيھا

 بريس           بريسھا                     کاس                 کاسيھا
           تکان                 تکانيھا     خوگيان         خوگيانيھا       

 چيران          چيرانيھا                   ناصر                ناصريھا
 

 پسران کيرلين  نامھای قبايل             پسران کيرلين   نامھای قبايل
 ختک            ختکھا                      زاز               زازيھا

          سوريھا                    باب               بابيھاسور    
 افريد            افريديھا                    بنگيش            بنگيشھا

 تور             توريھا                      لينده پور         لينده پورھا
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نجا بعوض ازدياد، تعداد زياد اين قبايل درھند پراگنده شده اند؛ اما درآ

. آنقدرمنقرض شدند که بندرت ميتوان اثری ازآنھا دراين روزھا پيدا کرد
. يگانه استثنا دراينمورد، قبيلۀ يوسفزی است که درکشميرمستقرميگردد

نادرشاه که مشتاق تثبيت تعداد آنھا بود فرمانی صادرميکند مبنی براينکه 
بياورد وزمانيکه تعداد آنھا ھرخانواده مکلف است يک نيزه به قرارگاه او 

 ھزار بوده است که درزمان حاضر نيم آن ھم 600شمارميگردد، حدود 
.  سال زيرسلطۀ سيکھا ميباشد30اين قبيله برای مدت بيش از. وجود ندارد

باشندگان افغانستان اصلی تقريبا بطورکامل ابدالی ھا وغلزی ھا بوده و 
الی ھا با وجود اينکه تقريبا ابد. ازاينھا بطورخاصی صحبت خواھيم کرد

باشندۀ تمام حصص افغانستان اند، بطورعمده درھرات وکندھار مسکون 
اند؛ غلزی ھا درکندھاروکابل مستقراند؛ کاکرھا در نزديکی معبربوmن؛ 
بابريھا، ناصريھا، لوھانيھا و بابيھا درکندھار و سند، جائيکه آنھا بدنبال 

سايگی پشين قراردارند؛ چيرانيھا و تجارت پرمنفعت اند؛ بريس ھا درھم
دربين کابل و مناطق ھزاره ھا ) شيعه(مھمندھا درشمالشرق کابل؛ بنگشھا 

بيدی خيلی، چلوزانی، جاجی و بيرتيجی؛ باmخره، : وشامل چھارشاخه اند
قبايل : چيرانی را ميتوان درھمه جا يافت، باوجوديکه تعداد آنھا کم است

. ا منقرض شده اندباقيمانده يا درھند اند وي  
 

اگرتنھا افغانستان اصلی را درنظرگيريم، حاm ميتوانيم معلومات موجزبه 
ارتباط ابدالی ھا وغلزی ھا ارائه نمائيم که قسمت عمدۀ نفوس اين منطقه 
را تشکيل ميکند؛ با وجوديکه تعداد شاخه ھای آنھا فراوان اند، بھتراست 

وشيده ام تا حد ممکن درست آنھا را بشکل جدولی ارائه کرد که من ک
.باشد  

 
قبيلۀ قدرتمند ابدالی درزمان حاضربنام درانی شناخته شده واين نام توسط 

زمانی .  بآنھا داده شده است1747احمدشاه سدوزی بھنگام تخت نشينی در
که نادرشاه فرمانی جھت دريافت احصاييۀ قبيلۀ ابدالی صادرميکند، تعداد 

ھزارسوارعالی انتخاب 12ده بوده وازآنھا  ھزارخانوا195آنھا درحدود 
.  ميکند؛ اما تعداد ابدالی ھا اززمان نادربسيارکم شده اند  
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ابدال پسرسربند، موسيس اين قبيله، فقط يک پسربنام تيرين داشته که او 
ازاولی سه قبيله وازدومی پنج : دارای دوپسربنامھای زيرک و پنجپا بودند

.قبيله بوجود آمده است  
 

:لی که اززيرک منشا گرفتندقباي  
 

قوفلزی، که بصورت عام بنام پوپلزی شناخته شده و به پنج شاخه به . 1
، بادوزی، قلندرزی، ايوبزی و سدوزی }حسين علی؟{نامھای حسينزالی

 18 و 17فرمانروايانی که درباmی افغانھا درسده ھای . تقسيم ميشوند
 20بيلۀ قوفلزی حدود تعداد ق. حکومت کردند مربوط شاخۀ سدوزی اند

.ھزارخانواده ميباشد  
 

اين قبيله درزمانھای بسيارقديم يکی ازمھمترين شاخه ھای . بارکزی. 2
، }کرزی؟{ابدالی بوده است؛ اين قبيله به شش شاخۀ محمدزی، خرزی 
فرمانروايان . صيفريتزی، انگوزی، گورجيزی واچکزی تقسيم شده است

. ھزارخانواده ميباشند40اد بارکزيھا تعد. کابل مربوط شاخۀ محمدزی اند  
 

که روسای قبيلۀ الکوزی مربوط (الکوزی که بسه شاخۀ جلوزی . 3
 ھزار 20تعداد الکوزيھا . ، مfزی و سرکانی تقسيم شده است)آنھاست

.خانواده اند  
 

:قبايلی بوجود آمده ازپنجپا عبارتنداز  
 

ه چھارشاخۀ  ھزارخانواده بوده و ب10اسحاقزی که تعداد آنھا . 1
.احمدزی، عوازی، مردانزی و بيروزی تقسيم شده اند  

 
که ( ھزارخانواده بوده وبه سه شاخۀ حسنزلی 10عليزی که تعداد آنھا . 2

و گورازی } الکوزی؟{، عليکزی )روسای قبيلۀ عليزی مربوط آنست
.تقسيم شده اند  

 
ک زی،  ھزارخانواده بوده و بسه شاخۀ چا30mنورزی که تعداد آنھا . 3

.بھادرزی و درزکی تقسيم شده اند  
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 ھزارخانواده بوده و به دوشاخۀ خوگانی کfن 6خوگانی که تعداد آنھا . 4
.وخوگانی کوچک تقسيم گرديده اند  

 
 ھزارخانواده بوده و به سه شاخۀ بدلزی، 10ماکوھی که تعداد آنھا . 5

.فيروزی و سبزعلی تقسيم شده اند  
 

برادر (وميراشرف ) پسرش(يس، ميرمحمود قبيلۀ غلزی که ازآن ميرو
. بوجود آمده اند، غلج پسرارغوش را موسيس خود ميپندارند) زاده اش

غلج دو پسربنام ھای ابراھيم و توران داشت که ازآن شش قبيلۀ سليمان 
که ازآن شاخۀ لودھا بوجود آمده وفرمانداران ھند (خيلی، ھوتکی، توخی 

سه قبيلۀ اولی ازابراھيم .  بوجود آمده اند، خليلی، تورکی و ايودری)بودند
".و سه آخری ازتوران سرچشمه گرفته اند  

 
 جدول قبايل ابداليھا

 

 موسيس               خيل      قبيله           شاخه ھا
سدوزی، حسينزالی، بادوزی، قلندرزی وايوبزی       ابدال وپسرش ترين     زيرک     پوپلزی  

                        بارکزی         محمد زی، خرزی، سيفريتزی، انگوزی، گرجيزی، اچکزی                   
                                          الکوزی          جلوزی، ميfزی، سرکانی

                             پنجپا       اسحاقزی        عوازی، مردانزی، بيروزی، 
                             عليزی             حسنزالی، عليکزی، غيورزی            

                                         نورزی            شلکزی، بھادرزی، ديرزکی، 
                                         خوگانی           خوگانی کfن، خوگانی کوچک

                   ماکوھی           بيديلزی، فيروزی، سبزعلی                      

 جدول غيلجيھا
                                        ابراھيم             سليمانخيل، ھوتکی، توخی

                                        توران              خليلی، تورکی، انديری

 
فه ناميده ميشود، يک واژه ايکه مربوط آن قوم قبيلۀ بدوی افغانھا طاي

اولين تقيسمات اين قبيلۀ بدوی بنام فرقه است؛ تقيسمات بعدی آن : است
 سربند، –لذا فاميلھای ايجادی ازاولين نسل . تيره ھا يا شاخه ھا است

 بحيث ابداليھا، غيلجيھا و کاکرھا طايفه را تشکيل –ارغوش و کيرلين 
ينھا ايجاد شدند مانند پوپلزی، بارکزی، ابراھيم، توران دادند؛ آنھائيکه ازا

.وغيره بنام فرقه ياد ميشوند؛ و شاخه ھای اينھا بنام تيره ياد ميشوند  
 

ابداليھا وغيلجيھا بعلت تعداد زياد شان نسبت بديگرقبايل وھم بدليل داشتن 
قدرت درافغانستان حتی تا امروزبه يکنوع ادعای بيجای برتريخواھی و 
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وق باmی قبايل ديگرعادت نموده و خود را دارای منشای نجيب تراز تف
اينھا حتی حق خود شان درداشتن عنوان افغان را : ديگران تصورميکنند

بخصوص ابداليھا دراينمورد زياد پيشقدم بوده و چنين تظاھر . رد ميکنند
 بلکه – وحتی به غيلجيھا –اينھا نتنھا عنوان افغان را رد ميکنند . مينمايند

ھمچنان يک تفرقه دراينموضوع دربين خودشان وجود داشته و زيرکھا 
اظھارميکنند که آنھا ازيک نسل بمراتب نجيب تر نسبت به پنج پاھا 

اين فرضيۀ اھانت آميزودردناک غالبا باعث تصادمات خونيين بين . ھستند
 ايشان گرديده و براين حقيقت استواراست که مادرابدال زن مشروع بوده،

بوده وطوريکه آنھا ) رفيقه(در حاليکه مادرغلج يک زن نامشروع 
ميگويند، ميتواند توسط نام آنھا يعنی غلزی اثبات شود که درپشتو بمعنی 

.حرام زاده است  
 

ازطرف ديگرقبايل ماکوھی و خوگانی باوجوديکه منشای افغانی دارند، 
وامداری که بين درليست اولی قبيلۀ ابدالی شامل نبوده، مگربعلت دوستی د

ايشان وجود داشته، ابداليھا آنھا را پذيرفته، دربين پنجپاھا تقسيمات نموده 
پس ازمرگ نادرشاه، اتفاقاتی رخ . وازآن ببعد مربوط آن خانواده شده اند

داده که ميتواند تصوری دربارۀ اھميت افغانھا بدست دھد که چرا خود را 
.به نجيب ترين قبيله وصل ميکنند  

 
شاه زمانی سلطنت سدوزی را بنياد نھاد که قريب بود باثرتوطيۀ که احمد

او . توسط سردارنورمحمد خان بمقابل اوبرانگيخته شده بود، سقوط نمايد
مجبورشد تا تدابيرشديدی جھت سرکوب شريران اتخاذ نموده وفرمان 

اين . کشته شوند) ازبين مقصرترين(ميدھد که ازھرقبيله بايد ده، ده نفر
 بار بود که او خون رعيت خود را ميريخت و اين تجربه بدون خطر اولين

نبود، چون افغانھا دربارۀ انتقام گيری وتfفی ازشاه وخانوادۀ او صحبت 
ميکردند؛ اما صاحبان قدرت پيروزشدند وازاين لحظه قبايل پذيرفتند که 

شاه حق دارد خون ديگران را بريزد بدون اينکه کسی حق سوال وپرسان 
ماکوھی ھا و خوگانيھا دراين عمل تشدد آميز شامل نبودند . ته باشدداش

بعلت اينکه ازنقطه نظرنسلی، ابدالی نبوده، تقصيرآنھا درجۀ کمترداشته 
ولذا ميتوانستند موردعفو قرارگيرند؛ اما اين قبايل با اين استثنا مورد 

ل آمده تفسيری بدنبا. توھين آشکارقرارگرفته وازقرارگاه شاه کنارميروند
واحمدشاه جھت ارضای آنھا، فرمان ميدھد که ده ماکوھی وده خوگانی 

نيزکشته ميشوند، بمحض اينکه آنھا بوظايف خويش برگردند، چون آنھا 
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خود را با اين استثنای که بطرفداری آنھا صورت گرفته بود، بدنام می 
.پنداشتند  

 
بندی کرديم بازھم قبايل وشاخه ھای را که ما ازابدالی ھا وغلزی ھا تقسيم

بتعداد زياد تيره وخانواده تقسيم شده و دراين تقسيمات آنقدرسردرگمی 
وجود دارد که حتی يک افغان که بيشترين معلومات درموضوع را داشته 

حتی مبالغه نخواھد بود اگرتعداد . باشد، نميتواند ليست مکمل آنھا را بدھد
ان وافزايش نفوس يک قبيله اينھا درجريان زم.  بدانيم300آنھا را بيش از

رخ داده که مجبورشده اند ازآن جدا شده ومناطق جديدی را جستجونمايند 
ويا زمانيکه يکی ازاقارب با نفوذ رئيس سوئ تفاھمی با او پيد ميکند، او 

زمان ديگری يک فاتح پيروزمند . را با مربوطين او از خود دورميکند
م قوت سازد، ھريک ازين شاخه ھا ميتواند يک قبيله را شکستانده وآنرا ک

بعدا نام رئيسی را انتخاب ميکند که بخت با او بوده، اما آنھا ھميشه خود 
را بحيث اعضای قبيلۀ اصلی درنظرميگرفتند، با وجوديکه آنھا غالبا در 

اين جدائيھا را نيزميتوان بعلت ترس از . فواصل بعيدی ازھم قرار داشتند
شاه عباس بزرگ آخرين کسی بود که . فتحاکمان بعضی قبايل درنظرگر

اين تدبيررا درمقياس بزرگی اتخاذ ميکند؛ اوجھت تامين آرامش وثبات 
دايمی مردمی که برای آنھا يک ساحۀ جديد درنظرميگرفت، تعداد زياد 

.گروگانھا را باخود به اصفھان انتقال ميداد  
 

ودند ھنوزھم ابداليھا درپھلوی داشتن نام درانی که ازاحمدشاه حاصل نم
ياد شده وناحيه ايکه بعدا آنھا باشندۀ ) ازکوھھای که آمده اند(بنام سليمانی 

. معروف ناميده ميشود-آن شدند بنام توبه  
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  فتح منطقه– 2فصل 
 

اشغال منطقه توسط الکساندر، فتح دوباره توسط بوميان، تسخيرتوسط تاتارھا، مرگ منصور، 
افغانھا دراين دوران، اعطای ساحه به قبيلۀ ابدالی، مخالفت غلزی پيروزی سبکتگين، مشخصۀ 

ھا با سلطۀ تاتار، اولين فرماندارمستقل افغانستان، محمود پسراو، استبداد شھزادگان تاتار، 
اخراج بيرم، خسروملک آخرين فرماندارغزنويان، ليست شاھان اين نژاد، شھزادگان افغان 

، ايلدوز، جfل الدين، اشغال افغانستان توسط چنگيز غور، محمودغوری، فتوحات اودرھند
ُخان، ملک کرت، شمس الدين غوری، اختيارداری آنھا درزمان تاتارھا، فتوحات تيمورلنگ،  ِ
توصيف افغانھا توسط آن مھاجم، فرمانروائی افغانھا درھند، محمودسوم، شکست بfل توسط 

ک پارسيان، شکست توسط يوزبيک ھا و ابراھيم خان وتسخيرکابل وکندھار، ميرزا بابر، کم
پيروزی درھند، سقوط ابراھيم خان، مرگ ميرزا بابر، جانشينی پسرش ھمايون، حمايه توسط 

شاه طھماسب، حکايت شاه، کمک ھمايون توسط ارتش پارسی، شکست لودھا، تfش جھت 
ھا توسط تسخيردوبارۀ دھلی، نبوت کمال الدين، اخراج لودھا توسط شاه جھان، انحfل آن

اورنگزيب، تسليمی کندھاربه پارس توسط ھمايون، تسخيردوباره توسط پارسھا ومغولھا، 
ُتوسط سرجان ملکم، آرامش فغانھا در " تاريخ پارس"ھيئت افغانی به شاه عباس، استخراجی از

، 1642زمان شاه عباس، استبداد نواسه اش شاه صفی، تسخيرکندھارتوسط شاه عباس دوم در
يھا، سرکوب اغتشاش آنھا توسط شاه حسين، گرگين خان، ھيئت افغانھا به دربار پيروزی غلز
.1706پارسيان در  

 
+ + + 

 
دربين فتوحات الکساندربزرگ يکی ھم افغانستان بوده و بھنگام مرگ اين 
مھاجم، ليتنانت او، سيليکوس موفق ميشود فرمانروائی قسمت اعظم سلطۀ 

 پسر و نواسه اش نيزاو را دنبال می فکرميشود،. اودرآسيا را بدست آورد
کنند؛ مگرتاريخ بما نميگويد که چطوروچرا دروقت شاه آخری، افغانستان 

ازدست سيليوکيدھا توسط روسای بومی تسخيرشده و بزودی، بکتريا 
 سال دوام 150دولت مستقلی را تشکيل ميدھد که با شکوه زيادی حدود 

منطقه حاکم گرديده وقرارمعلوم پس ازاين دوران، تاتارھا باmی . ميکند
اين دوران درتاريکی عميقی قرار . حاکميت آنھا تا سدۀ دھم ادامه مييابد

 م است که ما معلومات روشنی دربارۀ تاريخ 997داشته وفقط درسالھای
. افغانھا بدست ميآوريم  

 
دراين زمان منصوردرتاتارسلطنت نموده ووقتی فوت ميکند، يک افسراو 

، بيعت به جانشين اورا قبول ننموده، سلطۀ خويش را درتمام بنام سبکتگين
قبايل . حصص جنوبی افغانستان مستقروغزنی را پايتخت خويش ميسازد

افغان دراين زمان عمدتا بشکل کوچی و وحشی بوده، با غارت و چپاول 
زندگی کرده، تحت قيادت روسای ميباشند که بسيارطرفداراستقfل بوده و 
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ردشمنی با ھمديگرقرارداشته وآماده فروش خود درمقابل تقريبا ھميشه د
لذا اکثرا اتفاق ميافتد که يک قسمت قوم . پول به قيمتترين خريدارميباشند

دريک قرارگاه و قسمت ديگردرمخالفت با آن در صف ديگرقرارگرفته و 
. مانند سربازان واقعا اجير، بدون ھيچ ترديدی درمقابل يکديگرميجنگيدند

د دربين قبايل افغان، درزمان حاضر، ميتواند تا زمانھای بسيار نفاق موجو
دور رديابی شده واين عجيب نيست که، آنھا دراينمدت طوmنی نتوانسته 

عادات و رسوم کوچيگری نيزدر . اند خود را بحيث يک قوم تنظيم نمايند
آن سھم داشته وآنھا برای مدتھای طوmنی بحيث يک نژاد وحشی در 

و کوھھای افغانستان پراگنده ميباشند، اما درھمه جا ودرتمام پارس، ھند 
دوران بشکل ياغی و سرکش زندگی کرده، اداره نمودن آنھا بسيارمشکل 

بوده و توانسته اند بسيارکم با عادات ورسوم اقوام غيرازخودشان درداخل 
عواقب آن طوری بوده . ساحاتيکه مستقرشده اند، موافق وسازگار شوند

رد متعدد نزاعھا بوجود آمده ودرنتيجۀ آن تعداد زياد بدون ترحم که درموا
نابود گرديده، درحاليکه باقيمانده مجبورشده اند درکوه ھای پناھگزين 

قبيلۀ ابدالی يعنی مقتدرترين قبيله . شوند که امروزدر آنجا زندگی دارند
دادن اين (درزمان فعلی، تا زمانيکه ازطرف سبکتگين اجازه مييابند 

، نتوانسته بودند درکوه ھای سليمان )احه دربدل کمک به کمپاين ھندس
غلزيھا، برخfف، ھميشه قويا با سلطۀ تاتارھا درمنطقۀ خود . مستقرشوند

مخالفت نموده و خطرجدی درمقابل آنھا ميباشند، چون قبيلۀ آنھا ازنگاه 
 توسعه اما خfفرفتاری آنھا تا حدی. تعداد درآنزمان، بسيارزياد بوده است

مجبور ) پسرسبکتگين که پس ازاوبرتخت غزنه مينشيند(مييابد که محمود 
اما غلزيھا در جريان سده ھای . ميشود تقريبا تمام آنھارا منقرض سازد

بعدی قادرميشوند از اين فاجعه، بھبودی حاصل نموده، حاm درمجاورت 
.ستان ميباشدابدالی قرارداشته، پرنفوس ترين و قدرتمندترين قبيله درافغان  

 
سبکتگين را ميتوان اولين فرماندارمستقل دانست که برافغانستان اصلی 

حکومت ميکند؛ اما افغانھا بعلت منشای تاتاری او، باmی او وجانشينانش 
بحيث ظالمان وغاصبان نگاه کرده وکمتردربارۀ کارھای خوب او و مفاد 

اخل پارس و محمود پس ازمرگ پدرش، بد. حاصله بايشان فکرميکردند
ھند لشکرکشی نموده وبا غارت وغنايم جنگی حاصله از اين مناطق، 

افغانستان را غنی ساخته وغزنی پايتخت خود را به يکی از قشنگترين 
جانشينان او، .  ميباشد1028مرگ اودرسال . شھرھای آسيا تبديل ميکند

که ارزش کمتری برای جانشينی او دارند، بزودی قلمروی اضافه شده 
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وسط اوبرسلطنت ايجادی توسط سبکتگين را ازدست ميدھند؛ سلطۀ آنھا ت
بزودی به وmيات افغان ھا کاھش مييابد که درآن، قدرت آنھا زياد مورد 
احترام قرارندارد؛ اگرآنھا ميتوانند سلطۀ خويش برای دو سده نگھدارند، 

ا از بيشترباين علت است که افغانھا درگيرمشکfت ميباشند، نه اينکه آنھ
.سلطه تاتارھا ميترسيدند  

 
، يک رئيس افغان بنام 1151بيرم يکی ازشھزادگان آنھا، درسالھای 

سوری را که دروmيت غورفرمانده است، دستگيرنموده و او را بخاطر 
وحشت شھزادۀ . مخالفت با فيصله ھايش، بشکل ظالمانۀ بقتل ميرساند

باشکال مختلفی مورد تاتاردراينمورد بيش ازاندازۀ تصوربوده واو را 
.اھانت، توھين وشکنجۀ فراوان قرارميدھد  

 
عfوالدين برادراين افغان نگون بخت وجانشين اودرحاکميت غوربا زور 

او شھرغزنی را اشغال نموده و . سfح به انتقام برخاسته و موفق ميشود
درجريان ھفت روزآنرا با آتش خشم، غضب وانتقام غارت نموده وچنان 

ی صفتی بکارميبرد که خون کشتگان را بامصاله ساختمانی روحيه وحش
.مخلوطه ميکند تا ديوارھای شھررا با آن مرمت کنند  

 
بيرم که درھم شکسته شده است، به ماورای  اندوس عقب نشينی نموده و 
به فرمانروائی درپنجاب ادامه ميدھد، ولی وmيات غربی سلطنت خويش 

.يگذاردرا دراختياردشمن پيروزمند خويش م  
 

درموارد متعددی جنگ بين اين دوشھزاده اعfن ميگردد، مگربيرم از 
بخت کمی برخورداربوده وقلمروی کاھش يافته را پسرش، خسروشاه 

بميراث ميبرد؛ اما سلطنت غزنويان درجريان زندگی نواسه اش خسرو 
با حملۀ محمودغوری، پسرکاکا و جانشين عfوالدين . ِملک بپايان ميرسد

. ، خسروملک سقوط نموده وسلطنت اوضميمۀ افغانستان ميشود1160در
يک ليست شھزادگان غزنوی که باmی منطقه افغانستان حکومت کردند، 

:قرارذيل است  
 

  ق 441..... م1049.......... ق      علی365..... م 976......سبکتگين
  ق443..... م1052... ق       عبدالرشيد387..... م 997......اسماعيل
  ق444.... م 1053....  ق       فرخزاد 387..... م 997.......محمود 
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  ق450... م 1059.....  ق        ابراھيم 421... م1030...... محمود 
  ق492..... م 1098...... ق        مسعود 422...م 1031......مسعود 
  ق508.....م 1104.... ق       ارسfنشاه433... م 1041......محدود 
  ق512..... م1108...... ق       بيرامشاه441... م 1049..... مسعود 

 
شھزادگان افغان غورکه بطورساده، فقط روسای مناطق کوچکی بودند، 

بقدرت حاکمۀ افغانستان ارتقا يافته وبزودی قلمروھای مھم ھند را عfوه 
ته و غوريک وmيت کوچک بوده، موقعيت خوبی برای دفاع داش. ميکنند

درقلب کوھھای صعب العبورپاروپاميزوس قراردارد، اما افغانھا ھيچيک 
از وسايل تعرضی دراختيارنداشتند تا آنھا را قادرسازد درمقابل دشمنان 

ميتوان فرض نمود که . قدرتمندی چون غزنويھا اميدوارپيروزی باشند
رار عfوالدين ازقبايل ديگری کمک دريافت ميکند که زيرسلطۀ تاتارھا ق

اما توھين واھانتی که افغانھا بحيث يک مردم زير سلطه، تحمل . داشتند
ميکند به احساس قومگرائی آنھا افزوده، باعث انگيزش احساس قھرمانانه 

دربين آنھا شده وآنھا را باmی نژاد بيگانۀ پيروز ميگرداند که آنھا را 
.سرکوب ميکرد  

 
 اشغال نموده و درآن محمود غوری بداخل ھند يورش برده، بنارس را
اين شھزاده، وارثی بجا . شھرھزاران قساوت وبيرحمی را مرتکب ميشود

امپراطوری، مطابق ميل اودربين طرفداران .  ميميرد1205نگذاشته ودر
افغانستان اصلی بدست ايلدوزميافتد، اما بزودی توسط . او تقسيم ميشود

دين بعين ترتيب يک شھزادۀ خوارزمی ربوده شده وجانشين او، جfل ال
. مجبورميشود درمقابل ارتش ھای پيروزمند چنگيزخان عقب نشينی کند

 اختياردارافغانستان 1251فرشته بما ميگويد که جانشينان اين فاتح تا سال 
 زمانيکه يک شاه افغان يا پتان ميتواند غزنی وکابل را تسخير –ميباشند 

.نموده وآنرا ضميمۀ امپراطوری ھند سازد  
 

ا نيم قرن بعد، سلطنت جديدی خود را دروmيت غورمستقرگرديده تقريب
م 1383تا )  ق736(م 1336وسلطۀ خويش را باmی کندھاروھرات از

ُگسترش ميدھد که نويسندگان غربی آنرا بنام ملک کرت می )  ق785( ِ
واژه کرت شکل انحرافی واژه غوربوده ودرصورت يکجا شدن با (نامند 

).اين خانواده ازنژاد افغانھا بودند. اده غورميباشدِواژه ملک، بمعنی شھز  
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اولين حاکم مستقل اين سfله، شمس الدين غوری ميتواند مورد تائيد 
شاھان تاتارقرارگيرد؛ اين حالت درزمان پسران وجانشينان او، رکن 

الدين و فخرالدين ادامه مييابد، اما سومی، يعنی غياث الدين تابعيتی را 
. ه درباmی او توسط اوmدۀ چنگيزخان تحميل شده استبدورمياندازد ک

ِشمس الدين، ملک حافظ، معزالدين حسين و ملک باقر که جانشين اواست  ِ
استقfل خود را حفظ ميکنند؛ اما آخری ازتاتارھا کمک ميخواھد تا اورا 

درمقامش نگھدارند؛ ولی سلطنت او کوتاه مدت ميباشد، چون برادرش 
نداخته وقدرت را بدست پسرش غياث الدين ميسپارد که معزالدين اورا برا

اين شھزاده توسط اميرتيمور . نھمين وآخرين حکمران اين سلسله است
.لنگ بھنگام تسخيرقلمروی او وھم غزنی وکابل، اسيرميشود  

 
تيمورلنگ درخاطرات خود درمورد افغانھا، آنھا را يک مردم وحشی و 

اتب پائينتر از تاتارھا ميداند؛ اما او غارتگرخوانده و مدنيت آنھا را بمر
منطقه آنھا را فقط بکوھھای سليمان محدود ميداند، ازاينجا ميتوان نتيجه 

گرفت که منظوراوازافغان يا اوغان، فقط قبيلۀ ابدالی باشد که ازروزگار 
لذا تمام اين معلومات، تائيد کنندۀ . سبکتگين اختيارداراين منطقه ميباشند

.ه ما قبf دربارۀ مبھم بودن منشای افغانھا ارائه کرديمنظرياتی است ک  
 

اززمان اشغال افغانستان توسط تيمورلنگ تا آغازسدۀ شانزدھم، معلومات 
دربارۀ آنھا کامf مبھم است، بآنھم اين مبدا بايست يکی ازقابل افتخارترين 

نھا دوره درسالنامۀ تاريخ افغانھا بوده باشد؛ اما يکقسمت حقايق مربوط بآ
درھند بوقوع پيوسته وبيرون ازساحۀ تاريخی است که ما تfش داريم آنرا 

لذا بسرعت ازآن عبورنموده و بمسيری ميرويم که ما قبf : شرح دھيم
.مقداری ازآنرا بررسی کرديم  

 
حاکميت افغانھا درھند بھنگام مرگ محمود غوری آغازميشود که در 

1205 fگفتيم، قلمروھای اين محمود  بوقوع ميپيوندد؛ لذا طوريکه قب
وmيات . ٍبعلت نبودن يک وارث مستقيم، دربين طرفداران اوتقسيم ميشود

اين قبيله، با . ھند به قطب، يکی ازجنرالھای قبيلۀ افغان لود تعلق ميگيرد
ديدن رئيس خود درحاکميت يک امپراطوری وسيع که دھلی پايتخت آن 

تقرميشوند، جائيکه توسط شاه است، افغانستان را ترک گفته ودرھند مس
آنھا با عادت گرفتن از . حفاظت و حمايت شده و بسرعت افزايش مييابند

طفوليت تا زندگی درقرارگاه وآنھم با عادات بسيارساده وخشن، با کمترين 
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مشکfت در باmی بوميان ھند مسلط گرديده وبا ايجاد رعب وترس موفق 
 1398اين سلطه تا سالھای . وmنندميشوند سلطۀ خود را باmی ھنديھا بقب

محمود سوم . ادامه دارد، وقتيکه تيمورلنگ اين منطقه را اشغال ميکند
بعدا برتخت نشسته واشغالگران باواجازه ميدھند قدرت خويش را دربدل 
کمک او بھنگام قتلھای عام و خونينی نگھدارد که برای او لقب ويرانگر 

.و نابود کنندۀ انسانيت ميدھند  
 

 وفات ميکند وآنھم زمانيکه يک خان ديگرافغان بنام 1450حمودسوم درم
اين حاکم جديد آگره . بfل ومربوط قبيلۀ لود، خانوادۀ شاھی را برمياندازد

درجريان سلطنت او، امپراطوری دستخوش . را پايتخت خويش قرارميدھد
توطئه ھای دوامدارقرارگرفته، اغتشاشات دربين لودھا پيوسته جريان 

اشته وباmخره، بfل رانده شده وابراھيم خان، رئيس ديگرافغان ازھمين د
قبيله جانشين اوميگردد که ھريک ازرقيبان خود را مطيع ميسازد؛ اوپيھم 

کندھار و کابل را مورد تھاجم قرارداده، با مقاومت ناچيزی مواجه شده 
ت پيروزيھای که با سھولت بدس. وتوسط قبايل افغان طرفداری ميگردد

ميآورد، جاه طلبی او را افزايش داده و تصميم ميگيرد که باmی سلطنت 
تاتار در فرغانه مارش نمايد، درحاليکه اين سلطنت ازعقب توسط شاھی 
بيگ، سلطان بخارا موردحمله قرارگرفته و با موصوف پيمان تعرضی 

ميرزا . ودفاعی عقد ميکند که مناطق اشغالشده را دربين ھم تقسيم نمايند
پسرعمرشيخ، پسر (بابرمربوط قبيلۀ گورکانی واوmدۀ پنجم تيمورلنگ 

دراينزمان حاکم مستقل ) ابوسعيد، پسرميرانشاه، وپسرتيمورلنگ بود
فرغانه بوده، ازيکطرف قسمتھای مھم قلمروی خويش را به شاھی بيگ 

باخته وازطرف جنوب توسط ابراھيم خان مورد تھديد قرار گرفته و با 
ابل دشمنان خود مقاومت ميکند، اما درآخراز سلطنت خود نوميدی درمق

اين واقعه درسال . گريخته و خود را تحت حمايه شاه پارس قرارميدھد
شاه اسماعيل صفوی او را با بخشنده . بوقوع ميپيوندد)  ق904 (1498

 ھزار سوار تحت 20ترين شيوه پذيرفته وبزودی برای او يک نيروی 
ميرزا بابر . ميسازد که سلطنت او را اعاده کندفرماندھی ميرنجم فراھم 

نيزبميدان آمده وعمليات بمقابل يوزبيکھا را آغازميکند؛ بمجرديکه او 
بمحاصره بخارا ميپردازد، باشندگان آن با تقويۀ سربازان ابراھيم خان، 
شب ھنگام باmی پارسيان حمله نموده، آنھا را تارومار ساخته وفرماندۀ 

رخ داده )  ق911 (1505اين حادثه درسال . ا ميکشندر) ميرنجم(آنھا 
.است  
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پس ازاين فاجعه ميرزا بابربطرف بلخ عقب نشينی ميکند، يگانه راھيکه 

اما اوآنقدرخوش قسمت است که ميتواند کابل : بطرف شھربازمانده است
را تسخيرنموده ودرمدت کوتاھی، طرفداران زياد دراين منطقه پيدا 

کندھاررا تسخيرنموده وپس ازمدت کوتاھی )  ق913( 1508او در. ميکند
)  ق916 (1511بوميان ھند با ديدن پيروزيھای اودر. پنجاب را ميگيرد

برای او نامه ارسال نموده وازاوميخواھند تا آنھا را ازاستبداد ابراھيم خان 
اين تقاضا که با تمايfت انتقامجويانۀ اوبمقابل ابراھيم خان . نجات دھد
 بمقابل شاه مارش 1525لذا در. دارد، با آمادگی پذيرفته ميشودھمنوائی 

.نموده، او را شکست داده وادارۀ تمام قلمروی ھند را بدست ميگيرد  
 

پس ازاين توضيح مختصرقدرت انتقالی که افغانھا دراين قسمت ھند در 
بوميان . اختيارداشتند، دستنويس عبدهللا خان ھراتی بدينگونه پيش ميرود

اطرشاه جديد خويش، دmيل کمی برای تبريک وشاد باش گفتن  ھند بخ
دارند، زيرا ميرزا بابرآنقدرظلم وغارت ميکند که آنھا را تقريبا پشيمان 

.ابراھيم خان لود ميسازد  
 

 1530بھنگام مرگ ميرزا بابر، حاکم مستقل ھند وافغانستان، که در 
مروی اوميشود، بوقوع ميپيوندد، پسربزرگ اوجانشين تمام قل)  ق937(

، بمقابل )مربوط قبيلۀ لود افغان(اما برادرش کامران ووزيرش شيرخان 
اواغتشاش نموده واورا مجبورميسازند که فرارنمايد؛ ازطرف ديگر، 

بدون . پارسيان مدتی قبل بکندھارحمله نموده وآنرا ازمغولھا گرفته بودند
 که پدرش درنظرداشت اين عمل دشمنانه، ھمايون آن کاری را ميکند

 او به دربارپارسيان عقب نشينی نموده وخواستارحمايه شاه –کرده است 
شاه اطfع مييابد که شھزاده فراری به قلمروی او . طھماسب ميشود

نزديک شده، او به حاکم خود درھرات فرمان ميدھد که او را با کمال 
ه کند، ، پايتخت خود، بدرق}قزوين{احترام پذيرائی نموده واو را به قزبين

ھر دو شاه پس از . با چنان شيوۀ که شايان شکوه ومنزلت شاھانۀ اوست
شاه طھماسب نه تنھا . مfقات، عfقمندی زيادی بھمديگرپيدا ميکنند

خواھشات مھمان ھمايونی خود را ميپذيرد، بلکه تمام آنچه را انجام ميدھد 
:که بتوان انتظارداشت، طوريکه حکايت زيرنشان ميدھد  
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 يکروزبا قدم زدن درقزوين به جويباری ميرسد که آب صاف و ھمايون
زmلی دربين آن بسرعت جريان داشته و ھردو کنارآن پوشيده با گلھا و 

سبزه ھاست؛ اين محل او را بسيار زياد خوش آمده و بيکی ازافسران 
اگر من امکانات ميداشتم، دراينجا يک مسجد مجلل می "خويش ميگويد 

زاده پارسی با شنيدن اين جمfت، آنرا به شاه يک اشراف". ساختم
طھماسب ميگويد و او قسم ميخورد که آرزوی ھمايون نبايد بدون تحقق 

بماند، بنابران، مھندس خويش را احضارنموده وفرمان ميدھد که درمدت 
شش ماه، در محلی که شھزاده تبعيدی نشان داده بود، يک مسجد مجلل 

دمتگاران خويش را ازتذکرآن برحذرداشته اوھمچنان تمام خ. اعمارنمايد
ودستورميدھد تا زمانيکه عمارت تکميل نشده است، ھمايون را نگذارند تا 

درمدت شش ماه، مسجد قشنگ . درنزديکيھای آن محل به قدم زدن برود
تکميل شده و نام شاه مھمان درباmی دروازه مدخل ونمای بيرونی آن 

ون که ھيچگونه اطfعی ازموضوع ھماي. بحيث بنيانگذارآن حک ميشود
حيرت وشگفتی اوبھنگام ديدن اين منظره . ندارد، بآن محل برده ميشود

غيرقابل تصور و سپاسگذاری او نسبت به شاه طھماسب، بينھايت می 
شاه، متعاقبا نشانه ھای بيشتری جھت ابرازعfقه ودلبستگی در . گردد

.اختياراو ميگذارد که اندازه آن بيحساب است  
 

بآنھم ھمايون با گذشت زمان احساس ميکند که اوضاع درھند ھيچوقت 
بھبود نخواھد يافت اگراو وقت خود را با گذراندن در بين بزم و سرور 

دربار قزوين سپری نمايد؛ لذا اوازشاه درخواست ميکند که برای او 
يکتعداد سرباز فراھم کند تا اوبتواند تخت خود را دوباره بدست آورده و 

شاه پارس اين درخواست جديد اورا . بان تخت خود را مجازات کندغاص
 ھزار سوار تحت فرماندھی 12مانند ساير تقاضاھای او پذيرفته و بتعداد 

اين افسرچندين سال درھند مسکون بوده . بيرم خان دراختيارش ميگذارد
وبنحو احسنی با رسوم واحساس مردم آن منطقه آشنا بوده و شاه برايش 

مارش . ميسپارد تا ھمايون را با تمام حقوقش دوباره مستقرسازدوظيفه 
اين ارتش بطرف دھلی بزودی آغازگرديده و لودھا برای دفاع آن آمادگی 

ھمايون بکابل رسيده است که رعيت ھندی . کامل ميگيرند که بيھوده است
او بمقابل شيرخان اغتشاش نموده وپس ازکشتارقسمت اعظم افغانھا، اورا 

ھمايون باشنيدن اين خبر و با ترک . ميسازند تا ازمنطقه فرارکندمجبور
بيرم خان و پارسيان روزو شب سفرميکند تا خود را به قلمروھای خود 
برساند، با يکتعداد زياد تاتارھا و پارسيوانھا که با او يکجا شده و بدنبال 
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اين ارتش بزرگ ومجرب بھنگام رسيدن به ھند بچندين قسمت . اوميآيند
تقسيم شده، ھمايون آنھا را به جھات مختلف فرستاده وفرمان ميدھد که 

افغانھای لود را درھرجائيکه مقابل شوند قتل عام نموده ويکی را ھم زنده 
اين ھدايات بشدت اجرا شده وآنھائيکه موفق بفرارميشوند با . نگذارند

ند، شرايط رقت باری سرکوب ميشوند؛ اما آنھائيکه ازترور رھائی ميياب
خود را درنقاط مختلف مسلح ساخته و دوباره امپراطور مغول را مورد 

بآنھم درزمان حيات ھمايون ھيچگونه اقدامی نتوانسته، . تھديد قرارميدھند
 بوقوع ميپيوندد ودرزمان سلطنت 1555ولی پس ازمرگ اوکه درسال 

پسرش، محمد حکيم ميرزا ملقب به جfل الدين اکبر، بايزيد روشان يکی 
ازروسای لودھا، تقريبا بحيث روحانی و پيامبردربين ايشان پديدار شده، 

جنگجويان پراگنده قبايل را متحد ساخته، خود را درراس آنھا قرارداده 
اوبرای چندين سال يک جنگ غيرمنظم را به . وادعای تخت دھلی ميکند

مقابل مغولھا براه انداخته، ولی بدون بدست آوردن نتيجۀ مثبتی، مرگ 
پسرش عمرشيخ کمال الدين مجاھدت را ادامه داده . بزندگی او پايان ميدھد

وبھمکاری شھزاده نورالدين جھانگير، پسردوم ھمايون ميپردازد که اوھم 
لودھا اين جنگ را برای يک مدت . بمقابل اکبربه اغتشاش برخاسته است

يرند، چون طوmنی ادامه ميدھند، اما نميتوانند باردوم اقتدارھند را بدست گ
.مغولھا نيزبسيارمقتدرشده بودند  

 
پس ازمرگ عمرشيخ کمال الدين، يک دوشيزه جوان قبيلۀ لود بنام کمال 

خاتون سعی ميکند يک فرقۀ جديد درمذاھب اسfم را بوجود آورد که 
توسط تعدادی ازافغانھا، مغولھا و قبايل ھندی پيروی ميگردد؛ موعظه ھا 

لودھا که : بزرگی درامپراطوری ميشودو مريدان او باعث آشوبھای 
ھميشه درراس ھراغتشاش قراردارند، به بدبختيھای جديدی دچارشده و 

اين مشکfت . قتل عام تازه، بطورقابل توجھی، تعداد آنھا را کاھش ميدھد
تا آغاز سلطنت شاه عابدين محمد شاه، ملقب به شاه جھان ادامه داشته و 

)  ق1042 (1632 را تعقيب نموده ودراوھم مجبورميشود افغانھای لود
آنھا را ازھند بيرون براند، مگراغتشاشاتی که توسط اين فرقه مذھبی 

ايجاد شده است، تا پايان سلطنت اورنگزيب که جانشين اوميباشد، بپايان 
از اين زمان ببعد، قبيلۀ لود ھرگونه نفوذ درھند را ازدست . نرسيده است

قدرت سعی نکرده و ما بعدا بطورمفصل با ميدھد؛ آنھا ديگر برای احراز
.تاريخ ايشان درافغانستان اصلی آشنا خواھيم گشت  
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ميرزا بابر موسيس شاھان مغول، کابل را دراختيارداشته وآنرا به 
جانشينان خويش باقی ميگذارد؛ اما کندھار را ازدست داده ويکجا با 

اوجوديکه او متعاقبا، ب. وmيت ھرات وغوربدست پارسيان قرارميگيرد
کندھاررا با فرستادن پسرخود کامران ميرزا تسخيرميکند، اما بزودی 

صفاوی ھمايون جانشين بابر . بازھم دراختيارشاه طماسب قرارميگيرد
يکبارديگرآنرا ميگيرد، اما بخاطرقدردانی ازخدمات شاه پارس، آنرا را 

ات  باومسترد ميکند؛ کندھار درزمان حي1545دوباره توسط معاھدۀ 
. ھمايون دراختيارپارس قراردارد، اما بعدا پسرش اکبرآنرا دوباره ميگيرد

بدست شاه عباس بزرگ صفوی ميافتد، اما )  ق1018 (1609بازھم در
اين بارآخراست که مغولھا . امپراطورجھانگيرتوسط حمله آنرا ميگيرد

 و ميتوانند اين قلعه را تسخيرنموده وموقعيت مناسب آن باعث مناقشه زياد
 1620منازعه برسرآن بازدرسال .  شديدی دربين اين دودولت ميشود

توسط شاه عباس تجديد شده و مساعی اورنگزيب برای تسخيردوبارۀ آن 
افسران مقررشده توسط . درزمانھای بعدی کامf بناکامی مواجه ميگردد

شاھان پارس آنقدرافغانھا را سرکوب ميکنند که آنھا مجبورميشوند دو 
دۀ خويش را بخاطر تخفيف تدابيرشديدی که بآن مواجه بودند، سردارعم

فرستاده وميخواھند که پس ازاين حاکمی ازبين روسای قبايل افغان تعين 
جمfت . شده ووعده ميکنند که وفاداری آنھا اثباتی بمقابل ھرفريب باشد

ُذيل قسمتی ازشرايطی است که سرجان ملکولم دراثرعالی خويش دربارۀ 
ين نمايندگان سخن ميگويد؛ اين معلومات ازدستنويس ميرزا سيد پارس ازا

:محمد اصفھانی گرفته شده است  
 

درزمان شاھان صفوی پارس، افغانھا غالبا سرکوب ميشدند؛ دريک "
مورد آنقدرازحاکم پارسی ناراض ميشوند که يک نمايندۀ مخفی به 

.  ميشونداصفھان فرستاده وخواستاربرکناری اووتعين يکی ازقبيلۀ خود
درخواست آنھا قبول شده ودونفرازقبيلۀ ابدالی به حيث ريش سفيد يا 

. کدخدای قبايل، تعين شده وصfحيت آنھا توسط فرمان شاھی تائيد ميشود
نام يکی ازاين دوشخص، سدو و مربوط خانوادۀ باميھی است که از او 

ن، احمد نام ديگرآ. احمدشاه موسيس خانوادۀ شاھی فعلی کابل بوجود ميآيد
ازفاميل بارکزی است که ازاو روسای فعلی افغان، سرفرای خان و فتح 

افغانھا با اين تعينات خوشنود شده و اطاعت کامل . خان بوجود آمده اند
گذشت . خويش را به رئيس تعين شده توسط حکومت پارس نشان ميدھند

اث زمان اين احترام را تائيد نموده و تفوق روسای تعين شده بحيث مير
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نژاد سدو حاکميت مستقل را بدست ميآورند . درخانوادۀ آنھا باقی ميماند
سدوزائی . درحاليکه نژاد احمد فقط مقام بلند وفرماندھی را بدست دارند

درچنان حالت تکريم قرارميگيرند که اگريکی ازآنھا ) اوmدۀ سدو(ھا 
 که با کوشش قتل يک اميريا خان قبيلۀ ديگررا نمايد، درست نخواھد بود

اگريک افغان طور ديگری . يورش به سدوزائيھا، سfمتی بدست آورد
. عمل کند، او دربين قبيله خود بحيث يک مطرود درنظر گرفته ميشود

بآنھم دراينجا يک استثنا بطرفداری اوmدۀ احمد وجود داشته و احمدزائيھا 
اد افغانھا ميتوانند بدون توھين يک سدوزائی را بقتل برسانند؛ اما تعداد زي

اين نويسنده (سدو و احمد . اين امتيازرا حتی برای احمدزائيھا رد ميکنند
توسط شاه عباس باين مقام ارتقا يافته واقبال خويش را ازآن منبع ) ميافزايد

".کرامت وجfل اشتقاق کرده اند  
 

درروزگارما، اين احترام برای سدوزيھا دربين افغانھا، ازبين رفته است؛ 
ت برکنارشده اند، نتنھا آنھائيکه مربوط اين شاخه اند، بلکه تمام چون ازتخ

اعضای قبيلۀ پوپلزی نيزکه ازآنھا مشتق شده اند، توسط محمد زائيھا که 
.درقدرت اند، تعقيب وغالبا غارت ميشوند  

 
تازمانيکه شاه عباس زنده بود افغانھای مسکون درھرات وکندھار تحت 

؛ اما يک حاکم پارسی مقررشده توسط سلطۀ او، درآرامش کامل بودند
نواسۀ او و جانشين شاه صيفی، با آنھا برخورد نادرست نموده وباعث 

اين حاکميت مستقل ميتواند ھراتيھا را در رسيدگی . اغتشاش آنھا ميشود
نگھدارد اما حاکم اودرکندھار، خيانت نموده وبا سربازان پارسی تحت 

 به شاه 1634 قلعه را درسال فرمانش به کمپ امپراطورمغول رفته و
.تسليم ميکند  

 
 درزمان سلطنت شاه عباس دوم توسط پارسيان از 1642کندھاردرسال 

فاتحان دھلی متعاقبا تمام مساعی را بخرچ ميدھند تا . مغولھا گرفته ميشود
شھررا دوباره تسخيرکنند، اما موفق نشده ومجبورميشوند با اختيارداشتن 

پارسيان می . زمان بابردراختيارايشان قرارداردکابل قناعت کنند که از
توانند ھرات وکندھاررا با وجود مخالفت افغان ھا نگھدارند که ھميشه 

مايل بودند تحت سلطۀ مغول اعظم قرارداشته باشند، زيرا آنھا نسبت به 
.پارسيان کمترظالم پنداشته ميشدند  
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 وازجملۀ نا آرام افغانھای قبيلۀ غلزی که دروmيت کندھارپراگنده بوده
ترين وثابت ترين دشمنان پارس بودند، دراواخرسدۀ ھفدھم تقريبا بطور 

.کامل، خود را آقايان اين قلمروميپندارند  
 

 کمی قبل ازنشستن برتخت، احساس ميکند، 1698شاه سلطان حسين در 
مطلقا ضروراست آنھا را سرکوب نموده وبخاطرتطبيق اين ھدف، والی 

خان، را بحيث حاکم خود درکندھارتعين ميکند که گرجستان، گرگين 
موصوف يک آدم ھوشيارو پرانرژی بوده . ملقب به شاه نوازخان است

وبا يک ارتش قوی ومجرب فرستاده ميشود تا تدابيرشديدی بمقابل افغانھا 
.اتخاذ کند  

 
 بکندھاررسيده وبا افغانھا بحيث يک مردم ياغی و 1702شاه نوازخان در

حمانه برخورد ميکند؛ ھيچ چيزی نميتواند مانع اقدامات طغيانگر بير
 نه مقام، نه عمر و نه جنس؛ سربازان او –سخت وانعطاف ناپذيراو باشد 

مانند قاتfن وغارتگران برخورد نموده، زنھا و دختران بحالت برده 
افغانھا با اين . درآمده و قربانيان خشونت اصلی آنھا را تشکيل ميدھند

، ھيئتی به اصفھان ميفرستند تا 1706بھوت شده ودرسال وضع، گيج و م
ازشاه بخواھند که باين مصيبتھا پايان دھد؛ اما اين ھيئت موفق نميشود 

، )درحاليکه ھيئت مشابھی درزمان سلطنت  شاه عباس موفق شده است(
ھيئت با تکبر و بيتفاوتی مواجه گرديده وبخانه ھای خويش برميگردند تا 

. خود را با ھموطنان خود شريک سازنداحساس و نوميدی  
 

افغانھا با نا اميد شدن نميتوانند خيال رھائی ازيوغ سنگين گرگين خان را 
توسط زور بازو يا سfح نمايند، چون نظارت او مساوی به شدت اواست؛ 

فرار ناممکن و شکايت بيفايده بوده و وسيلۀ ديگری ھم برای پايان دادن 
 ندارد، آنھا درسکوت انتظارکشيده وباغم واندوه باين ظلم واستبداد وجود

خم وچم شده ومنتظرلحظۀ ميباشند تا بتوانند انتقام خويش را ازاين ظالمان 
بگيرند؛ اينزمان چندان دورنميباشد، زيرا گرگين خان عملی انجام ميدھد 

.که بزودی برای آنھا يک فرصت مناسب فراھم ميسازد  
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  توقيف ميرويس– 3فصل 
 

ستادن کfنترکندھاربحيث اسيربه اصفھان، دسايس او بمقابل گرگين خان، مکه رفتن فر
 fم، برگشت به اصفھان و کندھار، خشم گرگين ) مفتی(موصوف، دريافت فتوا ازمfبزرگ اس

خان، حوادث بعدی، نظرعبدهللا خان درمورد آنھا، مرگ گرگين خان، ورود ميرويس به 
اعfن استقfل توسط غلجيھا و نابودی سربازان پارسی، استقرار کندھار، بيانيۀ ميرزا مھدی، 

قبيلۀ ابدالی درھرات، حملۀ جنرالھای پارسی به کfنتروشکست او، محاصرۀ کندھار توسط 
 ھزارسربازش، حملۀ مجدد محمد رستم وشکست 30کيخسرو خان، شکست وقتل موصوف با 

، 1715ا، مرگ ميرويس درموصوف، تعيين ميرويس بحيث رئيس مستقل توسط افغانھ
جانشينی برادرش ميرعبدهللا، مذاکره موصوف با پارس، کشتن موصوف توسط پسربزرگ 

ميرويس وجانشينی او، هللا يارخان حاکم ھرات، تعيين زمان خان توسط شاه پارس بحيث 
جانشين او، حيات سلطان، مارش او بطرف کندھار، حمله توسط اسدهللا وشکست او، ورود به 

، کمپاين پارسھا بمقابل يوزبيکھا، صفی قلی خان، شکست توسط افغانھا، استقراراستقfل ھرات
افغانھا، محاصره فراه توسط اسدهللا، حمله توسط ميرمحمود کندھار،  تسخيرھرات توسط 

.ميرمحمود يک رئيس بلوچ  

 
+ + + 

 
ميرويس کfنترکندھار و رئيس يک شاخۀ قبيلۀ غلزی دربين افغان ھای 

اين . ی بود که درخواست بشاه را درمقابل نوازخان امضا کرده بوداشراف
سرداربا شيوۀ دلپذير، سخاوت، قدرت اقناعی وھوشمندی زياد ميتواند در 

گرگين خان ازاوترسيده و . بين ھموطنانش موردعfقه فراوان قرارگيرد
ميداند که محرک اساسی نفرتی است که افغان ھا بمقابل اوپيدا کرده اند؛ 

ذا فرمان ميدھد که کfنتربه بھانۀ توطئه بمقابل حکومت توقيف شده و او ل
را با چند ريش سفيد ديگری افغان به اصفھان ميفرستد تا درآنجا مورد باز 

.پرسی قرارگيرد  
 

اما با رسيدن به . ميرويس دراينمورد نميتواند ازتوانائی خود استفاده کند
ام دربارسلطنت برقراربوده وبا درباراصفھان متوجه ميشود که فساد درتم

توزيع يکمقدارطf به افراد دربارموفق ميشود، اسارت خود را به گزارش 
دريک محضررسمی که توسط شاه برگذارميشود، ميتواند . دھی تبديل کند

سندی مبنی بربيگناھی درمورد اتھامات وارده برخود، ازسلطنت حاصل 
 درجريان چند روز بيکی نمايد؛ چنين است مھارت وقابليت ميرويس که

از مقربان عمدۀ شاه سلطان حسين ودوست تمام اشراف بزرگ درباراو 
.تبديل ميشود  
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با اطمينان درمورد نفوذ آينده خود دربين درباريان منحط شاه پارس، نظر 
ميرويس وسعت بيشتريافته ونتيجه ميگيرد، کشوريکه توسط چنين مردان 

سط يکتعداد افراد شجاع مورد حمله بی ارزش و فاسد اداره شود، اگرتو
اوبا قوت ذکاوت عميقا باين فکرميشود . قرارگيرد ميتواند بآسانی فتح شود

که ميتواند برای يک معاملۀ عظيمی چون حمله به پارس آمادگی گيرد؛ 
برای اينکه بتواند چانس موفقيت خود را بيشترسازد، تصميم ميگيرد تا 

ندترين عامل يعنی تعصبگرائی کار باmی ھموطنان خويش، توسط قدرتم
اوبعوض برگشت بوطن، ازشاه برای خود اجازۀ رفتن به حج مکه . نمايد

را بدست آورده وھم رضايت شاه را برای برگشت ريش سفيدان ھمراھش 
به کندھارحاصل ميکند؛ اما آنھا قبل ازاينکه اصفھان را ترک کنند، 

پس از . ای قيام آماده سازنددستورميگيرند که بطورمخفيانه افغانھا را بر
چند روزازعزيمت ايشان، ميرويس در راه خود بسوی مکه، ھمدردی 

اسfم را بدست ميآورد که اوھم مثل افغان ھا سنی ) مفتی(مfی عمومی 
بوده وازاو فتوا حاصل ميکند مبنی براينکه ھموطنان او مکلف اند با تمام 

اسارت شيعيان رافضی رھا وسايلی که دراختياردارند خود را ازبندگی و
.سازند  

 
ميرويس بزودی پس ازانجام حج به اصفھان برگشته وخود را مصروف 

.تحقق توطيۀ ميسازد که قبل ازسفرش طرح کرده است  
 

گرگين خان مانند سايراشراف پارسی دارای مقامات بلند، دشمنان زيادی 
 تعويض ھم ازنقطۀ نظرحسادت وھم به اميد رسيدن بحاکميت کندھار و يا

دربين اين دشمنان، وزير . آن توسط يکی ازھمدستان خود، دردرباردارد
شاه سلطان حسين قراردارد که دشمن گرگين وبرادرزادۀ اش سپه ساmر 
کيخسروخان را ميباشد، بخاطرمقام ونفوذی که آنھا باmی شاه داشته واز 

بيند که اين ميرويس با زيرکی زياد مي. آن ھميشه بمقابل اواستفاده ميکردند
شخص ميتواند درتخريب کاکا و برادرزاده، با حسادت و تبعيض، مفکورۀ 
شاه بمقابل آنھا را درھرموقعيکه ميسرگردد، آماده سازد؛ لذا او مfقاتھای 

وزيربا . مخفی با وزيرنموده واميدوارميباشد تا درنقشه اش ھمکاری نمايد
ز خان و اعتماد باينکه او يقين کامل ازمخالفت رئيس افغان بمقابل شاه نوا

وفاداربمنافع شاه است، داخل نظريات اوشده و يکی از گرمترين پشتيبانان 
بخاطرسرنگونی سريع گرگين، وزير تمام مساعی را . ميرويس ميشود

بخرچ ميدھد تا رئيس افغان را بمقابل او تقويه نموده و از شاه اجازۀ 
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دۀ ضعيف قانع ميشود که اين شھزا. برگشت ميرويس به کندھاررا ميگيرد
گرگين خان و برادرزاده اش بطورمخفی توسط تزار روس پشتيبانی شده، 
. خواستارظھورقيام درگرجستان بوده وميخواھند خود را مستقل اعfم کنند

اين کافی است شاه را وادار سازد تا به ميرويس اجازه دھد که به شھر 
ی برگشته و متيقين ميشود خود با فرمانی برای پيشبرد وظايف مھم کfنتر

که وفاداری و نظارت او ميتواند دردرک احساس حقيقی گرگين کمک 
نموده و درعين زمان ميتواند بحيث يک وزنه متقابل با قدرت اوباشد که 
. بطورقابل توجھی افزايش يافته وباعث ايجاد بعضی تشويشھا شده است

واز طريق کرمان و ميرويس کامf متيقين ميشود که ھمه طرفداراو بوده 
بھنگام . سيستان با مشاھدۀ دقيق اوضاع محfت، به کندھار برميگردد

برگشت، ميبيند که قدرت و ظلم گرگين خان به نھايت رسيده وفکرميکند 
اما حاکم، . شايد دشمن او فرمان تقررش به وظيفۀ کfنتری را قبول نکند

قبول نموده و باوجوديکه از برگشت او خشمگين است فرمان سلطنت را 
بآنھم بجھت اھانت او درچشم مردم واثبات . او را درمقام او تعين ميکند

اينکه او درحکومت خود مطلق العنان است، فرمان ميدھد که يکی از 
 منظوراو نه نکاح –دختران زيبايش را بدون معطلی به حرم او بفرستد 

ا ميرزا علی تذکرعبدهللا خان ب(بلکه صيغه يا رفيقه ساختن اوبوده است 
عبدهللا خان ميگويد . محمد دراينمورد متفاوت است که من آنرا دنبال ميکنم

که گرگين خان واقعا عfقمند اتحاد با ميرويس ميباشد، با کسيکه دارای 
استعداد ونفوذ زياد بوده و او ميخواھد با اين ازدواج، به اختfفات موجود 

لع شدن ازاين توھين آشکاربه افغان ھا با مط). دربين ايشان پايان بخشد
رئيس خود و مشتاق انتقام، فورا مسلح ميشوند؛ اما ميرويس با تجھيز 

مخفيانه روسای مھم خود، حرارت آنھا را کاھش داده و تصميم ميگيرد با 
دفع الوقت، تدابيری اتخاذ کند تا بصورت بھتری موفقيت پfن خود را 

 شجاعت ما فرا رسيده است، اما زمان اثبات"بآنھا ميگويد که . تامين کند
احتياط ماری که ناظرومراقب است برقدرت شيری غلبه ميکند که بخواب 

ميرود؛ ما بايد شمشيرھای خود را دربستر گل ھا پنھان کنيم و کسانيکه 
بمن اعتماد کامل داشته و سرنوشت خود را بمن ميسپارند بايد متيقين 

".يروزی استشوند که عميقترين رازداری، اولين شرط پ  
 

پس ازاين مfقات، ميرويس حاضرميشود درخواست حکومت را بپذيرد؛ 
اما بعوض فرستادن دخترخود، يکی ازکنيزان بسيارزيبای خود را با زيبا 

ميرويس با . ترين لباس وبحالت بزرگی به حريم شاه نوازخان ميفرستد
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قشی که او کمترين انگيزشی بمقابل ستمگران، ازاينکه کنيزاو قبول شده ون
گرگين خان بدون ھيچگونه بد گمانی در . بايست اجرا کند، خوش ميشود

مورد توطئه او، باين باورميرسد که افغانھا واقعا مايل به فراموشی گذشته 
.بوده وبا اودرآينده دوست خواھند شد؛ لذا اونيزتلويحا بايشان اعتماد ميکند  

 
موده وميخواھد سقوط او را ميرويس از اين دوستی جديد با حاکم استفاده ن

با اطمينان بيشتری عملی نمايد؛ درعين زمان او ھمکاری افسران قصر 
را جلب نموده و قبايل ياغی ابدالی و کاکر را تحريک به قيام واغتشاش 

اين . ميکند که بزودی درتمام حصص جنوبی وmيت کندھارتوسعه مييابد
ميم بگيرد بھترين نيرو قيام باعث ميشود که گرگين با اضطراب زياد تص

 صد را 15 يا 12ھای گرجی خود را جھت سرکوب آنھا فرستاده و فقط 
.نزد خود وجھت دفاع ارگ نگھميدارد  

 
ميرويس با بھره گيری ازغيابت اين نيروھا وجھت تطبيق پfنی که مدت 

طوmنی منتظراواست، به شاه نواز دعوتی جھت صرف طعام شب می 
 ھای اطرافی خويش و به فاصلۀ نيم ساعت سوار فرستد که دريکی ازخانه

اواين مھمانی را بدون بد گمانی پذيرفته وبا احساس . از شھر فاصله دارد
امنيت بآنجا ميرود، بعدا درجريان ضيافت، او و ھمراھانش مقدار زياد 

ھمه چيزدرمدت کوتاھی برای . شراب نوشيده وبتدريج بخواب ميروند
ئه کنندگان، تمام بخواب رفتگان مست را ميرويس خوب کارميکند؛ توط

قصابی نموده، پس ازآن ميرويس خود را با لباس گرگين ملبس نموده وبه 
افغانھای که درخدمت اوبودند فرمان ميدھد تا لباس گرجی ھای را بپوشند 

با چنين تغيرقيافه، آنھا در نيمه شب به کندھار . که با والی ھمراه بودند
ی محافظ دروازه را بقتل رسانيده و بدون اينکه برگشته، سربازان پارس

شورشيان که دراول تعداد آنھا کم است، . شناخته شوند، داخل شھرميشوند
بسرعت توسط افغان ھای ماحول که باين منظورقبf آماده شده بودند 

تقويه گرديده وگارنيزون پارسيان را چنان نابود ميسازند که حتی يکنفر 
" زندگی نادرشاه"مھدی، يکنفرپارسی و نويسندۀ ميرزا . زنده نميماند

اوميگويد حاکم، کندھار را . گذارش متفاوتی ازمرگ نواز خان ميدھد
بغرض تنبيه تعدادی از شورشيان قبيلۀ کاکر ترک کرده بود، وقتی 

ميرويس ميرسد با والی گرجستانی در دھچير مقابله نموده، اوراشکست 
قرارمعلوم، اين .  افغان بقتل ميرساندداده، اسيرساخته و توسط مراد خان

.گفتارنادرست است  
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بوميان مناطق مختلف که درکندھارمسکون ميباشند دراين زمان باھمديگر 
دراختfف قرارداشته و پس ازاين فاجعه، ميرويس آنھا را باھمديگريکجا 

اودرسبک معمولی اقناعی وفصاحت خود . ميکند تا باھم مصالحه نمايند
اد بدست آمده ازآزادی صحبت نموده وھم آنھا را دعوت به بآنھا از مف

ايجاد اتحادی ميکند که بتواند آنھا را برای ھميشه ازيوغ پارس ھا نجات 
اوبعدا فتوای بدست آورده ازمفتی بزرگ مکه را نشان ميدھد که . دھد

تاثيرغيرقابل مقاومتی دربين اين مردم متعصب داشته وغريزه جنگجوئی 
وت عظيمی تحريک نموده وفقط ضرورت دارند که ھوشيارانه آنھا را با ق

آنھا مدت زيادی منتظرتصميم گيری نمانده وسوگند ميخورند . ھدايت شوند
که ميرويس را اطاعت کرده، خود را به سرنوشت او وصل نموده و او 

.را احترام کنند  
 

 سه روزپس ازاين حادثۀ غيرقابل پيشبينی، گرجيھائيکه بمقابل شورشيان
در جنوب جنگيده ودر وظيفۀ خود موفق بودند، به پای ديوارھای کندھار 

 ھزار سوارافغان تحت فرماندھی 5آنھا دراينجا فورا توسط . ميرسند
ميرويس مورد حمله قرارميگرند؛ باوجوديکه آنھا با قھرمانی  ميجنگند، 
نميتوانند درمقابل يک حملۀ غيرمترقبه ايستادگی نموده و يا بطوردرست 

 نفرفرارنموده وخبراين فاجعه را به پارس 18فقط : عقب نشينی نمايند
چنين است گذارش ميرزا علی محمد که بازھم با گذارش عبدهللا . ميرسانند

گرگين خان درراس سربازانش "عبدهللا خان ميگويد . خان تفاوت دارد
 ليگ از 20بمقابل ابداليھا و کاکرھا مارش ميکند که موقعيت آنھا حدود 

کندھارفاصله داشته، ماليه نپرداخته وھر پارسی را که مييافتند بدون ترحم 
 ميل ازشھرفاصله دارد، وقتی ميرويس 10گرگين خان حدود . ميکشتند

بسرعت روسای عمده را آماده نموده و بعدا با تمام مردان جنگجوی قبايل 
 .ابدالی، غلزی و کاکر درکندھاربسرعت بتعقيب گرگين خان ميپردازند

اين عادت حاکم و گرجی ھا بوده که بطورمنظم ھرروز پس ازغروب، 
نوشيده وھيچگونه تدابير وقايوی جھت محافظت قرارگاه خود نميگرفتند 

ميرويس ازاين موضوع با خبربوده ودر . که ھمه غرق عياشی بودند
اين تھاجم يک کشتار دستجمی : جريان شب باmی آنھا ھجوم ميآورد

. واز و سربازانش تقريبا بدون مقاومتی بقتل ميرسندميباشد، چون شاه ن
ميرويس پس ازاين کودتا، فورا با مردانش به کندھاربرميگردد که در 

محاصره قرارداشته وپس ازچند روزبه پيروزی آسانی برپارسيان گرسنه 
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ميرويس تمام اينھا را بھمرای . دست مييابد که قصر را دفاع ميکردند
نداشتند ويا کسانيکه مfقاتی با حاکم مرحوم کسانيکه منشای افغانی 

اما وقتيکه بايد غنايم تقسيم گرديده وشمشير ھا . داشتند، بقتل ميرساند
غfف شوند، اختfفات آغاز ميشود؛ ابدالی ھا وکاکرھا توسط غلزيھا 

سرکوب گرديده وباmخره مجبورميشوند که تسليم شوند وازطرف ديگر 
ابداليھا تا اينزمان ھميشه .  درکندھار باقی بمانندنميتوانند بدون اجازۀ آنھا

باشندگان منطقۀ جنوب ارغنداب و ھلمند بودند، بدون اينکه ھيچوقت 
رضايت شاھان مغول يا پارس را برای عبورازاين درياھا بدست آورند؛ 
اما حاm، باساس يک موافقتنامه تازه با غلزی ھا، ميتوانند چنين نموده و 

نھا دربين کوھھای سياه بند واقع دربين کندھار و قلمروی تعداد زيادی ازآ
مھاجرت ابداليھا بشھرھرات ازاين دوران آغازشده . غورمسکون ميشوند

بآنھم افغان ھا . ودرمدت چند سال تعداد آنھا زياد و بسيارثروتمند ميشوند
دراين موضوع توافق نظردارند که يک شاخۀ نورزی درجلگه ھای اوبی 

 ازيکصدسال قبل مستقرشده بودند قبل ازاينکه تمام قبيله و چيھراک بيش
".دراين قلمرومتوطن شوند  

 
ميرويس با راندن ستمگران ازمنطقۀ خود توجه خويش را بشيوۀ ميگرداند 

او اتحاد دربين قبايل مختلف را : که بايد قدرت خويش را مستحکم سازد
ازماليات سنگين معاف اعاده، يکنوع دسپلين را دربين آنھا ايجاد و آنھا را 

، خانواده 1713باmخره در. ميکند که تا آنوقت باmی آنھا سنگينی ميکرد
.ھای عمده ومھم، او را بحيث شھزاده مستقل کندھارميپذيرند  

 
دربارپارس بعوض اينکه اين اغتشاش را قويا سرکوب نمايد، سيستمی را 

ن امربا مذاکره اي. اتخاذ ميکند که ضعيفی عام وتام آنرا آشکارميسازد
آغاز ميشود؛ اما ميرويس، پس ازاينکه نمايندگان فرستاده شده جھت 

مذاکره با اورا اسيرميسازد، باmخره، شاه پس ازمدت طوmنی تصميم 
باين منظور، به روسای خويش . ميگيرد تا ارتشی بطرف کندھار بفرستد

mی درخراسان فرمان ميدھد که نيروھای خويش را متحد ساخته وبا
آنھا چنين ميکنند ولی با وجود کميت ناچيزسربازان . شورشيان حمله کنند

، بعلت عدم ھمکاری دربين روسای )به تناسب ھشت بريک(افغان 
اين حوادث . پارسيان، درسه حملۀ پياپی توسط ميرويس شکست ميخورند

. بوقوع ميپيوندد1713درسال   
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ريب الوقوعی ميشود که شاه با دريافت اين فاجعه، بيکبارگی متوجه خطرق
شورش شايد درديگروmيات امپراطوری او گسترش يابد، چنانچه عfيم 
خطررا نشان ميدھد؛ بآنھم دوسال سپری ميشود تا اينکه اوفرمان ارتش 

اين ارتش متشکل از .  ھزار نفری را جھت تسخيرآنجا صادرميکند30
ميباشند که ) دردشمنی با غلزيھا(پارسيان، عربھا و افغان ھای ابدالی 

توسط سپه ساmرکيخسروخان والی گرجستان و برادرزادۀ گرگين 
.فرماندھی ميشود  

 
او تمام ساحات گرفته شده از . دراين کمپاين، ميرويس موفق نميباشد

روسای خراسان را ازدست داده و دربين ھلمند وارغنداب بطورکامل 
رداخل توسط کيخسرو شکست خورده و با عقب نشينی مجبورميشود د

ديوارھای کندھارپناھنده شود، شھريکه بزودی مورد محاصره قرار 
اين سپه ساmربا فعاليت وپشتکارزياد پيشروی نموده، تمام . ميگيرد

اطراف شھررا چنان ويران ميکند که درعرض چند روزبه يک دشت 
بخاطرجبران اعمالی که ابداليھا و کاکرھا انجام داده اند، او . تبديل ميشود

 افغانھای را که بچنگ ميآوردند بقتل رسانيده و حتی زنان و اطفال تمام
.نيزنجات نمييابند  

 
محاصره بزودی بحالت نھايی رسيده و ازعواقب دھشتناکی خبرميدھد  

اگرشھرتوسط حمله تسخيرشود، آنھا اصرارميکنند که ميرويس بايد 
بفکر اما کيخسرو خان . شرايط موافقت به جنرال پارسی را تقديم کند

اطمينان پيروزی خود وھم بخاطرانتقام مرگ کاکايش خواستارتسليمی 
گارنيزون با دريافت اين جواب که نميتوانند . بدون قيدوشرط قصرميشود

.اميدوارچيزی باشند، با ناچاری وانرژی جديد بدفاع شھرميپردازند  
 

ميرويس با گمراه سازی نظارت محاصره کنندگان، موفق ميشود از 
رارنموده، چند ھزارسوارافغان را آماده ساخته، محfتی را که کندھار ف

خسروبمقصد ذخيرۀ قرارگاه استفاده ميکرد تخريب نموده و پارسيان را 
سپه ساmرمجبورميشود . نتيجه آشکاراست. روزوشب بستوه ميآورد

محاصره را برطرف نموده ومصروف تھيه تدارکاتی شود که سخت بدان 
وامداردرمارش خود مورد تعرض قرارگرفته و محتاج است؛ اما بطورد

تامين استراحت برای سربازانش را ناممکن ميسازد، چون تلفات ديده، 
اين خطرجديد اورا وادارميسازد که جنگ را . دلسرد شده ومتفرق ميشوند
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 1126 (1714 رمضان 26به افغانھا واگذارشود، آنھا با قبول اين امردر
 ھزار، 30بود ميسازند که فقط يکصد نفراز، ارتش پارسيان را چنان نا)ق

خسروخان با ناچاری، خود را در راس چند نفر . ميتوانند فرارنمايند
شجاع قرارداده، درقعرجنگ داخل گرديده ودرآنجا بمرگ با افتخارمواجه 

عبدهللا خان ميگويد که . اين روايات ازمتن ميرزا علی محمد است. ميشود
ده ولی آنھا اورا دريک حملۀ شبانه غافلگير خسرو به افغان ھا حمله ننمو

.وشکست ميدھند  
 

محمد رستم جنرال پرآوازه ديگرپارسی، متعاقبا با يک ارتش سومی جھت 
سرکوب ميرويس فرستاده ميشود، اما اونيزھمانند قبلی چانس چندانی به 

او با شکست خوردن درچندين مقابله توسط افغانھا، ميتواند . دست نميآورد
 با يک عقب نشينی سريع نجات داده وميرويس را آقای مطلق تمام خود را

پس ازاين موفقيت تازه، تمام قبايل افغان . وmيت کندھارباقی ميگذارد
الحاق خود را به ميرويس داده واو را بحيث رئيس مستقل خود ميپذيرند، 

بآنھم اين . طوريکه باشندگان مرکزپس ازمرگ گرگين خان کرده بودند
گ و شجاع کاربزرگی را که تا اين زمان بطور ھوشيارانه پيش مرد زرن

 درسال ھشتم فرمانروائی باmی 1715ميبرد، نميتواند ادامه داده ودرپايان 
اين ھمان لحظاتی . افغانھا و پيروزی آخری باmی پارسيان وفات ميکند

است که تدابيراتخاذ شده توسط او جھت ضمانت استقfل منطقه وبھتر 
ايط مردمش بايد تحقق پذيرند؛ اما اين اميد ھا با وجود اينکه سازی شر

زمانی مورد آزمايش قرارميگيرد، خاموش نميشود، چون اين تدابيردر 
.زمان حکومت پسرش محمود، يک انگيزۀ تازه بوجود ميآورد  

 
اولی که . ميرويس دوپسربنامھای ميرمحمود و ميرحسين برجا ميگذارد

سالگی خويش درزمان مرگ پدرش قرار بزرگتراست، درآوان ھجده 
داشته و متعاقب اين حادثه، روسای افغان اعfن ميکنند که او شايستۀ 

لذا کاکای او، ميرعبدهللا را بحيث رئيس امورات تعين . جانشينی او نيست
ميکنند، اما توقعات ايجادی بواسطۀ برخورد جسورانه برادرش توسط او 

شودن مذاکرات با حکومت پارس ميباشد، اولين اقدام اوگ: تحقق نميپذيرد
که اختيارداری آنھا و پرداخت باج را ميپذيرد، اگرشاه حکومت کندھاررا 
باوداده، آنرا درخانوادۀ اوميراثی ساخته وگارنيزون پارسيان را ازقلمرو 

.اوخارج سازد  
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دوسال دراين مذاکرات شرم آورسپری ميگردد، اما پfن ميرعبدهللا بطور 
وسط افغانھا درک گرديده، به تمايfت اوبدگمان شده وتا جائيکه نادرست ت

ميتوانند به مخالفت با اوبرميخيزند؛ اما وقتی طرح ھای پارسيان آشکار 
ميشود که با اجرای آن اميدواربودند تخم نفاق را دربين آنھا بکارند، 

.بينھايت خشمگين ميشوند  
 

 مشخص ميشود و پسربزرگ ميرويس که با تعداد زياد خصايل پدرش
باوجوديکه ھنوزبسيارجوان است، اقدامات متھورانه خود را درجنگ با 
پارسيان نشان داده، ميخواھد با بھره گيری ازنارضائيتی مردم درمقابل 

برخوردھای کاکايش، قدرت مستقل را بدست خود گيرد که فکرميکند 
دهللا عدم محبوبيت ميرعب. بطورغيرعادmنه ازاومحروم ساخته شده است

پيروزی اورا سھل تر ميسازد؛ اوبا پنجاه نفربه خانۀ کاکايش حمله نموده، 
با دستھای خود اورا بقتل رسانيده واز روسای افغان ميخواھد درھمان 

مردم . خانۀ که کاکايش را کشته است او را حاکم کندھارتعين کنند
قابل خواستارانتخاب اوميباشند، ولی برای تعدادی ازسرداران جاه طلب 

قبول نميباشد؛ اما وقتی آنھا ميبينند که رئيس جوان پشتيبانی مردم را با 
.خود دارد، به اوضاع جديد تن ميدھند  

 
. عبدهللا خان ھراتی گزارش متفاوتی ازانگيزۀ قتل ميرعبدهللا ارائه ميکند

مورخين ميگويند که ميرعبدهللا کمترفعال وکمتربی پروا بود اما ازبرادر 
پس ازمرگ ميرويس، چندين . کمترذکی وکمترمحتاط نبود) ميرويس(خود

رئيس غلزی بصورت آشکارعfقۀ خودرا برای احرازقدرت بيان می 
کردند؛ تخم زياد نفاق نيزدربين قبايل وجود داشته و ميرعبدهللا دقيقا ميداند 

که اونميتواند قدرت مستقل را با درجۀ ازآرامش نگھدارد، مگر اينکه 
لذا مذاکراتيکه اوبا شاه پيش . منيھای جديد با پارس گرددبتواند مانع دش

ميبرد فقط باين خاطربود که او ميدانست ھروقتی خود را توانمند احساس 
کند اين تابعيت را دورمياندازد، زنجيرھای سبکی که حاm به پوشيدن آن 

افغانھای آتشين مزاج عقfنيت اين سيستم را درک . راضی شده است
باعث کاھش نفوذ او ) محمود(لفت دوامداربرادرزاده اشننموده و مخا

. باmی سردارانی ميشود که تعدادی ازايشان خواستاراشغال مقام اوبودند
قتل ميرغيرعادmنه وقابل تاسف است واگربيشترتحقيق شود، جانشين او 

فقط مشخصات جنگی داشته، باعث تفرقه بيشترقبايل شده وآنھا را باندازۀ 
که درزمان سلطنت نادرشاه، دوباره تحت سلطۀ پارسيان ضعيف ميسازد 
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  در –قدرت نيزپس ازمحمود بدست قبيلۀ ابدالی ميافتد . قرارميگيرند
مخاصمت با غلزيھا، يعنی اولين کسانيکه استقfل قوم افغان را بدست 

.آورده واعfم کردند  
 

 تقريبا درھمان زمانيکه ميرويس ميميرد، مردم ھرات نيزميکوشند تا
خراسانيان که عمده ترين بخش آنجا . بيعت خود را ازصفويھا پس بگيرند

را تشکيل ميدادند ازنادرشاه اين امتيازرا بدست ميآورند که توسط روسای 
هللا يارخان که درزمان شکست رستم خان حاکم آن . خودشان اداره شوند

 آن وmيت است، باوجوديکه خود را مثل ميرويس مستقل اعfم نميکند، از
زمان خود را فقط ازنگاه رسمی تابع دربارپارسيان ميداند؛ اما ازاينکه 

گارنيزون ھرات، باوجوديکه بسيارکوچک است، باعث ترس آنھا شده و 
يا اينکه اميدواربود با زيرکی ودفع الوقت باmخره مستقل خواھد شد، به 

 ھرج ظاھرسازی و ادای احترام بمقابل شاه حسين ادامه ميدھد؛ زمانيکه
ومرج درچندين وmيات پارس بوجود ميآيد، اوفکرميکند شاه ممکن است 

.اين خم وچم کردنھا را اثبات اطاعت او بحيث تابع درنظرگيرد  
 

هللا يارخان که با ميرويس بطورمخفيانه پيمان مخالفت برضد شاه بسته 
. بود، قبل ازاينکه بتواند طرحھای خويش را جامۀ عمل بپوشاند، ميميرد

اين افسر . بارپارس زمان خان کورتچی باشی را جانشين اوتعين ميکنددر
که فرمانده سربازان دروmيت ھرات است، دستورميگيرد بخشھای خود 
را با شاملسازی تمام داوطلبان آن نواحی تقويه نموده وبمقابل ميرعبدهللا 

اگراين رئيس مثل خلفش محتاط ميبود، اوميتوانست اميدوار . مارش کند
شد که اگرنتواند موفقيت کامل بمقابل شورشيان جنوب بدست آورد، با

حداقل ميتواند مانع تھاجم بعدی ميرمحمود به پارس شود؛ ليکن زمان 
يکمرد کودن وپراگنده بوده ومھارت آنرا نداشت تا عناصرنفاق موجود 

قبيلۀ ابدالی، که تقريبا تماما تحت حکومت . دربين افغانھا را برانگيزاند
تقربودند، دشمنان ارثی غلزيھا بوده وميتوانستند بمقابل آنھا موفقانه اومس

استفاده شوند؛ اما اوآنھا را آشکارا توھين نموده و مجبور ميشود با يک 
نه . ارتش ضعيفی به ميدان جنگ برآيد که عمدتا متشکل ازپارسيان است

mی او وجود اھميت اقدامات که اوبايد انجام ميداد و نه بارمسئوليتی که با
داشت، مانع برخوردھای او نشده واضافه رويھای او بحدی ميباشد که 

.باعث خرابی اوميشود قبل ازاينکه با دشمن مواجه شود  
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مدت کوتاھی قبل ازاين، يک شاخۀ قبيلۀ سدوزی خود را درھمسايگی 
سوکورمستقرساخته و رئيس آنھا حيات سلطان، که مشتاق بدست آوری 

 خان است، دھشتناکترين تخطی را بمقابل پسرخود امتيازاتی اززمان
باوجوديکه باورکردنی بنظرنميرسد، اواسدهللا يک پسر . مرتکب ميشود

جوان وزيبای خود را بنزد اين انسان پست بغرض يک مقصد نامناسب 
جرم واقع شده، جوان بدبخت اولين فرصت را غنيمت شمرده، . ميفرستد

به قبيلۀ خود برميگردد، با شريک ساختن ازقرارگاه پارسيان فرارنموده و 
احساس خشم وغضب که باعث تحريک اين رئيس جوان ميشود، مصمم 

اولين اقدام اسد اينستکه اقارب فاسد و . به انتقامگيری عميق ميگردد
غيرطبيعی خود را دستگيرنموده و آنھا را دريک قلعه محبوس ميسازد، 

ان حرکت نموده وسرعت پس ازآن بھمرای چندھزارسواربدنبال زمانخ
ايشان طوری بوده است که فرمانده پارسيان را درنيمه شب درناحيۀ 

زمينداورغافلگيرميسازد، قبل ازاينکه کمترين نشانۀ ازمسلح بودن خود 
آشکارسازد، با شجاعت وتھورزيادباmی سربازان خوابيده وخسته حمله 

رومايه که اورا شخص ف. نموده و تقريبا تمام آنھا را ازدم شمشيرميکشد
بسيارزحمت داده بود اولين کسی ميباشد که بدست اسد ميافتد؛ پس ازآن 
جوان پيروز بطرف ھرات مارش نموده وبا دريافت يک مدخل بطرف 

پس ازآن . شھر، يکتعداد پارسيانی را که درآنجا پيدا ميکند نابود ميسازد
تمام وmيت دوباره بميدان برآمده، خود را تقريبا بدون مخالف وآقای 

. يک قلمروی مستقل را ايجاد ميکند1716 رمضان 26ساخته ودر  
 

سربازان پارسی که ازقتل عام زمينداورجان سالم بدربرده بودند، خود را 
تمام آنچه  . بدون فرمانده يافته، متفرق شده و به اصفھان برميگردند

ستان حکومت ميتواند انجام دھد، اينستکه آنھا را جھت برگشت به افغان
تحت فرماندھی يک جنرال جديد وادارسازد، اما بی نتيجه ميماند؛ آنھا با 

مارش مخالفت ميکنند؛ شاه سلطان حسين ضرورت دارد تا ازطرح 
اسدهللا خان حدود . آوردن آن منطقه درتحت سلطۀ خود چشم پوشی کند

يکسال قبل از اينکه ميرمحمود کاکای خود را بقتل رسانيده و شھزادۀ 
.رگردد، بقدرت صعود ميکندکندھا  

 
پارس که با ازدست دادن بھترين دووmيت وسه ارتش خود بسيارضعيف 
شده، توسط يوزبيکھا غارت گرديده، بواسطه ترکيه وروسيه تھديد شده 
وتوسط دربارمنحط وخرافاتی سلطان حسين ضعيف اداره ميشود، توان 
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 پارس آخرين کوشش بآنھم شاه. ايستادگی درمقابل اينھمه فجايع را ندارد
 ھزارنفری و مجھزبا توپخانه 35 يک ارتش 1719خود را نموده ودر

آماده نموده، تحت فرماندھی صفی قلی خان يک جنرال با استعداد قرار 
داده واولين وظيفۀ اورا راندن يوزبيکھا وبعدا تسخيرھرات وکندھارتعين 

.ميکند  
 

ن يوزبيک پيروزشود که خان بآسانی ميتواند باmی دسته ھای بدون دسپلي
بنحوخرابی مجھزورھبری ميشوند، زيرا دورنمای آنھا فقط غارت بوده نه 
اشغال دايمی خراسان و باينترتيب دراولين حملۀ ارتش پارسيان فرار می 

با مغرورشدن با يک موفقيت آسان، صفی قلی خان با شکوه زياد، . کنند
fم نموده، فرمان آمرانه تمايل خود برای نابودی شورشيان افغان را اع

اسدهللا خان با . صادر ميکند تا آنھا به قرارگاه او آمده وشفاعت بخواھند
 ھزارافغان وھزاره بطرف او حرکت کرده و 12اخذ اين پيام، درراس 

افغانھا فقط با . باوجود عدم تناسب دو ارتش مستقيما باو حمله ميکند
ميباشند، اما ازمقابله با شمشيرھای خراب و بدترين تقنگھای فتيلۀ مجھز

آتش توپخانۀ ترسناک پارسيان ھراسی نداشته ودرجريان يک روزکامل، 
 ھزارسربازان 3يک جنگ بسيارلجوجانه را پيش ميبرند که درجريان آن 

پيروزی تا غروب معلوم نيست، وقتی . آنھا جان خود را ازدست ميدھند
. نۀ پارسيان ميشوديک حادثۀ تصادفی باعث انفجارترسناکی دربين توپخا

اين حادثه باعث وحشت فوری دربين ارتش و فرارآنھا شده، محموله و 
صفی قلی . قسمت اعظم تفنگھای خود را درميدان جنگ ترک ميگويند

 ھزار 10خان و تعداد زياد اعضای خانواده او يکجا با تعداد زياد روسا و
.وندسربازپارسی درجنگ نزديک دھکدۀ کاريزازدم تيغ کشيده ميش  

 
ازاين ببعد استقfل . اين پيروزی بخت وسرنوشت افغانھا را تعين ميکند

وقدرت ازآنھا ميباشد، اما استقرارنيمۀ اسدهللا خان نه فقط درھرات بلکه 
درقسمت اعظم خراسان مستحکم ميگردد، باستثنای مشھد که درمقابل تمام 

ت سرکوب او با ديدن مساعی بيھودۀ خود جھ. حمfت او مقاومت ميکند
آنھا، به نظارت قناعت نموده وبطرف جنوب قلمروی خود مارش ميکند تا 

اودرفرصت اول، سبزواررا تسخيرنموده و . آنرا درآنجھت گسترش دھد
بعدا بطرف فراه حرکت کرده وآنجا را محاصره ميکند، دراينجا اوتوسط 
ميرمحمود کندھارمورد حمله قرارميگيرد که فکرميکند اين پيشروی ھا 
ممکن است بمنافع او زيان آورباشد، بيشترباين خاطرکه اسدهللا شجاعت 
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وظرفيت يک جنرال خوب را بنمايش گذاشته و مربوط قبيلۀ ابدالی يعنی 
مگرمتاسفانه اسدهللا خان درآغاز جنگ بقتل ميرسد، . دشمنان اوميباشد

چون يک توپ دروسط پيشانی اواصابت ميکند؛ ارتش او دلسرد شده وبه 
 عقب نشينی ميکند، جائيکه درجريان چند ماه ھرج ومرج برقرار ھرات

ميباشد، تا اينکه يک رئيس بلوچ سيستان، مربوط ميرمحمود، ھرات را 
.تسخيرونظم را درشھربرقرارميسازد  
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  دسايس پارس– 4فصل 
 

 دربارپارسيان، تقرربحيث توطئه ھای پارس درافغانستان، آمادگيھای ميرمحمود، فريب دادن
حاکم اعلی کندھار، طرحھای آزمندانۀ او، تسخيرقلعه ھای ھلمند، وضع ارتش پارسيان، 

محاصرۀ کرمان، تسليمی به ارتش، شکست آنھا توسط لطف علی خان جنرال پارسی، عقب 
نشينی ميرمحمود به کندھار، رسوائی لطف علی، قيام برضد ميرمحمود درکندھار، مارش 

 لشکرش بمقابل پارسيان، تدارکات قلعۀ بام، تسليمی کرمان، عقب زدن او قبل ازيزد، ميربا
حرکت بسوی اصفھان، وضع سربازان ميرمحمود، دستورالعمل رشادت، بزدلی پارسيان، نفاق 

دربين آنھا، پيامدھا، تارومارشدن ارتش آنھا توسط افغانھا، اعتمادالدوله و والی گرجستان، 
 به والی، پيشنھاد شاه حسين به ميرمحمود، تنگ شدن محاصره، مساعی واگذاری ستادارتش

پارسيان برای ترک شھر، ظھورقحطی بزرگ، نتيجه، مصائب وحشتناک باشندگان، رفتن شاه 
.حسين به قرارگاه افغانھا، واگذاری تاج و تخت، برخورد محمود پس ازپيروزی  

 
+ + + 

 
دھار ميفرستد، ازھنر حکومت پارس درحاليکه ارتشی برای سرکوب کن

مذاکره نيزکارگرفته وکوشش ميکند ميرويس، برادر و پسرش را با 
. دسايس ووعده ھای فريب دھد که دربين اقوام شرقی بسيارمعمول است

بآنھم ميرمحمود که : اما اين روسا دردامی که برايشان تنيده شده نميافتند
وجه ميشود که اين کاکای خود را بخاطرپيشنھادات شاه بقتل رسانيده، مت

طرح خوبی بوده و خود را برای تحقق آن آماده ميسازد؛ اما نه باين 
خاطرکه اوازشاه پارس ھراس دارد، بلکه او چند سال ضرورت دارد تا 

ازاينکه . خود را برای حملۀ آماده سازد که بمقابل شاه طرح کرده است
ه وآنھا را وادار مبادا پيروزی باmی اسدهللا خان، پارسيان را بيدارساخت

سازد يکی ازارتشھای خود را باmی اوبفرستد، شتاب نموده، فورا فراه را 
رھا ساخته وبه شاه حسين ميفھماند که اوبخاطری باmی ابداليھا حمله 

کرده بود که مانع تسخيرشھرتوسط آنھا شود وحاm کامf دراختيار شاه 
مان وزيری سپرده نامۀ ارسالی ميرمحمود به شاه بدست ھ. قراردارد

اين وزيربعوض روشن سازی آقای . ميشود که ھمدست ميرويس ميباشد
خود در بارۀ جاه طلبی شھزادۀ افغان، تمام آنچه دراختيار دارد دراين 
جھت بکار ميبرد که غلزيھا بھترين رعيتی اند که برای او بزرگترين 

جی ھا را خدمات را انجام داده وآنھا گرگين خان، برادر زاده او و گر
با چنين . بخاطراضافه روی ھائيکه مرتکب شده بودند، مجازات ميکنند

نمايندگی او نه فقط ميخواھد انتقام خويش را ازگرجيھا بگيرد که روسای 
آنھا خطرناکترين دشمن او ميباشند، بلکه کوشش ميکند عدم رضائيت شاه 
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جۀ کوشش ازخود را نيزرفع سازد که ھميشه بمقابل اواحساس شده ودرنتي
اواست که شاه وادار ميشود و به ميرويس اجازه ميدھد که به کندھار 

.برگردد  
 

سلطان سبک مغزيکبارديگرتصميم ميگيرد به ميرمحمود لقب حسين قلی 
بخشيده، برايش فرمان تقرربحيث والی عمومی ) يعنی غfم حسين(خان 

مير . کندھارارسال نموده وحکومت را درخانوادۀ او ميراثی ميسازد
محمود اين افتخارات را با سپاس واحترام پذيرفته و اين تفاھم خوب بين 

مير و دربار اصفھان او را قادرميسازد تا درامنيت کامل، نيروھای 
mزمی را فراھم سازد تا بتواند طرحھای بلند پروازانۀ خود را عملی 

 بآنھم بخاطر صافسازی راه و رفع مشکfت، او به شاه مينويسد،. سازد
ابداليھا که دراين اواخردرھرات مستقرشده اند دردوسال گذشته درحالت 

طغيان بوده وماليۀ نپرداخته اند، لذا ازشاه اجازه ميخواھد تا آنھا را 
سلطان حسين آنقدراحمق است که باين تھاجم رضائيت . سرکوب نمايد

ميدھد، ولی ميرمحمود بعوض مارش نمودن بطرف شمال، يک قطعۀ 
نجا فرستاده وخودش با قسمت اعظم لشکرخود بامتداد کوچک را بآ

سواحل ھلمند مارش نموده و تمام قلعه ھای واقع دررود ھلمند را تسخير 
ميکند، چون آنھا فرمانده راه ھای اساسی سيستان ميباشند که بطرف 

اين واقعيت دارد که اواين مناطق را بنام شاه تسخيرميکند، . پارس ميرود
و تقويۀ خود و جمعآوری تدارکات است تا بتواند ليکن مقصد مخفی ا

فرماندھی يک مسيرآسان به وmيات جنوبی را فراھم نموده ودرآينده با 
اينرا بايد بخاطر داشت که پدرش . مشکfت کم به قلمرو پارس حمله نمايد

ازاينطريق بھنگام برگشت به کندھارسفرنموده ومعلومات ارزشمندی  
اm توسط پسرش مورد بھره برداری قرار جمعآوری نموده بود که ح

اما .  بتعويق ميافتد1720ميگيرد، آمادگيھای که برای اين حمله تا سال 
 ھزارنفرميباشد؛ بآنھم تمام افراد او 12ھنوزھم تعداد ارتش او فقط 

برخfف، پارس . دستچين، جنگی وآماده برای ھراتفاق ناگھانی ميباشند
ايط قرارداشته وھمه چيزبينظم است؛ دراينزمان دررقت انگيزترين شر

يگانه اقداماتی که دراين درباروجود دارد اينستکه چه کسی ميتواند 
مقرريھای مقامات بلند، . بزگترين ضعف وانحطاط را بنمايش بگذارد

بعوض اينکه برای افراد شايسته باشد، به بلندترين خريدارھا بفروش 
رد ونه پرداخت ميشود، لذا ميرسد؛ ارتش بدون نظم بوده، نه دستورميگي

شھرھا . اغلبا متفرق شده ومصروف غارت دھکده ھا وکاروانھا ميباشد
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پرازدزدان بوده وآنھا بطورآشکار وظيفۀ شريرانه خويش را با اطمينان 
خfصه، ھمه چيزنشاندھندۀ زوال کامل اين . خاطرومعافيت انجام ميدادند

 ھا، تاتارھا، روسھا سلطنت بزرگ است که درتمام مرزھا توسط افغان
وعربھا مورد حمله قرارداشته و قرارمعلوم، يک اشغال آسان نصيب 

.اولين کسی ميشود که کوشش تھاجم آنرا نمايد  
 

اين ميرمحمود جوان است که برای اولين باربا حس انتقام بخاطرمصايب 
. منطقه اش درتحت حاکميت پارسيان، اين اقدام بزرگ را بعھده ميگيرد

 ببھانۀ حمله بر شداد خان يک رئيس بلوچ که با 1720سال محمود در
کوچی ھای خود وmيت کرمان را غارت ميکند، خود را درراس يک 

ارتش کوچک قرار داده وبا مشکfت بيسابقه، مناطق خشک ودشت ھای 
دراين مارش، سربازان او بزودی دراثرسختی . جنوب پارس را ميپيمايد

 ھزاربپای 7 ھزارسرباز او، فقط 12و خستگی تارومارشده وازجملۀ 
ھمزمان با . ديوارھای کرمان رسيده وبمحاصرۀ شجاعانه آن ميپردازند

اين عمليات، او دوباره کوشش ميکند تا سلطان حسين را درجانب غلط 
قضيه قرارداده و مراقبت حکومت را کم سازد، لذا به شاه مينويسد که 

آن وmيت جھت تامين محاصرۀ کرمان فقط بخاطرمجبورساختن حاکم 
.تدارکات و پرداخت مصارف ارتش بخاطرمنافع شاه پارس بوده است  

 
دراينجا تعداد زياد ياغيان پارسی به محمود پيوسته و محمود بزودی 

محمود شھر را تحت . کمبودات ارتش خود را ازايشان جبران ميکند
نھم فشارسخت قرارميدھد تا اينکه درجريان چند روزتسليم ميگردد؛ بآ

محمود فکرميکند ضروراست باشندگان را بخاطرمقاومت ضعيف ايشان 
درجريان چھار . مجازات کند، اما نه فقط آنھا بلکه تمام مردم نواحی آنرا

ماه سربازان او مصروف غارت بوده و چنان اضافه رويھای غير قابل 
تصوری مرتکب ميشوند که باmخره توسط يک جنرال پارسی بنام لطف 

که بکمک شھرمورد تھاجم وبا يک نيروی بسيارقوی مارش  (علی خان
ميرمحمود . مورد حمله قرارگرفته وسربازان او را فرارميدھند) ميکند

چنان شکست ميخورد که مجبورميشود بسرعت به کندھارعقب نشينی 
نموده وبا خود فقط بقايای مصايب ارتشی را ميآورد که با چنان شوقی 

شايد حتی يکنفرھم جان سالم بدر ! برده بودبرای اشغال پارس با خود 
نميبرد اگرشيطان بزرگی که باmی سرنوشت آن امپراطوری سايه 

لطف علی خان يگانه . انداخته، مانع پيشرفت اين فرماندۀ پيروزمند نميشد
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جنرال خوبی بود که دراختيار شاه قرارداشت، اما بعوض تقديرازاين 
، ازفرماندھی محروم وبه زندان پيروزی درخشانی که بدست آورده بود

يک دسيسه دربار که منشای آن، وزيراست باعث اين . انداخته ميشود
توطيه غيرعادmنه ميشود، چون نامۀ ميرمحمود بطورخاينانه توسط اوبه 

درحاليکه اگرميرمحمود شکست داده . شاه سلطان حسين تفسيرغلط ميشود
 آن وmيت اشغالی را نميشد منافع مھم ديگری اورا مکلف ميساخت تا

ترک کند، چون اواطfع يافته بود که عقب او بطورجدی مورد تھديد 
ِبيرم سلطان لکزی حاکم فراه وملک جعفرخان سيستان با ايجاد . قراردارد

اتحادی، يک قسمت وmيت کندھار را تحريک نموده بودند که بمقابل حاکم 
 حتی ميتوانستند شھررا آنھا با پشتيبانی چند ھزارنفر،. خويش قيام کنند

بنام شاه حسين تسخيرکنند، اما توسط ميرحسين برادرميرمحمود بيرون 
لذا ميرمحمود برگشت خود را سرعت بخشيده و موجوديت . رانده ميشوند

اما تصميم او برای يک لحظه ھم لرزان . او بزودی نظم را برقرارميسازد
، بررسی نموده وخطا نميگردد، چون اوبطورعاقfنه تمام آنچه را گذشته

علت شکست اوعمدتا جھالت بوده است تا . ھای خود را ارزيابی ميکند
شجاعت وھوشمندی :  لذا اصfح او برايش سھل بنظرميرسد–شجاعت 

 نشان ميدھد باعث اطاعت وتحسين 1720ايکه اودرتھاجم مرگبار
سربازانش شده و اورا قادرميسازد با زحمت کم، يک ارتش بزرگ ديگر 

افغان ھای ھرقبيله حتی . فراھم سازد، ارتشی که کمترازاولی نميباشدرا 
آنھائيکه دروmيات ھرات، کابل وحتی ھزاره زندگی ميکردند بسرعت 

بنزد روسای ميشتابند که وعدۀ غنی ساختن آنھا را با غنايم حاکمان قديمی 
بلوچھای مسکون درجنوب ھلمند نيز او را با يک قطعۀ . خويش ميدھند

ھزارنفری تجھيز نموده وميشود تا انتقام فجايع تحميلی توسط لطف چند 
.علی خان را بگيرد  

 
پس ازتقررميرحسين برادرش بحيث نايب کندھار، او دوباره درجنوری 

بخاطر ( ھزارنفری وبا انتقال تدارکات کافی28 درراس يک ارتش1722
ذا و جلوگيری ازمحروميت ارتش خويش که بھنگام تھاجم اولی ازکمبودغ

.داخل پارس ميشود) علوفه زحمات زيادی متقبل شدند  
 

ميرمحمود اين کمپاين را با قطع سريع سيستان شروع نموده، بدون ھيچ 
او اين قلعه . مانعی به قلعۀ بام رسيده وبرای چند روزدرآنجا باقی ميماند

را ترميم وبا مواظبت زيادی تقويه نموده وآنرا بيک ديپوی مھم تدارکات 
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به گارنيزيون خويش فرمان ميدھد تا تمام . ت جنگی تبديل ميکندومھما
جواری باشندگان منطقه را که بيشترازضروريات ايشان است جمعآوری 

نموده و ھم تعداد زياد حيوانات باربری تھيه سازند، تا زمانيکه دستور 
فرماندھی اين محل مھم را به يکی ازاقارب خود . حرکت صادرميگردد

 خان ميسپارد که يک مرد شجاع و پرانرژی بوده و به وفا بنام نورهللا
داری اواعتماد دارد؛ باينترتيب با تکميل آمادگيھای خويش، به پيشروی 

شروع نموده، به کرمان رسيده وميخواھد آنرا محاصره کند، باشندگان آن 
اما گارنيزيون : تقريبا بدون ھيچ مقاومتی دروازه ھای شھررا بازميکنند

فرمانده به . شکل ازافراد انتخاب شده است تسليمی را نميپذيردشھرکه مت
رئيس افغان مينويسد، اگرھدف او گرد آوری ثروت بزرگ و رسيدن به 

تخت شاھی پارس است، وقت خود را ضايع ساخته و منابع خود را 
بيھوده درمحاصرۀ محلی مصرف نکند که برای ده سال تدارک داشته و 

 خود را در زيرخاکسترآن دفن نمايند، بعوض مدافعين آن مصصم اند تا
اينکه تسليم شوند؛ ھمچنان ميافزايد، اگرميربخواھد بطرف اصفھان مارش 

 ھزار تومان 18کند ومحاصره او را برطرف سازد، حاضراست برايش 
محمود اين شرايط را قبول ميکند، نه . بخاطر جبران کمپاين او بپردازد

نگھدارد بلکه بيشتر باين علت که او باين علت که عزت ارتش خود را 
 زيرا يگانه توپھای که –توپخانۀ سنگين ندارد تا محل را تخريب نمايد 

دراختيارداشتند آنھای بودند که درپارس آنرا بنام زنبورک ناميده و برای 
تعداد آنھا حدود يکصد عدد بوده و توپی . اين مقصد کامf غيرموثربودند

را حمل ميکرد، ھرزنبورک توسط يک شتر بوزن يکصد تا دوصد پوند 
.با نفرتوپچی آن حمل ميگرديد  

 
محمود بطورمستقيم پول موافقه شده را اخذ نموده و ازطريق راه مستقيم 

يزد بسوی اصفھان حرکت نموده وکوشش ميکند با يک حملۀ گذرا يزد را 
نيزتسخيرکند؛ اما با اجرای چندين حمله وآنھم توسط شجاعترين سربازان 

بنظرميرسد ھر . خويش موفق نگرديده ولذا ازمحاصرۀ آن صرفنظرميکند
تاخيری باعث ضياع وقت گرانبھای اوميباشد، لذا او بمارش خود بطرف 
اصفھان ادامه ميدھد بدون اينکه خود را ازعقب زحمت دھد، چون منطقه 

در . آنقدرعاری از سربازان دشمن است که اضطرابی دراين مورد ندارد
ات خويش ھرجايئکه ممکن است تدارکات بدست آورده وبا خود مسيرعملي

ذخيرۀ بزرگی را انتقال ميدھد که درھر زمان ازدھکده ھای مسيرراه 
باينطريق او به دھکدۀ گل آباد ميرسد که ده ميل ازاصفھان . تجديد ميشود
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فاصله دارد، بدون اينکه يک پارسی را مfقات کند که با عبور اومخالفت 
دراينجا ارتش خود را مستقرميسازد که بعلت سختی و خستگی او. نمايد

اززمان حرکت ازکندھار وجنگھای کرمان و يزد کاھش يافته است؛ اما 
اين ضايعات را توسط چند ھزارگبری ترميم ميکند که آنھا نيز کمتراز 

محمود زمانی . افغانھا خواھان انتقام ازحاکمان مشترک خويش نميباشند
 ھزارجنگجوتحت فرمان خويش دارد، اما باجود 23يرسد، که به گل آباد م

شھامت شان بسھولت نابود ميشدند اگر پارسيان دراينزمان دارای کمترين 
درکی ازاحساس ملی بوده وبا خاطرات عظمت وشکوه باستانی کشورشان 

تحريک ميشدند؛ اما اين مردم بيچاره از شاه ضعيف خود فقط آموخته 
ی خود سوگواری و بر بيچارگيھای خود ماتم بودند چطوربربدبختی ھا

نمايند بعوض اينکه ازطريق مبارزه دليرانه ازآن جلوگيری کنند، فقط 
درآخرين لحظات، پول واسلحه دربين مردم توزيع شده وتصميم ميگيرند 

.ازپايتخت امپراطوری دفاع کنند  
 

ا لباس مندرس آنھ: ارتش ميرمحمود درشرايط رنجوری به گل آباد ميرسد
بزحمت ميتواند آنھا را بپوشاند؛ آنھا ازذخايرجنگی محروم ميباشند؛ بدون 

استثنا، شمشير يگانه سfحی است که آنھا ميتوانستند ازآن بھره گيرند و 
اصفھان برخfف، در . توپخانۀ سبک آنھا برای محاصره مناسب نميباشد

 يک  ھزارتخمين ميشد دارای600پھلوی نفوس خود که درآنزمان بيش از
 ھزار نفری ميباشد؛ ديوارھای شھرمستحکم ودارای يک 60گارنيزيون 

اما متاسفانه روحيۀ ارتش بسياربزدmنه وخرافاتی . توپخانۀ خوفناک است
بوده ودرآنروزھا برای يک وزير، بھتراين بود تا شاه را فريب دھد ويا با 

ويش مباحثات تيولوژيکی تملق وجانبداری نمايد، بعوض اينکه وظايف خ
يکی ازجنرالھای مطلوب او فتح علی خان قاجار، شاه حسين . را اجرا کند

را متيقين ميسازد که اوازيک زن پير استرآبادی شنيده که اگر دو پای يک 
 دانه نخود درآب جوشانده ودرباmی آن يک دختر باکره 325بز نر را با 

 ميشود که اگر را تکرارکند، شوربای تھيه" m اله ا�m" دفعه کلمۀ 1200
لذا شاه خرافاتی فرمان ميدھد که ارتش : کسی آنرا بخورد نامرئی ميگردد

ھزاران چرنديات دارای اين اثرات . او روزانه با شوربای بزتغذيه شوند
فرمان داده ميشود؛ درآنجا فقط يک يا دونفری بودند که مغزمتفکرداشته، 

د تا روحيۀ درحال با وضع ناھنجارامور برانگيخته شده وکوشش ميکردن
سقوط گارنيزيون را باm ببرند؛ مگربا درنظرداشت ضعف شاه، آنھا وچند 

نفری که بآنھا وفاداربودند، بزودی قربانی برخورد سبک مغزانه آنھا 
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فقط به خائنين گوش داده شده و فرماندھی ارتش بايشان سپرده . ميشوند
 روزانه يکی برضد ميشود؛ ھيچگونه تفاھمی دربين ايشان وجود نداشته و

.ديگری مصروف اعمال ناجوانمردانه، خيانت و حماقت ميباشند  
 

) رئيس ستاد ارتش(و والی عربستان ) نخست وزيرشاه(اعتماد الدوله 
اولی اظھارميکند، چون اينھا تا . ھميشه دارای نظريات مخالف ميباشند

درزيرديوار کنون چيزی انجام نداده اند بجزاينکه بافغانھا اجازه دھند تا 
ھای اصفھان برسند، لذا بھتراست درموقف دفاعی قرارداشته وبگذاريم 
مصروف مساعی بيھوده باشند؛ اما والی بدون درنظرداشت نظريات آن 
شخصيت برجسته، تقريبا ھرروزدراطراف قرارگاه دشمن طوری به زد 

وخورد ميپردازد که بعوض اينکه بمنافع سلطنت باشد بيشتربمنافع مير 
افسران زيردست اونيزمرتکب چنين خطاھا ميشوند؛ يورش . مود استمح

ھا بدون قضاوت وبدون نظم بوده وارتش پارسيان دراولين تاخت و تازھا 
ميبازند، بعfوه، خصومت موجود دربين فرماندھان باعث تصادمات 

.روزمره دربين ارتش شده وغالبا با خونريزی پايان مييابد  
 

ه ساخته شده وشخصا آنرا رھبری ميکند، يک شورای جنگی توسط شا
درآخرتصميم گرفته ميشود يک حملۀ عمومی باmی افغان ھا صورت 

 ھزارمرد جنگی دارد که بايد درمقابل پارسيان 20محمود فقط . گيرد
بايستد، ليکن قدرت اين نيروھا بعلت اعتقاد به پيروزی وشجاعت آنھا سه 

رات دشمنان اعتنا نداشته و کور آنھا بتعداد نف: چند افزايش يافته است
 fکورانه ازشھزادۀ اطاعت ميکنند که ھمدرد آنھا بوده و فرماندھی را کام

دردست خود دارد؛ درحاليکه پارسيان بچندين بخش تقسيم شده، تماما 
مستقل ازھمديگربوده، فرمانھای مختلف ميگيرند و اساسا فاقد آميزش و 

 اپريل 8در بامداد .  نظامی انداراده ميباشند که عناصرعمدۀ پيروزی
 پارسيان شھررا ترک گفته وبا سردرگمی بزرگ بقرارگاه افغانھا 1721

اعتمادالدولت و والی عربستان نميتوانند در فرمان جنگ به . حمله ميکنند
تفاھم رسيده ودرنحوۀ حمله نظريات موافقی پيدا کنند؛ لذا ھريک با قطعۀ 

بدون پشتيبانی ھمديگر بحمله آغاز تحت فرمان خود، مطابق ميل خود و
.ميکنند  

 
دراول اعتمادالدوله غيرفعال باقی مانده، موقف دفاعی گرفته و منتظر 

ميشود تا افغانھا پيشروی کنند، اين طرح توسط اکثرجنرالھای ديگرتائيد 
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اما والی يکمرد کم انديشه وتند مزاج باين اقدام غيرفعال با ديدۀ . ميشود
ما "ن گوشدادن به مشورۀ دوستان خود فرياد ميکند، خفت نگريسته وبدو

با اين کلمات، او به مردان خود ". اينجا نيامده ايم تا فکرکنيم، مگرجنگ
فرمان پيشروی داده، به جناح چپ يورش برده و در وھلۀ اول، راه باز 

حال ضروربود با مساعی کم، افغانھا را برگردانده وآنھا را کامf . ميکند
؛ اما عربھا که بيشترمايل غنيمت اند تا پيروزی، به قرارگاه تارومارکرد

اعتمادالدولت ميبيند . ميرمحمود يورش برده و مصروف غارت ميشوند
که والی مصروف شده است، بطرف راست افغانھای حمله ميکند که می 

خواستند باmی عربھا حمله کنند؛ اما امان هللا خان با استعداد ترين ليتنانت 
د وفرماندۀ اين قسمت، با درک تمايل او، با او مقابل شده و برای ميرمحمو

مدتی درمقابل پارسيان عقب نشينی ميکند؛ بعدا فورا مکث نموده، گروه 
خود را باز و يکصد زنبورک خود را ظاھر ميسازد که در يک لحظه 

دشمن، بعوض دويدن فوری . طوفان توپ ھا را درصفوف آنھا ميبارد
ميتوانستند فورا برای فيرديگرآماده شوند، ناگھان مکث بطرف توپھا که ن

امان هللا با استفاده ازاين لحظۀ مناسب، با . نموده و باmخره فرارميکنند
سواران خود باmی فراريھا حمله نموده و يک کشتارمھيب براه مياندازد؛ 

 توپ کاليبرکfن بوده ودرعقب خود جا 24توپخانۀ آنھا نيزکه متشکل از
ازاين . ه بودند بدست آمده و برعليۀ ارتش شاھی برگردانده ميشودگذاشت

لحظه تارومارشدن پارسيان کامل شده و سربازان بعوض ورود به 
اصفھان، ھريک بطرف وmيت خود فرارنموده و منتظر پايان حوادث 

 ھزار 25افغانھا دراين جنگ غنايم گزافی بدست ميآورند که از. ميمانند
دربين ايشان رستم خان قلی :  باقی مانده استسربازپارسی درساحه

) دوافسربسيارمھم ارتش(آغاسی رئيس بردگان واحمدخان رئيس توپخانه 
.وجود داشتند  

 
اين حادثه آشفتگی بزرگی دراصفھان براه انداخته وشاه، شورای جنگی 

ديگری تشکيل ميدھد واعتمادالدوله پيشنھاد ميکند که شاه بايد بدون 
را ترک نموده، به خراسان عقب نشينی کرده وازآنجا با معطلی پايتخت 

درخواست ازافراد وفادارخويش، يک ارتش قدرتمند بوجود آورده و با 
والی عربستان که . برگشت، اصفھان را ازمھاجمين افغانی نجات دھد

سربازانش درجنگ آخری بسياربد برخورد کرده وعلت اساسی شکست 
ه وموافقت شاه ضعيف را دراثرنفوذ شده بودند بازھم نظرديگری داشت

خائنين و ترسوھای حاصل ميکند که کورکورانه بخرابی خودش رضائيت 
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او فرماندھی کل ارتش را به والی اعطا ميکند؛ ولی با تمرکز . ميدھد
قدرت دريکدست اونميتواند وحدت بيشتری درعملياتھای بعدی کمائی 

موده است بعوض باز شکستھای پياپی که پارسيان را مضمحل ن. نمايد
نمودن چشمھای شاه به عجزوبی ظرفيتی جنرالھای خود، باعت افزايش 

تمايfت مضحکی ميشود که ھميشه به شکست ھای قسمی منجرشده و 
باmخره ارتش را آنقدرضعيف ودلسرد ميسازد که سربازان اوازترس 

.نميتوانند ازديوارھای شھر بيرون بروند  
 

 امپراطوری خويش را بچنان مرد کم درحاليکه شاه حسين سرنوشت
ارزش ميسپارد، ميرمحمود باوجوديکه يک اشغالگراست، دستخوش 

ظالمانه ترين اضطراب ميباشد، چون تعداد زياد سربازان اوبدون قدرت 
استخدام بيشتربشدت کاھش مييابد؛ کوچکترين چرخش بخت بطرفداری 

انی قراردھد؛ پارسيان ميتواند ميرمحمود را دريک موقعيت بسياربحر
درچنين يک لحظۀ بی تصميمی و دودلی است که او ازدادن فرمان به 

با دريافت اين اطfع که اصفھان پس از اين . جنرالھايش ابا ميورزد
پيروزی نيزتسليم نميشود، اورا بفکرعقب نشينی به کرمان وتنظيم مجدد 

ات ارتش خويش مياندازد؛ مگربا شنيدن زنگ خطردرشھر و اينکه تدارک
رو به اتمام است، اميد او دوباره احيا شده وانگيزۀ برای انصراف او از 

بعوض حفظ ثبات که غالبا يک قضيۀ نزولی را . عقب نشينی ميشود
نگھميدارد وبعوض جنگيدن پرانرژی با دشمن خود، ديده ميشود که شاه 
سلطان حسين، جاه وجfل امپراطوری را ازطريق باتfق کشانيده و با 

 مثال حاکم کرمان خويش، ازدشمن خود درخواست ميکند تا دربدل تعقيب
اين آشکاراست که پيشنھاد . مقدارپول ھنگفت، قلمروی پارس را تخليه کند

اوازترس و نا اميدی سرچشمه گرفته است؛ ميرمحمود متيقين ميشود که 
بزودی  آقای شھرخواھد شد اگر در سرمايه گذاری محل پشتکار بيشتر 

اوساعتوار ميبيند که جنرالھای  پارسی مرتکب خطاھای . بخرچ دھد
. عظيمی شده و حتی ساده ترين تدابيربرای بقای خويش را ناديده ميگيرند

اوميداند که مشاورين بی تدبيروجاھلی بشاه مشوره ميدھند که ناگزير 
باعث سرنگونی اوميشود؛ تمام اين اوضاع واحوال اورا مصصم ميسازد 

خويش را ترک گفته و پارسيان را با قدرت بيشتری که طرح عقب نشينی 
.تحت فشارقراردھد  
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خطاھا و يا درحقيقت خيانتھای اشراف پارسيان، محمود را قادرميسازد تا 
شھررا توسط يک خط سنگربندی محاصره کند که دفاع آن با يک ارتش 

کوچک ناممکن ميباشد، اگروالی کوچکترين تfشی برای راندن آن بخرچ 
 اما او قطعات ضعيفی را بطورمتوالی بمقابل افغانھا ميفرستد که ميداد؛

محمود فرح آباد و . بطورنادرست ھدايت شده ودرھرحمله ناکام ميمانند
جلفا را که والی ترک نموده، با حمله تسخيرميکند، صرفنظرازمقاومت 

قھرمانانۀ باشندگان آن، رئيس ستاد کمترين تظاھری بطرفداری آنھا نشان 
د؛ فرض ميگرديد که تعصب اين وحشی ھا با تخريب جلفا جبران نميدھ

بطور . شود، زيرا اين محل توسط عيسويان ارمنی مسکون گرديده بود
مختصر، والی وسربازانش ھميشه بصوبی ميرفتند که دشمن آنجا نبود؛ 

اگراوبا افغانھا مواجه ميشد، بازھم با بھانه ھای پوچ عقب نشينی ميکرد؛ 
ه با جمfت بلند باmئی mف ميزد، اما وقتيکه  بايد انرژی او درحضور شا

.و اراده نشان دھد، ھميشه دريک حالت غيرعملی باقی ميماند  
 

محمود بادرک اينکه اودرتمام جوانب پيروزاست، خط محاصره را تنگتر 
ميسازد ولی آنھا کمترين کوششی برای بازرسی اين عملياتھا انجام نمی 

تمگری وتعصب خرافاتی دربار زبون شده بودند، بطور آنھا که با س: دھند
کامل درمانده وبيچاره بنظرميرسيدند؛ درحاليکه افغانھا با موفقيتھای خود 
مغرورشده و با داشتن اميال مردم که آزادی خود را بدست آورده اند، با 

آنھا بطور محتاط راھھا را بررسی نموده، . بزرگترين اشتياق ميجنگيدند
 تدارکاتی را که سعی داشتند داخل پايتخت شوند قطع کرده، کاروانھای

ماحول را با آتش و شمشيرخوابانيده و فقط چيزھای را نگھميداشتند که 
برايشان ضروری بود؛ تا اينکه اين منطقۀ بسيارغنی و حاصلخيز بيک 

دشت خشک تبديل شده ودرآن ھيچ چيزی ديده نميشد، باستثنای استخوان 
. مخروبه ھای سوختۀ ودھکده ھای متروکھای آدم واسپ و   

 
درآغازجنگ، مردم دھکده ھا بعلت حمfت وغارت به پايتخت روی می 

آورند، جائيکه ھيچگونه دفاع وجود نداشته و موجوديت آنھا فقط باعث 
افزايش قحطی بيشتر گرديده و بزودی چند ھزار شھروند قحطی زدۀ 

 وازشھرفرارميکنند، باميد اصفھان خود را از استحکامت پائين انداخته
اما افغانھا که ازنزديک مراقب . رسيدن بشھرھای که غذای وافرداشتند

بودند، آنھا را بدون ترحم سfخی کرده وفقط يکتعداد بسيارکم موفق به 
فرارميشدند؛ با وجود عواقب آشکارچنين کاری، کتله ھای وسيع مردم 
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جساد انسانھا درھمه جا ا. روزانه به چنين تfش پرمخاطره دست ميزدند
ديده شده و نيازمند خاکسپاری بودند، درحاليکه اجساد تعداد زيادی در 

سطح زنده رود شناوربوده و آب خون آلود آن ديگرحتی برای مصارف 
عادی زندگی مناسب نميباشد؛ درنھايت، اين آب نيزبه پايتخت نميرسد، 

ھرآب ميرساند؛ تانکھای چون افغانھا تمام کانالھای را قطع ميکنند که به ش
. آب برای مصرف شھرکافی نبوده وتشنگی نيزبه گرسنگی افزوده ميشود

بزودی تمام انواع تدارکات بشھرقطع گرديده؛ چند شتروحيوانات باری 
باقيمانده بچنان قيمت بلندی فروخته ميشوند که فقط مردان بزرگ دربار 

تی ميرسند که مجبور ميتوانستند آنرا خريداری نمايند؛ مردم بچنان حال
بخوردن ناپاک ترين حيواناتی ميشوند که مذھب ايشان نتنھا خوردن 

گوشت آنھا را حرام ميداند، بلکه حتی تماس کردن با آنھا نيزحرام شمرده 
شب ھنگام باشندگان يک قسمت شھربقسمت ھای ديگر ميروند تا . ميشود

شونت وخونريزی چيزی دريافت نمايند اما غالبا نتيجۀ آن، صحنه ھای خ
ميباشد؛ موارد زيادی ديده ميشود که پدربمقابل پسرمسلح شده و برادر به 

مقابل برادر؛ عواطف ومھربانی دربين اعضای خانواده کامf ازبين 
ميرود؛ آنھا به ھمديگر بحيث دشمنان خونين ديده و بر سر يک توته يا 

رانجام تمام س. پارچۀ غذای ميجنگيدند که برحسب تصادف پيدا ميکردند
انواع گوشت ناپديد شده و درختان نيز از برگ و پوست بغرض ارضای 

گرسنگی اين موجودات تيره روز خالی ميگردد که درجستجوی زباله، 
فضوmت و فاضfبھای عام افتاده و با ھرنوع ماده نرمی زندگی ميکنند 

ده پارچه ھای کھنه چرم را ترنموده، جوشان. صرفنظرازاينکه ھرچه باشد
و با اشتھا ميخورند؛ پلسترديوارھا با بورۀ اره مخلوط شده و به غذای 

تبديل ميشود که بعضی اوقات باعث مناقشات خشمگين تا سرحد مرگ 
نفوس اصفھان که چند ماه قبل بسيار صحتمند، خوشقلب وغنی . ميگردد

بودند حاm به تودۀ موجوات mغر، رنگ پريده و بدخلق تبديل شده و به 
 ميتوانستند درکوچه ھا و محfتی راه بروند که پوشيده از اجساد مشکل

ھموطنان آنھا بوده وخيلی وحشتناک است اگرگفته شود که بعضی اوقات 
تعداد زيادی بزندگی خود پايان . آنھا را ميخوردند تا رفع سد جوع کنند

دربين تمام اين مصايب . ميدھند تا ازاين رنج وعذاب خود را رھا سازند
ناک، مردم تا آخرين دم به شاه خويش وفادارميماند که از رسيدن زود ترس

اين شھزاده با طفره روی از . ھنگام پسرش طھماسب اطمينان ميدھد
نظارت افغانھا موفق بفرارشده و بطرف شمال امپراطوری ميرود، جائی 

که توقع دارد ارتشی فراھم نموده وبرای نجات اصفھان مارش کند؛ اما 
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يگذرد بدون اينکه اثری ازاو پديدارشود، باشندگان ازبازگشت او پنج ماه م
اين شاه ضعيف . نا اميد شده وازشاه ميخواھند به مصايب آنھا پايان دھد

النفس با اضطراب ازشرايط ھولناک مردم خود تصميم ميگيرد بآن خاتمه 
 تمام ارتش او ازبين رفته،. دھد؛ زيرا ديگرنميتواند دفاع را طوmنی سازد

چند سربازيکه درپارس مانده، در وmيات دور دست قرارداشته و تعدادی 
ازآنھا بخاطرمنافع جاه طلبانۀ روسای خويش از وضع فfکت بارکشور 

.بھره برداری نموده، باھم متحد شده و قدرت ھای مستقل ايجاد ميکنند  
 

 ق 1135 صفر14ھشت ماه ازآغازمحاصره سپری ميشود، وقتی در
، شاه سلطان حسين با مشايعت افسران بزرگ 1722وبر اکت23مطابق 

دربارخود شھررا ترک گفته، بقرارگاه ميرمحمود آمده وبا تمام رسميات، 
. شمشير و تاج صفويان را باو بحيث شاه امپراطوری پارس تسليم ميکند
درعين روز، مھاجمين اختيارتجھيزات نظامی و موسسات عمومی را 

ج روز، ورود پيروزمندانه خود باصفھان را بدست ميگيرند، اما پس ازپن
اولين اقدام او تھيۀ مسکن برای شاه سرنگون شده و . جشن ميگيرند

مقداری ھزينه جھت رفع ضروريات او ميباشد؛ دومين اقدامش، فرمان 
قتل عام سربازان باقيمانده درشھراست، نه بخاطرانتقامگيری ازمقاومت 

حشت دربين آنھائيکه بخواھند تحت آنھا، بلکه بيشتربخاطرايجاد ترس وو
اين قتل عام . فرمان شھزاده طھماسب کوششی برای تجديد منازعه نمايند

سه روزکامل طول ميکشد، تا اينکه ميرمحمود فرمان توقف آنرا داده و 
ميرمحمود با . خودش مصروف اعادۀ آرامش وامنيت پايتخت ميشود

کسانيکه تا اينزمان، ھرگز (داشتن کمترين اعتماد درقدرت ادارۀ افغانھا 
وھم باورنکردن به وفاداری پارسيانی ) درھيچ امراجتماعی سھمی نداشتند

که جديدا تابع حاکميت اوشده بودند، دو کارمند را درراس ھرادارۀ دولتی 
 يک افغان و يک پارسی؛ اولی جھت مراقبت دومی ودرعين –ميگمارد 

. يباشدزمان فراگيری تمام آنچه برای فھم اومفيد م  
 

ميرمحمود جھت حفاظت اشغال شدگان ازتوھين واھانت، نظم شديد در 
ارتش وعدالت منصفانه درمقابل ھمه برقرارنموده و بزودی ميتواند 

روسای پارسيان يعنی خائنين به شاه . احترام پارسيان را بخود جلب کند
خ را که درجريان محاصره باو معلومات ميدادند، با شدت بيشترمورد توبي
قرارميدھد؛ اما برای والی عربستان يک استثنا قايل ميشود که زندگی او 

را مطابق پيمانی نجات داده واگراو ھم پيروزشود چنان خواھد کرد؛ وھم 
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بخاطرفرصت ندادن به تفسيرھای غلط، کسانيرا که به سرنوشت شاه 
. حسين وفادارمانده بودند، مورد قدردانی قرارميدھد  

 
مود بچنين مقام بلندی نرسيده است برخورد اوھمراه با تا روزيکه ميرمح

عواطف بزرگوارانه ميباشد؛ اما از وقتی که او احساس ميکند بطور 
مطمئين درباmی  تخت صفويان جلوس نموده است، نحوۀ برخوردی 

انتخاب ميکند که درخشش اقدامات قبلی اش را تيره و لکه دار ميسازد؛ 
ری افغان ھا که برای مدتی منکوب شده درنده خوئی ذاتی و سبعيت فط

بود بزودی عظمت خود را ازسرميگيرد؛ او حتی درمقابل کسانيکه با 
ليکن . بزرگترين وفاداری به او خدمت کرده بودند مظنون و ظالم ميشود

با وجود ستمگری خويش، کوشش ميکند پارس را با ادارۀ سالم خود در 
وmياتی گسترش دھد که آرامش نگھداشته و سلطۀ خويش را باmی 

او شايد موفق ميگرديد، اما بعلت . صfحيت او را برسميت نميشناختند
تغييراتی که در شخصيت او بوجود آمده، ھر روز بيشتر و بيشتر ظالم 

.ترميشود  
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  تسليمی قزوين– 5فصل 
 

و بيرحمی اشغالگران، شھزاده طھماسب، فرستادن ارتش بمقابل او، تسليمی قزوين، دوروئی 
انتقام گيری باشندگان، شکست افغانھا، غضبناکی محمود، مصالحه با امان هللا خان، قتل عام 
اشراف، مناظرخونين اصفھان، وضع وmيات، اعfن پادشاھی شھزاده طھماسب، جمعآوری 

غان، سربازان درآذربايجان، قبضۀ ترکھا و روسھا باmی ارمنستان و گرجستان، وضع ارتش اف
ترک خدمت ازدستجات ميرمحمود، محاصرۀ شيراز، استبداد محمود، تقررميراشرف بحيث 

ستاد فرمانده، حرکت ارتش افغان بسوی يزد، ديوانه شدن محمود، ضايعات دردستجات افغان، 
برگشت قشون به اصفھان، قتل پسران شاه حسين توسط محمود درحالت ديوانگی، مرگ 

کشتن سردارهللا خان، سياست روسيه، حرکت اشرف به مقابل محمود، جانشينی ميراشرف، 
ترکھا، جنگ کايميره، شکست ترکھا، معاھده با افغانھا، حوادث افغانستان، تسخيرگيfن توسط 

روسھا، استحکام مسکونه افغانھای اصفھان توسط اشرف، يکجا شدن نادربا شاه طھماسب، 
ادرواشرف، شکست افغانھا، جنگ باغ تسخيرنيشاپور، تسخيريزد توسط اشرف، جنگ بين ن

ميران، عقب نشينی افغانھا ازاصفھان، تصادم دربند امير، عقبگرد به شيراز، نابودی ارتش 
.افغان، مرگ اشرف، بازتابھا  

 
+ + + 

 
 1722شھزاده طھماسب ميرزا درقزوين پس ازکناره گيری پدرش در

تشی بصوب عنوان شاه را برخود ميگذارد؛ اما زمانيکه ميرمحمود ار
. اوگسيل ميدارد، شھزاده فرارنموده وبه آذربايجان عقب نشينی ميکند

باشندگان قزوين که خود را بدون سرپرست مييابند، فورا اطاعت ازافغان 
مھاجمين اين احساس . ھا را اعfن نموده وبا گرمی ازآنھا پذيرائی ميکنند

ند؛ اما پس از را درنظرگرفته ومايل به برخورد بھتربا ايشان بنظرميرس
مدتی اقامت درشھر، صحنه ھای قصابی اصفھان را تجديد نموده و سه 

قزوينيان ميبينند که تسليمی نميتواند . روزرا مختص قتل وغارت ميسازند
انتقام اشغالگران را تسکين دھد، لذا پس از اولين لحظۀ غافلگيری مسلح 

قيمانده را ازشھربيرون گرديده، تقريبا نيمی ازافغانھا را قتل عام نموده وبا
زنده ماندگان فرارنموده، تعدادی بطرف اصفھان و باقيمانده به . ميرانند

اين دو رئيس . تعقيب امان هللا خان و ميراشرف پسرکاکای محمود ميروند
افغان بيش ازھمه درپيروزيھا و سرفرازی ھای پسرميرويس سھم داشتند؛ 

عوض جبران خدمات، آنھا مگر محمود با حسادت دربرابر شھرت آنھا، ب
را بخيانت متھم نموده ومحکوم بمرگ ميسازد که باينعلت، آنھا به کندھار 

.  فرار ميکنند  
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ميرمحمود با شکست سربازانش درقزوين وھمچنان فراردوسردارش، 
سخت خشمگين ومتھيج ميگردد؛ اوھمچنان نگران اين است که اشراف 

يد برای برانداختن يا کشتن پارسی را که دردربارش نگھداشته است، شا
اوتfش نمايد ولذا فکرميکند بعوض داشتن يک قطعۀ کوچک سربازان که 

بتواند بمقابل يک شورش عمومی ايستادگی کند، شايد ترور به تنھائی 
با متيقين شدن دراين امر، اووحشتناک . بتواند پارسيان را مطيع نگھدارد

امان هللا خان، ميخواھد اين فضا ترين تدبيررا اتخاذ نموده وبا مصالحه با 
باين مناسبت او از . را برای برگذاری يک جشنوارۀ بزرگ تبديل نمايد

تمام اشخاص بزرگ، عالی مقام وسرشناس اصفھان دعوت بعمل ميآورد، 
آنھا نيزکه مشتاق ديدن سلطان جديد خويش اند، بدون ھيچگونه شک و 

 114 پذيرفته وبتعداد ترديدی درمورد طرح رذيfنۀ او، اين دعوت را
، ميبينند )که متوقع بودند(نفربه قصراوميآيند، اما بعوض گرفتن سبد گلی 

سربازان افغانی که درباغ شاھی موضع گرفته اند مطابق به فرمان 
پس ازاين قصابی ھولناک، سربازان . واصله، تمام ايشان را بقتل ميرسانند

بشمول اقارب قربانيان درسراسرشھر پراگنده شده و چندين ھزارنفررا 
فقط زمانی . وھم تعداد زيادی سيدھا وعلمای پايتخت را قتل عام ميکنند

اين تراژيدی خونين بپايان ميرسد که خشم وغضب محمود موقتا تسکين 
 جوان ازخانواده ھای اول سلطنت که 500دو روزپس، بتعداد . مييابد

دند، به ميدان درداخل محوطۀ مدارس ايشان ازاين قتل عام گريخته بو
برده شده ومثل آھوان شکارميشوند، افغانھا آنھا را بھنگام فرارازوحشت، 

کمی بعد سه ھزار . ميکشيدند) مانند چوگان بازی(برسر نيزه ھای خويش 
پارسی که مصروف خدمت درارتش ايشان شده بودند، بعين سرنوشت 

 برای دچارميشوند؛ آنھا نيزبصورت ناگھانی دريک مھمانی آماده شده
اوباmخره . آنھا، مورد حمله قرارگرفته، خلع سfح شده و قتل عام ميشوند

تمام پارسيانی را که درحکومت شاه کارميکرد ويا بنحوی رابطه داشت 
اين اقدامات دھشتناک که يکماه دوام ميکند، تمام . ازدم تيغ ميگذراند

 از خانواده ھای اول کشوررا درعمق نوميدی فروبرده و اصفھان را
نصف نفوس آن خالی ميسازد؛ اين کشتاردستجمعی متعاقبا به وmيات 

.گسترش يافته، قتل، غارت و ويرانی درھمه جا حکمفرما ميگردد  
 

درآخر، ظلم واستبداد ميرمحمود بنوعی ازجنون وديوانگی تبديل ميشود، 
اما پارسيان که کامf زبون شده بودند، نميتوانستند خود را از مظالم 

دروسط اين صحنه ھای خونين، آنھا درپاھای . ک او رھائی بخشندھولنا
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کسانی بخاک ميافتيدند که ديروز از پدر، برادر، پسر ويا دوستی محروم 
ساخته شده ومنتظرزمانی بودند که با دستھای او بعين سرنوشت دچار 

شوند، يعنی باندازۀ کافی فرومايه ومنحط ساخته شده بودند تا تسليم گرديده 
اما سيfب . حيث وسيلۀ غرايزوحشيانه آنھا مورد استعمال قرارگيرندو ب

اين خون ھای ريخته شده بھيچوجه  احساس امنيت وآرامش به ميرمحمود 
طھماسب . را بار نياورده و سرنوشت او با اضطراب گره خورده است

ميرزا که دراين اواخرتوسط مردم آذربايجان بحيث شاه شناخته شده و 
تمند درآن وmيت ايجاد کرده است، تھديد ميکند که درآيندۀ يک دستۀ قدر

ازطرف ديگر ترکھا و روسھا . نچندان دوربطرف اصفھان مارش ميکند
نيزبا استفاده از وضع ناھنجار پارس باmی ارمنستان، گرجستان، گيfن، 
کردستان و قسمتی ازعراق قبضه نموده و برای پيشروی بجنوب آمادگی 

حمود دراين زمان فقط متشکل ازچند ھزارافغان است؛ ارتش م. ميگيرند
اين درست است که نام آنھا به تنھائی برای لرزيدن اشغال شدگان کافی 
ميباشد؛ اما ھر روز روحيه اين سربازان سرسخت و وحشی به تحليل 

رفته وتمام حوادث نشان ميدھد آنھا توانائی مقاومت درمقابل طوفانی را 
. ان درحال وزيدن ازشمال استندارند که بمقابل ايش  

 
اين مfحظات وعقب نشينی ميراشرف بحيث يک رئيس محبوب ارتش، 

باعث فرار زياد دربين افغانھا ميگردد؛ ھمچنان وفادارترين خدمتگاران و 
نزديکترين اقارب ميرمحمود ازاستبداد اوفرارنموده واوبزودی خود را در 

ن، او ارتش خود را توسط دراين بحرا. بين دربارخويش منزوی مييابد
ُکردھا پرميکند که مثل افغانھا سنی بوده و فکرميکند ميتواند باmی آنھا  ُ

. نسبت به پارسيان اعتماد بيشترنمايد، چون آنھا نيزدشمن شيعه ھا ميباشند
 اختيار چندين ناحيه 1724لذا او يک ارتش جديد بوجود آورده و درسال 

ی شيرازمرکزفارس تا زمانی تسليم درعراق وفارس را بدست ميآورد ول
.نميشود که درمعرض محاصرۀ ھشت ماھه وخطرقحطی قرارميگيرد  

 
قوم افغان با اين پيروزيھا خيره ونابينا نميشود، چون محمود ديگرنميتواند 

چنين است نتيجه اقدامات و شرايطی که او . اعتماد آنھا را بدست آورد
را که بسيارمغرورانه ازکندھار بوجود ميآورد، چنانچه او قوای تقويتی 

تقاضا ميکند با تاخيررسيده وتعداد آنھا فقط يک دھم اندازۀ پيش بينی شده 
چون ديگرھيچکس نميخواھد درخدمت شھزادۀ باشد که آنھا را از . ميباشد

يوغ پارسيان فقط بخاطرتحميل مظالم بيحد واستبداد بيشترخودش رھا 
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 نيروھا بوده واصرارداشتند که سردارميراشرف درراس اين. ساخته است
ميرمحمود با . فرماندھی اوبايد بحيث شرط مطلق خدمت آنھا پذيرفته شود

درخواست  آنھا موافقت ميکند، زيرا افسران عمده اش اورا ترک کرده و 
ھمکاری پسرکاکايش برای او يک ضرورت مطلق ميباشد، نتنھا برای 

زياد افغانھائيکه آن کشوررا ھدايت عملياتھا، بلکه برای نگھداری تعداد 
بھنگام رسيدن اين قوای تقويتی، ميرمحمود بطرف يزد . ترک ميکردند

او . مارش نموده وميخواھد آنرا تسخيرنمايد، اما دراين امرموفق نميگردد
به سربازان خويش فرمانھای صادرميکند که اجرای آن ناممکن بوده و در 

شود؛ بيقاعدگی او بسيارنزديک اينمورد، ديوانگی او بطورآشکارمعلوم مي
خشم وغضب بخاطرضايعات و . بود باعث شورش درارتش خودش گردد

بدون ھيچ دستآوردی او را مجبورميسازد که محاصره را برداشته و به 
ُاين شکست او را بيشتر ترشرو وھيجانی ساخته و . اصفھان برگردد

گين ميگردد طبيعت زود خشم اوبا تقاضاھای بيمورد افسرانی بيشترزھرآ
او ھمچنان با پيشرفت طھماسب . که توسط سربازانش پشتيبانی ميشوند

ميرزا، روسھا و ترکھا ھشدارگرديده وبا اظھارندامت وپريشانی، مغزاو 
با تصورقربانيانی آگنده ميشود که ھمه آماده زجروشکنجه او ميباشند، 

ن پناه طوريکه اوبه خرافاتی ترين حاmت و مبالغه آميزترين اشکال آ
ميبرد؛ او خود را در يک اتاق زيرزمينی قفل نموده و مصروف شديد 
ترين روزه داری ميشود وھنگاميکه پس از دوماه ازآنجا ميبرايد، در 

کبود، mغر، منقبض شده، . حالتی ميباشد که بمشکل ميتوان او را شناخت
 از روشنائی روزھراسيده و بيشترترسناک وظالمترازھميشه شده است؛ با

سياھترين بد گمانی، افسردگی وخاموشی آميزش يافته، با تقرب بھترين 
درجريان يکی از . دوستانش لرزيده و ازقاتل بودن ھرکسی واھمه دارد

حمfت تشنجی، برايش اطfع ميدھند که پسران شاه سلطان حسين برای 
فرارتfش نموده اند، ازفرط غيظ با اين اطfع مرتعش شده وفرمان ميدھد 

 نفرآنھا را بقتل می 31تمام آنھا را پيش اوآورده و او با تبرزين خودکه 
پدربد بخت آنھا با شنيدن ناله وفرياد ايشان، محافظين را کنارزده، . رساند

خود را به صحنۀ کشتاررسانيده وکوشش ميکند با بخطرانداختن جان خود 
 آنھا را نجات دھد؛ يک ضربه توسط خنجر محمود بازوی او را زخمی
ساخته ومنظرۀ خون، مير را بخود فراخوانده و اورا وادارميسازد تا دو 
شھزاده را رھا سازد که ھنوز بسيارجوان اند، يگانه کسانيکه ازاين قتل 

حملۀ فلج بآن : جنون اودرآخر کامل ميشود. عام ترسناک نجات يافتند
افزوده شده، مرض دردناک روده ھا و نياز خواب ودراين شرايط او 
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مادرش با . ی اوقات توته ھای گوشت بدن خود را کنده وميخوردبعض
طوريکه (يا ميراشرف) طوريکه بعضيھا ميگويند(ديدن رنج وعذاب او
بخاطر گرفتن قدرت که خواست عمومی افغانھا ) ديگران تائيد ميکنند

 فرمان ميدھد تا اورا با بالشت خوابش خفه ساخته و بقايای جسد –ميباشد 
اما اين کامf دقيق است که ھرکسيکه بمرگ . لھا اندازنداو را پيش شغا

محمود فرمان داده، زمانيکه افغانھا ميراشرف را بحيث سلطان خويش 
.برگزيدند، اين شھزاده ھنوززنده بوده است  

 
وخصوصيات درخشان او، بھيچوجه ) ميراشرف(سابقۀ اين سربازجوان 

ونبوده که اميدواريھای پائينتراز سلف اودرجريان اولين سالھای سلطنت ا
بنابرآن، اوخود را صادقانه وقف . زيادی را دربين مردمش بوجود ميآورد

تسکين مصايب تحميلی اقاربش ميسازد که بصورت عام دھشت وکردار 
بيرحمانه نشاندھنده نام نفرت آورافغانھاست؛ اوبا بيشترين عزت ومراسم 

اخته و درپايان برای بزرگ به تدفين بقايای پسران شاه سلطان حسين پرد
اشراف افغان و پارسيان فرمان ميدھد که او وفادار به زدودن خاطرۀ 

خfصه، اوتمام آنچه . محمود از نفرت و زشتی در سده ھای آينده است
درقدرت دارد برای اتصال پارسيان با منافع خويش بخرچ داده و بآنھا 

دی طول نميکشد تا مدت زيا. امتياز بيشتری نسبت به افغانھا اعطا ميکند
افغانھا درک کنند آنھا برای خود آقای انتخاب کرده اند که  مصمم است از 
قدرت خويش سوئ استفاده کند، چون اولين اقدام اومحکوم ساختن سردار 

اين جنرال شجاع اما خود خواه ميرمحمود . امان هللا خان بمرگ ميباشد
بخرچ ميدھند تا مانع مانند چندين رئيس ديگراو، تمام مساعی خويش را 

انتخاب اشرف شوند و ھم بر او مظنون بودند که رابطۀ مخفی با شاه 
ھيچ جرمی واقعی نميتواند باو نسبت داده شود، ليکن مير . طھماسب دارد

اوتمام اموال و . اشرف فکرميکند قتل آنھا برای امنيت اوضروری است
بط  نموده وبا ثروت ذخيره شده توسط آنھا درجريان اشغال پارس را ض

اين ثروت قادرميشود، ضروريات فوری سلطنت و شرمندگی وارده از 
.تمام جوانب را مرفوع سازد  

 
اين معلوم بود که . اشرف پنداربيھودۀ دربارۀ مشکfت موقعيت خود ندارد

اوبايست برتفرقه دربين مردم خود پايان بخشيده واعتماد پارسيان را تامين 
جم روسھا را طرد کند که گيfن را گرفته بودند؛ کند؛ اوھمچنان بايد تھا

ترکھا قبf آقای گرجستان، آذربايجان، کردستان و قسمتی ازعراق شده 
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بودند؛ باmخره سرکوب دستۀ طھماسب ميرزا که در جنوب آذربايجان و 
اين شھزاده فقط يکی ازسه پسرزندۀ شاه حسين . مازندران ايجاد شده است

ا برکناری پدرش، او خود را شاه پارس ناميده و ب: است که آزاد ميباشد
برای اولی، او . منحيث شاه با حکومات روسھا وترکھا معامله نموده بود

وعدۀ سپردن وmيات ھمسرحد کسپين را نموده و به دومی، مناطقی که 
قبf تصرف نموده بود، باين شرط که آنھا او را در گرفتن تاج وتخت 

يط اين معاھده که بصورت خوبی طرح شده طبق شرا. پدرش کمک نمايند
بود، ارتش پطربزرگ درگيfن پياده شده ودرآنجا خود را مستقرساخته 

بود؛ طوريکه ھرچيزنشان ميداد جنرالھای روسی تمايلی برای ترک 
موقعيت اشغالی خود نداشتند، لذا اشرف اولين سعی خود را بمقابل ترکھا 

 ايجاد صلح، دراول کوشش به او درکوششھای خود جھت. مبذول ميسازد
ليکن سلطان احمد خان با ديدن وضع انارشی درسلطنت . مذاکره ميکند

پارس، مصمم بود تا وmيات فوق الذکررا نگھدارد؛ لذا مذاکرات قطع شده 
و به احمد پاشا والی بغداد و حسين پاشا والی موصل فرمان ميدھد تا اول 

اين دو شھر قبf . مدان تمرکزکندبه کرمانشاه ھجوم برده و بعدا باmی ھ
. توسط قطعات ارتش ترکيه تحت فرمان عبدالرحمن پاشا اشغال شده بود
والی بغداد که رئيس ستاد بود فرمان ميگيرد يک پرچم متارکه به مير 

اشرف بفرستد ودرخواست الزامی نمايد که شاه حسين و پسرانش را که 
. ست، فورا آزاد سازددراين زمان درقلعۀ تبرک دراصفھان محبوس ا

اوھمچنان بايد برتخليۀ فوری قلمرو پارس توسط افغانھا وھم اعادۀ تمام 
رد ھريک . خزانه که آنھا درجريان اشغال بدست آورده اند، اصرارنمايد

عبدهللا خان تاريخنگارھرات، در (ازاين شرايط بمعنی اعfن جنگ است 
يام آنقدرخشمگين می دستنويس خود مينگارد که اشرف با گستاخی اين پ

شود که پس ازاخذ آن، فورا فرمان ميدھد شاه حسين و پسرانش در 
موجوديت نمايندۀ ترکيه سربريده شوند؛ اما ازآنجائيکه عبدهللا خان يگانه 

مرجع شرقی است که مرگ شاه سلطان حسين را دراين حادثۀ تاريخی 
، با قبول نظری ثبت نموده، من mزم دانستم آنرا دراين ياد داشت ذکرکنم

باينترتيب موضوع فيصله گرديده ونمايندۀ ). که بصورت عام اعتباردارد
 60احمد پاشا با يک ارتش . ترکيه نميتواند با ميراشرف به تفاھم برسد

 عدد توپ بميدان برآمده و مستقيما بطرف اصفھان 70ھزارنفری و 
تخت اشرف او را بفاصلۀ حدود چھارروزه مارش ازپاي. مارش ميکند

مfقات ميکند که ارتش او باندازۀ نيمی ارتش ترکھا نبوده وصاحب 
جنگی درکيميره بوقوع ميپيوندد، شھريکه بين . توپخانۀ قوی ھم نميباشد
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اصفھان و بروجرد واقع بوده و پيروزی برای مدت طوmنی نامعلوم 
 50 ھزار کشته و12است، ليکن درآخرترکھا تارومار شده، درميدان 

اشرف .  ميگذارند؛ بار و محموله آنھا نيزبدست افغانھا ميافتدتوپ برجای
پس ازاين پيروزی خود را بزرگ نشان ميدھد، طوريکه اودرجريان 
مذاکرات مدلل ومعتدل بوده و فقط با نگھداری تسليحات، تمام غنايم 

او به احمد پاشا مينويسد که نميتواند . سربازان را به ترکھا برميگرداند
وغارت بدست آمده ازجنگ با مسلمانان گمراه را شرعی غنايم جنگی 

پندارد؛ اينکه، بزرگترين آرزوی او زندگی صلح آميزبا برادران اواست؛ 
اينکه، او مطمئين است سلطان دوباره مزاحم اودر ملکيت تاج وتختی 

نشود که باو بميراث مانده و مطابق تمام قوانين انسانی وخدائی حق 
اين برخورد سخاوتمندانه و واگذاری نواحی . باشدغيرقابل منازعه او مي

، زنگيان، سلطانيه، تيفريش، فيراھانی، کيزاز، }تبريز؟{تاوريس
کردستان، لوريستان وخوزيستان به ترکھا وھم قبولی تفوق مذھبی سلطان 

اين آنچيزی . که ميراشرف آنرا تائيد ميکند، ترکھا را وادار به صلح ميکند
خواست، چون او مجبوربود با مشکfت بيکرانی بود که اشرف شديدا مي

مقابله کند؛ اودراين مذاکرات با ترکھا وھم دربرخورد درميدان جنگ، 
استعداد خود را بحيث يک دپلومات کامل و يک جنرال درجه اول بنمايش 

او از ترکيه شناخت رسمی حق خود برتخت پارس را بدست . ميگذارد
 رشيد پاشا را بخاطر تبريکی تخت سال بعد سلطان احمد خان،: ميآورد

اشرف پس ازآن، محمود خان بلوچ را . نشينی رئيس افغانھا ميفرستد
جھت تقديمی تعارفات فرستاده واودرقسطنطنيه با عزت زياد پذيرائی 

.ميگردد  
 

متعاقب معاھدۀ منعقده بين اشرف وسلطان، شھزاده طھماسب بمنابع خود 
 آذربايجان ميشوند، اوآن وmيت را با گذارده ميشود؛ زمانيکه ترکھا داخل

پس ازاين، او دوباره اختيار . چند نفراز پيروان وفادارش تخليه ميکند
قزوين وتھران را بدست گرفته ودراين شھرھا بصورت متناوب سکونت 

ميکند؛ اما اشرف پس ازحل مشکfت با ترکھا، بمقابل اومارش نموده، 
را مجبورميسازد به مازندران بصورت کامل شھزاده را شکست داده واو

بآنھم سربازان طھماسب ازتسليمی قزوين وتھران انکار . عقب نشينی کند
ميکند که اوبعلت عاجل بودن امورات به اصفھان فرا خوانده شده وارتش 
را بادامۀ محاصره تحت فرماندھی سردار سيدال خان ناصری قرارميدھد 

.که او بزودی اين شھرھا را سرکوب ميسازد  



 64 

 
زمانيکه اشرف شجاعانه در پارس برای استقرارقدرت خود ميجنگد، 

کندھاررا ازدست داده واختيارآن دردست ميرحسين، يک برادرميرمحمود 
ملک محمود . قرارميگيرد که کوشش ميکند اورا با يک توطئه ساقط سازد

حاکم سيستان، يکی ازاوmدۀ شاھان باستان پارس، عنوان شاه را اختيار 
ھرات اختيارات .  متعاقبا قسمت اعظم خراسان را تسخيرميکندنموده و

خود را برای چندين سال گذشته دردست داشته وافغانھا ازاين جھت 
اين تغيرات باعث پيچيدگی بيشتردربين روسا . بيرون رانده شده بودند

.ميشود، چيزيکه دربين آنھا بغيرازتفاھم قبf وجود داشت  
 

 اميد ھيچ نوع کمکی ازجانب قوم خودش لذا برای اشرف آشکاربود که
وجود نداشته ودرآينده فقط ميتواند باmی کسانی تکيه کند که تا اين زمان 

اوحاm ميبيند که گيfن دراختيارروسھا قرار . ھمراه و پيروی او بوده اند
دارد؛ اما زمانی متيقين ميشود که اختيارآن وmيت ميتواند جاه طلبی ھای 

وده و تمايلی برای مزاحمت اودرعراق ندارند، مصمم آنھا را ارضا نم
ميشود با انرژی تمام بطرف شرق اقدام نمايد، جائيکه منافع او بسيار 
ضربه ديده است؛ اما قبل ازترک اصفھان، اوفرمان ميدھد محلۀ که 

افغانھا درآن مسکون بودند با ديوارھای بسياربلند وضخيم  احاطه شود تا 
ازطرف ديگر، . ام دگرگونيھای جنگ درامان باشنددرداخل آن بمقابل تم

شاه طھماسب تمام مساعی را بخرچ ميدھد تا تخت صفويان را دوباره 
حاصل کند وبسيارخوش بخت است ازاينکه ميتواند خدمات يکی ازافراد 
خارق العادۀ را بدست ميآورد که فقط درفواصل زمانی طوmنی بوجود 

 يک سردستۀ قدرتمند دزدان، حاضرميشود )ومتعاقبا نادرشاه(نادر. ميآيند
. در خدمت پسرشاه سلطان حسين قرارگيرد که او با مشتاقی آنرا ميپذيرد

اعتبارنظامی نادرکه حاm با صfحيت اعطا شده توسط شاه قانونی بحيث 
رئيس ستاد ارتش افزون ميگردد، تعداد زياد افراد را بقرارگاه او جذب 

اس يک ارتش بسياربزرگ و با انضباطی نموده واو بزودی خود را درر
.ميبيند که با طپش وتکانه ھای قدرتمند ومخصوص او روحيه ميگيرد  

 
 مصروف تسخيردوبارۀ ھرات و 1727 و1726نادر درجريان سالھای 

آنقسمت ھای ازخراسان ميشود که ملک محمود شھزادۀ سيستان قبضه 
يد درھماھنگی با نموده است؛ پس ازآن بطرف مازندران مارش ميکند، شا

سلطان خويش که بتوانند طرحی برای بيرون راندن افغانھا ازسلطنت 
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 ھزارافغان مقدمۀ اين معfمله 3تسخيرشھرنيشاپور و کشتار. اتخاذ نمايند
پس ازاين اوبطورموفقانه تمام گارنيزيونھای افغان ھا در . بوده است

ل اين وmيت را خراسان را قدم بقدم بيرون ميراند تا اينکه بصورت کام
تخليه نموده وبزودی قدرت شاه طھماسب را با وسعت کامل آن برقرار 

.ميسازد  
 

زمانيکه نادرمشغول خراسان ميباشد، ميراشرف يزد را تسخيرميکند که 
اما اين اشغال بقيمت بزرگی : درمقابل ميرمحمود مقاومت نموده بود

ان ونخبگان ارتش بدست ميآيد، چون اودراينجا بھترين ومجربترين سرباز
اين درحقيقت بدبختی بزرگی برای او بوده و با . خود را از دست ميدھد

اين حقيقت بدترميشود که ميرحسين نيزخود را درکندھارمستقل اعfن 
نموده واوديگر قادرنميباشد کمبودات ارتش خود را با افغانھای پرنمايد که 

بورميشود پارسيان لذا ميراشرف مج. ديگرمايل خدمت برای او نميباشند
را درارتش خود استخدام نموده وبدون معطلی بيشتربمقابل نادرمارش 

نمايد که قشون پيروزمند او روزانه توسط افراد مشتاق رھائی کشورش 
افزايش يافته و ميخواستند انتقام عميقی ازاستبداد نفرت انگيزآنھای بگيرند 

ميراشرف ھيچ . دکه درمدت شش سال درزيرحکومت آنھا فرياد ميکشيدن
وقت درچنين حالت بحرانی قرارنداشته وتدابيراحتياطی که او بغرض 

حفاظت ازعقب خود اتخاذ نموده بود بسادگی احساس تشويش واضطراب 
را نشان ميدھد؛ سربازان او دراين احساس سھيم بوده، آنھا تمام اعتماد 

 دشمن بخود را از دست داده وتحت چنين شرايطی است که آنھا بمfقات
.ميروند  

 
شاه طھماسب برای تسخيرپايتختش بيقراربوده ومايل است نادر با عجلۀ 

تمام به اصفھان مارش کند؛ اما جنرال محتاط، محترمانه و با قوت از 
اجرای اين درخواست طفره رفته واورا متيقين ميسازد که چنين حرکتی 

دارد، برای او نادرباوردارد اگراوسربازان خود را تازه نگھ. بيموقع است
آسان خواھد بود که افغانھا را شکست دھد، نسبت باينکه آنھا را پس از 

لذا اوبا . يک مارش طوmنی وبی رمق با محروميت وخستگی حمله نمايد
چنين اقدامی، اين برتری را نيزخواھد داشت که ميتواند منطقۀ را انتخاب 

ان درآنجا آغاز نمايد که او مايل است جنگ را بدون دورشدن ازمازندر
چون مردم اين وmيت کامf وفادارشاه طھماسب بوده و او ميتواند در . کند
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صورت برگشت، عقب نشينی خويش را با مصئونيت کامل ازطريق کوه 
.ھای انجام دھد که درھرقدم موقعيت ممتازی برای دفاع دارد  

 
و در  ھزارنفر و کمترازنيمی آنھا افغان بوده وا30ارتش ميراشرف حدود 

مقابله با نيروھای دشمن درمييابد که آنھا درموقعيت ھای بسيارخوب ودر 
. باmی تپه ھای کوچک سنگرگرفته اند که توسط نادرانتخاب شده است

افغانھا ھرگزنديده بودند پارسيانی که درمنطقۀ خود اند مشتاق حمله 
ايد يکبارگی باشند؛ اما اشرف نظرعاليتری دربارۀ دشمنان خود داشته وش

بيموقع وباميد اينکه برايش پيروزی بياورد، چندين روزدريک حالت 
اين تاکتيک زمانی ناممکن ميگردد که او جھت . غيرفعال باقی ميماند

 ربيع 23تامين ذخايرمجبورميشود با دشمن خود بجنگ بپردازد واين در
 است که اودرپيش روی ارتش خود قرار 1728 نومبر 26اmخرمطابق 

. صفوف آن ازمومين آباد تا برج ميوس يا مھماندوست ميباشدميگيرد که 
 ميل درشرق شھردامغان قرارداشته، دارای يک 7محل آخری حدود 

حمله . دھکده بنام نعيم آباد درغرب و بعين فاصله ازدھکدۀ ده مf است
 fدرتمام خطوط آغازميگردد؛ اما پارسيان آنرا با استواری بزرگ و کام

ته ومنتظرميمانند که دشمن تا تيررس ايشان پيشروی خون سردانه پذيرف
افغانھا با شجاعت و درنده . نمايند قبل ازاينکه آنھا آتش خود را بگشايند

خوئی ميجنگيدند که خصلت طبيعی آنھا بوده وھم با اعتماد مردانيکه با 
اشغال عادت نموده بودند؛ ليکن آنھا نميتوانند ھيچ اثری باmی دشمن 

اشرف با مقاومتی که برای ارتش اوغيرعادی بود، متحير . داشته باشند
شده وکوشش ميکند تا نظم نادردرجنگ را با حمله به جناح چپ اوازبين 

ببرد؛ اما فرمانده پارسيان با درک ميfن او، پياده خود را به مربعات 
تقسيم نموده وبا سواره خود قطعات اشرف را ريشه کن ميسازد که پس 

روی تمام قوتھايش بمقابل ذخيرۀ افغانھا گرديده وآنھا را ازآن، باعث پيش
عبدهللا خان ميگويد دراينجا ده افسرفرانسوی (مجبور به فرارميسازد 

وجود داشت که عمدتا مصروف توپخانه درارتش پارسيان بوده، پدرش 
نيزتحت فرمان خاص نادر قرارداشته وغالبا باوگفته که اين سلطنت آنھا 

 نگريسته، صfحيت مطلق باmی سربازان داشته وقسمت را با توجه زياد
سربازان مير ). اعظم موفقيت او مديون پشتيبانی صادقانه آنھا بوده است

در حقيقت دmوری شگفت انگيزی نشان ميدھند؛ اما آنھا نميتوانند صف 
پارسيان . ھزارافراد خود را درميدان جنگ باقی ميمانند12آرائی نموده و

نفرازدست داده اند، دشمن شکست خورده را تعقيب نموده ھزار 3که فقط 
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وبا آنھا درگردنۀ خارمواجه ميشوند که توسط پارسيان بنام تنگی سرداری 
اين منطقه توسط چندين سياح ديده شده وبطورمستدل بحيث (نيزياد ميشود 

در اينجا افغانھا صف آرائی نموده وجنگ ). ستون کسپين ناميده شده است
يکنند؛ ليکن آنھا بازھم شکست خورده وتمام بارومحموله را تجديد م

.  نادر دراين برخورد دومی زخمی ميشود–خويش را به فاتحين ميگذارند 
 ميل بوده و بقايای ارتش افغان دريکروز 45فاصله ازتنگۀ خار تا تھران 

باين شھرميرسند؛ آنھا متعاقبا با سرعت بطرف اصفھان رفته ودرمسير 
آنھا با رسيدن به . رانی و مرگ را گسترش ميدھندخويش ھراس، وي

اصفھان با خانواده و خزانۀ خود درداخل قلعۀ که اشرف در مرکزشھر 
ساخته بود ميشتابند؛ اما پس ازسپردن دفاع به يک گارنييزيون افراد 

انتخابی، فرمانده افغان با بقايای ارتش خود که متشکل ازافغانھا، تاتارھا، 
 ھزارنفرميرسد، بشمال اصفھان 20 مجموعا بتعداد کردھا و گبرھا که

 ميل دورازآن دريک زمين ھموار واقع 24مارش نموده ودريک نقطۀ 
آنھا درآنجا منتظر . درشمالشرق دھکدۀ مورچه خورموضع ميگيرند

پارسيان مانده و ھنوزھم اميدوارميباشند که تفوق خود درجنگ را اثبات 
يک خندقی سنگرميگيرند که آنھا در افغانھا در بين يک قريه و . کنند

پيشروی قرارگاه خويش بشکل نيم دايره کنده اند، بطرف راست آنھا يک 
جويبارودرچپ آنھا يک کاروانسرای قراردارد که تسخيرآن مشکل 

نادربا ديدن آنھا دريک چنين موضع خوبی صfح نميداند که فورا . ميباشد
ش نيروی تازه بخشيده وباين او ميخواھد بسربازان خوي: بآنھا حمله کند

 ميل درغرب جاده و بدوردھکده باغ 2منظور، قرارگاه خويش را حدود 
اوفرمان ميدھد تا عمليات اکتشافی ازقرارگاه افغان . ميران مستقر ميسازد

ھا صورت گرفته ومتيقين ميشود که نميتواند ازپيشروحمله کند، لذا 
ه از تاريکی شب که سه تصميم ميگيرد موضع را دورداده و با استفاد

روزپس از رسيدنش صورت ميگيرد، خود را درنزديکی صبح، درعقب 
بخت که درھمه جا با . افغانھا مييابد که فقط يک قريه ازآنھا فاصله دارد

باد تندی بوزيدن شروع نموده، طوفان : اواست، باز ھم با او ياری ميکند
 نادر مساعد ميسازد، گرد وخاک را بروی افغانھا رانده واوضاع را برای

طوريکه با ھمان شجاعت وشدت که قبf بنمايش گذاشته بود، باmی افغان 
دشمن دربيچارگی بمقاومت لجوجانه ادامه ميدھد؛ اما آنھا . ھا حمله ميکند

با مردانی مواجه بودند که دراثرپيروزيھای آخر، به استواری سربازان 
جنگيدند که فتوحات و زندگی اگرافغانھا برای آن مي. مجرب رسيده بودند

خود را محافظت کنند، پارسيان توسط خاطرات زخم ھای تحريک ميشدند 
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باmخره قريه پيموده شده و . که زجرآنرا کشيده و درآتش انتقام ميسوختند
.  ھزارافغان دردفاع آنھا بقتل ميرسند4بعدا خندقھائی تسخيرميشوند که 

شينی ميکنند، جائيکه ھريک ازآنھا باقيمانده با بينظمی به اصفھان عقب ن
درجريان شب فقط اشيای قيمتی خود را جمع نموده وصبح ھنگام با زنان 

مير . واطفال خود درباmی قاطرھا وشترھا بطرف جنوب فرارميکنند
اشرف، با خشم ازشکست خويش، شاه سلطان حسين و دو پسرش را بقتل 

 ترک ميکند درحالت رسانيده و آخرين افغان که ديوارھای اصفھان را
ھزار 12اوبا خود تمام خزانه وجواھرات را با . وحشت ودھشت قراردارد

سوارکه ھنوزتحت فرمان اواست انتقال داده و بصوب شيرازحرکت 
ميکند، ازشھريکه اميدوار است حملۀ را بمقابل پارسيان ازسرگيرد؛ اما 

ازچند روز نادربه اشرف وقت نميدھد تا ارتش خود را منظم ساخته و پس 
آرامش، اوبارديگر بپا خاسته و مايل است، اگر ممکن باشد، اورا مجبور 

افغانھا پيش ميروند تا دشمن را در . سازد تا وmيت فارس را تخليه نمايد
فاصلۀ دوريعنی پل خان مقابله کنند، پلی در باmی بند امير که ده ميل در 

ختی وغضب مانع واقع بوده و با سرس} تخت جمشيد{جنوب پرسيپوليس
عبورآنھا ازآن دريا شوند؛ اما آنھا بازھم شکست خورده و با بزرگترين 

نادرسرسختانه آنھا را . گيجی و سردرگمی به شيرازعقب نشينی ميکنند
 48تعقيب نموده، شھررا محاصره وبه ميزبان اطfع ميدھد اگراشرف تا 

فغانھا با شرايط ا. ساعت تسليم نشود، تمام سربازان اورا با شکنجه ميکشد
 مرد 200اوموافقه ميکنند، با اثبات اينکه ميراشرف آمادۀ فراربوده و با 

شجاع و وفادار بخود، با شمشير دردست راه خود را ازطريق ارتش باز 
 يکقسمت ارتش او زير –نموده وبا شتاب راه افغانستان را درپيش ميگيرد 

 واگذار نميکردند و شمشيرپارسيان قرارميگيرند که به دشمن خود زمين
اشرف آنقدر سريع دنبال ميشود که او . باقيمانده پراگنده ومتفرق ميشوند

مجبورميگردد محموله و خزانۀ خويش را ھم ترک بگويد تا اينکه اسير 
پيروان او نيز ميبينند که ديگرنميتوانند درخدمت اوباشند، لذا اورا : نشود

ط دو خدمتگارھمراه دارد که وقتی اوبه سيستان ميرسد، فق. ترک ميکنند
يکجا با مير، بدست عبدهللا خان يک رئيس بلوچ افتيده و او سرش را 
يکجا با دوالماس بزرگ که درگردن او بوده است، به شاه طھماسب 

چندين مولف شرقی اين گذارش را نادرست دانسته و ميگويند (ميفرستد 
). که اشرف دراثرمريضی مرده است  
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اگرھرکسی قادر به  . فغانھا درپارس بپايان ميرسدباينترتيب سلطۀ ا
نگھداری آن برای مدت طوmنی ترميبود، دقيقا ميراشرف بود که با 

شجاعت خارق العاده، انواع استعدادھا را يکجا ساخته بود؛ اما عناصری 
که قدرت او درباmی آن قرارداشت بسيارناپايدار بود تا او بتواند بتدريج 

اين تھاجم فوق العادۀ . و سردستۀ دزدان پيروز بدر آيداز تصادم بين او 
 کيفرومجازات –پارس با نابودی تمام آنھای انجاميد که درآن سھم داشتند 

در . عادmنه برای جرايم و مظالم آنھائيکه خود را آلوده ولکه دارساختند
جريان ھفت سال که افغانھا پارس را دراختيارداشتند، اين امپراطوری  

يکسوم نفوس خود را ازدست ميدھد؛ زمينھا بدون زراعت مانده، بيش از
 fکانالھا وجويبارھا خشک گرديده و قسمت اعظم تعميرات عامه کام

مھاجمين بايد بمقابل مردمی مقابله ميکردند که سست، . تخريب ميشوند
نرم وعاری ازھرگونه احساس وغرور ملی شده بودند؛ آنھا با يک کميت 

اين واقعيت دارد که چنين مثالھا . دۀ لجوجانه پيروزشدندناچيزولی با ارا
در تاريخ کمياب است؛ اما افغان ھا بعوض اداره و حکومت نمودن، 

درست تراينکه، آنھا بھرجائيکه . خصوصيات بھتری برای جنگيدن دارند
پول يا ثروت ھدف آنھا بوده است؛ شورش ) بدون دليل يا بھانه(ميروند

دنبال آمده ومحتاج استخدام يک ارتش بزرگ واغتشاش بطورطبيعی ب
 جنگ ضعيف شده، استخدام در 20آنھا سرانجام توسط . بوده است

افغانستان ناممکن بوده، باستثنای دولت کوچک وکم نظم کندھار که 
نميتواند آنرا بيشترتقويه کند؛ لذا آنھا مجبوربودند سربازان بيگانه را در 

 آنھا مشکوک بوده و بندرت با قوت عمل بين خود قبول نمايند که وفاداری
ميکردند؛ ازاينکه آنھا چطور خود را ھفت سال در پارس نگھداشتند تا 
اندازه زيادی توسط وحشت و ظلمی بود که دراولين روزھای پيروزی 

اگراشرف ترکھا را شکست داد، بخاطری بود که او . خود براه انداختند
ترکھا نسبت به افغانھا بيشترمورد پشتيبانی پارس ھا را با خود داشت که 

نفرت ايشان بوده و داوطلبانه بمقابل آنھا ميجنگيدند؛ اما وقتی نادرظھور 
ميکند اين سلطۀ غيرحقيقی و نا پايدار درچھارجنگ متوالی منحل وساقط 

آنھا بعلت طغيان و وحشت خويش درھمه جا مورد نفرت قرار . ميگردد
مشکل ميتوانند پناگاھی درآن دشتھای گرفته، ازتمام جوانب طرد شده و ب

بايرپيدا نمايند؛ تعداد زياد آنھا مثل حيوانات وحشی پيگرد و کشته شده يا 
ازتھيدستی وگرسنگی تلف ميشوند، قابل ترديد است که چند صد افغان به 

.منطقه خود برگشته باشد  
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  تسخيرھرات وفراه توسط نادر– 6فصل 
 

، دفاع تحسين آميزغلجيھا، 1737رکت بسوی کندھاردرتسخيرھرات و فراه توسط نادر، ح
تسليمی ميرحسين، تسخيرافغانستان توسط نادر، پاليسی او، طغيان افغانھا پس ازمرگ نادرشاه، 

اخراج پارسيان، انتخاب احمدخان سدوزی بحيث شاه، حاجی جمال خان، اغتشاش سرداران، 
مقابل mھور، دريافت کمک از تسليمی کابل و پشاورتوسط ناصرخان، مارش احمد شاه ب

امپراطورمغول توسط حيات هللا خان، تکتيکھای تحسين برانگيزاحمدشاه، گذرگاه چيناب، 
تسخيرmھور، معاھده با امپراطورمغول، اغتشاش درکندھار، اعدام توطيه گران، پيشروی 
ابل احمدشاه درخراسان، محاصرۀ ھرات، دفاع ارگ توسط اميرخان، مارش تيمورميرزا بمق

مشھد، شکست روسای خراسان درآن شھر، آزاد سازی مشھد توسط شاھرخ، شکست ميرعالم، 
عقب نشينی احمدشاه ازمشھد، محاصرۀ نيشاپور، عقب نشينی اجباری، فاجعۀ ارتش افغان، 

.گذرگاه ھريرود، رسيدن باقيماندۀ ارتش به ھرات، ورود احمدشاه به کندھار  

 
+ + + 

 
س نيست، لذا جنگھای نادرشاه با ترکھا واقوام ھدف من نوشتن تاريخ پار

.ديگرپارسی را تعقيب ننموده ومستقيما به کمپاين اودرافغانستان ميپردازم  
 

نادرپس ازپيروزی درشيرازتمام وmيات پارس را که ازامپراطوری جدا 
 ھرات را ميگيرد که 1730درسال . شده بود بطورموفقانه تسخيرميکند

وريده بود؛ بعدا فراه را تسخيرميکند که يک قلعۀ درمقابل حاکمان خود ش
 ميلی جنوب ھرات موقعيت دارد؛ اما 140قوی وبسيارمھم بوده ودر

فتوحات خود را درآنجانب توسعه نميدھد، فقط پس ازچند پيروزی باmی 
او . ترکھا وطھماسب اسيراست که اوتاج صفويان را برسرخود ميگذارد

به کندھارمارش نموده وبدون ھيچ  درراس يکصدھزارنفر1737درسال 
مقاومتی آنرا بدست ميآورد، چون باشندگان يا اطاعت نموده و يا فرار 

بآنھم مردم شھرکه با ورود اشخاص فراری دراثرمارشھای . کرده بودند
.ظفرنمون اوافزايش يافته بود، آمادۀ مقاومت درمقابل پارسيان ميشوند  

 
ت، غلزيھا را متوجه مبارزۀ آنھا ميرحسين خان که ھنوزفرمانده آنجا اس

برای استقfل و پيروزی آنھا برپارسيان و فتح آن کشورميکند؛ او که 
فصيح وشجاع است، بسھولت ميتواند آنھا را تحريک نموده وبرای دفاع 

موقعيت کندھاردراينزمان بسيارقوی بوده و شھردرپای يک . آماده سازد
تعداد : نرا تشکيل ميدھدکوه سنگی قراردارد که جناح شمال وشرق آ

بيشماربرجھای سنگی و وصل شده با ديواره ھا آنرا احاطه نموده، با 
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کوھھای مارپيچی ادامه يافته و درقله آن قلعۀ قراردارد که فکرميشود 
غيرقابل نفوذ بوده و مشرف برارگ است که درنيمه راه بين شھر و آن 

متی صورت نگرفته، نادرشاه که بمقابل اوتاکنون ھيچ مقاو. واقع است
مجبورميشود درمقابل اين موانع توقف نموده وازھنری استفاده کند که اين 

ازاينکه با تسخيرشھرتوسط حمله مايوس می . دفاع را موثرساخته است
شود، بيک محاصرۀ شديد فرمان داده واميداواراست که گارنيزيون را با 

اوکندھار را در قحطی ازپا درآورد؛ اما حاصلی بدست نميآورد، زيرا 
داخل يک ديواری دوگانه قرارميدھد که سربازان او ازحمfت داخلی و 

خارجی حمايه ميشوند؛ يکنيم سال ميگذرد بدون اينکه کمترين مفادی 
 مگراودرماحول آن بسيارموفق ميباشد، چون –بمقابل شھرحاصل شود 

ای لذا وقتی اوآق. قطعات اوتمام دھکده ھای ماحول را مطيع ميسازند
وmيت ميشود، تصميم ميگيرد که موضوع را حل نموده و يک حملۀ 

آمادگی برای آن بسيارنيرومند وشجاعت وفداکاری . عمومی صادرميکند
سربازان قابل تحسين است، اما پس ازتصادمات سخت دو روزه، کندھار 

نتنھا تسخيرنميشود، بلکه کوچکترين پيشرفتی حاصل نميگردد، با آنکه 
يک احساس دلسردی دربين ارتش پارسيان . انجام ميشودچندين حمله 

شايع ميگردد، اما وقتی يک قطعۀ جديدا ايجاد شده ازقبيلۀ بختياری که 
خود را درموارد متعدد با تحمل سختيھا و دmوريھا متمايزساخته بود، 
مزيتی بدست ميآورد، اميد باقيماندۀ ارتش افزايش يافته وآنھا تحريک 

اين دستۀ دmوربا وجوديکه .  خويش را دو چند سازندميشوند تا مساعی
زيرطوفان مرمی قرارداشتند، با باmشدن بر سنگھای تقريبا عمودی و 

چسبيده بربرآمدگی آنھا، با رسيدن به يک ھمواری کوچک، ميتوانند 
آنھا با ريسمان وبازوھای قوی . بچندين برج درجانب شمال کوه باmبروند

 توپھا را بلند نموده وآتش خود را باmی تمام خود موفق ميشوند بعضی
برجھای ديگربگشايند، شکافی ايجاد شده ودرظرف شش ساعت، بختياری 

. ھا آنھا را دراختيارميگيرند؛ لذا شھروارگ مجبوربه تسليم ميشود
ميرحسين خان به قلعه باmی قلۀ کوه عقب نشينی ميکند، جائيکه او ھر 

ميتوانست يک مقاومت طوmنی ايجاد کند، حمله را موفقانه دفع نموده و
اگرسخاوت نادر مبنی بر وعدۀ نجات جان او ودادن يک درجۀ عالی در 

اين پيشنھاد نجيبانه باعث تسليمی او شده و . ارتش خويش باو نميبود
ميرحسين بعدا مخلصانه به مھاجم پارسی پيوسته و بيکی ازجنرالھای 

.دلخواه اوتبديل ميشود  
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ل کندھار، شاه پارس تدابيری جھت تحکيم قدرت خويش با تسخيرکام
اتخاذ ميکند، بخاطرجلوگيری باشندگان ازيک مقاومت مشابه که شجاعت، 
وسايل دفاع واستحکام محل شايد آنھا را تحريک نمايد که بارديگرمتوصل 

لذا اواستحکامات را تخريب نموده ومردم را به شھرجديدی انتقال . شوند
محاصره بفاصلۀ يک مرمی توپ از شھرقديم اعمار ميدھد که در وقت 

 سال بسيارکم 15اما باشندگان اين شھرجديد تقريبا برای مدت . نموده است
ميباشند، چون بمجرديکه احمدشاه سدوزی برتخت مينشيند، شھرسومی 

بفاصلۀ تقريبا يکنيم ميل بطرف شرق اعمارنموده وشھرنادرغيرمسکون 
.ميشود  

 
 و کندھار، بفاصلۀ کوتاھی کابل را نيزضميمه نادرپس ازتسخيرھرات

او با توانائی سياسی بزرگ . ساخته وباينترتيب آقای تمام افغانستان ميشود
و بخصوص شيوۀ سخاوت وبخشش که با مردم و روسای آنھا معامله 

 ھزار 16ميکرد، بطورکامل نيت نيک آنھا را تامين نموده ويک قطعه 
 آنھا ازبين کسانی استخدام ميشوند که .سوار دراين قلمروايجاد ميکند

 ھزارازقبيلۀ 4 ھزارازقبيلۀ ابدالی و12ادعای اوmدۀ ابدالی وغلزی دارند، 
فرماندھی )  غلزی2 ابدالی و8يعنی ( نفرازروسای قبايل10بتعداد : غلزی

اين ارتش را بعھده داشته وستاد ارتش به نورمحمد خان عليزی داده 
 تھاجمات نادررا ھمراھی نموده وبا قدرت تمام اين نيروھا درتمام. ميشود

آنھا بطورخاصی خدمات . درموفقيت ودرخشش اين فاتح نقش دارند
خبرداری انجام داده وارتش او را بھنگام بازگشت ازھند، ازنابودی کامل 

نجات ميدھد، وقتی او با دشمن درکوھھای ماحول پشاور مصروف شده و 
فاتح پارس دراينجا در . ه آمده ميباشددرتمام جوانب توسط خيبريھا بستو

بحرانی ترين وضعيت قرار داشته وخود را فقط با دادن پول زياد به 
خfصه، اين . کوھيان نجات ميدھد که گردنه ھا را بمقابل او بسته بودند

قطعات ابدالی وغلزی آنقدر وفاداری به نادرنشان داده و چنان خدمات 
mنی مدت، آنھا را نسبت به سربازان خود مھمی باو ارائه ميکنند که درطو

ترجيح داده و باعث تعصب وحسادت بزرگی دربين پارسيان ميگردد؛ 
 بقتل ميرسد، آنھا با درنظرداشت ھمان رنجش و 1747وقتی نادردر

با وجوديکه تعداد . غضب، اين قطعه دلخواه را مورد حمله قرارميدھند
 خويش را با يک عقب آنھا کم است، افغانھا مجبورميشوند مصئونيت

نشينی فوری درنظرگرفته وتحت فرماندھی نورمحمد خان به قلمروخود 
ليکن آنھا فورا تدابيری اتخاذ نموده وخود را از يوغ پارسيان . برميگردند
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رھا ميسازند که بھيچوجه کارمشکلی نبوده است، چون پس ازمرگ نادر، 
.درتمام امپراطوری اوھرج ومرج گسترش مييابد  

 
، )طوريکه فوقا گفتيم(اران افغان که درارتش پارسی خدمت مينمودندسرد

احمدخان سدوزی، ازنسل سدو و نماينده بنزد شاه عباس . ده نفربودند
وحاجی جمال خان محمد زی، ) دربين ايشان نخبه ترين فرد بوده(بزرگ

ازنسل محمد، يکی ازھمرھان سدو درترکيب آن ھيئت وبا نفوذ ترين آدم 
جربه آشکاربتمام اين روسا نشان داده بود که تا آنزمان، تفرقه ت. ميباشد

آنھا بيشترازقدرت دشمنان شان، آنھا را تحت انقياد مھاجمين مختلف قرار 
داده است؛ لذا آنھا سوگند ميخورند که سخت متحد باقی مانده ودر مدت 
.ديکماه کود يا نظامنامۀ قوانين را تکميل نموده وبه قوم خود اعطا نماين  

 
پس ازبازگشت قطعه افغان به کندھار، آنھا چند روزمصروف مسايل 
اجتماعی وخانوادگی ميشوند که مدت طوmنی ازآن دوربوده و روحيۀ 
اغتشاشی آنھا آرام ميگيرد؛ اما فورا بعلت ناخشنودی يا دسيسه بمقابل 

رئيس خود شورش نموده، رياست ستاد ارتش را از نورمحمد خان 
پس از . اينکه منشای او باندازۀ کافی نجيب نميباشدميگيرند بدليل 

برکناری اين شخصيت، سرداران عمدۀ قبايل ابدالی وغلزی مجلسی در 
 ميل 35، )حاm کشکی نخود(مقبرۀ شيخ سورک واقع دردھکدۀ نادرآباد

ازکندھار، برگذارميکنند تا دربارۀ ايجاد حکومت درافغانستان تصميم 
ه ميشود که پس ازاين، آميزش دربين قوم ايشان دراين جلسه موافق. بگيرند

 بايد رئيسی ازبين خود انتخاب کنند تا ھمه –و پارسيان ناممکن بوده 
مطيع او بوده ودرتمام عمليات نظامی واداری کمک شود که بدون آن 

اين توافق بدون . چانسی برای نگھداری استقfل وجود نخواھد داشت
نميآيد؛ ھرقبيله ميخواھد ادعای خود تاخيرو بدون مشکfت بزرگ بدست 

را برای تصاحب نامزدی تاج وتخت پيش کشيده وايجاد تفاھم دربين 
احمد خان . روسای قبايل بسياردوراز سازش يا سيرت متواضانه است

سدوزی که خانواده اش درھرات ميزيست، جائيکه او مورد توجه خاص 
يگذشت، با دقت بود، درھشت جلسۀ پرآشوب حاضربوده وبتمام آنچه م

درويشی که مواظبت مقبرۀ شيخ . گوش ميداد بدون اينکه چيزی بگويد
سورک را بعھده داشته ونظراوھميشه با احترام پذيرفته ميشود، شيوۀ 

محتاطانه احمد خان را مfحظه نموده واين مرد مقدس که با بحث ھای 
نس را پايان ناپذيروتکراری درجريان چندين روزخسته وبيزارشده، کنفرا
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چرا اينھمه پرگوئی دور و : "با نظرخود قطع کرده و به سرداران ميگويد
دراز؟ خدا احمد خان را يک مرد بسياربزرگ نسبت به ھمۀ شما آفريده 

لذا خدا را درنظرداشته . است؛ اوازجملۀ نجيب ترين خانوادۀ افغان است
پس ". دباشيد، چون قھرخدا باmی شما ميافتد اگرشما او را درنظرنگيري

ازاظھاراين جمfت با يک لحن بسيارقوی، يک خوشۀ جو را ازمزرعۀ 
آنجا برداشته وآنرا بشکل يک حلقه گل باmی سراحمد خان گذاشته ومی 

حاجی جمال خان که قدرتمند ترين سردار ". اين تاج شما ميباشد: "افزايد
ی دراين جلسه بوده وقرارمعلوم رای زيادی بطرف او بود، فورا ازادعا

خود بنفع احمدخان صرفنظرکرده وانتخاب اورا با تمام فصاحت اقناعی 
 برخورديکه برای او احترام عمومی افغانان را –خويش پشتيبانی ميکند 

سرداران با ديدن کسيکه بسيار بيعfقه بوده و بحيث شاه . حاصل ميکند
ی ايشان تعين شده، نمونۀ اورا تعقيب نموده و باو راضی ميشوند؛ آنھا م

بينند که احمد خان خاموش ترين آدم دربين ايشان بوده وھمچنان ھوشيار 
ترين شخصی که برای خودش ادعا نداشته ومھمتر ازھمه توسط شخص 

لذا اورا معتدل ترين، بيعfقه ترين ومناسب . سومی پيشنھاد گرديده است
.ترين نسبت بھمه دانستند  

 
 دريک مسجد 1747احمد خان پس ازکسب عنوان شاه درپايان سال 

کندھار تاجگذاری ميکند، محفل شادی وسرور بزرگی برپا گرديده و 
کfن ترين : تاجگذاری اوبسيارساده ميباشد. برای چندين ھفته دوام ميکند

مf يک مقدارگندم را برسرشاه جديد پاش داده وبه جلسۀ افغانھا اعfن 
قدرت شاھی اين تفويض نمادين . ميکند که اوبرگزيدۀ خدا ومردم است

، )ھروقتيکه يک رئيس را انتخاب ميکنند(ھنوزھم دربين قبايل افغان 
تعقيب ميشود؛ معنی ومفھوم اين مراسم آنست، کسيکه امانتدار قدرت 

.ميشود ازاقدامات اوفراوانی وکامگاری بوجود ميآيد  
 

افغانھا ھنوزدرجريان مراسم تاجگذاری ميباشند که آغا خان شيرازی، 
 خزانۀ نادرشاه در سند و پنجاب، با دو کرور پول رئيس گمرک يا

احمد شاه فورا اين . ، الماس و شال به کندھارميرسد) ليره1360000(
خزانه را تصرف نموده وآنرا دربين افسران، افراد ارتش ومستخدمين 

حکومت توزيع ميکند؛ اين سخاوت بزرگ، نقش بزرگی نسبت بھمه 
قبايل . فۀ آينده اوبازی ميکندفضايل شخصی ومنشای نجيبانۀ اودرحر

زيادی که تا ھنوز انتخاب اورا تائيد نکرده اند، ولی روسای ايشان شامل 
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اين سخاوت اند، خود را باين شخص وصل نموده واوازاين احساس 
يکدلی جھت تحکيم قدرت خود استفاده کرده ودرجريان اولين سال سلطنت 

اين . سخيرکابل مارش ميکندخود لشکربزرگی ايجاد نموده ومتعاقبا برای ت
 ھزار فاميل پارسی 12عمليات تھاجمی زياد آسان نميباشد، زيرا نادرشاه 

مستقرساخته بود؛ اما احمدشاه ازطريق ) ارگ اين شھر(را درباmحصار
طرفداران خويش به تفاھم مخفی با آنھا ميپردازد، با وعدۀ اينکه روسای 

نتی سھيم بوده ودرتمام موارد ايشان درتمام مقرريھای رسمی ومنافع سلط
پارسيان باشندۀ کابل بنام قزلباش ياد (برپايه مساوات برخورد خواھند شد 

ميشوند، چون آنھا قسمتی ازھفت قبيلۀ ترک بودند که جانبداری ازشاه 
اين شاه بخاطر تمايزايشان، . اسماعيل، موسيس صفويان را پذيرفتند

" کله سرخ"ام ايشان قزلباش يعنی يکنوع کfه سرخ بآنھا داده بود؛ لذا ن
اين ھفت قبيله شامل اوستاجالو، شاملو، نيکالو، بھارلو، زولقدر، . ميباشد

). قاجاروافشارميباشند  
 

باوجود اين ارتداد، ناصرخان حاکم کابل، شناسائی احمدشاه را با لجاجت 
رد کرده وھرچه دراختياردارد برای استخدام گارنيزيون ازبين ھزاره ھا 

يوزبيکھا بکار ميگيرد، اما با بيھودگی و نوميدی، درآخرنميتواند بمقابل و 
. افغانھا ايستادگی نموده وپس ازيک تصادم ضعيف به پشاورفرارميکند

احمد شاه بعدا کنترول کابل را بدون کمترين مخالفتی بدست گرفته و 
شخصی را بحيث حاکم مقررميکند که بسيارھوشيار و وفادارباو بوده و 

ررا به تعقيب ناصرخان ترک ميکند؛ ناصرخان که تعداد زياد پيروان شھ
خود را ترک نموده وميبيند که يک مقاومت طوmنی فقط ميتواند برای او 

.کشنده باشد، پشاوررا به افغانھا تسليم نموده وبه احمدشاه بيعت ميکند  
 

احمدشاه ميداند جنگ برای مردميکه باmی آنھا حکومت ميکند، يک 
رت است؛ خصلت سرکشی وياغيگری آنھا ورقابت وھمچشمی که ضرو

دربين قبايل مختلف وجود دارد، اگربيکاروغيرفعال باقی بمانند، بطور 
يقين باعث ايجاد بی نظمی بمقابل دولت وايجاد خطربمقابل قدرت رو به 

درپھلوی آن، سلطنت افغانھا بايست اساسگذاری شود که . افزايش اوميشود
احمد . ای آن تا اينزمان توسط ھيچکسی تعين نشده استمحدوده ومرزھ

شاه تصميم ميگيرد اين محدوده را تا ھرجا که يک قبيلۀ افغان يافت 
ميشود، وسعت بخشد وبخاطرتحقق اين ھدف، اوديگردرپشاوربيشتر از 

آنچه برای مطيع ساختن وتنظيم قبايل باشندۀ نواحی کوھستانی اين وmيت 
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؛ زمانيکه او متيقين ميشود ھراس بيشتری از ضروراست باقی نميماند
جانب مخالفين وجود ندارد، اندوس را عبورنموده وبمقابل mھورمارش 

.ميکند  
 

حيات هللا خان پسرذکريا خان که توسط نادرشاه بنام شاه نوازخان ملقب 
شده وجانشين پدرش درحاکميت اين شھراست، با شنيدن تمايل احمدشاه، 

اوھمچنان . به فاصلۀ کمی درشمال mھورسنگرميگيردارتشی تھيه نموده و
نام قبيلۀ است (نامۀ عنوانی مغول اعظم دردھلی، احمدشاه گورگانی 

نوشته واورا ازپيشروی ) مربوط به تيمورلنگ وھم ميرزا بابرواوmدۀ او
درمورد تسخيرکابل و پشاور، ازطرح : احمدشاه سدوزی مطلع ميسازد
درمورد ھند درسرميپروراند؛ و بنا براين، ھای او درمورد mھوروآنچه 

امپراطورمغول تمام خواستھای او را پذيرفته و . خواستار کمک او ميشود
ساmرmھوربا متيقين . درراس ارتشی برای ھمکاری حيات هللا ميشتابد

چون فکرميکند وقتی احمدشاه (شدن ازاين امر و بدون انتظاربرسيدن او
ان قوی دارد جرئت نخواھد کرد تا بمقابل سدوزی متوجه شود که اوپشتيب

، بيک نمايش جسورانه باميد متوقف ساختن او )اوبخت آزمائی کند
مگرافغانھا . پرداخته وقرارگاه خود را به ساحل چپ چيناب انتقال ميدھد

حرکت خود را سريع يا کند نساخته و بزودی ) طوريکه اوتوقع داشت(
ريا بسيارزياد ومتورم باست، ھردو بمقابل اوميرسند؛ اما ازاينکه سطح د

ارتش مجبوراند منتظرپائين آمدن سطح آن شوند، قبل ازاينکه بتوانند حمله 
بيحوصلگی شاه افغان بطورخاصی زياد است، چون ميخواھد قبل .  کنند

ازاينکه مغولھا برسند با دشمن مقابله نمايد، زيرا اوازرسيدن آنھا باخبر 
ظامی اورا مجبورميسازد تا برای چندين روز بوده، اما نيازپلھای موقت ن

او سواره خود را بطورمستقيم دريک نيمه شب وسکوت . عاطل بماند
کامل بکارانداخته و دريک نطقۀ چند فرسنگ باmترازقرارگاه دشمن از 

احمدشاه ميخواھد مستقيما بطرف mھورحرکت کرده . دريا عبورميدھد
ايد و نظارت دشمن را با گذاشتن وآنجا را با يک حمله ناگھانی تسخيرنم

. پياده خويش درساحل راست و درساحۀ ديد آنھا، گمراه ومغشوش سازد
چون ارتش شاه نوازخان، بفکراينکه تمام : پيش بينی او به تحقق ميپوندد

ولی . ارتش افغان را درپيشروی خود دارد درامنيت کامل بخواب ميروند
 با سواره خويش بطرف مرکز روز بعد حاکم پنجاب ميداند که احمدشاه

لذا با گذاشتن پيادۀ خود بمقابل دشمن، با عجله . mھور مارش نموده است
بدنبال ايشان آمده ودرروزبعدی درنيمه راه بين چيناب وشھرباھم مواجه 
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ميشوند؛ اما با اجرای عمليات اکتشافی ودريافت تفوق تعداد دشمن، او 
ميکند که توسط تپه ھای جرئت حمله را نکرده و درجانب اوحرکت 

مسلسل حمايه شده وازجانب جنوب توقع پيوستن با گورگانی ھا را دارد 
.که بکمک اومارش مينمودند  

 
شاه افغان واضحا حرکت دشمن را ديده و با درک ھدف او، طرح تازۀ در 

اواجازه ميدھد که شاه نوازحرکت قفائی خود را بدون . ذھن اوخطورميکند
 دھد؛ اما وقتی او را دريک فاصلۀ دورترازخود ميبيند، ھيچ مخالفتی ادامه

احمد از راه خود برگشته، باmی پياده سيکھا درچپ چيناب حمله نموده، 
او . آنھا را کامf نابود و توپخانه آنھا را با مقدار زياد غنايم بدست ميآورد

بعدا پياده خود را به ساحل راست دريا عبورداده و سريعا بطرف mھور 
.کت نموده و آنرا بدون مشکلی تسخيرميکندحر  

 
شاه نوازخان با شرمساری بنزد متحد خود فرارنموده ودmيل پيروزی آنھا 

را کثرت، شجاعت وھوشياری افغانھا توجيه ميکند؛ اين اظھارات بی 
تدبيرانه وغيرمحتاطانه اوباعث دلسردی دربين افسران مغول گرديده و 

متفقا طرفدارجنگ بودند، به ميfن شديد صلح تمايfت آنھا که تا اينزمان 
.تبديل ميشود  

 
احمدشاه سدوزی پس ازتسخيرmھوروسپردن آن بمواظبت يک گارنيزيون 
انتخابی، بصوب احمد شاه گورگانی مارش ميکند، اما با پيمودن نيمه راه 

که اورا ازامپراطورمغول جدا ميسازد، نمايندۀ او را مfقات ميکند که 
احمد شاه سدوزی پس ازترديد زياد . اد صلحجويانه اوميباشدحامل پيشنھ

ارادۀ صلح ميکند، چون چانسھای جنگ که او بايد بآن ميپرداخت بسيار 
بزرگ است؛ زيرا قدرت اوھنوزدرحال جوانه زدن بوده؛ او حتی با 

درنظرداشت وضع قلمروخودش ھنوزھم بدون مشکfت نميباشد؛ لذا او 
ی است که بخت خود را درمسايل جزئی جنگ فکرميکند اين بی احتياط

آزموده وموافقه ميکند تمام وmيات پنجاب که قبf تحت فرمان نادرشاه بود 
منحيث جھيزيه يک شاھدخت مغول دردست افغانھا باقی بماند که چندی 

تمام . بعد با شھزاده تيمورميرزا پسردوم احمد شاه سدوزی ازدواج ميکند
حل چپ اندوس دراختيار مغول مانده ودريای مناطق ماورای ستليج درسا

، معاھدۀ در 1750درسال . اندوس خط مرزی بين دو امپراطوری ميشود
اينمورد توسط ھردو جانب بامضا ميرسد؛ شھزاده سدوزی پس از تعين 
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حاکمان درفتوحات جديد خويش به کندھاربرميگردد، جائيکه تعداد زياد 
وافتخاراتی که جديدا بدست آورده سرداران افغان با حسادت ازقدرت شاه 

آنھا فيصله . بود، بطورمخفيانه تfش ميکنند تا مردم را بمقابل او بشورانند
ميکنند که بمجرد رسيدن به پايتخت، اورا بقتل برسانند، اما شاه چند لحظه 
قبل ازاينکه آنھا اين اقدام را عملی نمايند، مطلع شده، با استحکام وحضور 

رھبراين نقشه، ھمان نورمحمد خان عليزی . يم ميشوندفکری اوکامf عق
است که بھنگام برگشت افغان ھا از پارس ازفرماندھی ارتش برطرف 
ساخته شده واحمدشاه به اوعنوان مير يا شھزاده افغانھا را اعطا کرده 

بود؛ ھمدستان او محبت خان، قيدوخان وچند افغان غيرمھم ديگربودند که 
جا با ده نفرازھر قبيلۀ که عميقا موارد توافق قرار با دستھای جfدان يک

اين اولين اعدامھا است که بفرمان احمد شاه صورت . گيرد، نابود شوند
گرفته و تعداد زيادی ازروسا نگران بودند که اوشايد درمواقع ديگرعين 
تدابيرشديد را بمقابل خود آنھا اتخاذ نمايد، لذا حق او را درمورد سزای 

پس ازاجرای اعدامھا، آنھا اين سوال را . ناقشه ميدانستندمرگ مورد م
پيش ميکشيدند آيا مجازات قصاص بايد به شاه و خانواده اش تطبيق شود 
يا نه؛ آنھا ھمچنين خواستارمحدود ساختن قدرت او يا تابع ساختن او به 

تصويب ايشان شدند؛ اما احمد شاه اين احساس روسا را قويا سرکوب 
ت وعدالت او بزودی باعث ايجاد آرامش درمناطق تحت نموده، قاطعي

.سلطۀ او ميگردد  
 

با اطمينان به نتايج خوب اين اقدامات، او بفکراشغال خراسان ميشود، 
درآنزمان، شاھرخ . پروژه ايکه اوپس ازتخت نشينی برسرميپرورانيد

نواسۀ نادر، شاه اين وmيت است، جائيکه او خود را بمشکل پس از 
مخالف عمدۀ اومومين خان حاکم . زرگ روسا مستقرساخته بودمخالفت ب

چناران بود که حتی درتسخيرمشھد موفق بوده وازارتش ميخواست که 
اورا شاه پارس بخواند؛ اما پس ازاينکه قدرت مستقل را چند روزدردست 

دارد، مورد بدگمانی سربازان قرارگرفته، باونافرمانی کرده واورا 
اين حادثه شاھرخ را توان ميبخشد تا حقوق خود . محکوم به مرگ ميکنند

را اعاده کند؛ بآنھم ارضای او بدون شائبه نميباشد، چون روسای زيادی 
دارای عين ھدف مومين خان بوده و باعث گسترش ھرج ومرج درتمام 

لذا احمد شاه فکرميکند برای ھدف او، . حصص خراسان شده بودند
 ھزارنفری 70 با يک ارتش 1750مساعد ترين فرصت است؛ اودرسال 

حاکم ھرات عرب سرداراميرخان است، . بطرف اين وmيت مارش ميکند
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يک فرماندۀ قديمی توپخانه درزمان نادرشاه که حاکميت اين شھررا بنام 
شاه رخ ميرزا دردست دارد؛ چون رئيس فکرميکند قوت کافی برای 

قرارداده وبا يک مقابله با افغان ھا ندارد، ارگ را دريک حالت دفاعی 
برای . گارنيزيون افراد انتخابی درداخل ديوارھای آن سنگرميگيرد

مردمان شھرکه آمادۀ دفاع بودند، فرمان ميدھد که پول، تدارکات وسfح 
توزيع شده وقاصدی بنزد شاه رخ ميرزا فرستاده وتقاضای کمک فوری 

.مينمايد  
 

ی آن تحمل نموده  ماھه را بشکل حماس14 باشندگان ھرات يک محاصرۀ 
 بارمطالبه شده وغالبا توسط شھزاده 20وھميشه منتظرکمکی ميباشند که 

وعده داده ميشود که بزودی بآنھا ميرسد؛ ولی بعلت پوره نشدن اميدھا و 
مواجه شدن با بزرگترين تنگدستی، با صfحديد تسليم شده ودروازه ھای 

.شھر را ميگشايند  
 

راست، تصميم ميگيرد آخرين کوشش اميرخان که ازارگ ناظرسقوط شھ
خود را دردفاع شھرانجام داده و با دسته کوچک خود داخل حومه ھای 

شھرميشود؛ اما با مورد حمله قرارگرفتن درپيشروتوسط افغانھا ودرعقب 
توسط يکتعداد ھراتيانی که طرفدارآنھا بودند، سربازان اوبزودی نابود 

 باقی مانده بودند به افغانھا  نفريکه درارگ50. شده واميربقتل ميرسد
.تسليم شده وجان خود را نجات ميدھند  

 
شاھرخ ميرزا بعلت مشکfت ماحول که تحت کنترول او نبود نميتوانست 
بکمک اميرخان بشتابد، چون اوبسختی توانائی نگھداری خود درمشھد را 

. داشته وموقعيت اوتوسط تعداد زيادی ازرقيبان مورد مناقشه قرارداشت
يس ستاد يوسف خان باmخره ميتواند تمام آنھا را شکست دھد اما اين رئ

رئيس شجاع ووفاداردرجنگی گيرميماند که بين سربازان او و دوشھزادۀ 
يکی ازآنھا بنام ميرعليم مربوط يک قبيلۀ عرب . خراسان بوقوع ميپيوندد

اين خانھا . سيستان است وديگری، جعفرخان رئيس ناقلين کردھای بيرجند
پس ازقتل يوسف خان، مشھد را تسخيروشاھرخ را اسيرميسازند؛ اما آنھا 

در . نميتوانند برسرتقسيم قدرت وغنايم موافقه نموده و بمقابله ميپردازند
پس از تامين منافع خود، . اين تصادم ميرعليم پيروزشده وآقای شھرميشود

امات را اوآمادگی ميگيرد تا بمقابل احمدشاه سدوزی مقاومت کند، استحک
ترميم، تدارکات را تامين و پس ازواگذاری دفاع آن به باشندگان که به 
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باوراوميتوانند اعتماد شوند، مشھد را ترک گفته واراده ميکند درصورت 
اما دراين تfش اومايوس ميشود، چون بھنگام . ممکن به ھرات حمله کند

ارمحافظين رسيدن به تربت شيخ جام اوبا ديدن شھزاده تيمورميرزا درقط
اما با . پيشروارتش افغان که بطرف مشھد مارش ميکند، متحيرميگردد

بھبودی ازاولين احساس حيرت دراين حادثۀ نامناسب، ميرعليم با دmوری 
 3زياد باmی دشمن حمله نموده و يکمقدار پيشروی ميکند؛ اما يک قطعۀ 

ندھی ھزار سواره بلوچ که توسط ناصرخان رئيس کfت بلوچستان فرما
. ميشود، باعث بی نظمی در صفوف اميرشده وارتش اورا پارچه ميسازد

ميرعليم فورا مفکورۀ نگھداری مشھد را کنارگذاشته و بجھت قاين به 
.قبيلۀ خود عقب نشينی ميکند  

 
نصرهللا خان پسرشاھرخ که با يک دستۀ کوچک سواره در ميدان قرار 

ھد شده، پدرخويش را رھا دارد، وقتی اين خبرخوش را ميشنود، داخل مش
احمدشاه که مشتاق پايان اين . ساخته و او را درراس امورقرارميدھد

تھاجم است، درويش علی خان ھزاره را بحيث حاکم ھرات تعين نموده و 
يکجا با محافظين پيشرو و باقيماندۀ سربازانش، پس ازچند روزبپای 

موده وقويا به ديوارھای مشھد رسيده، درتمام جوانب سرمايه گذاری ن
اما حمfت او با قوت طرد شده و در جريان چندين . محاصره ميپردازد

ماه، ضايعات قابل توجھی را متقبل ميشود که نميتواند با ھيچ موفقيتی 
شبی با وجود نظارت ودسپلين احمدشاه، نادرميرزا يا . جبران نمايد

ا ھجوم آورده نصرهللا خان در راس چند سواره انتخابی به قرارگاه افغانھ
وتا وقتيکه تعداد زياد دشمنان خود را قلع ) چيزيکه توقع آن بسيارکم بود(

ارتشھای آسيائی ھيچ درکی ازاين . وقمع نميکند، عقب نشينی نميکند
ندارند که چگونه خود را ازحمfت شبانه بواسطۀ جابجا نمودن محافظين، 

دشاه ھميشه توسط اين دروازه يا نظام قراول دفاع نمايند؛ لذا قوتھای احم
تاخت وتازھای متحيرميشود که زيرکانه پيش برده شده وآنھا را بسيار 

مميش خان زعفرانلو حاکم چيناران که خود را به . غمگين ميسازد
سرنوشت نواسۀ نادر وصل کرده بود، پشتيبانی عظيمی باوميدھد؛ اوشھر 

 افغانھا انجام را با تدارکات تامين کرده، سواره اوحمfت روزانه برعقب
با وجوديکه تعداد . داده، ماحول شھر و قرارگاه  آنھا را غارت ميکنند

 ھزارنفرميرسيد، ھرگزتوانائی ازپا درآوردن 60ارتش محاصره کننده به 
ويا حمfت جدی باين دسته کوچک سواره را نداشتند که چنين ضربۀ 

 ماه وضع 4درجريان .  نفربودند1000سنگين آورده وتعداد آنھا کمتراز
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بدين منوال باقی ميماند، تا اينکه احمدشاه که انتظار مواجه شدن با چنين 
مقاومتی لجوجانه را ندارد با ارائه پيشنھادی راضی ميشود که محاصره 

مشھد را بشرطی پايان دھد که پسرش سنجرميرزا باو برگردانده شود که 
د شاه را که چندين اقارب احم. پس ازمرگ نادرشاه اسير پارسيان بود

اميرخان با خود ازھرات برده بود نيزمسترد نموده وھم دربدل پول زياد، 
.شاه افغان موافقه ميکند که از آنجا عقب نشينی کند  

 
پس ازتکميل بموقع اين شرايط، احمدشاه بدون زحمت دادن بعقب خويش، 
بيکبارگی بمحاصرۀ شھرمستحکم نيشاپورميپردازد که دريک جلگه بسيار 

اين . خيزقرارداشته وارتش اوبآسانی ميتواند اعاشه دريافت نمايدحاصل
 يکی، عباس –شھرتوسط دوشخص دارای عين صfحيت اداره ميگردد 

 ھزارخانواده بوده، دراطراف 10قلی خان مربوط قبيلۀ بيات که تعداد آنھا 
نيشاپورزندگی کرده وپشتيبانی آنھا را با خود دارد؛ ديگری حاجی سيف 

 بومی شھربوده وھردو مصمم بودند که مقاومت نيرومند نشان الدين که
احمدشاه بطورساده با سرمايه گذاری محل راضی شده و باساس . دھند

اين شخص درنامۀ خود . وعدۀ سيف الدين، محاصره را بتعويق مياندازد
به شاه افغان ميگويد که بمجرد رسيدن احمدشاه، سfح خود را بزمين 

ده که بيکمقداروقت ضرورت دارد قبل ازاينکه بر ميگذارد؛ اما اوفزو
اين . لجاجت عباس قلی خان غالب گردد که تصميم به جنگ گرفته است

حاجی زيرک ومکاربا چنين عملی ميخواھد وقت کمائی کند وفرمانروای 
افغان فريب اورا ميخورد، چون آنقدرمذاکره را طوmنی وبه دفع الوقت 

د، قبل ازاينکه اوسنگرھای خود را بازکند؛ ميگذراند که زمستان فرا ميرس
 برف سنگينی برزمين افتاده، ارتش بزودی محتاح تدارکات بوده و 

باmخره شدت سرما . سردی و گرسنگی تلفات زيادی بر ارتش ببارميآورد
باندازۀ ميشود که حيوانات باربری تلف شده وافغانھا مجبورميشوند که 

افغانھا پس . پخانۀ خود را ترک گويندخيمه ھا، بارومحموله، مھمات وتو
از تخريب آmت و وسايل، آنھا را به کاريزھا انداخته وبا گذاشتن خطوط 

بخش ديگر . طوmنی اجساد ومحموله درمسيرخويش عقب نشينی ميکنند
ارتش آنھا که بمقابل علی مراد خان، رئيس تبوس فرستاده شده نيزتقريبا 

مشيرفرارميکنند ازشدت سرما ھfک نابود ميشوند؛ آنھائيکه اززخم ش
ميشوند؛ شدت سرما بحدی ميباشد که بھنگام توقف آنھا درکافرقلعه حدود 

 ھزارسربازاحمد دريک شب جان داده ودر روزبعدی تقريبا بعين 18
. تعداد بھنگام عبورازھريرود، درنزديکی شھرکوسان ھfک می گردند
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شکسته وآنھا را درکام دريائيکه يخ بسته است، درزيرازدحام فراريان 
خود فرو ميبرد؛ آنھائيکه ازراھھای ديگرعقب نشينی نمودند نيز بخت 

سردارجمعه خان که فرماندۀ اين تھاجم بود، يک طرح . خوبتری نداشتند
خfصۀ آنرا باقی ميگذارد، يکی ازحوادثی که ارزش ياد آوری داشته و 

ه از شدت سرما ولذا اوميگويد بخاطر وقاي. بينظيردر تاريخ معلوم ميشود
ازمرگ که پيامد آنست، طريقۀ پيشنھاد ميکند که مورد قبول واقع می 

گردد؛ شکم تعدادی شتران خويش را دريده ودرداخل آن با يک کمپل يا 
، ھرشب ) شتردربين آفتاب نشست وآفتاب برآمد17با کشتن (پتوميپيچند

اجعۀ اين ف. قسمت خود را گرفته وباين طريق ازيکی بديگری ميروند
عقب نشينی تا زمانی ادامه مييابد که بقايای نيرو ھای افغان به ھرات 
ميرسند، آنھائيکه ازصفوف ارتش درخشان احمدشاه زنده مانده بودند 

پس ازچند . تعداد ناخوش وتيره بختی که شباھت زيادی به اسکليت داشتند
 خان روزيکه احمد شاه به شھرميرسد، درک ميکند که حاکم درويش علی

با استفاده ازموقعيت پريشان و تنگدستی او، توطيۀ دستگيری وغصب 
قدرت او را چيده است؛ اما احمد با پيشبينی نيت و ارادۀ او، فرمان 

دستگيری وزندانی ساختن اورا صادرنموده وپسرخود تيمور ميرزا را 
بعوض او حاکم تعين ميکند؛ بعدا بخاطراستخدام نيرو برای ارتش خود 

. ندھارحرکت ميکندبطرف ک  
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  محاصرۀ دوم نيشاپورتوسط احمد شاه– 7فصل 
 

َمحاصرۀ دوم نيشاپورتوسط افغانھا، بخشندگی اشغالگر، سرمايه گذاری مشھد، جنگ کاخک،  َ
مرگ عليمراد، تسخير تون و تبوس، کمينگاه، معاھده با شاھرخ، عقب نشينی احمدشاه به 

يکھا، تسخيربلخ، خلم وغيره توسط بيگی خان، اسدخان غلجی، ھرات، کمپاين بمقابل يوزب
موفقيتھای او درپارس، شکست کريم خان، حمله به اسدخان درکوھھا، آخرين تfش افغانھا 

برای پيوست ساختن پارس، اغتشاش ناصرخان بلوچ، جنگھای پرينگوز و ميستوک، محاصرۀ 
مدشاه به ھند، شورش مھراتاھا، کfت، ارائه شرايط مناسب توسط ناصرخان، پيشروی اح

عزل احمدشاه گورکانی، کشتن عالمگير، گرفتن تاج وتخت مغول توسط غازی خان، رسيدن 
احمدشاه سدوزی به mھور، مارش بسوی دھلی، شجاع الدولت، گذرگاه بار، فراردmورخان و 

خان، سرکوب زال بيگ، واگذاری حقوق شاه عالم به انگليسھا، اغتشاش درکندھار، عبدالخالق 
اغتشاش توسط عبدهللا خان، مارش احمدشاه بسوی پشاور، رسيدن به کندھار، اعدام زال بيگ، 

فراردmورخان به ھرات، تقررتيمورميرزا بحيث نايب السلطنه، دmيل احمدشاه دراينمورد، 
.مرگ احمدشاه، ياقوت خان، اعfميۀ سرداران برای سليمان ميرزا، خصايل احمد شاه  

 
+ + + 

 
 با رفع کامل فجايع قبلی، بتھاجم دوم خود بطرف 1751احمد درسال 

 پوند 6ھربيتمنت معادل (ھرسوار با خود دوبيتمنت . خراسان ميپردازد
آھن برای ريخته گری انتقال ميدھند که تحت نظارت مستقيم ) انگليسی

محاصرۀ اين شھربا قدرت زياد . خودش بپای ديوارھای نيشاپورميرسد
ته ميشود؛ شاه افغان يک توپ را درمحل ريخته گری ميکند که براه انداخ

مدت يکماه .  پوند انگليسی را پرتاب کند427ميتواند يک مرمی بوزن 
برای ريخته گری، سوراخکاری ونصب اين توپ ھيوm باmی عرابه آن 

اين توپ زمانی فيرگرديد صدای سھمگينی توليد نموده، . دربرميگيرد
. ا فروريزاند، ليکن پس ازاولين انداخت منفجرگرديدديوارھا وخانه ھا ر

شھريان نيشاپورغافل از اين حقيقت، آنقدرازتخريب اين مرمی وحشت 
زده شدند که چندين رئيس خود را بنزد احمدشاه فرستادند تا تسليمی خود 

عباس قلی خان که ارگ را دراختيارداشت، اين تسليمی . را اطfع دھند
جرد ورود افغانھا بشھر باmی ايشان حمله ميکند؛ را قبول ننموده و بم

مگراوفورا عقب زده شده ومجبوربه درخواست شخصی برای بخشش 
احمد شاه اورا بحيث اسيردرقرارگاه خود نگھداشته و متعاقبا او . ميشود

فاتح افغان با درک استعداد فوق العاده وگرايش : را با خود بکابل ميآورد
 مورد اعتماد قرارداده و خواھرخود را به صادقانه او، اين شخص را

ازدواج اودرميآورد؛ اوھمچنان يکی از دختران خويش را به پسرعباس 
باينترتيب با . قلی داده واو را بحيث حاکم نيشاپوربه آنشھرميفرستد
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استقرارقناعتبخش قدرت خويش درآنجا، احمدشاه بفکرحمله بمقابل 
ين دومی اش درخراسان شاھرخ ميرزا وپسرانش ميشود که درکمپا

درعين زمان . دشمنی نموده و مشھد را بار ديگربه محاصره ميگيرد
اويک سپاه سواره تحت فرماندھی سردارجھان خان و ناصرخان کfت 

اعزام ميکند تا نواحی تون و تبوس را مطيع ساخته وانتقام شکست افغان 
 شده ھا را بگيرد که درجريان سال قبل توسط علی مراد خان متحمل

اين سرداران عمليات را با تاراج آن منطقه آغاز نموده وبعدا بمقابل . بودند
يک قريه کوچک درجوارخرم (حاکم تبوس مارش ميکنند که در کاخک 

بھم برخورد نموده و يکی از سخت ترين وخونين ترين جنگھای رخ ) آباد
 است ميدھد که درتاريخ سالنمای پارسيان يافت ميشود؛ شدت جنگ باندازۀ

که وقتی مھمات آنھا تمام ميشود، از اسپھای خويش پياده شده وبا شمشير 
ھای خود تا کشته شدن علی مراد بجنگ ميپردازند؛ اين قضيه سرنوشت 
جنگ را رقم زده وباقيماندۀ افراد او که عمدتا قبايل عرب بودند مجبور 

 قسمت اعظم افتخار اين پيروزی بطورخاص مربوط به. بفرار ميشوند
.شھامت ناصرخان وبلوچھای اواست که ھمانند قھرمانان عمل کردند  

 
پس ازاين، افغانان اختيارتون وتبوس را بدست آورده وانواع استبداد و 

آتش و شمشير بکار افتاده، : مظالم برباشندگان اين شھرھا روا ميدارند
تجاوز، کشتار، غارت و ويرانی بآن عfوه ميگردد؛ آنھا پس از افراط 

. اينموارد، بقرارگاه شاھی برگشته و مقدارزياد غنايم با خود می آورنددر
زمانيکه سرداران احمدشاه مصروف اين پيروزيھا اند، اوبا شدت بيشتری 

باmی محاصرۀ مشھد فشارميآورد، اما تا اينزمان دارای بخت خوبتری 
 باشندگان که با تعصب مذھبی تحريک شده بودند. نسبت بسال قبل نميباشد

با تھوردفاع نموده وافغانھا متقبل تلفات سنگينی ميشوند؛ منابع روزانه آنھا 
 2باينترتيب احمد مجبور ميشود . بپايان رسيده وتدارکات ناياب ميگردد

ھزارسواره خويش را بطرف سبزوار و شاھرود بوستم، جھت تھيه آذوقه 
ھند با آنھا دراين برنامه ريزی کامf موفق گرديده و می خوا. بفرستد
 حيوان مملو ازبارغارت وغنايم به قرارگاه برگردند که اکثرا باعث 2500

زحمت زياد وتعويق آنھا شده و بھنگام رسيدن به عباس آباد مورد کمين 
 سوارقاجارازحوالی استرآباد سھم داشته 1500قرارميگيرند، دراين حمله 

اين جنگ کشته يا تعداد زياد افغانھا در . وتمام آنھا را تار و مار ميکنند
اسيرميگردند؛ غنايم بدست قاجارھا افتيده وزندگان که تعداد آنھا به کمتر 

.ازيکھزارنفرميرسد به قرارگاه افغانھا بازميگردند  
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احمدشاه با ديدن عدم موثريت تfشھايش درتسخيرمشھد وبا ترس ازفرا 

امد، رسيدن زمستان که درحال تقرب بوده وشايد به تکرارفاجعۀ قبلی انج
اينھا عبارت بودند از . شرايط ارائه شده توسط شاھرخ ميرزا را ميپذيرد

اينکه احمد او را بحيث صاحب اختيارخراسان گذاشته ودرمقابل روسای 
جاه طلب وmيات پشتيبانی کند، درمقابل شاھرخ بايد تابعيت اورا پذيرفته، 

بوده ونواحی سکه بنام او زده، فرمانھا وديگراسناد رسمی با مھراومزين 
معاھدۀ براين مبنا عقد . تربت شيخ جام، تربت حيدريه و خاف باوداده شود

پس ازآن احمدشاه فکرميکند به ھرات . وتوسط ھردوجانب بامضا ميرسد
برگشته وبا قدرتی که حاm بدست آورده بمقابل نقشه ھای جاه طلبانۀ اسد 

 بحث قرارخواھد خان، يک رئيس افغان تدابيری اتخاذ کند که بعدا مورد
گرفت، جائيکه او خود را مشغول اصfحات متعددی درارتش و اداره 

دراين زمان است که او بيگی خان يکی ازوزرای خويش را . ساخته است
ميفرستد که }آمو{با ارتشی جھت مطيع ساختن مناطق اطراف اکسوس 

 سلطۀ باشندگان آن يوزبيکھا، ھزاره ھا و چند خانواده افغان بوده وتاکنون
بيگی خان پس ازچند زدوخورد نچندان جدی، ميمنه، . اورا نپذيرفته بودند

اندخوی، آقچه، شبرغان، سرپل، بلخ، خلم، بدخشان و باميان را تسخير 
اونواحی تسخيرشده را تنظيم نموده و با تقرر حاکم و گذاشتن : ميکند

، يکتعداد سرباز بخاطرترس ووحشت باشندگان آن به کندھاربرميگردد
جائيکه احمدشاه قبf رسيده واين سلطان جھت قدردانی ازخدمات بيگی 

.خان باين وزيرعنوان صدراعظم را اعطا ميکند  
 

طوريکه قبf ذکرگرديد با منزوی ساختن خراسان از پارس و واگذاری 
ھدف احمد خان اين ) بحيث دست نشاندۀ خود(آن دراختيار شاھرخ ميرزا 

د خان، يک سردارافغان و مربوط قبيلۀ بود تا خود را ازطرحھای اس
پس ازمرگ نادر اين سردار باندازۀ کافی خوش . غلزی حفاظت نمايد

بخت بوده وميتواند قدرت خويش را درآذربايجان حفظ نمايد، وmيتی که 
اومردی بسيار با استقامت، شجاع ودارای فکر روشن . اوحاکم آن است

، انصاف و جانبداری او از نسبت بھمه افراد قوم خود ميباشد؛ عدالت
او با ديدن . شيعيان باعث ميشود تا طرفداران زيادی بدوراو جمع شوند

قدرت و شھرت روزافزون خود، بصورت آشکارا عزم خود را برای 
تصاحب عراق، خراسان وحتی پيشروی بسوی افغانستان وعزل احمدشاه 

بيلۀ غلزی اعfم نموده و او را غاصب تاج و تختی ميداند که مربوط ق
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 بوقوع می پيوندد، 1753است؛ اما او بعلت حوداث متعددی که درسال 
کريم خان . ازمارش بطرف شرق جلوگيری نموده وبه عراق برميگردد

مربوط قبيلۀ زند پس ازاستقرارقدرتش درفارس و ديگر وmيات جنوبی 
پارس، با استفاده از نفرت عمومی مردم بمقابل نام افغان، لشکربزرگی 

اھم نموده و بمقابل اسد خان مارش ميکند تا اورا ازمرزھای پارسيان فر
اين رئيس که تا دامغان پيشروی ميکند برگشته وبا دشمن خود . دورسازد

اوفورا حمله نموده و با چنان موثريتی کريم خان . درقزوين مقابل ميشود
را شکست داده و تعقيب ميکند که مجبورميشود اصفھان وشيراز را بدون 

کريم خان متعاقبا به کوھھای جنوب پارس . کمترين مقاومتی ترک گويد
عقب نشينی ميکند تا خود را ازتعقيب بيشتراونجات دھد؛ با دلسرد شدن 

ازاين شکست وعقب نشينی بنقطۀ ميرسد که به ھند پناھنده شده وبزندگی 
آسوده ادامه دھد، تا اينکه توسط رستم سلطان رئيس ناحيۀ خيشت ازاين 

اين رئيس به کريم خان اطfع ميدھد که . م منصرف ساخته ميشودعز
اسدخان باثربيمباmتی خود را گرفتار گذرگاھھا وکوتلھا نموده ومجبوربه 
عقب نشينی ميشود؛ وھم اين حرکت غيرکارشناسانه او بصورت حتمی 

باعث ازبين رفتن اوميشود، چون مردم منطقه که طرفداررئيس زند بوده 
درترکيب ارتش اسد خان، يکسوم آنھا افغانھا و (ا نفرت دارندو ازافغان ھ

، با شناخت از )باقيماندۀ آن گرجيھا، کردھا و ترکھای آذربايجان بودند
اراضی و بھره برداری ازنقاط مثبت ومنفی آن، اين دره ھا وگذرگاھھای 
باريک را که ازطريق آنھا اسد خان مارش ميکند، به آخرين محل آسايش 

. آنھا مبدل خواھد ساختونابودی  
 

کريم خان با متقاعد شدن با اين استدmل تصميم ميگيرد تا دشمنی ھا را 
تجديد نموده و ارتش خود را تحت فرماندھی رستم خان قرارداده و باو 

صfحيت کامل جھت اجرای عمل ميدھد؛ مطابق آن، اين رئيس خود را 
 ميسازد که حدود يک برای مواجه شدن با اسدخان درگذرگاه کوما آماده

ونيم ميل بامتداد قلۀ يک کوه بلند وسعت داشته وازطريق آن، افغانھا بايد 
پارسيان خود را درعقب تکه . فقط دريک صف واحد پيشروی کنند

سنگھای پنھان کرده بودند که درامتداد معبرقرارداشته وتا زمانی انتظار 
نگام با اتحاد ميکشند که دشمن ازيک سربسرديگرآن ميرسد، دراين ھ
ھر فيرتفنگھای . عمل کامل وانرژی باورنکردنی باmی آنھا حمله ميکنند

فتيلۀ طويل اين نشانزن ھا باعث مرگ صفوف افغانھا ميشود، درحاليکه 
مرمی افغانھا بدون ضرر به سنگھای ميخورند که دشمنان ايشان درعقب 
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ار نموده وخود را آنھائيکه ازاين آشيانۀ زنبور فر. آنھا سنگرگرفته بودند
. به سطوح ھموارميرسانند، بازھم مورد حمfت تازه وشديد قرارميگيرند
کوشش اسدخان جھت تجمع نيروھا و تجديد جنگ بيھوده بوده ومجبوربه 

پس ازچند روز، درحاليکه اين عقبگرد ادامه دارد، . عقب نشينی ميشود
مورد حمله توسط محمد حسين خان قاجاريکی ازداوطلبان تخت پارسيان 

قرارگرفته، باقيماندۀ ارتش اوازبين رفته وفقط اسد خان موفق بفرارشده و 
دراينجا نيزازپشتيبانی ايکه اوتوقع دارد برخوردار . دربغداد پناھنده ميشود

نشده وبه گرجستان ميرود، جائيکه ازجانب شھزاده ھيراکليوس نيز 
 و زحمات شخصی پذيرائی خوبی نميشود؛ لذا خسته وافسرده با مايوسيت

وبدون اميدی برای پيروزی، خود را به کريم خان تسليم نموده و او 
. برايش درجۀ بلندی دردرباراعطا نموده وبا قدردانی معامله ميشود

اسدخان به کريم خان وفادار مانده واين آخرين تfش افغانھا جھت بدست 
وتابعيت احمدشاه با ديدن اسد خان . آوردن تخت و تاج پارس بوده است

اوبه شاه پارس مشوش ونگران ميباشد، اما کريم خان که بايد کارھای 
زيادی جھت تامين آسايش قلمروی خود کند ھرگز کوچکترين کوششی در 

بآنھم درکندھارفکر ميشود او با : جھت پيوستن افغانستان به پارس نميکند
شورش ناصرخان رئيس کfت و بلوچستان بی ارتباط نبوده است که 

.مورد آن بحث ميشوددر  
 

احمد شاه پس ازبرگشت خراسان مجبورميشود سه باربه ھند حمله نموده 
وقدرت خويش را درپنجاب مستقرسازد، جائيکه تحريکات زيادی توسط 

مھراته ھا برانگيخته شده وھم بخاطر فرونشاندن روحيۀ ياغيگری اين 
تمام اين تھاجمات ناصرخان در. مردم که مانند افغانھا قابل اداره نميباشند

اوبيعت احمدشاه را : سھم گرفته ودرھريک ازآنھا خود را متمايزميسازد
اززمان گوشه گيری ازتخت قبول نموده وھميشه توسط احمد شاه مورد 

قدردانی قرارميگيرد؛ اما بآنھم رئيس بلوچ بمقابل آن شورش نموده و 
يل را جھت احمد شاه تمام وسا.  اعfم ميکند1758استقfل خود را در

در . مصالحه با ناصرخان بکارميبندد که نميتواند اورا به تابعيت وا دارد
آخرارتشی بمقابل او ميفرستد، ليکن رئيس که مدت طوmنی برای اين 

بحران آمادگی گرفته، نترسيده وبا رسيدن نيروھای احمد بطرف اومارش 
 بوقوع  ميلی کfت70جنگی درنزديکی دھکدۀ پرينگوز واقع در. ميکند

ميپيوندد که درآن افغانھا کامf بشکست مواجه شده و مجبورميشوند به 
سردارفرمانده فورا شخصی را .  ميل ازآنجا عقب نشينی نمايند30فاصلۀ 
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بنزد شاه فرستاده وخواستارقوت اضافی ميشود، احمد با ترس ازچنين 
يع شکستی، با وجود پيامد واھميت عواقب آن برای قبايلی که جديدا مط

ساخته شده بودند، خود درراس قطعۀ دومی قرار گرفته و با سرعت به 
ناصرخان درنزديکی قرارگاه . پشتيبانی سربازان ناراحت خود ميشتابد

ِمستوک واقع درسه ونيم ميلی پرينگوز مورد حمله قرارگرفته، شکست 
اواين شھررا : خورده ومجبورميشود با سرعت به کfت عقب نشينی کند

. لت دفاعی خوب قرارداده ودرپناه ديوارھای آن سنگر می گيردقبf بحا
احمدشاه اورا ازنزديک تعقيب نموده ومحل را سرمايه گذاری می کند؛ 

موقعيت ارگ دريک برآمدگی فوق العاده مستحکم بوده و اين حالت 
بعfوه نفاق موجود دربين سرداران افغان باعث طوmنی شدن محاصره 

حمfت وارده درپنج مورد بيھوده .  منجرنميگرددشده وبه نتايج مفيدی
بوده وتماما ناکام ميشوند، زيرا روسای مختلف ھمديگررا کمک نکرده و 
باmخره شاه با درک اين موضوع که با طوmنی شدن جنگ چيزی بدست 
نميآيد، بيک معامله راضی ميگردد که ناصرخان را تحت سلطۀ او قرار 

ی دراختيارشاه افغان قراردھد که درخارج داده واو مجبور ميشود قطعات
دراينصورت رئيس کfت يکمقدار . مرزھای سلطنت او بجنگ بپردازد
ناصرخان ھمچنان قيد ميکند اونبايد . پول ومھمات جنگی دريافت ميکند

مجبورساخته شود تا چنين قطعات را بخاطرپشتيبانی اين يا آن رئيس 
 درمنازعات داخلی دربين افغانھا سدوزی يا جانشينان قبايل يا سھم گرفتن

اين يگانه شرطی است که خصلت تابعيت تحميلی باmی . استفاده کند
رئيس بلوچ را داشته واورا ازباجی معاف ميسازد که قبf به احمد شاه 

ميپرداخت؛ بغرض استحکام بيشترمعاھده، شاه با يک دخترکاکای ناصر 
ا پس ازمدت کوتاھی مجبور ام. خان ازدواج نموده و به کندھاربرميگردد

ميشود به ھند رفته وتشنجات ايجادی توسط تحريکات مھراته ھا را فيصله 
اين مردم تحريک شده، شورش نموده ومناطقی را تسخيرمينمايند . نمايد

.که مھريه شاھدخت مغول، خانم تيمورميرزا است  
 

د و مھراته ھا درزمان سلطنت شاه جھان نيرومن"ُسرجان ملکوم ميگويد، 
 سال سلطنت اورنگزيب، وظيفۀ عمدۀ او 30ترسناک شده ودرجريان 

مطيع ساختن مھراته ھا دروmيات جنوبی امپراطوری اوميباشد؛ اما اوآنرا 
منطقه کامf ازبين . ناممکن مييابد، چون آنھا ھرگزمنتظرحمله اونميباشند

ند رفته و سربازان او بطوردوامدارتوسط مردانی مورد حمله قرارميگير
که ازسبکی بدن شان، باری به اسپان نبوده وازبيباکی وپارسائی، محتاج 
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بنظرميرسد جنگ با دشمن غيرمرئی ايکه . مقدارکم پناگاه يا غذا ميباشند
عظمت اودرسرعت عقب نشينی اوست، بيھوده باشد؛ چون سربازان 

مھراته با وجود اينکه شجاع ميباشند، بيشترين قدرت خويشرا در کمين  
زمانيکه . ايش ميگذارند تا اينکه باmی دشمن خويش حمله نمايندبنم

امپراطوری ھند بھنگام مرگ اورنگزيب پارچه گرديده و شھزادگان و 
نخبگان مسلمان بجان ھم ميافتند، مھراته ھا با ادامۀ وحدت، انکشاف 

درپھلوی قلمرو وسيعی که اشغال نموده اند، . سريع وحيرت آوری ميکنند
ھان بزرگ ھند بلکه حاکمان ھروmيت را مجبورميسازند تا نه تنھا شا

اين ماليات بنامھای (يکمقدارقابل توجه ماليات خويش را بآنھا بپردازند
تا منازل ومزارع آنھا در ) مختلف چوتی، ديسموکی وغيره اخذ ميشود

زمانيکه نادرميخواست تھاجم نمايد، شھردھلی مواجه بچنين . امان باشد
".رميباشدباجدھی شرم آو  

 
ُباجدھی شرمناک شھزادگان ھند که سرجان ملکوم ازآن صحبت ميکند 
درزمانی است که احمد شاه بمقابل کنفدراسيون مھراته ھا مارش نموده 

ومھراته ھا تمام نفوذ خود را دروmيات مختلف بکارميبرند تا شھزادگان 
د که را مجبورسازند که سربازان خويش را فرستاده ودرجنگی سھم گيرن

.بمقابل افغانھا درحال شروع شدن است  
 

 توسط غازی خان وزيرش برکنار 1753احمد شاه گورگانی شاه دھلی در
اين شھزاده . را بعوض او برتخت مينشاند) خواھرزاده او(شده وعالمگير

 بقتل رسيده و 1760که فاقد ھرگونه توانائی است توسط غازی خان در
شاه سدوزی اين حوادث را چند خودش قدرت را تصاحب ميکند؛ احمد

.روزقبل ازرسيدنش به ملتان وھم مقابلۀ ارتش مغول با مھراته ھا ميشنود  
 

نفوس مختلف ھند اززمان تسخيردھلی توسط نادرشاه دريک حالت بی 
سروسامانی بسرميبرند؛ اما با مرگ شاه محمود امپراطورمغول، ھرج 

ان مھراته ھا صميمانه شھزادگان ھند يا باجگذار. ومرج حکمفرما ميشود
ميخواھند خود را ازيوغ تحميلی اين کنفدراسيون غارتگران نجات دھند 
واحمدشاه سدوزی نيزماموران مخفی به دربارآنھا فرستاده واين احساس 

او با درنظرداشت دادن وقت بايشان بآھستگی . را درايشان تقويه ميکند
سازد که دراين پيشروی نموده وخود را مصروف تنظيم قلمرو ھای مي

اوبعدا داخل پنجاب ميشود که . اواخردرسند و ملتان تسخيرنموده است
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مھراته ھا با تقرب او وبدون جنگ آنرا تخليه نموده اند، لذا اوبه mھور 
شھزادگان ھند دساتيرمھراته . بدون مخالفت رسيده ودرآنجا مستقرميگردد

طعه بکمک آنھا می ھا را پذيرفته وبا وجود تحريکات احمدشاه، چندين ق
 ھزارنفری را تشکيل داده، از جمله 200فرستند که مجموعا يک ارتش 

 زنبورک 200 عراده توپخانه بزرگ و 20 ھزارسواره بوده وتوسط 70
.پشتيبانی ميشود  

 
احمد تا زمانی واردعرصه نميشود که تمام اين ارتش سھمگين درماحول 

رسواحل دريای بار مقابل اوبعدا پيشروی نموده ود. دھلی مستقرميگردد
دشمن خيمه ميزند؛ اما بعلت عمق جريان ونياز پل شناورمجبورميشود تا 

اين مسئله به نقص اواست، . چند روزيعنی تا فرونشينی آب صبرنمايد
طوريکه او بايد تدارکات ارتش خود را فقط ازجانبی تھيه نمايد که توسط 

fت عبوری اند که دشمن اشغال شده است؛ وھم مھراته ھا مراقب مح
مستحکم ساخته شده است، افغانھا بزودی مواجه با قحطی درقرارگاه 

خويش ميشوند؛ بعضی ازآنھا با صدای بلند شکايت نموده وديگران آماده 
فرار ميباشند که يک حادثۀ خوبی بوقوع ميپيوندد، وآنھم نتيجۀ پاليسی 

ا را زنده می زيرکانۀ شاه بوده است که وفرت را بوجود آورده واميدھ
شجاع الدولت شھزادۀ لکنھو فقط بخاطری به مھراته ھا پيوسته . سازد

بوده است که چاره ديگری نداشته، فورا آنھا را ترک کرده وبه قرارگاه 
 ھزار مرد که ارتش 25افغانھا ميآيد وبتعقيب او چندين راجا ھای ھندی با

و باقيمانده پياده  ھزار سواره 45 – ھزارمرد 85احمدشاه را با قوۀ موثر
 ھزارفرد 10دراينجا حدود .  زنبورک باm ميبرد80 عراده توپ و17 با –

غيرجنگی درارتش افغان موجود بوده درحاليکه در اتحاديه مھراته حدود 
خدمه، آذوقه رسان، رانندگان يابوھا، : يکسوم آن مربوط اين طبقه ميباشد

 ھزار شامل آنھا 110 تا 100شتران وغيره که مجموعا يک کميت حدود 
.ميباشند  

 
شجاع الدولت با تھيه تدارکات ارتش افغان وغلبه برترديد سرداران که 

 7لذا در. عبوردريا را غيرممکن ميدانستند، مصمم به آغازجنگ ميشود
 احمدشاه سدوزی فرمان ميدھد که سردارصمد خان 1761جنوری 

مغولھا حمله کند و  ھزارسواره عبورنموده و باmی 5يوسفزی دريا را با 
فرمان اوفورا اجرا ميشود؛ ليکن قسمت اعظم سواره بواسطۀ سرعت آب 

برده شده وآتش توپخانۀ دشمن چنان ھيبتی دربين ايشان ايجاد ميکند که 
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احمدشاه با درک اينکه اين . زندگان درحالت بی ارادگی باقی ميمانند
د؛ اما قشون به کمک ضرورت دارد، دوقطعۀ ديگررا بکمک ميفرست

سرداردmورخان اسحاقزی و زال بيگ پوپلزی که فرماندۀ آنان بوده وبا 
صمدخان درضديت قرارداشتند، اين فرمان را اجرا ننموده واجازه ميدھند 

شاه دريک نگاه وضع امور را . که سربازان صمد خان پراگنده گردد
متوجه شده و بدون درنظرداشت مخاطرات، اسپ خود را به دريا می 

سرداران فرمانده قطعات که . ازد که فقط با محافظين اودنبال ميشوداند
بدون حرکت مانده بودند مجبورميشوند پيشروی نمايند، چون سربازان 
ميشرميدند شاه خود را ببينند که شجاعانه بطرف مرگ ميرود ولی آنھا 

مھراته ھا آتش توپخانۀ خويش . بحيث ناظران بيکارۀ جنگ باقی مانده اند
وچند ميسازند تا اين حمله را دفع نمايند واين حمله آنقدرسھمناک است را د

که سطح دريا توسط اجساد مردان وmشۀ اسپان پوشيده شده وآب دريا با 
مگرافغانھا باوجود ضايعات فراوان، باmخره . خون آنھا رنگين ميشود

ه ساحل مقابل را تسخير نموده وبا آتش قلبی جھت انتقام باmی دشمن حمل
 ھزارآنھا بشمول توپخانه 20ميکنند که باmخره آنھا را تارومارميسازند؛ 

و محموله درميدان جنگ باقی مانده و فاتحان غنايم بزرگی بدست می 
اين جنگ خاطره آفرين و خونين درجلگه ھای پانی پت درچند . آورند

.فرسنگی شمال دھلی بوقوع ميپيوندد  
 

درستی ازشجاعت افغانھا داشتند؛ ليکن شجاع الدولت تا اينزمان تخمين نا
پس ازچشمديد مستقيم وخاطرداشت اينکه آنھا بفکرسپاسگذاری نبوده و 

شايد چيزی ازاوبخواھند که بدھکارباشد، متاسف ازاين بود که چرا بآنھا 
 بآنھم به متحد جديد خود وفادارباقی ميماند؛ طوريکه –کمک کرده است 

حمد شاه را بغرض مارش بکمک صمد دmورخان و زال بيگ که فرمان ا
خان اطاعت نکرده و با ترس ازغضب او، قرارگاه را با افراد خود حتی 

شاه بدون . قبل ازاينکه مسايل روز روشن شود بطورمخفيانه ترک ميکند
اينکه خود را ازاين فرارمضطرب سازد، بسرعت به پيشروی ادامه داده 

. اخل قلمروی مغول ميگرددومنطقۀ مھراته را تسخيرنموده وپس ازآن د
غازی خان غاصب با ديدن تھاجم به کشورش، تصميم ميگيرد اگرممکن 

شھزادۀ . باشد ازوساطت شجاع الدولت کار گرفته وبا احمدشاه صلح نمايد
لکنھو با برگذاری اين مذاکرات مخالف نميباشد؛ اما بشرطيکه غازی خان 

 سپرده وبعfوه يکمقدار مطابق به قرارداد، بايست تاج را به شاه مشروع
اين شرايط سنگين پذيرفته شده . ھنگفت پول بغرض جبران جنگ بپردازد
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و احمد مايل است که شاه عالم پسرعالمگير را برتخت بنشاند، اما با رد 
آن جھت برتخت نشستن دوبارۀ خودش، پسرخورد سالش يعنی جھان 

.بخت را برمسند مينشاند  
 

لی، جھت تامين نظم بطرف پنجاب حرکت احمد شاه با تنظيم اوضاع دھ
کرده وبرای مارش به وmيات جنوبی ھند آمادگی ميگيرد، زيرا ميفھمد که 

لذا بسرعت برميگردد تا متحد . مھراته ھا بطرف دھلی حرکت کرده اند
جديد خود را تقويه نموده واورا ازخطرمورد تھديد نجات دھد، چون 

ازاينکه شجاع الدولت واقعا در . ندمھراته ھا با تقرب اوعقب نشينی ميکن
توطيه آنھا جھت سقوط جھان بخت سھيم بود يا سرداران حسود با نفوذ او 
درشاه، احمد را درمناسباتش با اوفريب ميدھند، درنتيجه احمد شاه که بايد 
حد اقل درآن لحظات ازاتھامات وارده برشھزادۀ لکنھوچشم پوشی ميکرد، 

ل ميکند؛ اما شجاع با رنجيدن ازاين تقاضا، ازاوتقاضای يکمقدارزياد پو
تصميم ميگيرد آنرا اجرا ننموده وبطورمخفی با سربازانش قرارگاه را 

بعfوۀ دmور (اين غيبت . ترک کرده وبه منطقۀ خود عقب نشينی ميکند
 ھزارسواربطورجدی قوت ارتش افغان را 10ھمراه با ) خان و زال بيگ

ديگردرموقعيتی قرار ندارد که کمپاين کاھش ميدھد، طوريکه احمد شاه 
را ادامه دھد، ليکن با رضائيت ازخزانۀ بزرگی که در جريان جنگ 
بدست آورده، بطرف قلمروی خود برميگردد، جائيکه آبستن حوادث 

.مھمی ميباشد  
 

بعضی سرداران جاه طلب وناراض پس ازفرارازقرارگاه شاه با دmور 
شتيبانی ازشورش خواھرزادۀ احمدشاه خان و زال بيگ يکجا گرديده وبا پ

بنام عبدالخالق خان، او را درقلعۀ گرشک بنام شاه اعfن نموده و متعاقبا 
حاجی جمال خان مربوط شاخۀ زرگران نيز . بطرف کندھارحرکت ميکنند

پس ازعزيمت احمد شاه به ھند خود را درکندھار، شاه اعfن نموده وحتی 
ا شنيدن پيروزيھای احمد شاه، فکرميکند بنام خود سکه ضرب ميزند؛ اما ب

عبدالخالق . بھتراست عنوان شاھی را انکار کرده وازآن کناره گيری کند
که دارای عقل کمتراست، تfش باورنکردنی بخرچ ميدھد تا ھدف خود 

احمد شاه با دانستن اينکه درپايتخت او چه ميگذرد، اھميت . را تامين نمايد
ند خودش بآنجا برگردد، مگرسرداراسحاق جدی نداده وحتی ضرورنميدا

زی و عبدهللا خان ملقب به شاه پسند خان را با يک قطعۀ سواره ميفرستد 
تا اغتشاش خواھرزادۀ خود وسرداران ھمکاراورا سرکوب نموده و 
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فرمان ميدھد با تمام قوا کوشش نمايند خود را بکندھار برسانند قبل از 
بآنھم باوجود فشارزياد نميتوانند بآنجا اينکه آنھا ازگرشک بآنجا برسند؛ 

برسند، پس ازاينکه شورش ريشه گرفته و سليمان ميرزا پسربزرگ 
. ازپايتخت اخراج شده است) درغياب پدرش(احمدشاه و حاکم کندھار

تعداد زياد سرداران اغتشاشی، غاصب را بخاطری تقويه ميکنند که آنھا 
 بيگ باورميکنند که احمد به گذارش ھای رسيده توسط دmورخان و زال

درجنگ پانی پت شکست خورده وبا تباھی زياد درھند مواجه شده است؛ 
اما آنھا از اين حماقت خود دراين معاملۀ شوم عميقا متاسف شدند وقتی 

. ازموفقيت اوباخبرشده و ورود عبدهللا خان و سواره او را مشاھده نمودند
دانستند که فورا تسليم شده ويکجا با لذا آنھا يگانه راه تامين عفوشاه را آن 

عبدالخالق باستثنای چند نفر، به قرارگاه عبدهللا خان رفته وخود را تسليم 
وقتيکه اودھلی را ترک ميکرد، احمد شاه به پنجاب رفته وازآنجا . ميکنند

به پشاورميرود تا قدرت خود را احيا نمايد که تا اندازۀ قابل سوال شده 
 است که نامۀ ازعبدهللا خان دريافت ميکند، نحوۀ که بود؛ دراين مسافرت

 شاه درجواب ميگويد خواھر –او رسالت خود را بانجام رسانيده است 
.زاده اش را بطورمخفی ازبين ببرد، فرمانيکه او فورا اجرا ميکند  

 
وقتی احمد به پشاورميرسد، بينظمی درپشاورونواحی آن بسياربزرگ 

يرد تا آرامش تامين گرديده و اوضاع بحالت ميباشد؛ چندين ماه دربرميگ
دراين زمان برف بارتفاع سه فت زمين را پوشانيده وشاه . عادی برگردد

مجبورميشود منتظربھاربماند؛ لذا به پسرخود سليمان ميرزا مينويسد با 
تمام قدرت ممکن بکوشد سرداردmورخان و زال بيگ را دستگيرنمايد که 

لذا شھزاده به زال .  مواجه بمرگ ساخته استاورا خائنانه ترک نموده و
بيگ نامه نوشته و وانمود ميسازد دست دوستی دراز کرده و وعدۀ 

، اگراوبتواند به ديداراوبه )ازنام پدرخود(فراموشی کامل گذشته را ميدھد
زال بيگ دعوت را قبول نموده و سليمان ميرزا با سوگند . کندھار بيايد

دmورخان در رابطه به . ھر، بقتل ميرساندشکنی، اورا بمجرد ورود بش
تعھدات شھزاده نسبت به دوست نگونبخت خود کمتراعتماد داشته و 

بعوض آمدن به کندھار، طوريکه قبf وعده داده بود، به ھرات فرارکرده 
وخود را تحت حمايت شھزاده تيمورميرزا، پسردوم احمد شاه وحاکم آن 

، او را )سليمان(خالفت با برادرش تيمورباساس روحيۀ م. شھرقرارميدھد
مشتاقانه پذيرفته وباواحترام وعزت زياد قايل ميشود، ھرزمان که فرمان 

.مکررقتل اوبھرات ميرسد، عزت او بيشترميشود  
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احمدشاه پشاور را درآغاز بھار ترک نموده، تمام تابستان را در کابل 

رد حملۀ مرض گذرانيده ودرنيمۀ خزان به کندھارميرسد، دراين زمان مو
ھولناکی قرار ميگيرد که با شدت بيشترازھميشه،  اورا مجبورميسازد  

برای خودش يک بينی مصنوعی ازنقره بسازد که بينی اش را قبf ازبين 
اين مرض توسط عبدهللا بنام جذام ياد شده ودرپايان اين سال . برده است

تيمورشاه را چنان شدت مييابد که شاه تصميم ميگيرد پسردوم خود يعنی 
سرداران با اين . نايب السلطنه خود وجانشين تخت افغانستان اعfم کند

فيصله متحيرگرديده، آنرا غيرعادmنه وتعصبی درمقابل پسر بزرگش 
سليمان ميرزا دانسته وفيصله ميکنند بطرفداری اين شھزاده، درخواست 

نارضائيتی آنھا دراين سند احساس . محترمانه به شاه احمد تقديم نمايند
شاه . نشان ميدھند که دراين مسئله بسيارمھم با آنھا مشوره نکرده است

جواب ميدھد دراجرای چنين اقدامی ازتعصب کارنگرفته ودراين انتخاب 
اين صحيح است که "اوميگويد، . فقط منافع عامه مورد نظربوده است

ستۀ تيمور نسبت به سليمان جوانتراست، اما نسبت به سليمان بيشترشاي
سرداران خواستاردليل وبرھان می شوند؛ شاه ". حکومت شما است

بسادگی جواب ميدھد سليمان ھرگزتوانائی آشتی دادن وآرام کردن قبايل 
را ندارد؛ او خشن و بدون بخشندگی است؛ اوھرگزتوانائی پيشبينی يا 

فرونشاندن يک شورش را ندارد؛ کوتاه اينکه، او بسرعت سردار زال 
احمد ". اين فرمان شما بود"سرداران ميگويند، . ل رسانيدبيگ را بقت

مگرمن فرمان قتل دmورخان را به تيمور نداده بودم؟ او "جواب ميدھد 
چه کرد؟ شايد دmيل سياسی مرا وادارساختند تا فرمان قتل دو متھم را 

صادرکنم، اما دmيل مخفی ديگر که به شھزاده سليمان معلوم بود، بايد او 
". ورميساخت تا مرا اطاعت نکند، طوريکه برادرش انجام دادرا مجب

قرارمعلوم سرداران با اين جوابھا قانع گشته ونظريات اورا منحيث 
.رھنمای آينده شھزادگان دربارۀ خون درنظرداشته باشند  

 
وقتی احمدشاه سرداران را واداربه قبول تيمورميرزا بحيث جانشين خود 

 معروف واقع دروسط کوه ھای -رتوبهميکند، به قصری ميرود که د
او ازاينجا حکومت را . اعمارنموده است) گھوارۀ قبيلۀ خودش(سليمان 

نظارت ميکند؛ مگرپس ازگذشت چاريا پنج سال، مرض او، توانمندی 
کارمداوم را ازاوسلب نموده، امورات عمومی را به حاکمان وmيات 

  ياقوت خان رئيس . ميميرد1773مختلف امپراطوری واگذارنموده ودر



 95 

اختگان يا خواجگان حرمسرا که قابل اعتماد ترين شخص اواست مرگ 
او را مخفی نگھداشته وبه تيمورميرزا که ھنوزحاکم ھرات است مينويسد 

درعين زمانيکه . که با سرعت تمام به کندھارآمده وتخت را تصاحب نمايد
ته وآمادۀ سفر اين معلومات را ارسال ميکند، جسد شاه را با خود برداش

آنرا دريک تخت روان گذاشته، توسط پرده ھا آنرا کامf پوشانيده . ميشود
اختۀ زرنگ گھگاھی باو سرزده و وانمود می . وازھمه مخفی نگھميدارد

سازد که ازشاه خويش ھدايت ميگيرد يا به او بعضا نوشابه داده و به 
صحت اوداشته تشريفات اونشان ميدھد اگرکسی تقاضا يا سوالی درمورد 

. باشند، اوفوق العاده ناخوش بوده وفرمان داده که کسی مزاحم او نشود
ياقوت ھمچنان جواھرات وخزانۀ شاه را با خود ميگيرد که توسط قاطران 

حمل شده وھميشه درپيشروی تخت درحرکت ميباشد تا او بتواند بطور 
يان قسمت ھيچکسی ازاين فريب درجر. ثابت باmی آن مراقبت داشته باشد

اعظم سفرآگاه نشده وفقط حدود يکروزه مارش ازکندھار است که شھزاده 
. سليمان به پيشوازپدرآمده ومجبورميشوند مرگ شاه را اعfن کنند

سردارانی حاضرتقريبا بطورکلی طرفداراين شھزاده بوده، ازطرف او 
 وعده ھای درخشانی کسب نموده، آنھا فورا با او بشھربرگشته واورا شاه

.افغانھا اعfم ميکنند  
 

او ازاکثريت جرايم :  سال وچند ماه سلطنت ميکند25احمد شاه سدوزی 
عام دربين افراد اقوام شرقی مانند شراب، ترياک، دوروئی، حرص، 

استبداد و يکی که نبايد ذکرشود مبرا ميباشد؛ اوھميشه يکی ازپشتيبانان 
ۀ خود را ازابدالی به اوبھنگام تاجگذاری، نام قبيل. قوی مذھب ميباشد

ُدرانی تبديل ميکند که معنی نجيب و قديمی ميدھد؛ اوعنوان دردرانی را  ُ
. انتخاب ميکند يعنی کسيکه بدوراو، قبيلۀ نجيب وقديمی جمع ميشود  

 
احمد بخاطرزياد نشاندادن قوم افغان، تمام قبايلی را که منشای مشکوک 

بلوچ و پشتوزبانان وmيات ايماق، : داشتند به قوم افغان منسوب ميکند
. مختلف، بخصوص کسانيکه درنواحی فراه وسواحل ھلمند مسکون بودند
دروصيتنامۀ او مادۀ وجود دارد مبنی برمنع جانشينانش ازبريدن گوش و 
يا بينی ھرکسی که باشد؛ دليل آن ھمان عذابی بود که خودش رنج ميبرد، 

 مجازات نادرشاه در بخاطرمرض جذام که بينی او را ازبين برده وھم
احمد شاه از . مورد بريدن يکی ازگوشھای او بخاطرسرپيچی ازدساتيرش

او . ، عميقا احساس محروميت ميکند}بينی وگوش{نداشتن اين اعضا
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ھمچنان آرزو داشت درانی ھا با ھمديگرمتحد شده ودختران خويش را به 
اده شود نه به ازدواج بيگانگان ندھند؛ درآينده، وراثت کامf به پسران د

دختران که تا اينزمان دراموال باقيمانده ازپدرسھيم بودند؛ با مرگ يک 
افغان، نزديکترين اقاربش، پدريا پسربايد بيوۀ او را ازدواج نمايد؛ اگر 

اقارب نزديک نداشته باشد، بيوه بايد درخانۀ شوھرمتوفی سکونت نموده 
زن شوھردار بدون و تا زمان مرگش درآنجا زندگی نمايد؛ ھرگاه يک 

طفل بميرد، پدريا برادر يا اقارب او نميتوانند جھيزيۀ او را از شوھرش 
اوھمچنان . مطالبه نمايند؛ او حق بادار در کشتن برده را منسوخ ميکند

عادت خم شدن و بوسيدن زمين درمقابل سلطان را منسوخ قرارداده و 
فرمان ميدھد؛ او فرمان سfم نظامی با باm نمودن دست تا پيشانی را 

اجازه ميدھد درموجوديت شاه فقط سيدھا ومfحھا حق نشستن دارند، به 
کسانيکه اوامتيازصرف طعام شام پنجشنبه ھا با سلطان ميدھد، بخاطر 

قوانينی که او . اينکه او بتواند دربارۀ دانش ومذھب با ايشان بحث نمايد
نانش پس ازاوبا بھنگام سلطنش وضع نمود، بايست توسط اوmده وجانشي

او ثروت وخزانۀ بزرگی جمع ميکند، اما ھمۀ آنھا غنايم . دقت اجرا شوند
وغارتھای گرفته شده ازمردم ميباشد؛ عوايد افغانستان اصلی، ھرگزبه 

نام احمد . خزانه اوراه نيافته، اوپول سربازان را بدست خود تاديه ميکند
علل اضمحfل سريع شاه پس ازجنگ پانی پت درآسيا درخشيده و يکی از

روسای کوچک خراسان سلطۀ اورا . امپراطوری مغول محسوب ميشود
 کمپاين در پنجاب، ھند 6قبول نموده ومخالفت جزئی نشان ميدھند، دراثر

اوميديد که آسودگی، . وبلوچستان است که تمام وقت اوضايع ميشود
ات سربازان اورا بيروحيه ميسازد، لذا آنھا را ھميشه درحالت احضار

به اين طريق بود که او توانست بطور مطمئين ھم تخت . نگھميداشت
خويش را نگھدارد وھم بخشندگی بزرگ بمقابل روسای اغتشاشی داشته 

باشد که نميتوانستند درمقابل يوغ اطاعت سرتسليم فرود آورند وھم دربين 
سلطنت اوبخاطر امتيازات، سخاوت، . آنھائيکه او مجبور بود مصلح باشد

گی وسلوک معتدل اودرقلب پرجfل دربارباعث ميشود تمام کسانيکه ساد
باو تقرب ميکردند، دوست داشتنی وعالی باشد؛ او بآسانی قابل دسترس 

بوده وبربنياد مساوات حکومت ميکند، بدون اظھاريک کلمۀ درشت حتی 
به کسانيکه مستحق آن بودند؛ او يک شخص آرام و متقاعد کننده بوده و 

او بطوروسيعی محدودۀ . گزازقضاوت ھای او شکايت نميکندھيچ کس ھر
: امپراطوری خويش را وسعت ميبخشد که بھنگام مرگ او قرارذيل است

 بحيرۀ عمان؛ - اکسوس و کوه ھای کافرستان؛ درجنوب -مرزھای شمال 
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 خراسان، پارس و - کوھھای تبت، ستليج واندوس؛ ودرغرب -درشرق 
.کرمان  

 
ازنگاه استعدادی قابل ستايش است که اوميتواند قبايل ليکن احمدشاه بيشتر

متعدد افغان را مطيع قوانين خود سازد، نسبت باينکه سلطنت خود را 
شھزادگانی که قبل ازاو . وسيع ميسازد يا پيروزيھای که بدست ميآورد

باmی افغانھا حکومت ميکردند، فقط دارای صfحيت نامی يا صوری 
، چون آنھا فقط به فرمان روسای خود گوش می باmی قبايل کوچی بودند

احمد شاه اکثريت آنھا را رام ساخته ويکتعداد آنھا را که دشمن او . دادند
 سرداری که با او درارتش 9تعداد . بودند واداربه اطاعت خويش ميکند

نادرخدمت مينمودند، شورای ميسازند که ھميشه درمسايل دولتی با آنھا 
اوھيچ مسئلۀ مھمی را بدون تصويب آنھا اجرا : مشوره صورت ميگيرد

حکومت او . نکرده وھرگزوعده ھای داده شده به ايشان را نقض نميکند
بطورخfصه بيشترمشابه جمھوری فدرال ميباشد که اودرراس آن قرار 

او پس ازھرپيروزی، ھميشه . دارد، بعوض اينکه سلطنت مطلقه باشد
 خود توزيع ميکند؛ او ھرگز بخش اعظم غنايم حاصله را به سربازان

دارای لحن متکبرانه و برتری طلبانه با روسای خود نبوده که باعث 
جريحه دار شدن احساسات کسانی شود که روزی با آنھا درعين شرايط 

.قرارداشته واو را به قدرت شاھی ارتقا داده بودند  
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  ايجاد خصلت افغانی– 8فصل 
  

 کابل، پسران احمدشاه، درويش عليخان، اصول افغانھا، کشتاروليخان و پايتخت گرديدن
پسرانش، فرارسليمان ميرزا، ورود تيمورميرزا به کندھار، مستقرشدن درکابل، تنظيم سواره 

قزلباش، مارش تيموربمقابل سند، تصادم بين کالوره ھا و تلپوره ھا، تسخيرباولپورتوسط 
د، ناآراميھای تازه درسند، شکست مدد خان درژوند، بقدرت تيمورشاه، استقرارکلوره ھا درسن

رسيدن فتح خان تلپوره، مخالفت تيموربا اميربخارا، مستقل شدن بلخ وآقچه، برگشت تيموربه 
کابل، حوادث خراسان، حرکت ارتش افغان بسوی مشھد، مميش خان، تسخيرچيناران، مرگ 

غان، توطيۀ قتل تيمورشاه، ناکامی مددخان، شورشھای تازه درخراسان، پيشروی ارتش اف
توطئه، قتل ارسfح خان، ارزش سوگند برای حاکمان افغان، مرگ تيمورشاه، خصوصيات او، 

.پسران تيمور  

 
+ + + 

 
افغانھا تا زمان سلطنت احمدشاه ھرگز مزۀ استقfل را نچشيده بودند، لذا 

آزادی . فکرميشود گرايش قومی آنھا احتماm دراين دوره شکل ميگيرد
گفتاروآزادی عملی که دراين دوران کمائی ميکنند قويا باعث انکشاف 

 –روحيۀ مستقfنه وغرور روستائی ميشود که ھنوزھم مشخصۀ آنھاست 
يک قوم که درامتداد نسلھای متوالی محکوم بوده است بيکبارگی بيک قوم 

د درست است که اين انتقال ناگھانی درزمان ميرمحمو. حاکم تبديل ميشود
بوقوع ميپيوندد، اما درزمان احمدشاه سدوزی توسعه مييابد؛ اين اوضاع 
باعث ايجاد روحيه اعتماد بخود ونوعی تفوق و برتريخواھی ميشود که 

.قبل ازآن وجود نداشته است؛ دريک کfم، تفکر قومی شکل ميگيرد  
 

شھرکندھاردرزمان سلطنت احمدشاه پايتخت افغانستان است، اما اودر 
قط درموسم خزان وزمستان سکونت ميکند؛ در بھاروتابستان به آنجا ف

کابل رفته، متناوبا مسکن خويش را تبديل نموده و بطور ثابت ازاقليم 
پسرش تيمورشاه اين وضع را تغييرميدھد؛ . موافق ومعتدل لذت ميبرد

چون او پايتخت را ازکندھاربه کابل انتقال ميدھد که بعدا در دوران 
. نيزبحيث مقرسلطنت باقی ميماندسلطنت سدوزيھا  

 
 پسربنامھای سليمان ميرزا، تيمورميرزا، شھاب ميرزا، سنجر 8احمدشاه 

ميرزا، يزدان بخش ميرزا، سکندرميرزا، داراب ميرزا و پرويز ميرزا 
شھزاده تيمور والی ھرات که ازطرف پدرش بحيث . برجای ميگذارد

نامۀ ياقوت خان اخته جانشين تعين شده است، ازمرگ پدرش تا رسيدن 
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خبرندارد، اما قبل ازاينکه ازھرات بسوی کندھارحرکت کند، خبرميشود 
برادرش سليمان ميرزا توسط چند سردارکه درراس آنھا شاه ولی خان 

تعويق سفر . صدراعظم قراردارد درکندھاربحيث شاه اعfن شده است
ن تيموربه کندھار بعلت اضطراب بوجود آمده توسط درويش عليخا

ھزاره، يک رئيس محيل وخطرناک است که احمد شاه پس ازبازگشت 
مشھد او را محبوس ساخته بود، ولی دراين اواخراززندان ھرات فرار 

يک تعداد مردم مخالف تيمور بدوراين خان جمع شده بودند؛ . نموده است
بآنھم شھزاده آنقدرزيرک است که با وعدۀ عفو، اورا وادارميسازد به 

؛ اما مطابق عرف افغانھا که بصورت عام، عدم رعايت به قصراوبيايد
ارزش سوگندھای رسمی است، فورا اورا بقتل رسانيده وفرماندھی ھزاره 

پس از . ھا را به سردار محمد شاه خان، عضوديگرھمين قبيله ميسپارد
اين، او پسر خود محمود ميرزا را بحيث حاکم ھرات تعين ميکند؛ اما از 

ت او را تا کندھارھمراھی کند، اسماعيل خان پوپلزی اينکه اومايل اس
وزيرخود را بحيث سرپرست پسرخود درآنجا گذاشته و بعدا با سربازان 

با رسيدن به فراه با تعداد زياد . خويش بمقابل سليمان ميرزا مارش ميکند
مخالفين برادرخود يکجا ميشود که سليمان را ترک نموده اند، اما دربين 

مان را ترک کرده بودند، مھمترين شخص، شاه وليخان است آنھائيکه سلي
اين شخص دوپسرخود و دو سردار . که نفوذ زيادی باmی افغانھا دارد

آب قرارداشتند؛ اما -عمدۀ درانی را بقرارگاه تيمورآورده که درسياه
شھزاده، با ترس از مختل شدن حکومت توسط اين خدمتگارپدرش وھم 

ن ميدھد سرھای آنھا را درمقابل اوازتن شان ايجاد ترس و وحشت، فرما
طرفدراران سليمان ميرزا با ديدن اين قتلھا بوحشت افتيده و . جدا سازند

 4بيکبارگی منحل ميشوند، سليمان که خود را منزوی ميبيند، به ھمرای 
.نفرازپيروان خويش به ھند فرار ميکند  

 
ند احاطه شده است، تيمورکه توسط تعداد زياد خانواده ھای بزرگ وقدرتم

يکجا با يک ارتش بزرگ و با شکوه داخل کندھارشده وتوسط سرداران 
بحيث شاه شناخته ميشود؛ اما دراين شھرفقط يک توقف کوتاه دارد، زيرا 

او ھم منحيث : مردم شھرازاو بخاطرگرفتن حق برادرش، نفرت دارند
ا به کابل مجازات، کندھاررا ازعنوان پايتخت محروم ساخته و پايتخت ر

انتقال ميدھد، پسرخود محمود را حاکم موقتی کندھارگماشته و با ارتش 
 سال ادامه مييابد که در 20سلطنت تيموربمدت . خود عازم کابل ميشود

جريان آن، تقريبا ھميشه زمستان را درپشاوروباقيمانده سال را درکابل 
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ان را با نشستن درتخت، اومقدارپرداخت به روسای افغ. سپری ميکند
افزايش داده وقسمت وسيع قلمرو را به قبايل ميسپارد؛ سرداران زيادی 

بمقامات وعناوين عالی مفتخرميگردند که دردربارھای سلطنتھای آسيائی 
.اعتبارزيادی دارند  

 
سردارپاينده خان پسرحاجی جمال که ازادعای تاج وتخت بنفع احمد شاه 

ۀ قدرتمند بارکزی تعين و سدوزی صرفنظرکرده بود، بحيث فرمانده قبيل
دmورخان، سرداری که ازجنگ پانی . به لقب سرفرازخان مفتخرميشود

پت فرارکرده بود، عنوان مدد خان ودرجۀ سردارسرداران را کمائی 
 نواز شاه عنوان کfن کfنتر را حاصل -قاضی فيض هللا، پيش. ميکند
د که ھرگزبدون تيمورشاه چنان اعتماد مطلق به اين سرداران دار. ميکند

عبداللطيف خان يکی ازاوmدۀ شيخ احمد زاينده . مشورۀ آنھا کاری نميکند
. تعين ميگردد) مستوفی(پير، بحيث ليتنانت سلطنت وماليه گيرعمومی 

نورمحمد خان بابری بحيث رئيس محاسبات دربار والتفات خان رئيس 
تمام اين . اخته ھا بحيث خزانه دارو مسئول جواھرات شاھی تعين ميشوند

اشخاص دارای درجۀ وزيربوده وتيموربحيث يک قاعدۀ عمومی فرمان 
ميدھد که اصول عدالت، مساوات و برخورد اعتدالی درمقابل ھمه اعمال 
گردد؛ اما توصيه ميکند به روسای قبايل تا حد ممکن کمترين صfحيت 

تقررمامورين داده شود، چون تا اينزمان آنھا بصورت عام صfحيت 
. ر را داشته وتقريبا ھميشه ازصfحيت خود سوئ استفاده ميکردندتقر

محافظين شاه از قبيلۀ اسحاقزی انتخاب ميشوند که سردار سرداران 
 ھزارقزلباش سواره نيز تحت فرماندھی 12يک فرقۀ . مربوط آن است

سردارمحمد خان بيات تنظيم گرديده، پرداخت افسران اوافزايش يافته و 
ھا نديمان ھرزه گی وعياشی خود را انتخاب ميکند، چون تيمورازبين اين

او با دقت زياد ھر شش ماه . اوميل زيادی به شراب و لذايذ ديگردارد
.معاش افسران دربار وھرسال ارتش خود را ميپردازد  

 
تيمورشاه فقط دوباردرراس ارتش قرارگرفته وبمfقات دشمنان ميرود؛ 

، مددخان اسحاقزی پيش برده تمام جنگھای ديگرتوسط سردارسرداران
 بمقابل اغتشاش سند 1779اولين مورديکه تيموربجنگ ميرود، در. ميشود
حاکم اين وmيت که مطيع سلطۀ آنھا بوده ودرزمان ظھورمھراته ھا . است

بھنگام سلطنت پدرش قطع رابطه کرده واحمد شاه آنرا حتی قبل ازجنگ 
زرگ پول بحيث باج پانی پت سرکوب و مجبوربه پرداخت يکمقدار ب
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عقب مانده وغرامت جنگ نموده بود؛ احمد بعدا او را عفو نموده ودر 
اين رئيس مربوط قبيلۀ کلوره بوده وعنوان . حکومت خويش نگھداشته بود

در ) يک مخالف او(ميرفتح خان رئيس قبيلۀ تلپوره . اميرسند را داشت
ا قتل عام کرده و  باmی او حمله نموده، تعداد زياد مردم او ر1779جون 

رئيس کلوره به کندھارفرارکرده و . او را از حکومتش معزول ميکند
درخواستی به تيمورشاه تقديم ميکند که درنتيجه تيمورشاه درراس ارتشی 

شاه با تسخيرباولپور . برای دوباره گماشتن موصوف بآنجا عزيمت ميکند
شورشيان . يکندآغازنموده، درآنجا ثروت بيکرانی يافته وآنرا تصاحب م

پس ازاين موفقيت نميتوانند درجای ديگری بمقاومت پرداخته وروسای 
آنھا فرارميکنند، تيمورآنرا تحت کنترول اميرکلوره قرارداده و بصوب 

کابل برميگردد؛ ليکن ھنوزازسند نگذشته است که رئيس تلپوره ھا دوباره 
ه نصيب شرمندگی ک. داخل شده وبارديگرکلوره ھا را اخراج ميکند

 1786فقط در : تيمورشاه ميگردد مانع سرکوب فوری اين واقعه ميشود
است که سردارسرداران مددخان ميتواند با يک قطعۀ کوچک مارش 

نموده وبا دخول او به سند، خان کfت بجانب مقابل ميپيوندد؛ اين رئيس 
 باوجوديکه با تلپوره ھا روابط فاميلی دارد، به بھانه ھای مختلف پابند

با وجود اين رويداد ناگوار، . معاھدۀ عقد شده جھت تقويه ايشان نميباشد
مدد با قوای کوچک خود باmی شورشيان مارش ميکند، اما با مورد حمله 

قرارگرفتن توسط تعداد زياد درنزديکی دھکدۀ ژوند، شکست خورده، 
.مجبوربه عقب نشينی شده وخواھان تقويۀ خويش درآن موقعيت ميشود  

 
تح خان بعدا با سردارسرداران داخل مذاکره شده، تقاضای درخواست ميرف

که شاه افغانستان و ) پرداخت باج و ماليات باقيمانده(ھمان حقوقی ميکند 
مدد خان اين ترتيبات را قبول ميکند که . رئيس کلوره ھا قبول نموده اند

و توسط شاه تائيد گرديده است، ليکن ميرفتح خان جھت جمعآوری خزانه 
نيرو تقاضای وقت ميکند تا بتواند با قدرت بيشترچانس پيروزی داشته 

باشد، اما پس ازسه سال که بحيث حاکم سند تعين شده بود ازپرداخت باج 
تيمورشاه توانمندی ارسال قشون . صرفنظرنموده واعfن استقfل ميکند

رگ را نداشته ولذا مجبورا اورا بوظيفۀ خود برگردانده و سند تا زمان م
.شاه، مستقل ازافغانستان باقی ميماند  

 
مورد دومی که شاه شخصا درراس قوا قرارميگيرد، بآرزوی فتح سمرقند 

و بخارا يا سرکوب باشندگان بلخ وآقچه است که بتحريک سلطان مراد 
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خان اميربخارا و ماورالنھر، بمقابل حاکم افغان خويش شورش نموده و او 
زمانيکه شاه به بلخ تقرب ميکند، آنھائيکه به . را ازشھربيرون رانده بودند

شورش برخاسته بودند يکجا با قشونی که سلطان مرادخان به پشتيبانی 
ايشان فرستاده بود، شھر را درمخالفت به شاه ترک کرده و بفاصلۀ 

اگرتيمورشاه بيکبارگی باmی يوزبيکھا حمله . کوتاھی ازاو خيمه ميزنند
 را نابود سازد، چون ارتش اونسبت بآنھا، نتنھا ميکرد يقينا ميتوانست آنھا

ازنقطۀ نظرتعداد بلکه ازنگاه روحيۀ سربازان نيزتفوق زياد داشت؛ مگر 
باثررقابتی که دربين سرداران وجود دارد واحساس آزردگی فرماندھان 

قبايل جھت ترک مناصب سودمند ايشان، باعث وقت گذرانی وبخطر 
ود؛ تfشھای اوجھت سازش اين روسا افتيدن پيروزی ارتش افغان ميش

.آنقدردوامدار ميگردد که ارتش باmخره کامf بدون تدارکات ميشود  
 

ھدف سرداران سقوط تيمورشاه است ولی اميدواربودند اينرا طوری تحقق 
بخشند که گويا تقصيرايشان نبوده است، با اطمينان اينکه از جانشينان او 

زنقشۀ آنھا خبردارگرديده وجھت شاه ا. منفعت بيشتری بدست آورند
جلوگيری ازاين فاجعه با شورشيان به تفاھم رسيده، ازآرزوی ماورالنھر 
صرفنظرنموده وبه کابل عقب نشينی ميکند، با نگھداری تظاھر ضعيف 
. قدرت باmی بلخ وآقچه، که پس ازاين روزتقريبا کامf مستقل ميگردند

ف تيمورشاه قبول ميکنند، اما اين واقعيت دارد که آنھا حاکمی را ازطر
لذا قدرت حاکم تعين . آنھا مواظب بودند اين شخص ازبين خود آنھا باشد

شده بسيارمحدود است؛ زيرا مردمی را که اواداره ميکند اورا با وسايل 
زيست وخدمه تامين ميکنند؛ اما آنھا به او نه ماليۀ پرداخت ميکردند ونه 

پيامد آن طوری است که . رميدادندمعاش وبعfوه اورا مورد آزارقرا
تيمورشاه باmخره نميتواند کسی را پيدا کند تا بحيث حاکم اين شھرھای 

اغتشاشی تعين نمايد که باعث صدھا فکاھی وبذله گوئی گرديده و باعث 
. جريحه دارشدن احساس شاه ميگردد، بخصوص آنھائيکه دشمن اوبودند

ی رفته و به ميمون خود شخص مسخرۀ با ميمون خود ازشھری به شھر
اگرازميمون پرسيده شود ميخواھی حاکم بلخ يا آقچه شوی، : ميآموزد

).عميقترين عfمۀ غم واندوه دربين آسيائيھا(برسرخود خاک بپاشد   
 

اززمانيکه تيمورشاه برتخت مينشيند، خراسان درحالت دايمی اغتشاش 
ش قبول کرده، شاھرخ ميرزا که سلطۀ اين شاه را مانند پدر. قراردارد

خواستارکمک خويش بمقابل دوست سابقه اش مميش خان چناران ميشود 
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که پنجسال قبل مشھد را تسخير نموده و دراين شھراستبداد بيرحمانه روا 
 ھزارمرد تحت فرماندھی سردار سرداران ميفرستد 30تيمورشاه . ميدارد

مشھد بھنگام رسيدن او بمشھد، مميش خان . تا غاصب را سرکوب سازد
را ترک کرده وخود را درقلعۀ خود درچيناران مستحکم ميسازد که مدد 
خان فکرميکند نبايد اورا درآنجا مورد مزاحمت قراردھد؛ لذا اوراضی 
ميشود تا دھکده ھا تاراج و قلمرو ويران شده، ولی شاھرخ را درراس 
حکومت مشھد قرارداده وبه کابل بر ميگردد؛ ليکن ھنوزبکابل نرسيده 

ت که خبرميشود مميش خان چند ھزارسوارجمع نموده ويکبار ديگر اس
. وmيت را تاراج کرده وموقعيت اوھر روزمورد تھديد بيشترقرارميگيرد

تيمورشاه مجبورميشود مددخان را جھت سرکوب اين شورش تازه 
فرستاده وبا رسيدن او، مميش خان بازبه ديوارھای قلعۀ خود عقب نشينی 

ر، افغانھا آنجا را محاصره نموده وبزودی اورا مجبور ميکند، مگراين با
بآنھم سردار سرداران مميش را با سخاوت معامله . ميسازند تا تسليم شود

نموده واورا اختياردارخانات خويش ساخته و با قبول يک سھميۀ سبک 
پول جھت جبران جنگ و يکھزارحيوان باری با تدارکات آن راضی 

ه دشت ھای فراه ميرسد، سموم يا باد سام با چنان اما زمانيکه اوب: ميسازد
.شدتی ميوزد که اوھمراه با يکتعداد زياد سربازانش ميميرند  

 
چند روزپس ازاين حادثه، خراسانيھا مطلع گرديده وفورا بمقابل افغانھا و 
دست نشاندۀ آنھا شاھرخ ميرزا قيام ميکنند، تيمورشاه مجبورميشود ارتش 

او اين . ع ساختن آنھا درسال بعدی بفرستدسومی جھت سرکوب ومطي
سربازان را تحت فرماندھی احمد خان نورزی پسرنصرهللا خان قرار 

ازاين زمان . ميدھد که با وجود مشکfت زياد ميتواند قيام را فرونشاند
ببعد تا پايان سلطنت تيمور، افغانھا درھيچ جنگ ديگری مصروف نمی 

 حادثه جالبی رخ ميدھد که نزديک شوند؛ بآنھم يکسال قبل ازمرگ او،
. است شاه بنحو خشنی کشته شود  

 
مطابق بعادت معمول، تيمورجھت سپری کردن چند ماه به پشاورميرود، 
اما دراين سال مدت بيشتری درآنجا مانده و توسط شورشی معطل ميشود 

ارسfح خان مربوط قبيلۀ مھمند . که تھديد آن بيشتروحتی تا mھورميباشد
وت خان رئيس اخته ھای شاه متوفی يکجا با چند رئيس ديگر افغان و ياق

دربين خود . که ازتيمورناراض شده بودند، تصميم به نابودی اوميگيرند
توافق ميکنند که ياقوت خان فرمانده محافظين حرم شاه با ورود ارسfح 
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وقتی شاه برميگردد، اورا بقتل . خان وافراد او بداخل ارگ کمک کند
ه وبعدا برادرزاده او، اسکندرخان پسرسليمان ميرزا را بحيث شاه رسانيد

.اعfم کنند  
 

 تفنگدارکوھی وتعداد زياد 2500درروزيکه بايد اين توطئه اجرا گردد، 
باشندگان مصمم ومسلح پشاوربصورت ناگھانی دريک فضای وسيع 

پوشيده با خرابه ھا جا بجا ميشوند که معموm صحرائی بوده ودرجانب 
دان بزرگ مقابل ارگ واقع است که درآنجا چند ھزارسواره قزلباش مي

 بعد ازظھربوده واقوام 2حدود ساعت . محافظ شاه ھميشه خيمه زده اند
شرقی بخواب نيمروزی ميروند؛ لذا محافظين قصرھمه خواب يا نيمه 

خواب بوده وتوطئه کنندگان با استفاده ازاين موقعيت، ميخواھند ازطريق 
خل ارگ شوند که ياقوت خان کليد را دراختيارايشان قرارداده دروازۀ دا

با يک تصادف ناياب، تيمورشاه ھنوز به خواب نرفته و با شنيدن . است
ھمھمه وھبھب صداھا درک ميکند با خطرجدی مواجه بوده، بسرعت به 

قاتfن ھرگز . قلۀ برجی دريک کنج ارگ رفته وبميدان بزرگ نگاه ميکند
ند که او خود را در جائی پنھان کند که ھيچکس بآنجا پا باين فکرنميباش

نگذاشته، لذا درجستجوی او بآنجا نميروند؛ اما وقتی آنھا برميگردند 
توسط فريادھای او جلب شده وميبينند شاه لنگی کشميری خود را بحيث 

عfمۀ پريشانی به قزلباشھای غfم که درپائين درحال خروپف کردن اند، 
د؛ توطئه کنندگان کوشش ميکنند اورا با شکستن درھا درھوا شورميدھ

دستگيرکنند، اما يکی ازدروازه ھا که با آھن بسته وقفل شده است، بمقابل 
تمام تfش آنھا مقاومت نموده و وقت کافی به محافظين ميدھد تا باm آمده 

وقويا باmی شورشيان حمله نمايند که بسرعت متfشی ميشوند، چون 
. ی بمجرد بصدا درآمدن زنگ خطرمتفرق وپراگنه ميشوندمردان پشاور

غfمان که بزودی توسط سربازان ديگرتقويه ميشوند، توطئه کنندگان را 
 ارسfح خان –تارومارنموده وصرف تعداد محدود آنھا ميتوانند فرارکنند 

به قبيلۀ خود فرارميکند که دروادی کوھھای ھشتنگر، يک منطقۀ ناھموار 
واقع بوده و درآن سوارۀ افغان چانس کمی برای موفقيت وپرازمشکfت 

تيمور، مکارانی را جھت گرفتاری مجرم . داشتند اگربتعقيب اوميپرداختند
استخدام ميکند؛ اوبخشندگی جعلی وانمود کرده و با اعfن روزانه در 

دربار وھم بطورخصوصی که ارسfح را عفو نموده و قبول دارد که در 
رعادmنه صورت گرفته و مايل است زخم ھای وارده مورد اوبرخورد غي

اواين احساسات را درمfی عام آشکار ميسازد؛ . براو را مرحم گذارد
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وقتی ميفھمد اين آوازه ھا به گوش ارسfح خان رسيده است، يکی از 
اشراف دربارخود را ھمراه با يکتعداد خدمه ھا بنزد اوميفرستد، آنھا 

ند که درباmی يک صفحۀ آن سوگندی حک قرآنی را با خود حمل ميکن
ُشده، مبنی براينکه او گناه ارسfح را بخشيده و برآن مھرخود را گذاشته 

ارسfح خان با اعتماد برتقدس قرآن ووعدۀ رسمی شاه، ھيئت را . است
بخانۀ خويش اجازه داده، آنھا را باشکوه پذيرائی نموده وپس ازچند روزبا 

اما بمجرد رسيدن بکابل، گلوی اورا قطع می ھيئت به کابل برميگردد؛ 
تيمورشاه با اطمينان از مرگ اين رئيس، فرمان قتل عام مردم . کنند

پشاوررا صادرميکند که دراين شورش سھم گرفته وحد آنرا يکسوم 
باشندگان آنجا تعين ميکند؛ متاسفانه اين فرمان بخوبی تطبيق شده وپشاور 

.ھاجرت عمومی خالی ازسکنه ميشودبا اين کشتاردوامدارومتعاقبا م  
 

ازاين زمان ببعد تيمورشاه مظنون، ترشرو و ناآرام گرديده، بخشايندگی 
او که تا اينزمان چشمگيربود کامf ازبين رفته و بيک استبداد بی مانند 

متداوم ندامت ) حمfت ناگھانی(روزھای آخراودرتشنجات . تبديل ميشود
 وجدان خود را آرام نموده واز گناه قتل وترس بپايان ميرسد؛ اونميتواند

عامی که ازآن سخن گفتيم رھا سازد و نه ھم از کشتارارسfح خان که با 
سوگند دروغ قرآن ھمراه بوده و ھم گرفتن زن يک افغان کندھارتوسط 
زور و دادن او به محمد خان، يکی ازمقربانش که به اوعfقه واشتياق 

اه پس ازحادثه پشاور زنده ميماند؛ تيمورشاه صرف ده م.  داشته است
.  با التھاب روده و استفراقھای شديد بوقوع ميپيوندد1793مرگ او در

چندين نفرازمعاصران اوکه شاھد مرگ اوبودند با اطمينان گفته اند او 
توسط يکی اززنان حرمش، خواھريک رئيس پوپلزی که دشمن اوبود، 

.مسموم گرديده است  
 

يکه فوقا ذکرشد، سلطنت تيمورشاه درافغانستان باوجود يکتعداد اعمال
طوری توصيف ميشود که با عدالت، مساوات واحساس پدرانه او با 

اومشکfت زيادی دارد که برآنھا فايق می . رعايايش ھمراه بوده است
گردد؛ سردارانی که پدرش را برتخت نشانده بودند وبا اودساتيرامورات 

 رھنمای او تصورميکردند تا مشاورين را تقسيم ميکردند، اکثرا خود را
شاه مدت طوmنی تfش ميکند خود را ازاين بندگی نجات دھد، اما با . او

ديدن زحمات بيھوده، او خود را تسليم ھرزه گی  و زنبارگی ميکند که 
مولفين اروپائی با شدت زيادی اورا سرزنش کرده اند، بدون درنظرداشت 
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آنھا شايد اينقدر . حو ديگری برخورد نمايداينکه آيا برای او ممکن بود بن
شديد برخورد نميکردند اگرخود را زحمت داده وعلت اين بی احساسی را 

آنھا چيزھای را که ازافغانھا شنيده بودند تکرارکرده . جستجو ميکردند
اند؛ ليکن نبايد فراموش کنيم مردم افغان دربين مردان بزرگ خويش فقط 

 جيب خود را با غارت پرنموده، درھمه جا جنگ آنھائی را قبول دارند که
وويرانی براه انداخته وآنھا را به آرزوی نھائی آنھا يعنی کسب ثروت 

برساند؛ فقط با استفاده ازاين وسايل است که احمد شاه بحيث يک افغان 
عالی مورد احترام ميباشد، او ميتواند خود را با قبايل غارتگری مشھور 

پسرش بعوض ثروتمند ساختن آنھا با . کيل ميدھندسازد که قوم اورا تش
جنگھای متوالی، مجبوراست بکمک کسانی بشتابد که با گرفتن پول از 
خزانۀ خودش او را محافظت ميکنند؛ اين کافی بود که اومورد افترا و 

يک افغان دوست دارد به مصرف . احساس نادرست مردم قرارگيرد
 را وادار سازد تا احترام دارائی مردمان ديگرزندگی کند؛ ھرچيزيکه او

ومال ھمسايه ھای خود را نمايد يا تابع قوانينی شود که مانع اوازچپاول و 
تخريب شود مخالف سرشت اواست؛ لذا آيا اين حيرت انگيزاست که با 

داشتن چنين احساسات و روحيه، سلطنت تيمورشاه درنظرآنھا ضعيف و 
 افغانستان، درموارد متعدد، زنباره نباشد؟ من درجريان سفرخويش به

صحبتھای با بعضی سرداران قابل احترام داشتم که دارای موقفھای بسيار 
اين افراد با اطمينان . بلندی دردرباربوده و خصايل او را تمجيد ميکردند

ميگفتند که ذکاوت وفعاليت اين شھزاده مساوی به شھامت وثبات اوبوده؛ 
دارساخت او را نسبت به پسران وھمين خواص او بود که پدرش را وا

ديگرش ترجيح دھد؛ اما اين حماقت مطلق خواھد بود اگراو خود را در 
مبارزۀ آشکاربا سرداران سابق درگيرميساخت، کسانيکه توسط افغانھا با 
متمرکزنمودن تمام قدرت دردستھايشان مورد احترام وتکريم بودند، چون 

او . به نابودی کامل او منجرميشداين منازعه فقط به زيان او تمام شده و 
مسيرعاقfنه و محتاطانه اعطای امتياز معقول بعوض جنگ داخلی 

خطرناک و نامعين را ترجيح ميدھد؛ اگراوعياش وھرزه بود، ميتوان تائيد 
 حتی – کرد که فقط شيوۀ اکثريت سلطنتھای شرقی را پيروی کرده است 

بايد درنظر .  ھستندکسانيکه دارای درجات بلندی درصفحات مورخين
داشت، تازمانيکه تغيری درعادات آسيائيھا بوجود نيايد، سوئ استفاده از 

بآنھم . قدرت وعياشی، اولين ومھمترين حق ميراثی آنھا محسوب ميشود
تيمورشايد کمترزنباره ميبود اگر، مثل پدرش، قدرت کامل دراختيارمی 
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خت، اوتسليم مسايل داشت؛ اما بعلت نداشتن مسايل جدی که بآن ميپردا
.پوچ وبيھوده ميگردد  

 
زمانيکه سرداران ھمرکاب احمدشاه ميميرند، پسران ايشان درنفوذی 
موفق ميشوند که پدرانشان دراجرای امورات حکومت داشته و تيمور 

اين روسا تنظيم کنندۀ قبايل بودند؛ . نميتواند درمقابل ايشان مقاومت نمايد
يک لحظه ازاومنزوی سازند واومجبوربود با آنھا ميتوانستند قبايل را در

متاسفانه اين سرداران جوان، پر . ايشان مناسبات خوبی داشته باشد
حرارت وجاه طلب اند؛ بدون داشتن تجارب پدرانشان، اينھا ھرگز 
نميدانستند چطورميتوانند اتحاد دربين خويش را حفظ نمايند؛ تيمور 

غلبه بر مشکfت، بعوض دريافت خصوصيات ضروری آنھا برای 
مصروف مرھم گذاری سوئ تفاھم دربين آنھا ميشود که نميتواند بدون 

مھارت بزرگ بدست آيد، طوريکه ھم احساس آنھا را جريحه دارنسازد 
اين ھمان روش . وھم قدرت خود را بحيث شاه باmی آنھا نگھدارد

که معتدmنه وامتيازدادن زيرکانه به روسای جاه طلب ومشتاق تغيربود 
 ساله بارمغان آورد و آنھم بدون صحنه ھای ھرج و 20برای او سلطنت 

پيامد ھمين عدم تعقيب پسران . مرج که با خون جانشينان رنگ ميگيرد
ازنمونه پدران است که آنھا ازتخت افغانستان پائين افتيده و روز وشب 

.خويش را با شمشير يا در تبعيد ميگذرانند  
 

: پسربنامھای23 ميگذارد؛ ازجمله  اوmد برجای36تيمورشاه   
. مادر، سدوزی–ھمايون ميرزا   

. مادر، پوپلزی–محمود ميرزا، حاجی فيروزالدين ميرزا   
. مادر، اسحاقزی–عباس ميرزا، کھندل ميرزا   

. مادر، يوسفزی–زمان ميرزا، شجاع الملک ميرزا   
. مادر، نورزی–احمدميرزا، محمدسلطان ميرزا، يزدان بخش ميرزا   

. مادر، نواسۀ نادرشاه–کشورميرزا، سلطان علی ميرزا، نادرميرزا   
. مادر، پوپلزی–ايوب ميرزا، حسن ميرزا   

. مادر، اچکزی–اشرف ميرزا، مظفرميرزا، جھان واm ميرزا   
. مادر، محمدزای–محمد مراد ميرزا، ميرانی ميرزا، حسين ميرزا   

. مادر، مغول–ھاشم ميرزا، شاپورميرزا   
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ھم است خواننده بنام شھزادگانی متوجه شود که ازعين مادراند، بسيارم
چون برادراندرھا معموm ازھمديگرنفرت داشته ودرصورت اغتشاشھا، 

آنھا درگرفتن سfح تقريبا ھميشه . تقريبا ھميشه بمقابل آنھا متحد ميشوند
.ازپشتيبانی قبايلی برخوردارميشوند که مربوط مادرايشان است  

 
 اين شھزادگان، طوريکه فوقا ديده ميشود زادۀ مادران افغان اند تقريبا تمام

باستثنای کشور، سلطان علی و نادر که نوادگان نادرشاه و ھاشم و شاپور 
که مادرايشان دخترامپراطورمغول احمد شاه گورگانی است که تيمورآنرا 

 اوmد داشته 15 تا 10تمام اين شھزادگان ھريک بين .  عقد نمود1750در
کسانيکه ازفجايع سقوط سلطنت زنده ميمانند، درھند مھاجرشده و تعداد و

.زياد آنھا جيره خواران کمپنی ھند شرقی ميشوند  
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  افغانستان بھنگام مرگ تيمورشاه– 9فصل 
 

افغانستان بھنگام مرگ تيمور، دسايس جانشينی، پشتيبانی پاينده خان اززمان ميرزا، تکتيک 
غانھا، اعfن زمان بحيث شاه، مارش اوبمقابل برادرش درکندھار، فرارھمايون ميرزا، اف

استبداد زمانشاه، اقدامات خونين او، سپردن بلخ به پارس، مارش زمان بمقابل پنجاب، تسخير 
کندھارتوسط ھمايون، تسخيرشھرتوسط زمان با خيانت، اسيرساختن ھمايون، کشيدن چشمھای 

شروی زمان بسوی سند، تfش محمود ميرزا برای قطع او، جنگ اوتوسط برادرش، پي
گوريک، پيشروی زمان بسوی ھرات، تسخيرشھر، عقب نشينی محمود ميرزا به پارس، 

پيشروی بسوی فراه، جنگ امارت، سرمايه گذاری ھرات توسط محمود، مکاری زمانشاه، 
يدن زمانشاه به ھرات، ترک محمود ازقرارگاه خود، شکست ومتفرق گرديدن متحدين او، رس

عقب نشينی محمود به بخارا وخيوه، اغتشاش سيکھا، سرکوب mھورتوسط زمان، فاجعۀ ارتش 
او، رسيدن او بکابل وکندھار، گرايشات مرگبارزمان شاه، نارضايتی افغانھا، وزيروفادارخان، 

يرفراه و توطيۀ سرداران، اعدام پاينده خان وھمدستان او، فرارفتح خان، اغتشاشات، تسخ
کندھارتوسط فتح خان با ھمراھی محمود، فرار ارتش اززمان، جنگ بين برادران، شکست 
.زمان وکشيدن چشمھای او، اعدام وفادارخان، عقب نشينی زمان به بخارا، خصوصيات شاه  

 
+ + + 

 
افغانستان بھنگام مرگ تيمورشاه شامل وmيات کشمير، mھور، پشاور، 

، ملتان وھرات است؛ کfت، بلوچستان وخراسان کابل، بلخ، خلم، کندھار
سند باوجوديکه مدت پنجسال، باج . پارسيان نيزسلطۀ او را قبول داشتند

موافقه شده با ميرفتح خان، رئيس تلپوره ھا را نپرداخته است نيزازجملۀ 
تيمورباوجود اينکه نسبت به پدرش دوربين . ملحقات اومحسوب ميشود
 خود را بحيث جانشين تعين ننموده وشناسائی نميباشد، ھيچيک ازپسران

اکثريت پسران تيمور . ھيچيک ازايشان را توسط سرداران بدست نميآورد
بزرگترين آنھا ھمايون ميرزا . بھنگام مرگ اوحاکمان وmيات مختلف اند

حاکم کندھار، محمود ميرزا حاکم ھرات، عباس ميرزا ) جانشين حقوقی(
کم کابل، شجاع الملک حاکم غزنی و کھندل حاکم پشاور، زمان ميرزا حا

حاکم کشميراست؛ ھنوزمناسک خاکسپاری جسد شاه پايان نيافته که 
اکثريت آنھا به کابل آمده . پسرانش برسرجانشينی به مناقشه ميپردازند

بودند تا بھنگام مرگ پدرشان حاضرباشند؛ تعدادی بشمول ھمايون ميرزا 
 مانده بودند، جائيکه آنھا محبوب ومحمود ميرزا درحکومات خويش باقی

محمود . مردم بوده واميدوارکمک وپشتيبانی ايشان درگرفتن قدرت بودند
ميرزا پشتيبانی خود از ھمايون ميرزا را در بدست گرفتن قدرت وعده 
داده وھمايون با قبول اين خدمت، وعدۀ سپردن حکومت ھرات را باو 

.دند تفاھم خوبی بميان نميآيداما دربين برادرانی که درکابل بو. ميدھد  
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عباس ميرزا چھارمين پسرتيمورشاه با داشتن زور زياد مشھوربوده و 
درمرحلۀ اول چانس بدست گرفتن تخت را دارد؛ اما سرداران قبل از 

اجرای مراسم تشيع جنازۀ پدرش انتخاب اورا ممانعت نموده واين تعويق 
يکی از شھزادگان وصل چانس اورا تغيرميدھد؛ چون ھرسردار خود را ب

نموده وتfش ميکنند تا نفوذ خويش را درجھت نفرمطلوب خود بکار 
نتيجۀ آن نفاق کامل دربين سرداران بوده، ھرجانب دست بسfح . اندازند

.برده وخون درکوچه ھای کابل جاری ميشود  
 

قويترين و با نفوذ ترين سرداردربين ھمه، پاينده خان پسرحاجی جمال 
اومانند . ع احمدشاه از ادعای تاج وتخت صرفنظرکرده بوداست که بنف

پدرش رئيس خانواده محمدزی و رئيس ستاد فرماندھی قبيلۀ بارکزی 
اين موقف به اونفوذ زيادی دربين مردم ميدھد که پس ازصعود . ميباشد

به اوmدۀ ) با ترس(اوmدۀ سدو برتخت، يکقسمت احترام آنھا گرفته شده و
 وآنھا فکرميکنند بتنھائی قادربه نگھداری امتيازايشان محمد داده ميشود

پاينده خان . بمقابل قدرت اضافی است که به شاھان خويش داده اند
وابستگی خويش را به زمان ميرزا پسرپنجم تيمورابرازداشته وموفق به 

دربين . کشاندن با نفوذ ترين اشراف افغان و روسای قزلباش کابل ميشود
د خان نورزی، فتح هللا خان سدوزی، نورمحمد خان، اشراف افغان، احم

امين الملک، اميراسfم خان جوانشير، جعفرخان جوانشير، محمد خان 
بيات، اميرهللا خان لوگری ويکتعداد مقامات عالی وقدرتمندان موجود 

اوميتواند بکمک آنھا درمرحلۀ اول، ھيجانات عمومی را آرام . بودند
:ان را بطريق ذيل بقدرت برساندنموده ومتعاقبا شھزاده زم  

 
باساس پيشنھاد پاينده خان، شھزادگان موافقه ميکنند با روسای قبايل 

ھريک از . نشسته و با آزادی تمام بانتخاب شاه ازبين شان اقدام نمايد
پسران تيموريکجا با سرداران به جلسه ميآيند؛ با تفاھمی که صورت 

ذاری جلسه، خانۀ پاينده خان محل برگ. گرفته، ھيچيک مسلح نميباشند
تعين شده است؛ اوقبf با پنھانکاری زياد تمام دروازه ھا وکلکين ھا را 

مستحکم نموده واپارتمانھا را طوری ترتيب داده که ھيچ زندان نميتواند 
وقتی شھزادگان جمع شده وبه بحث ادامه ميدھند، زمان . امن ترازآن باشد

رحاليکه طرفداران اودرآنجا مخفی شده به بھانۀ، جلسه را ترک ميگويد د
پاينده خان نيزبخاطرجلوگيری ازھرگونه شک وترديد، حتی يک کلمه . اند
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 بطرفداری نامزد خويش اظھارنداشته، بتعقيب اوازاتاق خارج شده و پس 
ازآن تمام کسانيکه درداخل حويلی ميباشند قفل گرديده واطراف آنھا را 

.سربازان محاصره ميکند  
 

ھای مختلف که ازتماس با روسای اسيرشان محروم شده وبدون جناح 
دستورميمانند، مجبورميشوند توسط پاينده خان قانع گرديده وزمان ميرزا 

شاه جديد با توقيف برادران خويش برای پنج . را بحيث شاه قبول نمايند
روز، فقط چند گرام نان خشک بآنھا داده وباينترتيب آنھا را وادارميسازد 

بعدا آنھا را بھمرای روسای اسيرازآنجا . نتخاب اورا برسميت بشناسندتا ا
بيرون نموده وبه ارگ باmحصارانتقال ميدھد، بداخل ديوارھائيکه زمان 

.شاه فکرميکند نگھداشت ايشان درآنجا ضروراست  
 

شاه جديد سلطنت خويش را با اجرای تقاعد برای خدمه ھای سابق و 
يازات مختلف برای سرداران که مخالف او فداکارپدرخويش واعطای امت

بودند، شروع ميکند؛ اما يکتعداد ديگررا بقتل ميرساند؛ پس ازاينھمه، 
افغانھا که مجبورشده اند شاھی داشته باشند، خود را با ھمين شخص 

.راضی ميسازند که مخالف ديگری درکابل ندارد  
 

بزرگترين ھمايون ميرزا با اطfع ازاين موضوع وغصب حقوقش بحيث 
پسرتيموربمقابل زمان اعتراض نموده وآماده جنگ ميشود؛ برادرش 

محمود ميرزا نيزچنين ميکند؛ يکتعداد طرفداران آنھا نيزخواھان سقوط 
مگرزمانشاه بخاطراينکه ازبزرگترين وغنی ترين قسمت . زمان ميشوند

سلطنت محروم نشود وچون اختياردارخزانه وسربازان ميباشد، نميخواھد 
يرفعال باقی بماند؛ لذا دريک مدت کوتاه، قوت بزرگی جھت سرکوب غ

باوجوديکه ھنوز . مخالفين بوجود آورده وبصوب کندھارحرکت ميکند
محمود بکمک اونيامده است، ھمايون ميرزا جسورانه بمقابل او پيشروی 
نموده ودرشھرکوچک کfت غلزی باھم مقابل ميشوند؛ جنگ بزرگی بين 

د؛ ھمايون کامf شکست خورده، به بلوچستان فرار برادارن رخ ميدھ
.نموده ودرکfت نزد اميرناصر خان پناھنده ميشود  

 
محمود ميرزا بخاطرآرامسازی شورش ھرات باقی مانده ونميتواند به 

عھدی که به برادرش ھمايون داده، به کمک او بشتابد؛ اما زمان پس از 
 سازد، ولی شورشھائيکه شکست ھمايون آماده ميشود تا محمود را مطيع
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مشاورين . درکابل بوقوع ميپيوندد، اورا مجبورميسازد به کابل برگردد
شريردراينزمان نفوذ زيادی باmی شاه حاصل ميکنند؛ آنھا او را قانع 
ميسازند که ضعف و مدارای پدرش درمقابل سرداران باعث شکست 

آمده وتوصيه رفاھی گرديده که توسط جدش احمدشاه درافغانستان بوجود 
.ميکنند اين سيستم را تغيرداده وقدرت مطلق را بدست خود گيرد  

 
بخاطرتحقق اين ھدف، زمانشاه شروع به جابجای مقامات بزرگی ميکند 

حتی . که اززمان ايجاد سلطنت، منحيث مفتخواران بميراث مانده بودند
شخص پاينده خان که تخت او مرھون اين شخص است نيزازخدعۀ اين 

نفوذ اوفوق العاده کاھش داده شده و اين . ات فاحش بيرون نميماندتغير
برکناريھا مدت زيادی باعث تسکين دلھرۀ نميشود که مشاورين جاه طلب 

او پيشنھاد کرده بودند، لذا افراد سرشناسی که بربنياد سوگند رسمی به 
ار اين کشت. دربارجذب شده بودند، توقيف، زندانی  يا بقتل رسانيده ميشوند

ھای خونين باعث توسعۀ آشفتگی درکابل گرديده وشھروندان بزودی در 
اين خشم واستبداد بيمورد باعث . زيريوغھای آھنين قرارداده ميشوند

فاصله گرفتن مردم ازشاه جديد ميگردد؛ برادران اوکه پس از زندانی 
شدن درارگ آزاد شده بودند بوmيات مختلف رفته ودرھمه جا عدم 

آنھا که خود درتوطئه سھيم بودند در . را تحريک ميکننداطاعت باو 
موجوديت سربازانی که جھت سرکوب بينظمی فرستاده ميشود ازتfش 

شاه زمان . برای سقوط برادرخود ابا نورزيده وبرای تحقق آن دوام ميدھند
با ترس ازواکنش عمومی، ازکشتارکسانيکه دراختياراوبود صرفنظر 

ن پسران تيمورشاه، مقدمات صحنه ھای قتل عام ميکند؛ اما منازعه دربي
.وکشتاررا بوجود آورده وباعث پايان سلطنت سدوزيھا ميشود  

 
دراين وقت است که آقا محمدخان، موسس سلطنت قاجاردرپارس، محمد 
حسين خان قره گوزلو را بحيث سفيربدربارزمانشاه فرستاده وخواستار 

نان کامل برضد بيگی خان سلطان واگذاری بلخ باوميشود تا بتواند با اطمي
زمانشاه که فوق العاده دست پاچه شده، نميتواند اين . بخارا تھاجم کند

واگذاری به قاجاررا رد نمايد که با يک لشکربزرگ درمشھد قراردارد؛ 
لذا نه تنھا به تقاضای اورضائيت ميدھد بلکه وعدۀ ارسال نيرو را نيز 

طرف غرب با تھديد تھاجم روسھا متعاقبا آقا محمد خان که از. ميدھد
.مواجه ميگردد، نميتواند باين معامله جامۀ عمل بپوشاند  
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درجريان حوادث فوق الذکرآتش خاموشی وجود دارد که بزودی دربين 
پنجاب که توسط احمدشاه به سلطنت . قوم افغان شروع به انفجارميکند

يم به تنبيه  الحاق شده بود اعfن استقfل نموده وشاه زمان فورا تصم
اغتشاشيون ميکند؛ اما ھنوزازاندوس عبورنکرده که خبرميشود، برادرش 

اين خبراو . ھمايون بکمک اميران بلوچستان، کندھاررا تسخيرنموده است
را مجبورميسازد ازتھاجم به mھوردست کشيده وازطريق کوھھا بکندھار 

ان خود با نزديک شدن زمان، ھمايون توسط طرفداران افغ. حمله کند
مورد خيانت قرارگرفته وميخواھند اورا دستگيروبه زمان تسليم نمايند؛ 

شاه زمان . اما اوبکمک بلوچھا موفق بفرار گرديده وبه بلوچستان ميرود
يکھزارسواربتعقيب اوميفرستد ولی اوبخاطر گرفتارنشدن، برای چندين 

تگير روزديگرفرارنموده وبه ھرات برميگردد که درناحيۀ زمينداور دس
شاه با اجرای اين . شده وباساس فرمان زمانشاه، چشمھای اوکشيده ميشود

عمل ظالمانه خويش مسرورشده وجھت تقويۀ بيشترقدرت خويش، بفکر 
مارش بمقابل اميران سند ميشود تا از يکطرف آنھا را بخاطرحمايت از 
 ھمايون مجازات نمايد وازطرف ديگرآنھا را وادارسازد باج باقيماندۀ را

.بپردازند که چندين سال قبل ازمرگ تيمورشاه تاکنون نپرداخته اند  
 

شاه زمان به معبربوmن رسيده که خبرميشود محمود ميرزا پس ازاستقرار 
قدرت خويش درھرات، با لشکرقوی عزم پيشروی ازعقب او دارد، در 

لذا بادرنظرداشت اين مجبوريت، . حاليکه اومصروف مجادله درسند است
اصل آن سه برابراين ( ھزارليره باج عقبمانده 300ايط پرداخت اوبا شر

با فتح هللا خان تلپوره وتائيد حاکميت اودرسند راضی ) اندازه بوده است
.شده وپس ازآن جھت مقابله با برادرش برميگردد  

 
محمود ميرزا با اطfع ازبرگشت زمانشاه بطرف کندھارتوقف نموده، در 

ه وفقط وقتی پيشروی ميکند که زمان حدود کوھھای سياه بند سنگرگرفت
دولشکربھم مقابل شده ودرگوريک . دويا سه مارش ازقرارگاه فاصله دارد

 ساعت 15بھم حمله نموده و) دھکدۀ بزرگی دربين گرشک وزمينداور(
درآخر، بخت برضد محمود ميرزا برگشته، شکست . متوالی باھم ميجنگند

جبورميشود فقط با يکصد نفر خورده، ازارتباطات خويش قطع شده وم
.بستگان خويش فرارنموده وبداخل ديوارھای فراه عقب نشينی کند  
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شاه زمان پس ازاين بدون دادن زحمات بيشتربه دشمن، بطرف ھرات 
مارش نموده ودرپای ديوارھای آن خيمه ميزند، ليکن چندين حملۀ اوبا 

مادرمحمود قوت تمام عقب زده شده ودرمرحلۀ عقب نشينی ميباشد که 
ميرزا با پيشنھادی بقرارگاه اوآمده وزمان را مطمئين ميسازد اوآرزوی 

شاه که . تاج وتخت نداشته وفقط با حاکم بودن درھرات راضی ميباشد
مشتاق انتقال لشکربنقاط ديگری است که بطورجدی مورد تھديد قرار 

.دارند، ازاين پيشنھاد خشنود گرديده وفورا با آن موافقه ميکند  
 

کامران ميرزا پسرمحمود وحاجی فيروزالدين برادراوکه درغياب محمود 
بحيث حاکم گماشته شده بودند، درداخل ارگ باقی مانده وازرفتن بشھر 

با نداشتن . ميترسند تا قلعه توسط اشخاص خاين درگارنيزيون تسليم نشود
معلومات درمورد توافق ھردو برادر، حيرانی آنھا بيشترازخوشی آنھا 

ت وقتی ميبينند زمان شاه عقب نشينی نموده وآنرا نتيجۀ رسيدن محمود اس
لذا آنھا با اميدواری به پيروزی خود، . ميرزا درراس قوتھای تازه ميدانند

بسرعت سربازانی را که دراختياردارند تنظيم نموده و شاه را تعقيب می 
 نرسيده  ميلی جنوب ھرات7 باغ واقع در-کنند؛ اما ھنوزبه اقامتگاه روز

يک سردارتايمنی، خان مطلق خاف ويک مرد (اند که قليچ خان پارسيوان 
که مورد اعتماد کامران و ) با نفوذ درقلمرو و با اعتباردرامورنظامی

فيروزالدين وفرمانده ارگ بھنگام غيابت آنھا است، قاصدی به زمانشاه 
ا سربازان فرستاده واطfع ميدھد ارگ دراختياراوقراردارد، فورا آمده وب

.خود آنرا اشغال کند  
 

شھزادگان با شنيدن اين اوضاع نامساعد فورا به ھرات برميگردند که 
ھنوزدراختيارآنھا بوده وميخواھند ازتمام جوانب باmی ارگ حمله کنند؛ 

آنھا که قليچ خان را احضارنموده . ليکن به توپ بستن آن بيھوده است
اين محل .  آتش دو چند جواب ميدھدبودند تا بوظيفۀ خود برگردد، فقط با

که بسيار قوی بوده، خوب تدارک شده وقادراست درمقابل ھرگونه حمله 
برای چند ماه مقاومت کند، درحاليکه زمانشاه فقط دو روزضرورت دارد 

چون شھزاده ھا ميبينند طرفداران شان . تا بآنجا رسيده وآنرا اشغال نمايد
ن فرارميکنند؛ لذا زمان با مواجه نشدن آنھا را ترک ميکنند، بسمت خراسا

به مقاومت بيشتراختيارھرات را بدست گرفته و مدت چارماه درآنجا باقی 
زمان پسرخود قيصرميرزا را بحيث حاکم تعين نموده وفرماندھی . ميماند

 افغان سواره به سردارقليچ خان ميسپارد 1000قشون ھراتيھا را بھمرای 
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زمان خان پوپلزی بحيث وزيرقيصر . استکه محل را باو تسليم کرده 
ميرزا تعين شده وعنوان حاکم خراسان پارسی را اختيارميکند که زمانشاه 

اوباين منظوريک قشون ديگررا . تمايل يکجا نمودن آنرا با افغانستان دارد
تحت فرماندھی سردارپوپلزی، جدا ازفرماندھی قليچ خان باقی ميگذارد تا 

شاه . ھاجم نمايد که اشغال آنرا فيصله نموده استقادر باشد بآن وmيت ت
پس ازاتخاذ اين تدابيربه کندھار برميگردد، جائيکه درآن مدت کوتاھی 

.باقی مانده و پس ازچند روزبه کابل ميرسد  
 

اما محمود ميرزا بدون پول يا ارتش نميتواند چيزبيشتری انجام دھد، لذا 
زفتح علی، شاه پارس شود مصمم ميشود به تھران رفته وخواستارکمک ا

که چند سال قبل برتخت قاجارنشسته است؛ اين شاه وعدۀ پشتيبانی وتقرر 
اين . دوبارۀ اوبرحکومت ھرات را ميدھد بشرطيکه سلطۀ او را بپذيرد

 رخ ميدھد، وقتی شورش صديق خان درآذربايجان، 1798واقعه درسال 
عزيمت، فرمان فتح علی را مجبور ميسازد بآنطرف برود؛ اما قبل از

ميدھد اميراسدهللا خان حاکم کاشان وپسراعتماد الدولت حاجی ابراھيم 
محمود ميرزا با اميراسدهللا خان به . شيرازازمحمود ميرزا مواظبت نمايد

کاشان ميرود، ولی متوجه ميشود اقامت فتح علی شاه درشمال طوmنی 
شده، به شاه شده وشھزاده با خسته شدن ازانتظاربرای پشتيبانی وعده 

شاه پارس بدرخواست . نوشته وخواستاراجازۀ ترک اقامت ازآنجا ميشود
اورضائيت داده، محمود به خراسان آمده واميدواراست بتواند سربازگيری 

نمايد؛ اودراميدھايش فريب نميخورد، چون ميرعلی خان، يک عرب و 
رف فراه  ھزارپياده بط3حاکم ناحيۀ قاين ازدرخواست اوحمايت کرده و با 

باشندگان شھرطرفدارمحمود بوده وبا شنيدن تقرب او، چند . مارش ميکند
.روزه مارش باستقبال رفته وتعداد زيادی درارتش اوثبت نام ميکنند  

 
خبررسيدن محمود ميرزا بسرعت درھرات پخش شده وبا اغراق گفته 

 ھزارمرد به فراه رسيده وتمام کسانی را که درمسيراو 50ميشود او با 
اين گذارشات باعث آشفتگی اذھان مردم . قرارداشتند، مطيع ساخته است

گرديده؛ کسانيکه شھزاده محمود را ترک گفته بودند با ترس ازخشم او، 
آمادۀ مھاجرت ميشوند؛ شھزاده قيصربا باوربه صحت اطfعات، بسرعت 
مصروف ترميم وتدارک ارگ ميشود؛ اما بعدا گذارشات دقيقتر مواصلت 

.ترس شھزاده وباشندگان کاھش مييابدنموده و  
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گذارش اين مارش ظفرنمون باعث تقويه بيشترمحمود ميرزا توسط چند 
ھزارنفرديگرميشود؛ دربين ايشان جبارخان، سردارنورزی ميباشد که 
يک قطعۀ يکھزارنفری با خود ميآورد؛ ولی وقتی ميبيند ارتش محمود 

 شب تاريک ومخفيانه بسيارکوچک است ازعمل خود پشيمان شده ودريک
قرارگاه را ترک نموده وخود را به ھرات ميرساند، جائيکه او گزارش 

قيصرميرزا با اطمينان باين معلومات، با . دقيق اوضاع را ارائه ميکند
که باخبرشدن از (يکجا نمودن سربازان قليچ خان و زمان خان پوپلزی 

، )موده بوداوضاع فورا ازخراسان برميگردد، ازجھتی که اوحرکت ن
محمود ميبيند که فراه مطابق ميل او . بمقابل کاکای خود مارش ميکند

است، لذا آنشھررا بطرف راست خود گذاشته، بطرف دشمن پيشروی 
.نموده وآنھا را درنزديکی دھکدۀ امارت حمله نموده وتارومارميسازد  

 
. ارتش متfشی شده بسرعت بھرات عقب نشسته ودروازه ھا را ميبندد

مود آنھا را تعقيب ميکند اما بعلت قلت نيروکه نميواند آنھا را محاصره مح
کند، تصميم ميگيرد دريک نقطه سواحل ھريرود حدود سه ميل ازديوارھا 

وزيرزمان خان درمييابد که ھمدردی ھراتيان بطرف محمود . خيمه زند
لذا تصميم ميگيرد چون قوت : بوده و وقت گذرانی بنفع محمود ميباشد

او پس ازکسب . ی ندارد، پيروزی را با مکاری و حيله بدست آوردکاف
اجازت آن شھزاده، نامۀ عنوانی ميرعلی خان عرب ميفرستد، گويابجواب 

شرايط قرارداد وتامين طرفداری شھزاده که درعوض آن ميرعلی وعده 
وزير زرنگ اين نامه را بدست . ميدھد محمود ميرزا را بدستش بسپارد

ذکی سپرده وتوصيه ميکند اوطوری رفتارنمايد که مورد يکی ازمردھای 
سوئ ظن قرارگرفته وتوسط سربازان شھزاده گرفتارشود وبعدا اصرار 

برنامه طوريکه اوطرح نموده، . نمايد که نامۀ مورد نظرنبايد ديده شود
اجرا ميشود؛ محافظين قرارگاه قاصد را دستگيرنموده و او را با نامه 

محمود با اين دام ھشدارشده وخواستار . ميکنندتحويل محمود ميرزا 
مشورۀ يکی ازاشراف افغان بنام محمداکرم خان ميشود، اومشوره ميدھد 

.با فرارميتواند مانع دامی شود که برايش تنيده شده است  
 

لذا اوبا عجله بنزد . بآنھم محتوای اين نامه ازميرعلی خان مخفی نميماند
اض، صداقت و فداکاری خود را ابراز محمود شتافته وبا سوگند واعتر

اين شھزاده طوری وانمود ميسازد که باورنموده است؛ ليکن، . ميدارد
وقتی شب فرا ميرسد، ھمراه با پسرخود کامران، برادرش حاجی فيروز 
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الدين، سرداراکرم خان ويکتعداد خدمۀ وفادارازقرارگاه فرارميکنند؛ وقتی 
 را به تھران ميفرستند تا کمک بجای مطمينی ميرسند، پسروبرادرخود

وعده شده توسط فتح علی شاه را بدست آورد که بغرض جلب اميربخارا 
.بآن صوب رفته است  

 
بمجرد ترک قرارگاه توسط محمود ميرزا، متحد او ميرعلی خان وبعدا 

قيصرميرزا ازواقعه اطfع يافته وبا استفاده ازاختfل وحيرانی که دربين 
ن حادثه بوجود آمده، باmی آنھا حمله نموده، آنھا را قايناتی ھا بعلت اي

ميرعلی . تارومارساخته، تعداد زياد آنھا اسيروبه ھرات آورده ميشوند
.خان با چند اسپ وتحمل محروميتھا وخطرھای بزرگ به قاين ميرسد  

 
شاه زمان بزودی درکابل مطلع ميشود که برادرش محمود به افغانستان 

ت نادرست نيزاورا وادارميسازد باورنمايد که  برگشته وبعضی گذارشا
قيصرميرزا با شکست درامارت، شھرھرات را با تقرب محمود تخليه 

لذا اوبدون ضياع وقت ارتش خود را آماده ساخته وبتصرف . نموده است
دوبارۀ آن اقدام ميکند، چون منطقه وسرکھا توسط طرفدران محمود 

آنجا برسد؛ فقط با رسيدن خودش بازرسی ميشود، ھيچ قاصدی نميتواند ب
اوبسيارخوش ميشود از . بھرات است که ميداند وضع ازچه قراراست

اينکه ميداند دشمن آنقدربزرگ نبوده، ارتش خود را درسواحل ھريرود 
وقتی خبرميشود برادرش به . خيمه زده وبا دربارخويش داخل شھرميشود

يرآنجا فرستاده و بخارا رفته است، فورا قاضی عبدل عراق را نزد ام
خواستارميشود مطابق قرارداد منعقده بين تيمورشاه وامير، بايد محمود 
ميرزا بحيث ياغی و برھم زنندۀ امنيت سلطنت افغان باو سپرده شود؛ 
بآنھم اگرخود را تابع مکلفيت ھای مھمان نوازی پندارد، ميتواند اورا 

ودوباره باعث تحت مراقبت دربخارا نگھدارد طوريکه او فرارنکرده 
سلطان علی مراد ھيئت افغان را . تحريک نا آرامی درقلمروی اونشود

بآنھم : برای مدتی دردربارخود بدون دادن کدام جواب قطعی نگھميدارد
اووعده ميدھد که محمود ميرزا را درپايتخت خود نگھداشته ونبايد آنرا 

يگويد، قاضی بدون درک معنی کلمات امير، بخارا را ترک م. ترک کند
بخصوص ازقسمت آخرجواب او، تمايل حقيقی ومخفی اوجھت راضی 

نگھداشتن شھزادۀ فراری ونفرت کشنده اوبرای فاميل سدوزی را احساس 
ميکند؛ مرگ اودرحقيقت فقط نظربه درخواست صميمانۀ يکی ازاشراف 

محمود توسط . بزرگ وبا نفوذ يوزبيک بنام فضل احمد تغيرداده مشود
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طئه چيده شده بمقابل اوباخبرشده، محافظين خود را فريب فضل احمد ازتو
داده وبه خيوه فرارميکند، محمد رحيم خان حاکم اين خانات برای مدتی او 
را با مھمان نوازی بزرگ معامله ميکند؛ درآخرچون نميتواند درخواست 
کمک اورا برای تجديد جنگ برآورده سازد، محمود ميرزا خيوه را ترک 

وبرادرخود به تھران ميرود، شھريکه اوآنھا را متعاقب فرار گفته وبا پسر
.خود ازقرارگاه اميرقاين، بدانجا فرستاده بود  

 
زمان شاه پس ازاقامت چارماھه درھرات، نامۀ ازحاکم پشاوردريافت 

نموده وباخبرميشود بھنگام ترک کابل، سيکھای کوھی يامبو باmی mھور 
سرداراحمدخان حاکم . نموده اندحمله نموده و شھررا غارت وچپاول 

mھورتمام مساعی خود را بخرچ داده تا مانع آنھا شود؛ او با سربازان 
خويش بيرون شده وبآنھا حمله ميکند، اما سربازان اودراولين فرصت 

شاه . فرارنموده وخان بھنگام جلوگيری ازعقب نشينی آنھا کشته ميشود
 خان پسرسردارسرداران مدد زمان با اخذ اين خبر فاجعه بار، ميرافضل

خان و وزيرپسرش قيصر را بحيث حاکم آنجا تعين نموده و زمان خان 
با ) که با ديدن استعداد نظامی مورد اعتماد زياد قرار گرفته(پوپلزی را 

خود گرفته ، ازطريق راھھای مشکل وکوھستانی بطرف کابل حرکت 
 سوار 150فقط با بوده و) پشت کوه(ميکند که دربرگيرندۀ مناطق ھزاره

چون قسمت اعظم ارتش، توپخانه ومحموله خويش را . ھمراھی ميگردد
تحت فرمان وزيرخود وفادارخان وسرداراحمد خان نورزی ازطريق 

 روز به پايتخت رسيده و مقدارزياد 12زمان شاه پس از. کندھارميفرستد
خزانۀ خود را برای آمادگی جنگ مصرف مينمايد؛ اوبطورمستقيم با 

ونيکه ازطريق کندھاررسيده وبا آنھائيکه جديدا ايجاد شده اند بصوب قش
کوھيان سيکه با تقرب اوmھوررا ترک کرده و . پنجاب حرکت ميکند

. بسرعت عقب نشينی ميکنند؛ لذا اوشھررا بطورصلح آميزتسخيرميکند
چون باشندگان درشورش آخرسھم نداشته وتوسط کوھيان مورد بدرفتاری 

ند، اوفکرميکند بھتراست باmی آنھا اعتماد کرده وبه قرارگرفته بود
درخواست آنھا راضی ميشود که درآينده بايد حاکم mھورازبين روسای 

لذا اوازبين ايشان شخصی را بنام . انتخاب شود) نه افغان(عمده سيکه 
رنجيت سنگ انتخاب ميکند که بعدا دارای اعتباربزرگی بخاطراستعداد 

اين . ان شاه پس ازتقررموصوف بکابل برميگرددوشھامتش ميگردد؛ زم
مارش برای او وارتش او يک سلسلۀ طويل بدبختی ببارميآورد؛ توپخانۀ 
ويک قسمت بزرگ محموله بھنگام عبورازجيھلم ضايع ميشود؛ بارندگی 
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سيfبی و روزمره آنقدرجاده ھا را تخريب نموده که غيرقابل عبورشده 
رسوده شده، عقب افتيده يا فرارميکنند و بودند؛ سربازان اززحمت زياد ف

قبايل غارتگربا استفاده از موقعيت دشوارارتش به غارتگری محموله و 
درواقع، . تھی کردن آواره گان دست ميزنند که قادر به دفاع خود نبودند

باقيمانده ارتش، مردان نحيفی است که با ھزاران مصيبت و سختی بستوه 
اودراينجا يکماه اقامت . آنھا به پشاورميشودآمده وزمان موفق به آوردن 

ميکند تا سربازانش استراحت وتجديد قوا نموده و پس از نصب برادرش 
شجاع الملک بحيث حاکم شھر، بطرف کابل حرکت نموده وپس ازتوقف 
کوتاه درکابل، ناگزيراست باوجود شدت زمستان، جھت سرکوب شورش 

.به کندھاربرود  
 

ازآنجا بوجود ميآمدند که قبيلۀ قدرتمند بارکزی چنين شورشھا بطورخاص 
کنارگذاشته شده، ازھر ) محمدزی(احساس ميکنند وميبينند روسای آنھا 

خواننده . گونه تعينات عمومی محروم شده وھيچ ارزشی دردربارندارند
بخاطردارد ازھمان روزيکه سدو و محمد توسط شاه عباس بزرگ بحيث 

وmدۀ سدو تحت سلطنت صفويان، تقريبا مقامات عالی برگزيده شدند، ا
اوmدۀ محمد با وجود . ازقدرت پادشاھی درافغانستان برخوردار بودند

نداشتن نفوذ بسيارزياد، ازمقامات عالی دردولت برخورداربوده ونسبت به 
زمانيکه احمد شاه برتخت . سدوزيھا ازاحترام کمتری برخوردارنميباشند

، امتيازآن )رئيس محمدزی(ی جمال مينشيند، اوبا حق شناسی ازحاج
خانواده را نگھداشته و روسای آنھا بطور ثابت، مقامات مھم فرماندھی در 

تيمورشاه که نمونه پدرخويش را . ارتش وکارمندان عالی درباررا دارند
تعقيب ميکند، ھميشه آنھا را درجانب خود نگھميدارد، ولی زمانشاه اولين 

 را تغيرميدھد که با گذشت ايام مورد کسی است که جرات نموده ووضعی
.تائيد قرارگرفته و قوت قانونی کسب نموده است  

 
ازتمام مقامات برکنار ) طوريکه فوقا گفتيم(پاينده خان رئيس محمدزيھا 

وفادار . شده واين اولين نارضايتی بارکزيھا بمقابل خانوادۀ شاھی ميباشد
 شاھی پوپلزی است، خان صدراعظم زمانشاه با وجوديکه مربوط قبيلۀ

شاه ھيچ کاری بدون مشورۀ اوانجام نداده واين شخص، . نسب پائينتردارد
محرک تمام تدابيرشديدی است که شاه بمقابل خانواده ھای بزرگ اتخاذ 
کرده است؛ وفادارخان نيزمنافع خود را درمصادره يا ضبط ھای ميبيند 

زمانشاه . ميدھدکه روزمره اجرا شده واو را ازدشمنان خطرناک نجات 
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درمقابل مشوره ھای معتدل تری که باوداده ميشود کر مانده وقرارمعلوم 
صدراعظم . ھرروزدراين مسيربيجا، غيرعادmنه ومرگبارپيشروی ميکند

که ازرديف نجبای پائينتربوجود آمده و توسط نجبای عالی، خوارشمرده 
علوم بجای آنھا ميشود، خود را با ذليل کردن آنھا وبلند کردن اشخاص نام

باينترتيب سيستم حکومتی که . انتقام خود را ميگيرد) که آله دست او اند(
توسط زمانشاه بشکل مطلقه وبدون موافقت وپشتيبانی سرداران ايجاد شد، 
تا اينوقت باعث خشم مردم وايجاد شورشھای قسمی بوده است؛ ليکن اين 

 روسا که تمام آنھا نارضايتی بخصوص دربين پرنفوذترين وقدرتمند ترين
با وجوديکه . کم و بيش مورد غارت قرارگرفته بودند، عمومی ميباشد

وفادارخان ازوسعت نفرت اين اشخاص آگاه است، بآنھم بازی دوگانه 
خان . نموده ودرمغزآنھا احساسات دشمنی با شاه را تغذيه وتقويه ميکند

اختن آنھا در تfش داشت تا شاه را درچشم آنھا خوارسازد با متقاعد س
اينکه ھرکاری که اوانجام داده فقط خواھشات شاه را برآورده ساخته و 

دخالت اودرامورشاه وسيلۀ برای نجات آنھا از خطرات بس بزرگتربوده 
اعتراضات دوستانۀ اوھميشه با عfيم رياکارانه ھمراه است، مانند . است

نھا باورنمايند که عفوماليه يا امتيازبعضی زمينھا واين باعث ميگردد تا آ
اودرتامين اين مسايل ازشاه با مشکل بزرگی مواجه بوده وافسوس می 

خورد که نميتواند خدمات بيشتری انجام دھد، لذا آنھا را اميدوارميسازد که 
باينترتيب اوبتمام جوانب، تملق . دارای موقف بھتری درآينده خواھند بود

 زده وازھرفرصتی ودلنوازی نموده، درھمه جا ازخدمات خود mف
استفاده ميکند تا نفرت استبداد واعدامھای خونين را که خودش منشای 

اصلی آن است به گردن شاه انداخته واميدواراست با اين برخورد شاه را 
اوعfقه دارد پايان شاه را . سقوط داده وخودش قدرت شاه را بدست آورد

 رسد، اغتشاشی ازطريق تھيج بدست آورد، يعنی وقتی لحظۀ مساعد فرا
دربين مردم رخ داده وتوقع دارد ازپشتيبانی سرداران جديد ساختۀ خودش 

ماموران متعدد سری اودربين ساکنان محل خزيده وبرای . برخوردارگردد
برادران شاه نيزتحت نفوذ اوبوده، ازآنھا استفاده . مقاصد وزيرکارميکنند

توطئه . به تخت بنشاندنموده وھريک باين باوربودند که تfش دارد او را 
ھا وکارھای نھانی اين مرد جاه طلب باثبات رسانيد که چقدرھنر، ظرافت 
واستعداد حکومت کردن دارد؛ گامھائيکه اوبرميدارد ھميشه خوب درنظر 

گرفته شده وبه نقطۀ ميرسد که اگرجرات يا جسارت عملی کردن سريع 
سردار، وقت گذرانی آنرا ميداشت پيروزميشد؛ اما اوبخاطرنگرانی ازچند 

.نموده واين تعويق ھا کشنده تمام ميشود  
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سرداران افغان که اکثرا ناراض بودند يک گروه مخفی تشکيل ميدھند تا 

به تفاھم رسيده وتدابيری اتخاذ نمايند تا خود را ازيوغ آھنين واذيت خونين 
رھا سازند؛ ليکن بخاطرموفقيت بيشتر، پنج نفرقدرتمند ازبين خود را 

 ديگران بايد –ماينده تعين ميکنند که باmی وسايل اجرآتی تصميم بگيرند ن
خود را برای موعد معين آماده سازند و بدون ترديدی ھرچه تصميم گرفته 

وقتی سياست وفادارخان کامf تنظيم ميگردد، ھيچ . ميشود اجرا نمايند
 درويش چيزی ازچشم تيزبين آنھا پنھان نميماند، پنج نماينده درخانۀ يک

جمع ميشوند، چون مسکن اوھميشه توسط نجبای مھم ) بخاطرتقدس او(
اوھرگزبيش ازشش شخص را دريک وقت . افغان دررفت وآمد قراردارد

پاينده . نپذيرفته ودروازۀ اوبمقابل ھمه تا وقت رفتن آنھا بسته وقايم ميباشد
چينان خان بنا برھوشياری، اين مرد مقدس را وادارميسازد تا به توطئه 

پيوسته واو با تدويرجلسه درخانه اش درمدت طوmنی مورد اعتماد قرار 
پس ازمباحث زنده دريکی ازاين جلسات که ھريک نارضايتی . ميگيرد

قبيلۀ خويش را بيان ميدارد، پذيرفته ميشود که مردم آنھا بيش ازحد اذيت 
 الملک،  لذا زمانشاه ووزيراو بايد سقوط داده شده وتوسط شجاع–شده اند 

.برادراندر او و حاکم پشاورتعويض شود  
 

 روسای حاضردراين جلسه عبارت بودند ازپاينده خان، محمد شريف خان 
، يوسف عليخان رئيس اخته ھا، سلطان خان )مستوفی(منشی باشی 

آنھا قبل ازجدا شدن، روزمعين را برای . نورزی و رحيم خان عليزی
ين ماده منحيث قانون اساسی اجرای برنامه خويش تعين نموده وچند

مواد عمدۀ اين . مطرح نموده وميخواستند آنرا به مردم خود توزيع نمايند
انتخابی بودن شاه؛ رای دادن بشاه فقط توسط : سند عبارت بودند از

مگرمتاسفانه توطئه کنندگان دفع . سرداران وھم حق عزل يا خلع شاه
 به صدراعظم اطfع داده الوقت نموده و برنامه ايشان توسط منشی باشی

وفادارخان با غنيمت دانستن اين فرصت برای محومخالفين عمدۀ . ميشود
خود دريک حرکت، فورا شاه را ازاين توطئه باخبرساخته واو فرمان 
ميدھد شديد ترين مخفيکاری درنظرگرفته شده ومحافظين خود را که 

روزبعد . يکندوفاداری آنھا مشکوک است با افراد مورد اعتماد تعويض م
اوتحايف بزرگی برای خدمه ھا، افسران، مردم و تمام روسای که در 

توطئه سھم داشتند، آماده ميسازد؛ اما بطورجداگانه و ببھانه آرزومندی 
برای مذاکره روی مسايل عمومی، ازآنھا دعوت بعمل ميآورد، طوريکه 
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جرد رسيدن اما بم. آنھا ھيچگونه ترديدی درمورد انگيزۀ اونداشته باشند
پس ازچند . ايشان به قصر، آنھا دستگير و درزندان ارگ انداخته ميشوند

ساعت، شاه برتخت جلوس نموده وفرمان ميدھد ايشان را بحضورآورده و 
پرسان ميکند که آنھا چرا برضد اوتوطئه نموده اند؟ آنھا جواب ميدھند 

آنھا ھيچوقت سوگند خورده بودند اورا ازتخت عزل کنند اما اورا نکشند؛ 
بفکرحمله برضد شخص اونبودند اگرمعتقد نميشدند درتاکيد بر برکناری 

وزيرمايوس نميشدند؛ فقط برسربرکناری پيمان بسته وعلت آن پايان دادن 
زمان شاه پس ازشنيدن اعترافات صريح، فرمان . باين بدبختيھا بوده است

يدان عمومی ميدھد ايشان را درحضوراو بقتل رسانيده وجسد ايشان درم
.برای سه روزدرمحضرعام قرارداده شود  

 
حاm با ترس ازحرکات بارکزيھا که رئيس ايشان را بقتل رسانيده است، 
فرمان ميدھد تمام سرداران محمدزی توقيف گردند، اما تعداد زياد آنھا 

 جايگاه –قبf باخبرگرديده، فرارنموده يا درمسجد احمد شاه پناه ميبرند 
فتح خان بزرگترين پسرپاينده خان . زھتک حرمت نميشودمقدسی که ھرگ

که بطورخاصی مورد تعقيب شاه است، با درنظرداشت حکم قتل خويش 
او با دانستن تمايل . ازنظارت سربازان تعقيبی خود موفق به فرارميشود

آنھا ازباmی ديوارھا بيرون رفته وبا استفاده ازاسپھای عالی که درباغ 
)  ساعت8 ميل در73بفاصله (ده، خود را به گرشکمجاورشھرمنتظراوبو

اوازانجا ازطريق کوھھا بخاطرگم کردن ردپای خود بطرف . ميرساند
پارس ميرود، جائيکه دوباره با محمود ميرزا ميپيوندد، طوريکه گفتيم 

مانند (دراينمورد . اوبرای باردوم دردربارقاجارمسکن اختيارنموده بود
ه مورد پذيرائی خوب قرارگرفته وبازھم او اوتوسط فتح علی شا) باراول

را در راس ارتشی بعزم نصب دوبارۀ اودرحکومت ھرات قرارميدھد؛ 
اما اوبا رسيدن به نيشاپورباخبرميشود که نا آراميھای تازۀ درآذربايجان 
بوقوع پيوسته واومجبورميشود با سربازانش به عراق برگشته ومحمود 

مسکن درتورشيزرخصت نمايد با وعدۀ ميرزا را با ھزينه مالی و دادن 
اينکه اوسربازانش را پس ازاعادۀ نظم درشمال امپراطوری ميفرستد تا 

درتورشيزاست که سردارفتح خان با محمود . شھزاده را به ھرات برساند
ميرزا يکجا شده وبرادران ديگرش نيزبھمين جا ميآيند که مانند اوخواھان 

.انتقام خون پدرخود ميباشند  
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ازکشتارخونين روسا درکندھار، افغانھا درتمام قلمروی سلطنت به پس 
پنجاب و پشاوربطورخاص وآشکارا علم . مقابل زمانشاه قيام ميکنند

شورشھای نيزدرکابل بوقوع ميپيوندد که شاه را . اغتشاش برميافرازند
مجبورميسازد بسرعت بطرف کابل حرکت کند؛ مگربا ترس ازآرامش 

ش خود را درآنجا گذاشته وسردارميرعلی خان يک کندھار، يکقسمت ارت
.شخص وفادار، پرانرژی وذکی را بحيث حاکم آنجا ميگمارد  

 
وقتی زمانشاه دريک وضع کامf نامعلوم نميداند چه گامھای برای 

استقرارصلح وآرامش درسلطنت بردارد، فتح خان وبردارانش خود را 
رداخل افغانستان شده وقف محمود ميرزا نموده وازاوميخواھند بارديگ

التماس مبرم آنھا باmخره نتيجه داده واو . وبرادرش را سرنگون سازد
بطرف گيfن مارش ميکند، مگربا رسيدن باين ناحيه، ميبيند باشندگان 
نميتوانند اورا بخاطرفرارش ازھرات بھنگاميکه قسمتی از ارتش اورا 

محمود با . و دارندتشکيل ميدادند، بخشيده وتمايلی اندکی برای کمک با
ترک تورشيزپشيمان گرديده وبفکربازگشت ميافتد؛ اما فتح خان تا اندازۀ 

درعين حال . اورا جرات داده و وادار ميسازد تا ازاين تمايل صرفنظرکند
اودوبرادرخود را به قلعۀ فراه ميفرستد تا اوضاع را خاموشانه بررسی 

ن است، چون باشندگان نموده ومعلومات بدست آورند؛ اين امربسيارآسا
آنشھرکامf وفاداربه محمود ميرزا ميباشند، کسانيکه برای آنھا دروازه 

 سوارميرسد، تمام ارتش 18ھای خود را بازنموده و وقتی بآنجا فقط با 
اين موفقيت او باعث پشتيبانی تعداد روسای خراسان . اورا تشکيل ميدھند

اوبعدا اعfميۀ . بدشده وبزودی خود را درراس يک قوت کوچک مييا
برای قوم افغان صادرنموده ودرآن، تصويرواضح ازمظالم ونواقص 

زمانشاه و وزير او وفادارخان ارائه نموده وبرنامۀ خود را جھت مارش 
قبيلۀ بارکزی . بصوب کابل برای رھائی مردم ازاستبداد آنھا اعfم ميدارد

رکتلوی خود که فتح خان را بحيث رئيس خويش ميشناسد، بسرعت وبطو
را تحت فرمان جنرال جوان خويش قرارداده واين نمونه بزودی توسط 

وقتی محمود به کندھارمارش (تعداد زياد قبايل درانی تعقيب ميشود 
 ھزارسوار 4حاکم ميرعليخان از تقرب آنھا باخبرشده ودرراس ). ميکند

ل ارگ بمقابل آنھا ميشتابد، اما کامf تار و مار شده ومجبورميشود بداخ
محمود ميرزا او را قدم بقدم تعقيب نموده وشھررا . عقب نشينی کند

 43درروز.   روز بدون موفقيت ميباشد42محاصره ميکند که درجريان 
فرمان حمله صادرشده وفتح خان اولين شخصی است که از ديوارھا 
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آنھا بطور خائنانه . عبورنموده وسربازانش بسرعت اورا تعقيب ميکنند
دو رئيس افغان که ظاھرا طرفدار زمانشاه (خان وحسن خانتوسط بخش 

کمک گرديده وتمام آنچه ميتوانستند بخاطرپيروزی مير محمود ) بودند
انجام ميدھند، درصورتيکه بدون کمک آنھا، محل نميتواند بدون مشکfت 

وقتی ميرعلی خان وضع را خراب ميبيند، فرمان ميدھد . زياد تسخيرشود
اوآورده شده وبا اطمينان به خيانت ايشان، آنھا را در اين دوخائن بنزد 

ھمانجا بقتل رسانيده وپس ازآن با يکتعداد سواران ازيک دروازه مخفی 
.فرارميکند  

 
محمود ميرزا با تسخيرکندھارمجبورميشود مقدارماليات بزرگی باmی 

وضع نمايد؛ مگرشيوه ) بخاطرحفظ ومراقبت ارتش خود(باشندگان 
داد فتح خان مردم را وادارميسازد پشتيبانی خويش را ازاين اقناعی واستع

زمانشاه با شنيدن اوضاع . اقدام ابرازداشته وبه شھزاده وفادارباشند
 ھزارسواری تحت فرماندھی سردار احمدخان 15کندھار يک ارتش 

اين . بمقابل محمود ميفرستد، چون خودش نميتواند پايتخت را ترک کند
رش وفادارخان رضائيت چندانی ندارد وھم باميد افسر که ازشاه و وزي

اينکه شايد توسط محمود بصورت بھتری پذيرائی شود، با تمام ارتش 
شاه زمان با پيش بينی حوادث بعدی، پس . ميرود} مقر؟{بطرف مقپور

ازعزيمت احمدخان، سربازان تازۀ گردآوری ميکند، اما وقتی آنھا از 
ورا ترک خدمت نموده وبه خانه ھای پيوستن قطعۀ سردارباخبرميشوند، ف

زمان شاه با شروع طغيان درکابل مجبورميشود شھر . خويش برميگردند
بھنگام ترک دروازه . را ترک گفته وبسمت جfل آباد عقب نشينی کند

 توپچی با توپھا، ذخايرومھمات 400 سوار و200پايتخت، اوفقط دارای 
 پوپلزی يگانه روسای ميباشد؛ وزيراو وفادارخان و سردارزمان خان

نام صاحب (بودند که وفادارمانده وبا اوبداخل دھکده مستحکم قلعه عاشق 
ازاينجا شاه . رفته وفورا به ترميم ديوارھا وتدارکات آن اقدام ميکنند) آن

درخواست تازه بطرفداران خويش صادرنموده وچون خزانه شاھی در 
دد، اما بيشتربخاطرمعاشات دست ايشان است، تعداد زياد مردم بآنھا ميپيون

بآنھم زمان خود را درموقعيتی مييابد . بلند، نسبت باينکه باو وفادارباشند
.که ميتواند درمقابل برادرش بجنگد  

 
 ھزارسواراحمد خان به ارتش محمود ميرزا ميپيوندد، 15پس ازاينکه 

شھزاده بسرعت مارش نموده وکابل را بدون کمترين مقاومت تسخير 
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ميراسfم خان وجعفرخان، دورئيس قزلباش که ميتوانستند شھررا ا. ميکند
دفاع کنند، چون ازنگاه ازدواج با محمدزيھا متحد بودند، بجانب آنھا 

. ميپيوندند  
 

لذا محمود پيروزتصميم ميگيرد زمانشاه را ازموقعيت مستحکم خويش 
وظيفه بسيارمشکل است، چون زمان تمام توپخانه خويش را . بيجا سازد

بآنھم او . حفظ نموده وشھزاده حتی يکعدد توپ ندارد تا با آن مقابله نمايد
ارتشھای ھردوبرادردراوشپان بھم . ترديد بخرچ نداده وبمقابله ميرود

برخورد نموده، ارتش شاه کامf شکست خورده وپراگنده ميشود، بآنھم 
ب محمود اورا تعقي. اودرتسخيرقلعه عاشق بمشکfت زيادی مواجه ميشود

نموده و فورا سنگراورا مورد حمله قرارميدھد، مگربا برتری اراضی، 
مھارت وگارنيزيونی که برای شاه وفاداربوده و با وجود تfش دوامدار 

بآنھم وقتی فرا ميرسد .  روز مقاومت ميکنند11محاصره کنندگان، برای 
 که ديگرمقاومت بيفايده بوده وشاه ھمراه با سرداران دراثنای شب فرار
نموده وبقلعه مستحکم ديگردرنزديکی جگدلک عقب نشينی ميکنند که 

اين رئيس با درک اينکه ممکن است . اونيزمربوط به عاشق خان است
عواقب بدی بخاطرمھمانداری ازاين سلطان برای اوپيش بيايد، قاصدی 

شھزاده فورا . نزد محمود فرستاده واو را ازعقب نشينی شاه خبرميدھد
تشريفات قوی وجراح بنقطه ميفرستد که خان نشان داده سرداری را با 

است، زمان اسيرگرفته شده ومطابق به فرمان محمود ھردوچشمش فورا 
 جزائی که اوسزاوارش است، عين ظلمی که اوباmی –کشيده ميشود 

وفادارخان، زمان خان . برادربزرگش ھمايون  ميرزا انجام داده بود
نيزاسير گرديده، بکابل فرستاده شده و پوپلزی و محمدخان برادر وزير 

باينترتيب وظيفه اين وزيرجاه طلب بپايان . درمfی عام اعدام ميشوند
اوبخاطری که شايد جای . ميرسد که فقط با توطئه و کشتارحکومت ميکرد

آقايش را بگيرد، اين کارھا را انجام ميداد ولی فقط عدم شجاعت، اورا 
وبا فرمان مرگ، صدھا نفررا ھfک ا. درآستانۀ اجرای آن بازداشت

.نمود، طوريکه خودش مستحق آن گرديد  
 

زمانشاه با وجود کوربودن، بکمک چند نفروفادارخود، متعاقبا محافظين 
خويش را فريب داده وبه بخارا فرارميکند، جائيکه بدبختی تازه منتظرش 

 توسط دخترش که اورا درتبعيد دنبال ميکند ودرزيبائی نظيرندارد. ميباشد
اميرحيدرتوره با خشونت ربوده ميشود که ازپدرش نفرت خانواده سدوزی 
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او پس ازاين ربودن ميخواھد زمان را بقتل برساند، . را بميراث برده است
.اين حادثه حتما بوقوع ميپيوست، اگراو بازھم موفق به فرارنميشد  

 
شده است، اين شاه فراری که تا حال چقدرقدرتمند بوده وحاm چقدربيچاره 

از بخارا به ھرات ميرود که توسط شھزاده حاجی فيروزالدين، برادراندر 
شاه محمود اداره ميشود، موصوف اورا بخاطربدبختی اش احترام کرده و 
ازاو پذيرائی سخاوتمندانه ميکند؛ پس ازمھمان نوازی عالی او درجريان 

 به ھند فراھم  ماه، برای او يکتعداد محافظ تعين نموده و سفرامن او را7
زمان به لوديانه رفته و با اخذ تقاعد ازکمپنی ھند شرقی زندگی . ميسازد
اودرآنجا مصروف رعايت اموردينی خويش گرديده و درجريان . ميکند

) با انقfباتی که کشورش پس ازسقوط اوصحنۀ آن ميباشد(سالھای بعدی
اده مانند اين شھز. زنده است) 1846در(اوھنوز. خود را درگير نميسازد

تمام افغانھا ظالم ومستبد بوده است؛ اما بيشتربعلت اينکه زيرنفوذ يک 
وزيربد قرارداشته وباmی اواعتماد زيادی دارد، اونيزميدانست چطور با 

واھمه ھای خيالی اورا معطوف ساخته وراضی نگھدارد بعوض اينکه 
خواست بزرگترين گناه اواين بود که مي. اوطبيعتا يک شخص ظالم باشد

اين امرباعث جريحه . حکومت مطلقه داشته وبراين بنياد حکومت نمايد
دارشدن غرورسرداران ومخالفت با نظريات ايشان درمورد حوزه قدرت 

او با يک وزيرمتفاوت، ميتوانست اميدوارسلطنت طوmنيتر . سلطنت است
وشايد درخشانترازپدرش باشد، چون اوشخصا بسيارشجاع، فعال وھميشه 

ه بوده، يک جنگ را بپايان ميرساند تا جنگ ديگری را آغازنمايد؛ سوار
اما تمام چانسھای آينده خويش را با : اوديگر منتظراطfعات نمی نشست

ناراض ساختن روسای محمد زی ازدست ميدھد، چون حقوق آنھا به 
مقامات بزرگ دولت ھمانقدردرچشم افغانھا مقدس است که حقوق سدوزی 

 ازھمان لحظه ايکه اوتfش ازبين بردن اين حقوق را .ھا به تاج وتخت
ميکند، سقوط اوھويدا ميباشد؛ ليکن باوجود کشتارھای خونينی که مقصر 
آن بوده و بتحريک وزيرش انجام داده است، بازھم افغانھا نسبت بھريک 

.از پسران تيمورشاه، احترام بزرگی برای او قايل ميباشند  
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اه محمود تخت نشينی ش– 10فصل   
 

تخت نشينی محمود، اولين کارکردھای شاه، اغتشاش غلجيھا، اخراج قيصرميرزا ازھرات، 
تقررحاجی فيروزالدين بحيث حاکم شھر، حملۀ قيصرميرزا به او وعقب نشينی اجباری او، 

وقيصر، ناآراميھا وتصادم با قزلباشھا، اعادۀ صلح ) پسرمحمود(تسخيرکندھارتوسط کامران 
طيه بمقابل شاه محمود، عزل اوازتخت، جانشينی شجاع، اسارت محمود، اخراج درکابل، تو

کامران ازکندھارتوسط قيصرميرزا، شکست قيصرتوسط ھراتيان وتخليۀ شھر، محاصره 
ھرات توسط پارسيان، شکست وعقب نشينی آنھا، حرکت شاه شجاع بمقابل تلپوره ھا، برگشت 

شاه شجاع، توطيه سردارفتح خان وفراراوازکابل، به کابل، سفارت انگليس درکابل، مشکfت 
اسيرشدن اوتوسط قيصرميرزا، فراردوست محمد وغارت بکوا، کمک شيردل خان درفرارشاه 

محمود، رھائی فتح خان توسط شاه محمود ومحمدزائيھا، حرکت محمود بسوی کابل، تسخير 
.ه لوديانهشھر، جنگ نيمله، فرارشجاع، تfش جھت نگھداری جنگ، عقب نشينی ب  

 
+ + + 

 
 برتخت 1800محمود ميرزا پس ازھفت سال جنگ وبدبختی، درسال 

وقتی زمانشاه سرنگون ميگردد اوعنوان شاه را اختيار : پدرش مينشيند
اودرمقابل سربازان خود چنان با سخاوت . نموده ورسما داخل کابل ميشود

ط پدر برخورد ميکند که قسمت اعظم خزانه ذخيره درصندوق دولت توس
اوھمچنان روسای را که باو کمک نموده . وپدرکfنش را تھی ميسازد

: بودند ثروتمند ساخته وبلند ترين مقامات دربارخويش را بآنھا اعطا ميکند
سردارفتح خان عنوان شاھدوست خان را کمائی ميکند؛ شيرمحمد خان 
مت پسروزيرشاه ولی خان بنام مختارالدولت ياد شده وبه اونمايندگی حکو

سلطنت اعطا ميشود؛ سردارعبدهللا خان، الکوزی پدر يارمحمدخان که 
توسط شاه زمان درباmحصارمحبوس بود، رھا گرديده ووالی کشميرتعين 
ميشود؛ باmخره اوپسرخود کامران ميرزا را با چند برادرفتح خان بمقابل 

شجاع الملک حاکم پشاورميفرستد تا شھررا تسخيروشھزاده را دستگير 
شجاع منتظرآنھا نمانده وبا تقرب آنھا فرارميکند؛ لذا کامران . ايندنم

.اختيارپشاوررا بدون کدام جنگی بدست ميآورد  
 

بعضی جزاھای بزرگی که محمود پس ازغصب قدرت فرمان ميدھد، 
باعث تخريش دربين قبايل کوچی گرديده وروسای آنھا بطورخاصی 

 تدابيرشديد فقط متوجه اثرات قھرآنرا احساس ميکنند؛ اما چون اين
دشمنان اواست، طرفدراران شاه احساس پريشانی ننموده و آنرا بحيث 

بآنھم غلزيھا که دشمنان مادرزادی تمام . تنبيه مخالفين تصورميکنند
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شاھان ابدالی اند، درآغاز بمقابل آنھا شورش نموده ومايل بودند يکی 
 سردار فتح خان و ازقبايل خود را برتخت بنشانند؛ محمود مجبورميشود

سرداراحمد خان را بمقابل شورشيان فرستاده وآنھا را درچاريا پنج 
.برخورد شکست داده واغتشاش بپايان ميرسد  

 
ازطرف ديگر، بخت بکمک شاه محمود ميآيد؛ چون قيصرميرزا پسرشاه 
زمان، حکومت ھرات را ازدست ميدھد، بدون اينکه ھيچگونه تfشی از 

:اوضاع ازاينقراربوده است. ع اوشده باشدجانب محمود برای خل  
 

ميرافضل خان وزيرقيصرميرزا پس ازسقوط شاھزمان بفکرسرنگونی 
شھزاده افتيده، دراين دسيسه با گرمی کارنموده وبسھولت طرفداران 

وقتی ميبيند باندازۀ کافی . قدرتمندی ايجاد نموده وباmی ايشان تکيه ميکند
 تا قيصررا بقتل رساند، اما شھزاده از نيرومند شده است، فيصله ميکند

) يک شھرخراسان(روج -دسيسه باخبرشده، ازھرات فرارنموده، به کف
پناه برده و زن وفرزندان خود را تحت حفاظت سردارقليچ خان قرار 

ميدھد، باوجوديکه نسبت به ميرافضل خان کم نفوذ است، آنقدرقوت دارد 
.خت بيمناک نباشدکه ازپشتيبانی وحفاظت اين خانواده بدب  

 
ميرافضل پس ازفرارقيصرميرزا بخوبی درک ميکند که شاه محمود در 

اينوقت با غلزيھا مصروف بوده وبھيچوجه قادرنيست باومزاحمت نمايد، 
باشندگانی که باو . لذا کوشش ميکند قدرت خود را درھرات مستقرسازد

ند؛ اما از وابسته بودند، موافقت ننموده وخواھان امتيازات بيشترميشو
طرف ديگرآنھا توطئه ھای مخفی قليچ خان را دفع ميکنند که ميخواھد او 

ھراتيان ميخواستند افضل خان که مقام وزارت را بدست آورده . را بکشد
است، بايد يکی ازخاندان شاھی را بعوض قيصرميرزا بحيث حاکم تعين 

با ترس کند، مگراينکه اوبرگشت شھزاده را ترجيح دھد؛ اما ميرافضل 
.ازنارضايتی قيصرميخواھد جانشينی مطابق آرزوی مردم پيدا کند  

 
حاجی فيروزالدين که به تھران عقب نشينی نموده بود آنجا را ترک کرده 

بھنگام بازگشت او، افغانستان درزيرکشتار . وبه زيارت مکه رفته است
د؛ ھای خونين شاه زمان ناmن بوده وجنگ بين اوومحمود ميرزا دوام دار

حاجی که مايل نبود شاھد اين صحنه ھای غمناک باشد، به تورشيز 
خراسان عقب نشينی ميکند که شاه پارس برايش بحيث مسکن تعين نموده 
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ودراينجا مصروف خريد وفروش اسپھا، شترھا وديگرحيوانات باربری 
ھيئتی ازجانب ميرافضل خان بنزد او آمده و پيشنھاد قبولی حاکم . ميباشد

 باو ميکند؛ اما اين شھزاده که عاری ازجاه طلبی بوده و توجه ھرات را
کمی به شکوه چنين موقفی دارد، پيشنھاد را رد نموده وترجيح ميدھد پيشه 

اين امتناع بھيچصورت به ذوق ميرافضل نبوده . تجارت خود را ادامه دھد
لذا بخاطرآرام ساختن . وقليچ خان فشارميآورد قيصرميرزا فراخوانده شود

مردم، بھانه ميکند نامۀ ازجانب حاجی فيروزالدين مبنی برقبولی حکومت 
شھر را گرفته است؛ اواين نامه جعلی را آماده نموده وھمزمان با افشای 

بعجله به تورشيزميفرستد  ) ببھانه خريداری اسپھا(نامه، يکتعداد سواررا 
 با زور که شھزاده را وادارسازد دريک نقطۀ کناره مfقات نموده، اورا

.به ھرات آورده ومجبورميسازند عنوان حاکم را بپذيرد  
 

قيصرميرزا باديدن اينکه کاکايش بمقابل اوعمل نموده، به تصميم ھراتيان 
تسليم نشده و درراس يک ارتش کوچک افغانھا وخراسانيھا بمقابل ھرات 

 21دھکدۀ واقع در(حاجی فيروز باواجازه ميدھد تا شکيوار. مارش ميکند
پيشروی کند جائيکه اوبدشمن حمله نموده، قيصرکامf ) ی غرب ھراتميل

مطابق به طرحی که قبf موافقه شده و . تارومار ومجبوربه فرارميگردد
سربازان ازآن اطfع داشتند، شھزاده پس ازشکست، بطرف جنوب و به 

سمت دشتھای بکوا عقب نشينی ميکند؛ اوازاينجا بمقابل کندھارمارش 
را غافلگيرنموده وشھر ) فرمانده آنجا(واراست کامران ميرزا نموده واميد

اودراين کوشش موفق ميگردد، اما پس ازچند روزباشندگان . را تسخيرکند
کامران ميرزا که به کfت . شورش نموده واو را ازکندھاربيرون ميکنند

غلزی عقب نشينی کرده است، توسط آنھا فراخوانده ميشود، اين دو 
ن دوماه سه باربريکديگرپيروزميشوند؛ درآخر، کامران شھزاده درجريا

.ميرزا درموقعيت برترباقيمانده وقيصريکبارديگرمجبوربه فرارميشود  
 

محمود ميرزا بمدت دوسال وشش ماه فرمانروای افغانستان است، تا اينکه 
شھرکابل دراثرتفرقۀ مذھبی بين افغانھای سنی وقزلباشھای شيعه، صحنۀ 

 ميشود؛ اين آشوبھا بطورجدی قدرت شاه محمود را به بينظميھای خونين
مخاطره مياندازد، اوبرمشکfت فايق ميآيد، اما بعلت پشتيبانی اواز شيعه 
ھای رافضی، افغانھا را ازاودورگرديده وعمدتا زمينه سقوط اورا فراھم 

.ميسازد که کمی بعد ترجامه عمل ميپوشد  
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 فسادی بوجود ميآيد که ذکرآن اين بينظميھا ازتمايfت زشت پارسيان به
بعضی قزلباشھا بطورمخفی يکجوان . اين صفحات را آلوده خواھد ساخت

زيبای افغان را برای چند روزی درخانۀ خود نگھداشته ودراين جريان 
باmی اواعمال ناجايزی روا ميدارند که نه تنھا ناشی ازجذبۀ محروميت 

پسرپس از رھائی، .  ميباشدآنھا بلکه ناشی ازنفرت آنھا نسبت به سنيھا
موضوع را به اقارب خود گفته وآنھا فورا شاه محمود را درجريان می 

گذارند؛ اما شاه بخاطردورنساختن قزلباشھا که طرفداری آنھا ازاودارای 
اھميت زيادی ميباشد، موضوع را قانونی نساخته وآنرا به محکمۀ مذھبی 

انب ذيدخل باوجود عدم جو. راجع ميسازد که ازآنجا ارسال شده است
قناعت باينکه شاه ازشکايت آنھا طفره رفته، بآنھم با اين فرمان ھمنوائی 

کرده و به مسجد ميروند تا با سيد ميرواعظ مشوره کنند، مرديکه قويا 
مورد احترام افغانھا بوده ودشمنی اوبا شاه محمود به ھيچکس پوشيده 

صروف موعظه با کميت وقتی مدعيان پديدارميشوند، سيد م. نميباشد
عظيمی ازمردم است، آنھا وعظ اورا قطع نموده، با صدای بلند ناله و 

فرياد براه انداخته وکاmی خود را پاره ميکنند تا توجه عام را بخود جلب 
ميرواعظ با دانستن موضوع، بيکبارگی فتوای نابودی تمام شيعيان . کنند

وقتی اين فتوا صادر ميشود، . کابل را اعfم ميدارد که مورد تنفراواست
اولين محلی که . افغانھا مسلح شده و برای نابودی قزلباشھا حرکت ميکنند

، تمام ايشان )مردمی که اصf ازخاف اند(آنھا ميروند، قصبه خافيھا بوده
. را بقتل رسانيده، خانه ھای آنھا را غارت نموده و بعدا آتش ميزنند

رکت و حمله غافلگيرانۀ آنھا، خود را قزلباشھا با بھبود نسبی ازاولين ح
بآنھم . جمع نموده وآماده دفاع مال وزندگی خويش تا پای جان ميشوند

وضع آنھا ھرلحظه بحرانی ترميشود، چون پس ازدفاع نيرومند دوروزه، 
آنھا درصبح روزسوم ميبينند که تمام بلنديھای مشرف برآنھا ازدھکده 

محمود چندين بارمختارالدولت . ستھای مجاورتوسط افغانھا اشغال شده ا
واحمد خان را نزد حمله کنندگان ميفرستد تا مانع حمfت خونين آنھا شود، 

. مگراين اقدام بعوض فرونشاندن، آنھا را بيشترتخريش وھيجانی ميسازد
پس ازچھارروزجنگ وکشتارحداقل چھارصد نفرازھرجانب، سردارفتح 

لباشھا وجود داشته وتا اينزمان خان بعلت وحدتی که بين خانواده او وقز
ازمداخله درامورخود داری نموده است، ھشدارو بيمناک ميشود که شايد 

وضع ازاين ھم جديترشود، لذا ميخواھد باmی رجزخوانی غضبناک 
ميرواعظ يکمقدارمحدوديت وضع نمايد که حتی خاندان شاھی را نيز در 

در خود با اعfم طرفداری لذا فتح خان قدم جلو گذاشته وبا برا. برميگيرد
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ازقزلباشھا، باmی برھم زنندگان نظم عامه حمله نموده وآنھا را با تفنگ 
فتيلۀ وشمشيرپراگنده ميسازد که باعث قھروخشم زياد سرداران مخالف 

آنھا ازاين لحظه برضد شاه محمود وفتح خان توطئه نموده . محمود ميشود
چنين فرصتی تا دوسال به . دوسوگند ميخورند تا ھردو را سرنگون سازن

ايشان ميسرنميشود تا اينکه فتح خان مجبورميشود با ارتشی جھت 
پس ازعزيمت فتح خان، . سرکوب بينظمی دربين ھزاره ھا به باميان برود

روسای عمدۀ توطيه ميرواعظ، سرداراحمدخان ومختارالدولت فورا 
تاده وازاو قاصدی به شھزاده شجاع الملک، برادرجوان شاه محمود فرس

ميخواھند فوری بکابل آمده وشاه محمود را سرنگون سازد وباوپشتيبانی 
اين شھزاده با اطfع قبلی ازاين توطئه . خود وسايرافغانھا را وعده ميدھند

که بفاصله دوری ازپشاورقرارندارد وبا اخذ نامه، بسرعت با تمام افراد 
فردی است که از شاه محمود آخرين . خويش بصوب کابل پيشروی ميکند

رسيدن اواطfع مييابد، چون ھيچکس اين حقيقت را باوافشا نساخته وفقط 
اوشخصی نبود که خودش . با مfحظه ھيجانات عمومی ازآن باخبرميشود

تدبيری مطابق شرايط اتخاذ نمايد؛ بعfوه، مردی که اورا برتخت نشانيده 
 قرارداشته و ، بفاصله دوری)يعنی فتح خان(وازطريق اوحکومت ميکرد

 تمام قاصدان فرستاده شده توسط شاه –کامf ازاوضاع کابل بيخبراست 
محمود به فتح خان در راه توقيف شده وخودش نيزنميتواند بنزد اوبرود، 

.چون اودرقصرخود تحت نظارت قراردارد  
 

محمود با احساس خطرمھلک، درباmحصارپناھگزين ميشود، باشندگان با 
ارگ خوش شده و با ازدحام بمfقات شجاع الملک نظارت براوازخارج 

.رفته، اورا با پيروزی بشھرآورده ودراوج شادی برتخت مينشانند  
 

من تا اينجا به دستنويس ھای دومولف شرقی استناد کردم که اکثرا ازآثار 
تا پايان سلطۀ افغانھا در : ايشان درمسيرنوشته ھای خويش نقل کرده ام

 استفاده نموده ام؛ ازآن زمان تا رسيدن شاه پارس ازميرزا علی محمد
شجاع بکابل، ازعبدهللا خان ھراتی پيشخدمت يا ميرآخورشاه کامران 

ھرات بھره گرفته ام؛ اما بايد عfوه کنم دستنويس اوبسيارخfصه وفاقد 
تاريخ بوده ومن مجبورشدم پژوھش بيشتری انجام داده وچيزھای بيابم که 

ن ھمچنان ازدستنويسھای ديگران که بھنگام سفر م. دراينجا ثبت کرده ام
ھايم به افغانستان جمع نموده بودم وھم ازدھان معاصران تيمورشاه و 

سلطنت شاه . پسرانش که درحوادث اينزمان سھيم بودند، استفاده کرده ام
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شجاع الملک ازجملۀ آنھائيست که من اطfع کافی نداشته وبه کتابخانه 
 ندارم، لذا برای من ممکن نيست خfھای مھمی ھای اروپائی نيزدسترسی

. را پرکنم که درتاريخ اين شاه وجود دارد  
 

اولين اقدام شاه شجاع بحيث شاه، گرفتاری شاه محمود است که توسط 
محافظين خودش اسيرشده ومطابق به فرمان قصاص چشمھايش کشيده 

لدولت شود، طوريکه محمود اين عمل را با شاه زمان کرد؛ ولی مختارا
ميانجيگری نموده وشجاع فرمان خود را لغوميکند؛ اما شاه اسبق را 

.بحيث اسيردريکی ازسياھچالھای باmحصارمحبوس ميسازند  
 

شاه پس ازاتخاذ اين تدابيروقايوی، يک قطعه ارتش خود را به برادرزاده 
خود قيصرميرزا پسرشاه زمان ميسپارد تا شايد او بتواند کامران ميرزا 

 محمود را که حاکم کندھاراست ازآنجا بيرون راند؛ اما با مfقات پسرشاه
نيم راھی با عالم خان برادرزاده سرداراحمدخان ميداند که مطابق ميل 

باشندگان بتحريک عالم خان قيام . کامل او، اين کارصورت گرفته است
نموده وکامران را ازشھربيرون رانده اند؛ لذا با ورود شھزاده بکندھار 

 مخالفتی ايجاد نشده ومطابق فرمان کاکايش بحيث حاکم آنجا تعين ھيچ
بھنگام ترک شھر، کامران ميرزا بمسيرھرات ميرود، جائيکه . ميشود

کاکايش حاجی فيروزالدين ازاوپذيرائی خوبی نموده وباوحکومت ناحيۀ 
فراه را ميسپارد، ازاينجا اوميتواند درموقفی باشد که حوادث کندھار را 

.نموده ومنتظرانکشاف حوادث باشدمشاھده   
 

مدتی بعد حاجی فيروزالدين باثرنفوذ مادرش که مادرشاه محمود نيزاست 
با ارتشی بمقابل کابل مارش نموده وميخواھد برادرخويش را رھا سازد؛ 

اوفرماندھی اين سربازان را به پسرخود ملک قاسم ميرزا وبرادرزاده اش 
صربا تاخيراين خبررا شنيده ازکندھار شھزاده قي. کامران ميرزا ميسپارد

بيرون شده ودرنزديکی قلعه اعظم خان باmی ھراتيان حمله ميکند، اما 
حاجی . شکست خورده، مجبوربفرارشده وفاتحين آقای کندھارميشوند

حاکم عمومی (فيروزالدين پس ازاين پيروزی خبرميشود محمد ولی ميرزا
ن قاجاربرای تسخيرھرات ، ارتشی بفرماندھی نجيب محمد خا)خراسان

لذا اوبرادرزاده وپسرخود را فرا خوانده وبارديگرکندھاررا . فرستاده است
حاجی فيروزالدين درحاليکه منتظررسيدن آنھا . به قيصرميرزا ميگذارند

است، به جمع آوری چندھزارسوارازقبايل ايماق ازھرات پرداخته وبه 
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وان رخ ميدھد، اما او مfقات پارسيان ميرود؛ برخورد درنزديکی شکي
شکست خورده ومجبورميشود بسرعت به ھرات عقب نشينی کند که 

پارسيان دارای توپخانه برتربوده . بزودی توسط فاتحين محاصره ميشود
وسربازان ايشان ازمدتی باينطرف يکمقدارھدايات وتنظيمات ازسيستم 

را تسخير اروپائی آموخته بودند؛ لذا اميدواربودند درمدت کوتاھی ھرات 
اما اين اميدواری بعلت عدم نظارت ايشان بتحقق نميپيوندد، چون . نمايند

شھزادگان افغان که ازکندھاربرميگردند ازعقب آنھا حمله ميکنند، در 
حاليکه حاجی فيروزازشھربرآمده وازپيشرو حمله ميکند، طوريکه آنھا با 

 چند صد نفر قرارگرفتن دربين دوآتش بايد خوشبخت باشند اگربا ضايعات
اما آنھا خود را با غارت مناطق . کشته وسه يا چارتوپ عقب نشينی کنند

که ازآنھا عقب نشينی ميکنند جبران نموده وبيش ازيکصد ھزارگاو با 
.خود به مشھد ميآورند  

 
اين اولين بارپس ازمرگ نادرشاه است که پارسيان ادعای ھرات را پيش 

ای تسخيرآن تfش ميکنند اما پيروزی ميکشند؛ آنھا پس ازآن چندين باربر
بآنھم ازاين وقت يکمقدارنفوذ باmی حاکم آنجا : بيشتری بدست نميآورند

بدست ميآورند که بخاطرصلح با ايشان، سلطه شاه پارس را پس ازاين 
حمله با مکاری ميپذيرند، ھمچنان موافقه ميکنند يکمقدار باج بپردازند 

مقدارباج ووقت پرداخت آن تعين : اندولی شرايطی آن نامعين باقی ميم
. نميشود؛ اين امرمطابق اوضاع وواحوالی بود که پارسيان تاکيد ميکردند

شاه شجاع مشکfت زيادی درتحکيم قدرت خود درکابل دارد، چون 
ھزاران فرقۀ درحال تحريک وھيجان دراطراف اوقراردارد؛ اوبعضيھا 

ودرآخرباستقراريکمقدارنظم را مجازات کرده، با يکتعداد مصالحه نموده 
سردارفتح خان پس ازبازگشت باميان، خود را باو وصل . موفق ميشود

نموده وبحيث يکی ازوزيران اومنصوب ميشود؛ ھمين رئيس است که باو 
مشوره ميدھد زندگی آرام را کنارگذاشته وجنگ را آغازنمايد وفقط جنگ 

 افغان ھا را بدست است که ميتواند سازش ايجاد نموده وبرای اواحترام
چون شاه تمايل قبلی بزندگی نظامی دارد، اين مشوره را قبول و . آورد

 ھزارنفری 30تھاجم سند را فيصله نموده و پس ازجمعآوری يک ارتش 
رئيس تلپوره ھا کوشش ميکند مانع طوفان شده . به آنطرف مارش ميکند

فرستد که  ھزارليره نزد شاه مي320و وزيرخود محمد ولی خان را با 
قرضدارباج قبلی بوده است؛ سردارفتح خان ميبيند که شاه مايل به قبولی 

مشوره اوشايد قبول . اين پيشنھاد است، لذا تا ميتواند با او مخالفت ميکند
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قبايل شمال در : ميشد اگراطfعات فاجعه باری ازکابل مواصلت نميکرد
وضاع، شاه را وضع ھيجانی قرارداشته وپايتخت نيزآرام نيست؛ اين ا

 ھزارليره 320وادارميسازد تا سوئ تفاھم با اميران سند را رفع نموده، 
با استقرارآرامش درکابل، بطرف . را اخذ کرده وبا عجله بکابل برگردد

شرق حرکت کرده، ميخواھد کشميررا تسخيرنموده، سرداررنجيت سنگه 
معامله نيز حاکم mھوررا سرکوب نموده وبه اطاعت وا دارد؛ اما دراين 

.ناکام شده، بکابل برگشته وضايعات زيادی متقبل ميشود  
 

باوجوديکه سلطنت شاه شجاع بسيارکوتاه ميباشد، بآنھم يکی ازآنھای بوده 
قرارمعلوم افغانھا از . است که بيشترين چانس شگوفائی ورفاه دربردارد

 نفاق خسته شده بودند اما شوربختانه ھيچگونه خصلت سازش و آشتی در
وجود اين شاه ديده نميشود؛ اوکسانی را ازخود دورميسازد که بزرگترين 
منافع دريکجا بودن با آنھا داشته و وقايع غيرقابل پيشبينی که اوفکرميکند 
قوت گرفته، باعث تحريک اوبداشتن قدرت مطلقه شده ودرآخربه تعصب 

.اوتبديل ميگردد  
 

ند يکی پس از حکومت برتانيه پس ازمطيع سازی حاکمان مستقل ھ
ديگری، خود را مواجه به تھديدی ميبيند که خطرجدی بوده وميخواھند با 

امپراطوران ناپليون والکساندر . تمام قوا خود را بمقابل آن حفاظت نمايند
موافقه ميکنند با اتخاذ يک موضع دشمنانه، ازطريق پارس عبورنموده و 

ست چندان متحد پايداری فتح علی شاه که شاه پارس ا. به ھند حمله نمايند
نيست که انگليس باواعتماد کند؛ لذا تصميم ميگيرد اولين خط دفاع خويش 

را درماورای مرزھای پارسيان مستقرساخته ودرجستجوی دوستی با 
گورنرجنرال ھند با . افغانھا ميبرآيد تا آنھا را محافظ پيشقدم خويش سازد

نده به کابل ميفرستد، درنظرداشت اين سياست، الفنستون را بحيث نماي
جائيکه اويک قرارداد تعرضی ومدافعوی با شاه شجاع الملک عقد ميکند؛ 
سفيربا گرمی پذيرائی شده وھرروزشاه برای اوسرگرميھای تازه دردربار 

محاصرۀ ھرات توسط محمدولی ميرزا در اين وقت . شاھی فراھم ميکند
اين کامf . ئت استکه نتيجه آن مطلوب نبوده نيز مساعدتی برای اين ھي

ھويدا است که چگونه بين فرانسه وروسيه جدائی بوجود ميآيد، انگليس با 
توزيع طf دردربارتھران تفوق يافته وباعث ناکامی طرحھای ناپليون 

ميشود، درغيرآن، توطيه کامf موفقانه بوده ودولت سياسی ھند را 
.سرنگون ميساختند  
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ل زيادی، يکی ازبا استعداد ترين شاه شجاع صاحب شھرت بوده وبا دmي

اويک شخص با ثبات وشجيع بوده ودرموارد . فرزندان تيمورشاه ميباشد
زيادی ديده ميشود طرفدارتوطيه نبوده يا بحيث آله دراختيارکسی قرار 

لذا اين امرتا اندازۀ مخالف آنچيزی است که سرداران خود را . نگيرد
مختارالدولت نموده ونتيجه آن تسليم تھديد واجبارميرواعظ، احمدخان و

ارتقای شاه شجاع به تاج وتخت است؛ چون آنھا بطورآشکارميبينند تحت 
آنھا . قيادت چنين شاھی بايد مسيرمستقيمی را اختيارنموده واطاعت نمايند

نظرباجباراوضاع چارۀ نداشتند بجزاينکه نامزدی اورا بدون شرطی به 
سيلۀ بود که توسط آن ميتوانستند تاج وتخت قبول نمايند، چون اويگانه و

ولی آنھا اميدوار . خود را ازانتقام شاه محمود وسردارفتح خان نجات دھند
بودند شاه شجاع شايد قدرت خود را درمحدوده عادmنه نگھدارد؛ اما آنھا 

دراشتباه بودند، چون وقتی شاه از نيت ايشان آگاه ميشود، ازھمان روز 
ای آنھا را با يک اقدام قدرت شاه مطلقه رد اول تخت نشينی تمام تقاضاھ

اين احساس ستمگرانه بزودی به عادت اوتبديل شده و با درجۀ . ميکند
حتی محمد زيھا ازمقامات خويش محروم . نارضائيتی اوافزايش مييابد

سرداران . گرديده ورئيس آنھا، فتح خان توسط شاه بی آبروساخته ميشود
ازانزوا بيرون کشيده شده ودرموقف ھای بينام وگمنام که کم خطربودند 

 دريک کلمه، شجاع الملک خود را ازيوغ آنھا رھا –مھم گماشته ميشوند 
اما . ساخته وھمه چيزرا تغيرداده وروحيۀ مستقfنۀ آنھا را کاھش ميدھد

بايد گفت اوھميشه ازکسانيکه اورا بقدرت رسانيده بودند، سپاسگذار می 
مختارالدولت بيشتردوست اوبودند تا بستگان ميرواعظ، احمدخان و : باشد

او؛ اما اين دوستی نميتواند ايشان را ازسرنوشت بدی که درانتظارايشان 
است نجات دھد؛ با انقfباتی که بارکزيھا وتعداد زياد طرفداران آنھا در 
بين افغانھا بوجود ميآورند، سرنوشت آنھا تغيرنموده وھرسه از مقامات 

مختارالدولت مجبوراست موقف وزيررا به سردار . ندعالی کنارزده ميشو
اکرم خان سپرده وبه زندان برود؛ بدون شک کناررفتن اواز امورات، 

سرداراحمدخان که بخت کمتری . روززوال سلطنت شاه شجاع ميباشد
نسبت به مختاردارد، شمشيردردست وفات ميکند، بھنگام سرکوب 

 زندگی خود را ازدست می اغتشاشی که درآن وفادارترين دوستان شاه
پسران اين دورئيس که ازنفوذ بزرگی باmی افغانھا برخورداربودند . دھند

ازھمان روزدرشورش سھم گرفته وازاين ببعد سلطنت شاه شجاع الملک 
اگر . چيزی نيست بجزازتوالی خطرات، مصيبت ھا واضطراب ھای تلخ
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دmيلی برکنارمی اوميخواست کسانی را که مانع حکومت بودند با ارايۀ 
کرد يا اگرآنھا را با شدت بيشتری فشارميداد، درمورد ثبوت جرايم ايشان 
باعدالت برخورد مينمود، روحيۀ بيقرارافغانھا ھشدارنگرديده وشايد بيک 

موفق ميگرديد که با او ) احمدشاه(سلطنتی نه کمتردرخشانترازپدرکfنش
مان، بوالھوس وفردگرا اما اومانند برادرش ز. مشابھت ھای زيادی داشت

.بوده واستبداد او برای استحکام قدرت دردستش ضروراست  
 

نارضائيتی ازشاه شجاع بزودی دربين تمام مردم عام ميگردد، حتی در 
بين طرفداران وفاداراو که علنا شکايت ميکنند؛ اما اوبدون درنظرداشت 

دامه رنجش واعتراض آنھا، بازھم به گرايش مغرورانه ومطلقه خويش ا
افغانھا که با استعداد ترين شخصيت سدوزی را دروجود او می . ميدھد

بينند، مدت طوmنی بمقابل خواھش سرداران خويش که عادت قيام و 
سرنگونی شاھان خود را داشتند، مقاومت ميکنند؛ تقاضای توافق باmی 

او انتخاب جانشين که بايد به مردم داده شود دليلی بود مبنی براينکه سقوط 
دراينجا احتمال ديگری نيزوجود دارد که اين . تا وقت نامعين بتعويق افتد

شھزاده ميتوانست تخت خويش را نگھدارد اگرسردار فتح خان دربين 
که عاقلترين اقدام (دشمنانش نميبود؛ شجاع بعوض اينکه با اوسازش کند 

تصورميکند بھتراست اورا حقيرساخته وسعی ميکند عدم رضائيت ) بود
.اين سياست غلط برای او بسيارگران تمام ميشود. ورا فراھم سازدا  
 

شھربومی (فتح خان پس ازاھانت خويش کابل را ترک نموده وبه کندھار
وقتی او . ميرود که درآنجا قسمت اعظم قبيلۀ بارکزی مسکون اند) خود

بآنجا ميرسد قيصرميرزا حاکم بوده و وعده ميدھد، اگر او در امورات 
فتح خان . اخله نکند، اورا مورد احترام ومحافظت قرارميدھدحکومت مد

درموقفی نيست که شرط تعين کند، لذا مجبوراست آنچه باو ارائه شده 
قبول نمايد؛ اما اودرخفا ھمه چيزرا برای اعادۀ دوبارۀ شاه محمود انجام 

ازاينکه قيصرازاين موضوع اطfع داشت يا فکر ميکرد برای . ميدھد
ش ضروراست، فرمان ميدھد سرداررا بھنگام ترک يک حفاظت کاکاي

محفل دستگيرنمايند؛ افسرانی که مسئول دستگيری او ميباشند، خود را 
بشدت باmی اومياندازند طوريکه اوبا روی بزمين خورده وچندين دندان 

با استفاده ازاين وضع، آنھا مانع فرياد اوشده، دستھا و پاھای . اوميشکند
 و او را اسيرميسازند؛ برادرجوان او دوست محمد خان اورا بسته نموده

که نزديک اواست با چند خدمه کوشش ميکند اورا نجات دھند، اما بعلت 
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بآنھم اوموفق ميشود . تعداد زياد آنھا مغلوب شده ومجبوربه فرارميشود
چند صد نفربارکزی را ازشھر جمع نموده و به ارگ حمله نمايند، اما با 

رنيزيون مجبوربه عقب نشينی شده، بسرعت شھر را پرتاب وشليک گا
ترک کرده وبه قلعۀ گرشک عقب مينشينند که حاکم آن وفاداربه خانواده 

پس ازآن با يکتعداد بارکزيھا بصوب دشت بکوا رفته، کاروان . اوميباشد
 ليره شده وآنرا مصرف سرباز 600ھا را غارت نموده، بزودی صاحب 

.ايدگيری وخريداری افراد مينم  
 

سردارفتح خان قبل ازدستگيری خويش، برادرخود سردارشيردل خان را 
بخاطررھائی شاه محمود ازمحبس به کابل فرستاده وفرمان ميدھد به 

اين قبيلۀ پارسی . استثنای قزلباشھا، بھيچ افغانی دراين معامله سھم ندھد
اه  ھزارخانواده بودند که توسط نادرش12طوريکه قبf گفتيم، متشکل از

بکابل آورده شدند، اما پس ازمرگ آن فاتح، تعداد آنھا فوق العاده افزايش 
تا زمان سلطنت شاه محمود، افغانھا آنھا را بربنياد مساوات معامله . مييابد

ميکنند، اما پس ازتصادم خونين افغانان با آنھا، درھرمورد تحت ستم قرار 
 با آنھا داشته وھمين ميگيرند، باوجوديکه فتح خان ھميشه مناسبات خوبی

. امرباعث ميشود تا آنھا بطورطبيعی دررھائی شاه محمود کمک نمايند
رھائی او کارمشکلی است، چون شاه شجاع او را ازنزديک محافظت می 
کند؛ اما باوجود نظارت زندانبانان، قزلباش ھا اينکار را با تجاھل بانجام 

 ساعت 8ده شده، اودروسايل بصورت مخفی بزندان انتقال دا. ميرسانند
ھنگام شب او . کانالی کنده واز طريق آن ازديوارھای شھرفرار ميکند

بيرون آمده وقزلباش ھا که مصروف ديدبانی اند، اورا بداخل يک قبردر 
قبرستان واقع درنزديکی ديوارھای باmحصاربرده، قبررا با شاخچه و 

صله نمايد تا خاک پوشانيده وبرميگردند، با توصيه اينکه چند روزحو
بھنگام صبح، يکصد مامورمخفی . تعقيب وجستجوی اوکم وضعيف شود

بھرجانب فرستاده شده وفرمان دارند بمجرد دستگيری اورا بکشند، اما 
اکثريت آنھا بزودی برگشته وشاه را مطلع ميسازند که تfش آنھا بی ثمر 

داند پس از گذشت چندين روزدراين قبرزيرزمينی، محمود مي. بوده است
لذا اودر : که تعقيب وجستجوی برادرش برای دريافت اوبی ثمربوده است

نيمه شب برآمده وبا ھمراھی شيردل خان ويکتعداد طرفداران وفادارش، 
بطرف جنوب تاخته، بزودی با دوست محمد خان يکجا شده وھمراه با او 

ھا آنھا با اين چپاول ھا و راھزني. سه کاروان ثروتمند را غارت ميکنند
ميتوانند يک نيروی کوچک بوجود آورده وپس از آن با مقياس وسيعتر 
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دست بعمل ميزنند؛ قريه ھای که تحت سلطه ايشان قرارميگيرد مجبوربه 
.پرداخت سھميه گرديده وبعدا بمحاصرۀ کندھارميپردازند  

 
قيصرميرزا درجريان سه ماه تمام حمfت محاصره کنندگان را دفع می 

نکه تدارکات ومھمات جنگی اش پايان مييابد، مجبوربه کند، اما پس ازاي
مصالحه شده، رھائی سردارفتح خان را بشرط شکست محاصره وعقب 

زمانيکه سرداررھا ميگردد، محمود وعدۀ . نشينی ازکندھارقبول ميکند
خود را شکستانده وخواھان تسليمی شھرميشود، ليکن فتح خان مانع او 

درکابل است نه درکندھار و اين باعث ميگردد؛ اوبرايش ميگويد تخت 
ميشود محمود بطرف پايتخت مارش کند؛ بآنھم آنھا دوھزارسواربارکزی 

.را بفاصله کوتاه ازآنشھرنگھميدارند  
  

وقتی شاه شجاع ازمحاصره کندھارتوسط محمود اطfع مييابد، او 
 ھزارمرد انتخابی کابل را ترک 25سربازان خويش را جمع نموده وبا 

، اما پس ازچند روزمارش، بيش ازنيمی سربازانش فرارميکنند؛ ميکند
بخصوص، تمام قزلباشھا درباراورا ترک کرده وبکابل برميگردند، شاه 

اما بمجرد رسيدن به کابل . نيزمجبورميشود به پايتخت خويش برگردد
اغشاشی دراينجا رخ داده، اومجبوربه تخليه کابل شده ودرميدان وسيعی 

شاه محمود وفتح .  نيمله درجوارگندمگ موضع ميگيردباطراف باغھای
خان اورا ازنزديک تعقيب نموده وآنقدردرکابل ميمانند تا اختيارآنرا بدست 

گيرند؛ آنھا بعدا کابل را تحت مواظبت قزلباشھا گذاشته وبسرعت بمقابل 
 ھزاربوده ودريک موضع برتر 20شاه شجاع ميشتابند که تعداد ارتش او

 ھزارسوار دراختياردارد، 3 فتح خان با وجود اينکه فقط .موقعيت دارد
دريک لحظه مناسب وغيرقابل توقع حمله ميکند، قبل ازاينکه آنھا وقتی 

نتيجه، تارومارشدن کامل آنھا ميباشد، : برای تنظيم جنگ داشته باشند
چون تمام آنھا درسردرگمی کامل قرارداشته، ترس آنھا را فراگرفته واز 

اکرم خان وزيرشاه شجاع کشته شده، شاه به کوھھای . کنندصحنه فرارمي
خيبرفرارکرده ودرميدان جنگ تمام محموله وخزانه شاھی را باقی می 

 مليون ليره وسنگھای گرانبھا با ارزش بی اندازه می 2گذارد که حدود 
شاه محمود با جمعآوری غنايم عظيم دربين شادمانی مردم وارد . باشد

رفيلی که شاه شجاع با ثروت تجھيزنموده وبرای کابل ميشود، سوارب
.ورود پيروزمند خود به پايتخت فرمان داده ست  
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شاه شجاع مدت کمی درخيبرمانده وبزودی بجنوب عقب مينشيند، جائيکه 
او اميدواراست با يکجا شدن برادرزاده اش قيصرميرزا، موضع تعرضی 

 مسيرکندھار از طريق با رفتن به. گرفته وتاج خود را دوباره بدست آورد
کوھھای ھم مرزاندوس، يکتعداد سربازدرمسيرراه تھيه ميکند؛ ليکن با 

وجود مخفيکاری، مارش اوافشا گرديده و بعfوه اين رسوائی، برادرزاده 
اش توسط سردارپردل خان يکی ازبرادران فتح خان ازکندھاررانده می 

 حمله ميکند، ولی پس ازاين، پردل خان با قوت زيادی باmی شجاع. شود
 1809اوآنقدرخوشبخت است که بتواند بسرعت فرار کند؛ اين واقعه در 

او بدون قوت و . رخ ميدھد که چھارماه ازشکست اولی اش گذشته است
مايوسی، کمی بعدتربه لوديانه عقب نشينی ميکند، جائيکه او بنزد برادر 

ھند شرقی با سخاوت کمپنی ) مثل او(خود زمانشاه مسکن گزين شده و
.زندگی ميکند، اما اوقبf بچنين آزمايشات سختی مواجه نشده است  
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  سيمای شاه شجاع- 11فصل 
 

ُسيمای شاه شجاع ازنظرسر ای برنيس، تقررفتح خان بحيث وزير، عfقمندی شاه محمود به 
) قيصر( پسرکاکايش عياشی، نفوذ وزير، کامران پسرشاه محمود، گرايش وحشيانه او، کشتن

توسط او، سرکوب بلوچھا توسط فتح خان، استقرارنظم وامنيت، اتحاد افغانھا با سيکھا، اتحاد 
آنھا وتسخيرکشمير، پيمان شکنی فتح خان با سيکھا، تسخيراتک توسط سيکھا، بھره برداری 
درخشان دوست محمد، سراسيمگی افغانھا، غارت کشميرتوسط رنجيت سنگ، ادعای پارس 
باmی ھرات، مارش حسين علی ميرزا بطرف آنشھر، مارش فتح خان بکمک ھرات، اسير 

سازی حاجی فيروزالدين توسط وزير، تجاوزوغارت دوست محمد برحريم شھزاده، فرارمير 
افضل خان به مشھد، جنگ کافرقلعه، عقب نشينی ھردوجانب، چپاول توسط افغانھا، توطئه 

ه محمود دربارۀ کشيدن چشمھای وزير، رسيدن کامران به کامران برضد فتح خان، فرمان شا
.شيردل خان وکھندل خان، اسيرماندن پردل خان: ھرات واجرای حکم، فراربرادران وزير  

 
+ + + 

 
ُسرالکساندربرنيس سياح روشنفکرووظيفه شناس درافغانستان، سيمائی 

اين روايت ازيک . اززندگی شاه شجاع پس ازجنگ نيمله بدست ميدھد
ثرنوشته شده توسط خود شاه شجاع گرفته شده است؛ من درافغانستان ا

 –وپارس زياد تfش کردم تا اين کتاب را بدست آورم، اما موفق نشدم 
:ازاينکه بسياردلچسپ است، آنرا ازصفحات برنيس نقل ميکنم  

 
پس ازاينکه شاه شجاع الملک درنيمله شکست ميخورد، بحيث فراری در "

ی خويش آواره ميشود؛ ماجراھای اوکه خودش دريک نقاط مختلف قلمرو
اوپس اززحمات زياد . مجموعۀ کوچک شرح ميدھد، بسياردلچسپ است

درکندھارتوسط عطا محمد خان پسروزيرقبلی اش دستگيروشديدا مورد 
مدتی درقلعه اتک نگھداری شده و نيشتری . تحقيروتوھين قرارميگيرد

گھبانش اورا با دستھای بسته به باmی چشمھايش گذاشته ميشود؛ زمانی ن
ھدف اين ھمه خشونتھای . وسط اندوس برده و بمرگ فوری تھديد ميکند

شديد، گرفتن الماسی مشھوربه کوه نورازاو بوده است که ھمه ميدانستند 
وقتی عطا محمد خان به کشميرپيشروی ميکند، شاه اسيررا . پيش اوميباشد

وادی، اوتوسط فتح خان رھا شده ودر با سقوط آن . نيزبا خود انتقال ميدھد
با (ملکۀ اوکه ميتوانم اورا وفاداربيگم بنامم. mھوربه خانواده اش ميپيوندد

مساعی زيادی بخرچ ميدھد تا مانع تسليمی اوبه ) نفوذترين بانوی حرم او
رنجيت سنگه شود، اما مشوره ھای اورا قبول ننموده ودرآخرسخت 

اين بانوزنی بوده . ھای اورا نشنيده استپشيمان ميشود ازاينکه چرا حرف
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است بسيارجسوروبا اراده؛ اکثريت مشوره ھای اوبرای شوھرش چه در 
.  روزھای قدرت وچه درروزھای مصيبت اوبسياربا ارزش بوده است  

 
درmھور، وقتی دراختيارسيکھا وجدا ازشوھرش بوده، عزت خود را با 

را فشارداده واصرارميکند رنجيت سنگه او. عالی ترين وجه حفظ ميکند
کوه نور يا الماس بيبھا را تسليم کند که پيش اوبوده و ميخواھد به زوراز 

اوھمچنان ميخواھد دختران شاه نگونبخت را به حرم خود انتقال . اوبگيرد
اوھمچنان . ملکه، قاصد اين پيام را دستگيرنموده وشديدا تنبيه ميکند. دھد

قاضاھای پست خود ادامه دھد، الماس را در به مھاراجا ميفھماند، اگربه ت
ھاون کوبيده وآنرا به دختران وکسانی ديگری که تحت حفاظت اوھستند 

خون تمام ما برگردن "خورانيده وبعدا خودش ميخورد وعfوه ميکند که 
اين بانو باmخره موفق ميشود با لباس ھندوئی ازmھور !" توخواھد بود

رنامه ريزی ميکند که پس ازمدت فرارنموده ورھائی شوھرش را ب
ارائه . اما اينکاربه قيمت الماس بزرگ تمام ميشود. کوتاھی تحقق مييابد

اوضاع مربوط به تسليمی آن دلچسپ است، اما دراينجا شايد خارج 
کافيست خاطرنشان شود که بدترين زندان، دشنام وحتی . موضوع باشد

.گرسنگی سرنوشت اين شاه سياه بخت بوده است  
 

پست ترين چيزھاييکه شاه سيکھا بمقابل شوھراو روا ميدارند، باعث 
برانگيخته شدن توانائی ملکه گرديده وخودش را درايستگاه برتانوی 

اين زن يکتعداد اسپھا را آماده نموده، شجاع وافراد . لوديانه مستقرميسازد
به آنھا تمام خانه ھای مجاوررا . اومساعی خويش را درmھورانجام ميدھند

. کرايه گرفته وبا سوراخ نمودن ھفت ديوار، مسيری به کوچه ميگشايند
چند ساعت پس ازاينکه مسکونين بخواب ميروند، شاه ازطريق سوراخ 

ھنوزبايد ازديوارشھرعبور . بيرون آمده وبا لباس پنجابی به کوچه ميرود
شجاع ازمجرای فاضfب عمومی شھر . کند که دروازه ھای آن بسته است

. يرون خزيده و با دو يا سه خدمه به منطقه کوھی کيشتوارفرار ميکندبه ب
اودراينجا بازبه معيارشاه عمل نموده وحمله به کشميررا مطرح ميکند که 

چون حاکم (تھاجم شايد موفقانه ميبود . توسط راجای کيشتوارکمک ميشود
، اما يک برف نابھنگام سرکھا )کشميرموقف مرزی را تخليه نموده است

ا مسدود ساخته، ذخايررا قطع نموده ويکبارديگراميدھای شاه شجاع را ر
شاه پس ازآوارگی زياد، باmخره به ايستگاه برتانوی ساباتو . عقيم ميسازد

درھيماليای خارجی رسيده وازآنجا به لوديانه عقب نشينی ميکند، جائيکه 
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ه وازاينزمان اودراينجا بخانوادۀ خود پيوست. خانواده اوپناھنده گرديده بود
فقط تعداد محدود شاھانی وجود . درسخاوت حکومت برتانيه سھيم ميشود

دارند که نسبت به شجاع الملک با نگون بختی بيشترمواجه شده باشند؛ ما 
".ھمدردی خويش را با دانستن بدبختيھای او ابرازميداريم  

 
ح خان شاه محمود حاm برای باردوم ميوۀ پخته شده با مرکبات زيرکانۀ فت

اين امر . را دراختياردارد که استعداد نظامی اوکامf انکشاف نموده است
) بخصوص قبيله قدرتمند بارکزی(جوابی بود بدرخواست اوتوسط افغانھا

اين . نسبت بخواست اينکه شاه محمود را بارديگر برباmی تخت ببينند
ود، از شھزاده باوجوديکه توسط چندين انقfب مورد آزمايش قرارگرفته ب

مصيبت و روزبد ھيچ چيزی نياموخته بود؛ اوقدرت را فقط بخاطرلذايذ 
اين . زندگی وعياشی خواسته وحکومت را تحت مراقبت ديگران ميگذارد

ُوظيفۀ سردارفتح خان است که بايد اينھا را پرکند، بعلت اينکه متقين بود 
انی يا نميتواند بدون ھمکاری اوسلطنت کند، يا ازاحساس احترام وقدرد

شايد بيشترباين خاطرکه اوظرفيت زياد دارد؛ شاه او را بحيث صدراعظم 
تعين کرده، قدرت کامل را باواعطا نموده و باmی او وظيفۀ مشکل ادارۀ 

ازاينزمان اوخود را تسليم تمايfت لذيذانه ومفسدانه . قوم افغان را ميسپارد
س متنوع عياشی، خويش ميکند؛ اوبجزاززنبارگی وافراط درلذايذ ومجال

فتح . بفکرھيچ چيزی نبوده وازھرآنچه دراطراف اوميگذرد، خبری ندارد
خان ازاعتماد بيحد اوسوئ استفاده ننموده وبزودی درقلمروی خويش، 

شکوه وجfل روزھای احمد شاه را فراھم ميسازد که بطورکلی اززمان 
.سلطنت بيکاره پسرش تيمورشاه از بين رفته بود  

 
تح خان درتمام آسيای مرکزی مشھورميشود؛ افغانھا بطور بزودی نام ف

خاص اورا با بيشترين تحسين ياد نموده وبرعکس بزرگترين اھانت به 
چنين است عزتی که آنھا دراين دوره به سدوزيھا روا . شاه خود ميدانند

. داشته وھرگزبفکرخلع او ونصب جنرال خوشبخت وتوانمند خود نشدند
اد زيادی به فتح خان نسبت به نظرات بسيارجاه اين درست است که تعد

طلبانه اواعتباروکريدت داده اند، اما با بررسی دقيقترحقايق ميبينيم اين 
رئيس نسبت به شاه بسيارمخلص ووفاداربوده ولی نسبت به موقف بلند 

او با شاه شدن، چه چيز . خويش که اوبرايش داده بود، راضی ميباشد
که ممکن بود ) شاه(د؟ فقط يک عنوان اضافی ديگری ميتواند بدست آور

برايش شرمساری بسيارودشمنان بيشماربارآورد، بدون اينکه قدرت 
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تمام امورسلطنت تحت فرمان او بوده، برادران . بيشتری داشته باشد
خويش را به توالی بحيث حاکمان وmيات مقررکرده، اداره مالی وارتش 

او چه . ندکترين کنترول نبوده استرا بعھده داشته و فرمانھای اوتابع ا
شاه محمود خود را با داشتن چنين وزيری ! چيزبيشتری ميخواست؟ ھيچ

فوق العاده خوشبخت ميداند، مرديکه تمام مسئوليتھا ووظايف دشواراورا 
ليکن کسانيکه باوحسادت ميورزيدند، اورا مطابق . آنقدرخوب انجام ميدھد

ند فرصتی يابند تا شاه ضعيف را با ميل خود نيافته وبطورثابت ميخواست
واھمه ھای واھی تحريک نمايند؛ دربين ايشان پسراوکامران ميباشد، اما 

اين تحريکات درمراحل اوليه ھيچ نتيجۀ دربرندارد بجزاينکه باعث 
:برکناری اوتحت شرايط ذيل شود  

 
. کامران ميرزا پس ازيکجا شدن با پدرش درکندھار، با اوبکابل برميگردد

ن شھزاده با وجوديکه جوان است ولی بخاطرقوارۀ مغرورانه، مظالم اي
بيشمارو تمايل زياد به ھرزگی قابل توجه بوده و قراربود بحيث والی 

. کندھارمقررگردد که خود را با اعمال بسيارنفرت انگيزعريان ميسازد
بدنبال شاه شجاع نميرود، زيرا ) پسرشاه زمان(پسرکاکايش قيصرميرزا 

، اطاعت خود به شاه )که بايد کامران جايش را ميگرفت(کناری پس ازبر
محمود را اعfن نموده وازآنوقت تحت حفاظت خاص سردارفتح خان در 

کامران ميرزا که ھنوزنارضائيتی زيادی بمقابل آن شھزاده . کابل ميباشد
، روزی فرمان ميدھد که اورا )بخاطرآنچه درکندھارانجام داده بود(دارد 

وده وتحت شکنجه قراردھند، بخاطرتسليمی الماس ھائيکه اوبه دستگيرنم
ھنگام فرارعجولش ازآنشھرفراموش کرده وبھانه ميکند که دراختيارپسر 

شاه محمود با خبرشدن ازاين واقعه، فورا مداخله نموده و . کاکايش ميباشد
برادرزادۀ خود را رھا ميسازد، اما کامران پس ازچند روز، قيصرميرزا 

. کی ازباغھای شاھی ديده واو را با کلمات فجيعی توھين می کندرا دري
قيصربا بی مباmتی جواب ميدھد، اما کامران او را با يک گرزپھلوانی که 

فتح خان اين فرصت را غنيمت . ازدست شخصی ميگيرد، بزمين مياندازد
شمرده و به شاه محمود ميگويد که چطورپسرش با چنين گرايشی ميتواند 

حساسی چون افغانھا مصالحه نمايد، لذا بين شاه و وزير فيصله می با قوم 
شود ھيچ مقامی به کامران ميرزا داده نشده و بعد ازاين در دربار تحت 

نفرت شھزاده ازاين لحظه نسبت به وزير . نظارت پدرش قرارداده شود
.دوچند شده ودرتمام تحريکات وتوطئه ھا بمقابل او سھم ميگيرد  
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تح خان پس ازاعادۀ شاه محمود، مطيع ساختن اميران سند و اولين ھدف ف
بلوچستان ميباشد؛ اوبعدا قسمت اعظم قبيله ھزاره مسکون درقلب کوه 

اوھمچنان نظم وmيات را تامين . ھای پاروپاميزوس را مطيع ميسازد
نموده وقوانينی بوجود ميآورد که رعايت آنرا حتمی ميداند؛ ادارۀ را که تا 

الت بسيارپيچيده قرارداشته وباعث صعود زشت ترين اخاذی آنزمان درح
واختfس شده، تنظيم ميکند؛ باmخره ميتوان گفت امنيت درھمه جا حکم 

اين مرد بزرگ، قابليت عظيمی برای وحدت حکومت و . فرما ميشود
ھيچيک ازپيشينيان اوتوانائی سرکوب اغتشاشيون : جنگ بوجود ميآورد

ی يا نگھداری درمسيروظايف را نداشتند؛ او ومطيع سازی با اين زرنگ
سخت ميکوبد، اما پس ازپيروزی، سخاوتمند بوده و با بخشندگی اضافی 

او حتی دروسط جنگ ھا، وقت ھدايت و ادارۀ دولت را پيدا . ميدرخشد
اوبزرگ .  اودرکارآئی خود، مانندی ندارد–نموده وآمادۀ ھمه چيزميباشد 

است که تماما افراد قابل مfحظه بوده و  برادر21ترين پسرپدرو دارای 
قويا او را با پشتيبانی خود تقويه مينمودند؛ طوريکه گفتيم آنھا را درراس 

حکومات وmيتی گماشته، اعتماد بزرگی نسبت به شھزادگان خونی يا 
که حسود شھرت او، ايجاد شرمساری برای او يا (سرداران جاه طلب 

. برايشان روا ميدارد) بت باو بودندتfش جريحه دارساختن نظرشاه نس
حاجی فيروزالدين يگانه شھزادۀ بود که برايش اجازه ميدھد درحکومت 

ھرات بماند واين عمدتا بخاطری است که ارتش درجاھای ديگرمصروف 
اوحکومت بلوچستان را به . بوده وباين علت، سقوط او به تعويق ميافتد

پردل خان . رپورمستقراستبرادرخود رحيم دل خان ميسپارد که درشکا
درکندھارنصب ميشود؛ سلطان محمد خان درپشاور؛ شيردلخان درغزنی؛ 

کھندل خان درباميان؛ برادران ديگرش تحت فرمان اودرنواحی مختلف 
درميان ايشان . اين وmيات؛ بآنھم بعضی ازآنھا را نزد خود نگھميدارد
د باظرفيت بوده و محمدعظيم خان، جبارخان و نواب اسدهللا خان که افرا

برادرجوان اودوست محمد خان رياست . اورا درادارۀ امورکمک ميکنند
اموروادارۀ خانه اورا بعھده دارد که مانع اسپ سواری وجنگ کردن او 

.مثل برادران ديگرش نميشود  
 

پس ازتکميل آمادگيھای جنگی که دوسال را دربرميگيرد، فتح خان در 
يکند که سلطۀ افغانھا را بدورانداخته و  بمقابل کشميرمارش م1811سال 

يکی ازپسران وزيراکرم خان که درجنگ (توسط سردارعطا محمد خان
اوھمچنان عfقه داشت تا بمقابل رنجيت . اداره ميگردد) نيمله کشته شد
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سنگه حاکم mھورمارش کند که پس ازسقوط شاه زمان استقfل پنجاب را 
ادی را دربرميگيرد؛ بعfوه، وزير اعfم کرده بود، اما اين کاروقت زي

ترجيح ميدھد با استفاده ازاودرطرح ھای بازسازی امپراطوری استفاده 
نموده وبعدا باmی اوحمله کند، وقتی ضرورت بيشتری برای خدمات او 

لذا اورا وادارميسازد تا قراردادی امضا کند که درآن برايش . نداشته باشد
يد وmيت کشمير ميدھد بشرطی که ازعوا)  ھزارليره90( لک روپيه 9

اين قرارداد در : ارتش سيکه او را درتسخيردوبارۀ آن منطقه کمک کند
سواحل جيلم عقد ميشود، جائيکه ھردورئيس با تعداد زياد تشريفات به 

 برادرش را با خود داشته و 18وزيرافغان . آنجا آمده ومfقات ميکنند
دراين مfقات بقتل رسانيده و برايش مشوره ميدھند که رئيس سيکھا را 

فتح خان اين پيشنھاد را رد ميکند، اما نه . بگويد که ايشان انجام داده اند
عمليکه آسيائيھا ھيچوقت (بخاطراينکه اونميخواھد مسبب اين عمل باشد

، بلکه باين علت که اوبه پشتيبانی )درنظرنميگيرند، طوريکه ما ميگيريم
مردی که فورا پس ازامضای اين  ھزار12(ارتش سيکه ضرورت دارد

با افزايش چنين نيروئی، اوازطريق بيمبربطرف ). قرارداد باو ميپيوندند
-ارتش کوچک شورشيان که در گردنه ھای پير. کشميرپيشروی ميکند

پنجال سنگرگرفته بودند با ديدن فتح خان درپيشرو و برادرش کھندل خان 
سيده وبدون جنگ عقب درعقب که با يک قطعه سوارھمراھی ميشود، تر

لذا درمسيرپيشروی افغانھا ھيچ کسی مزاحمت ننموده و . نشينی ميکنند
شھرنيزبا ديدن اوضاع . جلگه ھای کشميررا بدون مخالفتی تسخيرميکنند

تسليم شده وفقط ارگ مقاومت مينمايد که سردارعطا محمد خان درآن 
، )صره شودبعوض اينکه محا( روزمذاکره13قراردارد؛ بآنھم او پس از

اويک شخص با استعداد، پرانرژی، شجاع وبا نفوذ بوده و . تسليم ميگردد
فتح خان آرزوداشت با اودوست باشد؛ لذا با . توسط افغانھا احترام ميشود

اوبا حرمت زياد برخورد نموده واورا بمقامات عالی شاه محمود دستور 
ه حکومت رنجيت سنگه کوشش ميکند فتح خان را وادارسازد ک. ميدھد

کشمير را باو بدھد، اما موفق نميگردد؛ اما وزيربا ديدن انحراف در 
پيشنھاد او و جھت جبران مصارف جنگ واطمينان پرداخت پول عقد شده 

درقرارداد، ازدرخواست او طفره رفته و اداره اين وmيت خوب را به 
برادرخود، سردار محمد عظيم خان ميدھد که پس ازاو پسربزرگ پاينده 

 لک 9 لذا رنجيت بدون دريافت مصارف و حتی بدون اخذ –خان است 
روپيه وعده داده شده که درطرحھای جاه طلبانه خويش عقيم ميماند، توجه 

قلعۀ واقع دربلندی نزديک اندوس و فرمانده معبرعمدۀ (خويش را به اتک 
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معطوف ميسازد؛ حاکم اين محل که يکی ازبرادران سردارعطا ) اين دريا
است دربدل يک لک روپيه وبعضی وعده ھای ديگر، قلعه را بآنھا خان 

تسليم ميکند، سيکھا با ورود به اتک، آشکارا جانب افغانھا را ترک گفته 
.و بسرعت کوشش ميکنند محل را دروضع مدافعوی خوب قراردھند  

 
وقتی فتح خان ازترک خدمت متحدانش آگاه ميشود، کشميررا ترک گفته و 

 ھزار 2مارش ميکند؛ برادرخود دوست محمد را درراس بمقابل رنجيت 
سواراعزام ميکند تا راه را صاف نموده و با تمام قوا به تعقيب اوادامه 

بھنگام تقرب محافظين افغان، سيکھا به جلگه چاچ داخل ميشوند . ميدھد
که بطرف شرق اتک واقع بوده و دريک موقعيت سه ونيم ميلی ازقلعه 

mی تپه ھا، جائيکه نتنھا برتری اراضی دارد، بلکه موضع ميگيرند، دربا
دوست . بخاطرنگھداری يگانه چشمۀ آبی که دراين منطقه وجود دارد

محمد خان با احساس ضرورت تسخيراين نقطه و آرزوی ممتاز ساختن 
خويش دراولين فرماندھی که برادرش باو سپرده است، با بی پروائی و 

ن که بفاصله چند ميلی درعقب آنھا بود، بدون انتظاربه رسيدن ارتش افغا
اودراين حمله توپخانه دشمن را بدست ميآورد؛ . باmی سيکھا حمله ميکند

اما پيروزی او زياد طول نميکشد؛ سيکھا دوباره حمله نموده و پس از 
او با . رسيدن قوای تقويتی ھشت برابر، حمfت خويش را تجديد ميکنند

خان ميفرستد تا مارش خود را سرعت دريافت اوضاع، قاصدی به فتح 
متاسفانه پيام . بخشيده وبانتظارجواب، درمقابل دشمن مقاومت ميکند

دوست ھرگزبه فتح خان نميرسد، چون قاصد مسيرنادرستی را پيموده و 
وزيرنيزبا معلومات نادرست به اشتباه افتيده و . راه خود را گم ميکند

و کامf ازبين رفته است، لذا متيقين ميشود برادرش کشته شده وقطعه ا
يک حرکت پله مانند بطرف اندوس اجرا ميکند تا با سيکھا مواجه نشده 
وفرمان ميدھد تا محموله ھای سنگين سوختانده شده وازدريا عبورنمايند 

با وجود تاخيرارتش افغان، . بدون اينکه توسط دشمن مزاحمت شوند
 عقب نشينی نکند، دوست محمد شک دارد تا ازطريق مسيراتخاذ شده

اما فتح خان تحت فشار . چون سيکھا درحال عقب نشينی به اتک بودند
اوضاع تھديد آميزی که درغرب افغانستان بوقوع ميپيوندد، مجبورميشود 

درحقيقت او مجبور : سياست جنگی بمقابل رنجيت سنگه را کناربگذارد
 اين امر .ميشود گارنيزيون کشميررا با تقويه ارتش خويش ضعيف سازد

باعث تشويق رئيس سيکھا ميشود تا چندين حمله بآن وmيت انجام داده و 
.عوايد آنرا تصرف نمايد، عملی که حاکم افغان نميتواند مانع آن شود  



 147 

 
قبل ازورود بجزئيات کمپاين جديد سردارفتح خان بمقابل پارسيان،ضرور 

يشود، لذا است خواننده را با انگيزه ھای آشنا سازيم که موجب جنگ م
. بحوادثی برميگرديم که درصفحات قبلی شرح داديم  

 
قبf گفتيم شھزاده حاجی فيروزالدين که بفرمان ميرافضل خان با خشونت 

 بحيث شھزاده مستقل ھرات انتخاب 1800ازتورشيزربوده شده، درسال 
خصوصيات عادmنه و معتدmنه فرمانروائی او باعث دوستی و . ميشود

افراد جاه طلب که مايل سقوط اوبودند، : بقات مردم ميگردداحترام تمام ط
 سالی که اين وmيت را 16نميتوانند پشتيبانی کمائی نموده ودرجريان 

اداره ميکند، ھرگزبطورجدی مزاحمت نميشود، باستثنای تھاجم ناکام 
فرستاده ) فتح علی(قيصرميرزا وآنھائيکه تقريبا ھرسال توسط شاه پارس

اما تا . ردند که اين وmيت، قسمتی از سلطنت ايشان ميباشدشده وادعا ميک
اينزمان، حاجی فيروزالدين مساعی او را خنثی ميکند، گاھی با نيروی 

سfح واغلبا با پرداخت جزيۀ کوچکی که ازآنھا خواسته ميشود؛ بآنھم او 
ھميشه بمقابل ادعا ھای شاه پارس اعتراض نموده واعfن ميکند که فتح 

ق مشروع باmی ھرات ندارد، ھمانطورکه باmی مناطق ديگر عليشاه ح
بھنگام سلطۀ پارس درجريان سده گذشته ندارد؛ اين درست است که 

سلطنت قاجاردرباmی خرابه ھای يک امپراطوری وسيع بنا شده، اما اين 
بقايا دروجود چندين سلطنتی جذب شده که درايجاد آنھا، کمترين محاسبۀ 

ژادھای باشندۀ آن درنظرگرفته نشده است؛ ھيچيک ازمرزھای ساحوی ن
ازاينھا حق ندارد قوانينی باmی ديگران وبدون رضائيت آنھا تحميل کند؛ 

استقfل اين نژادھا وبخصوص افغانھا که با ارتقای سدوزيھا به تاج و 
تخت بدست آمده است، شاه سومی اين قبيله است که برمسند نشسته است؛ 

، شاه مشروع اين وmيت )موسيس اين سلطنت(شاه اوبحيث نواسه احمد 
ميباشد که بيشترين باشندگان آن افغان است؛ خfصه، ادعای فتح عليشاه 

باmی ھرات بحيث شاه پارس قابل توجيه نيست، ھمانند ادعای شھزادگان 
چون ميرمحمود و ميراشرف نيزدر (افغان براصفھان، شيراز يا کرمان 

حاجی فيروزالدين با تقويه اين ). موده اندباmی آن وmيات سلطنت ن
مناقشات، قطعاتی را بامتداد مرزھا ميفرستد بغرض کمک به بعضی 
روسای خراسان که ھنوزفتح عليشاه توان ندارد آنھا را تحت حاکميت 

اوازاين وmيت وسيع فقط مشھد را دراختياردارد؛ اما نيشاپور، . خود آورد
دريه وقاين تقريبا مستقل بوده وتحت کاشان، بجنورد، تبوس، تربت، حي
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حاکميت خانھای ميباشند که حاکم ھرات با آنھا متحد شده وبه تحريکات 
عليه فتح عليشاه اقدام ميکند تا بارتش پارسی مصروفيت کافی ايجاد نموده 

اما او بخطا رفته است، چون فتح . ومانع ارسال قوه بمقابل ايشان شود
خشمی که .  ميشود آنھا را مطيع سازدعليشاه پس ازمساعی جدی موفق

اين شاه بمقابل حاجی فيروزالدين دارد برای حاجی فيروز کشنده تمام 
ميشود؛ اوبزودی ميبيند ھرات توسط يک ارتش قوی تھديد شده ومجبور 

ميشود بکمک شاه محمود متوسل شود، درحاليکه دوستی اوھمانقدربرايش 
.خطرناک ميباشد که دشمنی شاه پارس  

 
انيکه قطعات پارس درمشھد تجھيزميشوند، حسين علی ميرزا پسرفتح زم

قليچ خان سردارمشھورتايمنی، مرديکه . عليشاه فرماندھی را بعھده دارد
ھراتيان ازاو وحشت داشتند نيزبا يک قطعه سربازان عالی با شھزاده 

پارسی يکجا ميشود که اگر وارد کمپاين ميشدند، بدون شک ميتوانستند 
 تسخيرنمايند؛ ليکن حسين علی ميرزا مارش ارتش خويش را ھرات را

بخاطر تقويه چندين توپ کاليبرکfن بتعويق مياندازد که ميتواند با آنھا 
اين تعويق به وزيرفتح خان وقت ميدھد تا برای . کاربزرگی انجام دھد

نجات آنمحل بشتابد؛ سربازان اوبا سرعت غيرقابل توقع بھرات ميرسند 
.ارسيان ھنوزاز مرزھای خود خارج نشده انددرحاليکه پ  

 
حاجی فيروزالدين تا وقتی به مضيقۀ نھائی نرسيده، خواستارکمک برادر 

 ساليکه اوحاکم ھرات بوده، ھميشه مستقل از 16درجريان . خود نميشود
اما پيروزی فتح خان دربلوچستان . اوبوده، درحاليکه روابط خوبی داشتند

که شايد اورا ازحکومتش برکنارسازد و باين وسند اورا مشوش ميسازد 
علت، ازتصريح احترام باو واطاعت شاه مينويسد؛ اما وزيرآن وmيت را 

اين حقيقت است که اوبنام شاه . مانده و بطرف کشميرپيشروی ميکند
.محمود سکه ميزند، اما ھرگزپول جزيۀ موافقه شده را نميپردازد  

 
 مطيع سازی کامل درشرق بود، فتح خان که تا اندازه زيادی مصروف

قرارمعلوم ازاستراحت درھرات راضی بنظرميرسد، اما حاجی فيروز 
الدين واضحا درک ميکند وزيربا او وقت گذرانی نموده و بمجرديکه از 

شرمساری با رنجيت سنگه رھائی يابد، مجبورميشود با نظرات برادرش 
ده اين جنرال را به لذا بسيارمتاسف بود ازاينکه مجبورش. موافقت نمايد

کمک خود بخواھد، درحاليکه اوبسيارعfقمند بود درجا ھای ديگری بغير 
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ازھرات مصروف باشد؛ ليکن جائی برای ترديد نمانده، چون خطراتيکه 
.اورا تھديد ميکند گزينۀ ديگری برايش نميگذارد  

 
حاجی فيروزاورا با عزت .  به ھرات ميرسد1816فتح خان درپايان سال 

 استقبال نموده و باو تصريح وفاداری ودوستی ميکند؛ مگربرخورد زياد
اواين ترس را بوجود ميآورد که براوھجوم برده واورا محروم ازحکومت 

اوخوب متيقين است اگرفتح خان داخل شھرشود قدرت او پايان . سازد
 سواری داخل شھر شده 50مييابد، لذا اواجازه ميدھد فقط با يک تشريفات 

وزيرناخشنودی خود را . بورميشود درپای ديوارھا خيمه زندوارتش مج
مخفی نگھداشته وپيشنھاد او را با پيشآمد احترام آميزقبول ميکند؛ اما او 

اين کاررا با يک خصلت بسيارفريبنده وانتخاب يکتعداد اشخاصی که اورا 
اين اشخاص با بعضی خانواده ھای ھرات . ھمراھی ميکند، انجام ميدھد

ده وآنھا بزودی ميتوانند اقارب خويش را با موضوع مشترک متحد بو
ايشان وادارسازند؛ طوريکه آنھا درروزچھارم پس ازرسيدن وزير، 

. دروازه ھای شھررا تسليم او نموده وارگ درروزبعدی تسليم می شود
اوھمچنان حاجی فيروزالدين را اسيرميکند ولی با تشريفات رسمی به 

فتح خان . کومت طوmنی خود را بشاه ارائه کندکابل ميفرستد تا گذارش ح
تا اين زمان ازحدود عدالت نگذشته است؛ ليکن با تحريک شدن بمقابل 
شھزاده يا اضافه روی درفرمان، او را ازتمام ثروتش محروم ميسازد؛ 

چون اين ثروت درحرم اوپنھان است، اين جايگاه مقدس را توسط گروھی 
درش، دوست محمد فرمانده آن بوده و مورد بررسی قرارميدھد که برا

خانۀ اورا کامf غارت ميکنند؛ حتی لباس شاھدخت ھا کشيده شده وخود 
) تنبان(دوست محمد يک کمربند مزين با زيورات گرانبھا را که درشلوار

خانم برادرزاده اش ملک قيصرميرزا و پسرحاجی (دخترشاه محمود 
.نرا ميگيردبسته شده است، پاره نموده وآ) فيروزالدين  

 
ميرافضل خان اسحاقزی که درارتقای حاجی فيروزالدين کمک کرده بود، 

اوپس ازحاکم، با نفوذ ترين شخص درھرات بوده و . صدراعظم اوميباشد
با پيشنھاد کمک ازفتح خان قويا مخالفت ميکند، اما درآخرتسليم مشوره 

وع ميپيوندد، پيش بينی که متعاقبا بوق. حاجی آغا، يکی ازافسرانش ميشود
ميرافضل خان ازفرماندھی ارتش استعفا نموده و قبل ازرسيدن وزير، به 
پارس ميرود، اين فکرخوب اوبوده است، چون وزير، چشم ھای حاجی 

.آغا را کشيده وسرنوشت مشابھی نيزبرای او وجود داشت  
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فتح خان پس ازاتخاذ اين تدابيرکه فکرميکند برای امنيت سلطنت ضرور 

 ميلی ھرات واقع درجلگه کافرقلعه، 60رف شھرکوسان حدود است، بط
. جنگ صبح ھنگام آغازميشود. درمرزپارس و ھرات مارش ميکند

شھزاده پارسی، حسين علی ميرزا، ارتشی باشکوه تحت فرماندھی خود 
درخط اول، چھارقطعه پياده منظم تحت فرمان سردارذوالفقارخان : دارد

طمينان دادن به سربازان جديدی که فقط قرارميدھد؛ اين جنرال بخاطرا
سواره را ترجيح داده وبعلت نبودن آن غمگين اند، اسپ عالی عربی خود 

باوجود . را درپيشروی آنھا کشته ودرراس ايشان بحيث پياده قرارميگيرد
اثبات شجاعت، وقتی قطعه اوتوسط سواره شيردل خان برادر وزير مورد 

؛ بآنھم پس ازمدتی ازعقب کاروانسرا و حمله قرارميگيرد، تارومارميشود
خرابه ھای جلگه حمله نموده وجنگ شديدی را شروع ميکنند که تاساعت 

 ھزارپارسی از ميدان رزم خارج 10چھاربعد ازظھردوام ميکند، وقتی 
يک حمله سواره درلحظه مناسب . ميشود، شروع به عقب نشينی ميکنند

ع شده، اين عقب نشينی را توسط سردارکھندل خان برادرديگر وزيرشرو
بيک آشفتگی کامل تبديل کرده و پارسيان با عجله ميدان جنگ را ترک 

فتح خان فورا پيشروی ميکند تا وضع جبھه را معلوم نمايد، اما او . ميکنند
با اصابت يک مرمی مرده دردھن خود از اسپش افتيده و مجبورا اورا به 

ن افغانھا پخش شده وآنھا فکرمی اين حقيقت دربي. خيمه اش انتقال ميدھند
کنند رئيس شان مرده وپارسيان پيروزشده اند؛ آنھا شجاعت خويش را از 

اولين فراريھا که به ھرات . دست داده وبا سردرگمی فوری مبتf ميشوند
ميرسند وحشت را درشھرگسترش ميدھند؛ تعدادی ازباشندگان بيکبارگی 

ن آقای جديد ميباشند که فتح خان شھررا ترک نموده وباقيمانده منتظررسيد
درلحظه مناسب برای اعاده اعتماد برميگردد، چون زخم او چندان جدی 

.نبوده و اوھميشه ميتواند امورات حکومت را ھدايت نمايد  
 

پارسيان با عجله به مشھد عقب نشينی ميکنند ولی متحيرميشوند زمانی 
 اند، با وجود ازدست ميدانند که افغانھا فکرميکردند پارسيان پيروزشده

 روزپس ازجنگ توسط دشمنان ايشان 9دادن توپخانه و محموله که تا 
.گرفته نشده است  

 
پس ازاين پيروزی که پارسيان را برای مدتی ازمفکوره گرفتن ھرات 
بيزارميسازد، فتح خان مصروف جمع آوری عوايد وmيت و بازسازی 
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ودرخشان اوباعث احترام اداره عادmنه . استحکامات مخروبه شھرميشود
من فرصت مصاحبه با تعداد زيادی ھراتيانی . ومحبت باشندگان ميگردد

را داشتم که با اين مرد تحسين آميزآشنائی داشته وازاو با عزت واحترام 
فضايل او نيز مانند شجاعتش بزرگ بوده است؛ او خود را . ياد ميکردند

ت اوبا اين پيروزی بطورکامل وقف عظمت ومنافع کشورش ميکند؛ شھر
آخرش بعالی ترين نقطه ميرسد؛ اوبرای تسخيرخراسان آمادگی ميگيرد، 
وقتی يک فاجعه ھولناکی افغانستان را ازداشتن اين مرد با ارزش ونقشه 
ھای سخاوتمندانه او محروم ميسازد که ميخواست آن سلطنت را مرفه و 

.قدرتمند سازد ھمانطورکه درزمان احمد شاه بزرگ بود  
 

کامران ميرزا اين ھيوmی رذايل، با ناخوشی زياد شاھد پيروزی فتح خان 
ميباشد که توسط او ازسھم گرفتن درحکومت بنا به گذارش قتل قيصر 

او ازاين روز فقط بفکرانتقام گرفتن از وزيرشده . ميرزا محروم شده است
 وبا استفاده ازھرفرصتی، اورا برای پدرش مظنون اعfم نموده ودرتمام

موارد ازاوبشکل کم بھا صحبت ميکند؛ اوکوشش ميکند درھر فرصت 
مناسب باعث تحريک حسادت سرداران ديگرشده وآنھا را با خود ھمنظر 
سازد، وقتی اوشکايتی را بحضورشاه تقديم ميکند؛ اما محمود با مشکfت 

کم خود را قدرتمند يافته وازارضای تمايfت مفسدانه خود خشنود است 
ه مجبورشود درامورعامه سھم گيرد، لذا برای مدت طوmنی، بدون اينک

اما . عدم وفاداری و اتھامات نامناسب بمقابل وزيرخود را قبول نميکند
مجبوراست بطورمداوم ومکرربآن گوش داده، با تفکردربارۀ پيروزيھای 
خارق العاده و نفوذيکه او متعاقبا بدست ميآورد، باmخره دچار بد گمانی 

.  اووقتی کامf متعجب ميشود که حاجی فيروزالدين بکابل ميرسدشود، اما
اين شھزاده با صدای بلند بمقابل شيوه برخورد، معاملۀ وزير، تجاوز به 
حرم و ضياع اموال خويش اعتراض نموده و ازھيچگونه مبالغه برای 

کامران ميرزا . قانع ساختن برادرخود و صحت ادعاھايش دريغ نميکند
ه و تمام مساعی را بخرچ ميدھد تا شاه را متقاعد سازد که بکمک اوشتافت

کرامت شاھی او در شخصيت برادرش توھين شده و لذا او بايد مثل يک 
مجرم پست و بسته در زنجير پيش اوآورده شود وھم بارتباط بيعزتی در 
مقابل دخترخودش، خانم ملک قاسم که دوست محمد لباس اورا درمقابل 

سرداران حسود قدرت وزيراين . ستانش کشيده استچشمان خود وديگردو
مسئله را تائيد نموده وبرای شاه کمزور، يکتعداد اقدامات شرمآور را پيش 

آنھا شاه را متيقين ميسازند که وزير . نموده وفتح خان را مقصرآن ميدانند
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ميخواھد او را نابود سازد؛ لذا شاه بايد نسبت باو پيشقدم شده واورا بقتل 
 رئيس شجاعتروتوانمند تراز 20؛  ھمچنان ميگويند که دردرباراوبرساند

تا اينکه محمود تسليم پائين ترين احساسات وحسادت شده، . او وجود دارد
قدرت مقاومت دربرابرمناقشات را ازدست داده وفرمان ميدھد بايد چشم 

.ھای اوکشيده شود  
 

ی اعتماد کامران باmی ھيچکسی بجزازخودش دراجرای اين حکم شيطان
 1817اودستورشاه را تا حد ممکن مخفی نگھداشته ودرپايان سال: نميکند

شاه، قول خود را . شخصا به ھرات ميرود تا ازقربانی خود مطمين باشد
شکسته بود، چون بين محمود و وزيرش موافقه شده بود که اونبايد دربار 

دوستانش را ترک کند واين حقيقت بايد ھشداری برای وزيرميبود، زيرا 
نيزازاين بازی سرنوشت برايش گفته بودند؛ ليکن اونميتواند چنين ظلم و 

او . ناسپاسی را باورنموده وھيچ تدبيری برای محافظت خود اتخاذ نميکند
پسرشاه خود را با احترام وعزت استقبال نموده وبعوض نشاندادن ھرگونه 

وش نموده وازاو بی اعتمادی، ميخواھد اورا وادارسازد که گذشته را فرام
ميخواھد درآينده دست بدست ھم داده، دراستحکام قدرت شاھان سدوزی و 

.ارتقای شکوه وجfل قوم افغان بکوشند  
 

اززمانيکه شھزاده به ھرات آمده است، وزيرھرصبح پيش اوميرود تا از 
اودستوربگيرد؛ قرارمعلوم بھترين اطfعات دربين ايشان وجود داشته و 

خود را متھم ميکند دربين ايشان ترس واھی ايجاد نموده فتح خان رفقای 
يک قصرشاھی دربيرون (است، تا اينکه روزی بھنگام دخول درباغ شاه 

 نفر بودند، 20، او با ھمراھانش که متشکل از)شھرومحل اقامت شھزاده
.دستگيرشده وفورا چشمھايش کشيده ميشود  

 
دل خان، شيردل خان عين سرنوشت درانتظارھرسه برادروزيربنامھای پر

وکھندل خان ميباشد، وقتی اين جنايت صورت ميگيرد، آنھا درقصرشاھی 
آنھا اکثرا برادرخود را . چارباغ درشھرمصروف بازی شطرنج ميباشند

بھنگام مfقات با شھزاده ھمراھی ميکردند، اما دراين روز پردل خان با 
امران ميبيند سه وقتی ک. مراجعينش مصروف مانده ونميتواند با او برود

قربانی ديگردرمعرض انتقام اوقرارندارند، ازغضب انفجارنموده وفورا 
خوشبختانه . يک قطعه سربازان را غرض دستگيری ايشان اعزام ميکند

يکی ازخدمه ھا با شنيدن تصادفی خطريکه آنھا را تھديد ميکند به قصر 
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مل فداکارانه دويده وخبرميدھد چه شده است، اما اوبمشکل ميتواند اين ع
حاm . را انجام دھد وقتی افراد کامران ميرزا چھارباغ را محاصره ميکند

فرارتقريبا ناممکن ميشود، چون تمام دروازه ھای خروجی حفاظت شده 
. ويگانه راه فرار، مقابله با حادثه ميباشد که ھرسه برادربايد انجام دھند

شمشير و ديگری با آنھا فقط دوخدمه ھمرای خود دارند، يکی مجھز با 
خنجر و پردل خان که مريض است به بالکن خانه آنھا برگشته بود؛ اما 
شيردل با تجھيز خود با شمشير و کھندل خان با خنجر، باmی سربازان 
دويده با چنان تھورواراده که دوستانش فکرميکنند توسط خدمه ھايشان 

لحظۀ گيجی، دو با استفاده ازاين . پشتيبانی شده واز ترس فرارميکنند
قھرمان بسرعت خود را به برادرخويش رسانيده واز بالکن او بخانه 

ديگری خيزميزنند که مجاورقصراست بدون اينکه ديده شوند وازآنجا با 
پس ازمسلح ساختن خود تا . سرعت فوق العاده به خانۀ خود ميروند

اما دندان، سواراسپ ھای خود شده ويکجا با چند نفر پا بفرارمينھند، 
 سربازی مواجه ميشوند که 200بھنگام رسيدن به دروازه ھای شھربا 

شيردل . مانع عبورايشان شده وبايد ازطريق ايشان راه خود را بازکنند
خان و کھندل خان باندازه کافی خوشبخت ھستند که بدون ھيچ خراشيدگی 

بيرون ميروند اما پردل خان که توسط بيماری ضعيف شده بود، وقتی 
اد افراد خود را باmی اومياندازند، اسپش کشته شده، دستھای اورا يکتعد

شھزاده با ديدن اينکه دوقربانی ديگر . بسته وبنزد کامران ميرزا ميبرند
فرارکرده، تاسف خود را پنھان نموده وپردل خان را با انداختن درزندان 

 ازاو متيقين ميسازد که خطری اورا تھديد نکرده واميدواراست با استفاده
.بحيث يک وسيلۀ تبادله با دشمنانش بھره برداری کند  

 
کامران ميرزا مدتی درھرات باقی مانده وتfش ميکند با وعده ھا وتحفه 
ھا ارتش را بمنافع خود جلب نمايد؛ اما ھميشه بفکرتکميل برنامۀ خون 

خواری خود يعنی قتل برادران وطرفداران فتح خان مصروف بوده وبه 
.، جائيکه اميدواراست باين اھداف خويش نايل گرددکندھارميرود  
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  وعده ھای کامران– 12فصل 
 

صعود شيردل خان درکندھار، پيشروی کامران بآنجا، فرارپردل خان، مظالم کامران باmی فتح 
خان، برادران وزير، دوست محمد خان، علت مشاجره با فتح خان، تسخيرکابل، فرارخانواده 

محمود وکامران درغزنی، فراردادن ايشان توسط دوست محمد، قتل فتح خان، شاھی، مfقات 
تعقيب شاه وپسرش ورسيدن به ھرات، سوئ تفاھم بين شھزادگان، قبولی سلطه پارس، منازعه 
بين محمود وکامران، حمله حاجی فيروزوقليچ خان به کامران، کشته شدن قليچ خان واسيرشدن 

ارسيان، اغتشاش درفراه، پيشروی کامران بآنجا، اغتشاش حاجی فيروز، اختfف کامران وپ
مصطفی خان ومحمد حسين درھرات، علت آن، ادعای رياست جھانگيرميرزا وخلع او، 

جانشينی حاجی فيروز، مرگ موه وليخان، عقب نشينی حاجی فيروزبه مشھد، بسته نمودن 
وعقب نشينی بھنگام دروازه ھای ھرات توسط مصطفی ميرزا بمقابل کامران، محاصره شھر

تقرب شيردل خان، عقب نشينی شيردل خان، مظالم مصطفی خان، توطيه سيد ميرصديق، 
.ورود کامران به ھرات، پايان مصيبت بارمصطفی خان، انتقام کامران، انعکاس افغانھا  

 
+ + + 

 
شيردل خان وبرادرش پس ازفرارھرات دردھکده مستحکم نادعلی، واقع 

 پناه ميگيرند که مربوط ادی، مادرفتح خان می  ميلی گرشک23درحدود 
ِآنھا ازآنجا ماموران سری بتمام جھات ميفرستند تا قبايل کوچی بپا . باشد

يکتعداد زياد بارکزيھا به درخواست ايشان جواب داده وھستۀ يک . خيزند
ارتش کوچک را ايجاد ميکنند که بزودی با پيوستن تعداد زياد فراريان از 

. افزايش مييابدنيروھای شاھی  
 

شھزاده با مشاھده اينکه قطعات ارسالی اوبطورمداوم توسط طرفداران 
فتح خان نابود يا دفع ميشوند، ازھنرمکارگی کارميگيرد تا برادران را 

اوبفکرکشانيدن وزيرواقناع پردل خان بطرف خود ميباشد، . بدام اندازد
مھای برادرش طوريکه اورا ازاسارت بيرون آورده وبرايش ميگويد چش

درعين زمان : را بخاطری کشيده است که اورا بمقام وزيرارتقا دھد
برايش لباس قشنگ افتخارداده، سردارتعين نموده ووعده ميدھد فرمان 

وزيری اوبمجرد تسليمی شيردل خان وکھندل خان صادرميشود؛ ھمچنان 
 وعده پردل خان ازاين. اورا وادارميسازد بآنھا بنويسد به کندھار بيايند

قدردانی ميکند، اما شک دارد که به شھزاده اعتماد نموده ونظراو را قبول 
نمايد؛ بآنھم اووفاداری کامل خود را اطمينان داده وطوری برخورد ميکند 
که بقولش ايستاده است، اما دوروزبعد فرارنموده، به برادرانش درنادعلی 

اجه شود، از پيوسته وترس اينکه اوبعين سرنوشت برادربزرگ خود مو
موجوديت او باعث سربازگيری تازه درصف ايشان ميشود، . بين ميرود
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چون افغانھا اعتماد قوی باودارند؛ آنھا او را بحيث يکی از با استعداد 
ترين پسران پاينده خان تصورنموده وھرگاه اختfفی بين ايشان پيدا ميشد، 

.اوھميشه بحيث ميانجی عمل مينمود  
 

فرارپردل خان خشمگين گرديده، انتقام اورا ازفتح خان کامران ميرزا با 
با درک اينکه ھنوزھم شعاعی . گرفته وباmی اوانواع شکنجه روا ميدارد

درچشمھای فتح خان ديده ميشود، يک ميله داغ آھنی را درحلقه چشم او 
دراين شرايط است که قصاب، . داخل ميکند تا تمام چشم او خشک گردد

، جائيکه شاه محمود انتظاراورا ميکشد، اما اين وزير اورا بغزنی ميآورد
دmورھرگزخواستار شفاعت خود نشده وبا ثبات وپايداری، بزرگی خويش 

.را درفfکت نشان ميدھد طوريکه سخاوت بھنگام قدرت داشت  
 

مظالمی که درحق اينمرد صورت ميگيرد، شايسته مجازات بوده، بزودی 
:نامھای آنھا عبارتند از. قام اورا بگيرند برادراو متحد ميشوند تا انت17  

 
).ھمه فوت (–وزيرفتح خان، محمد عظيم خان و تيمورخان : ازيک مادر  

 
، کھندل خان، رحيم )ھردوفوت(پردل خان وشيردل خان : ازيک مادر

).1846ھرسه زنده درسال  (–خان و ميردل خان   
 

ال خان ، اميرمحمد خان و جم)زنده(دوست محمد خان : ازيک مادر
).ھردو فوت(  
 

، )فوت(، يارمحمد خان )زنده(سلطان محمد خان : ازيک مادر
).ھردو زنده(پيرمحمدخان و سيد محمد خان   

 
و نواب ) ھردو فوت(نواب اسد خان و نواب صمد خان : ازيک مادر

).زنده(جبارخان   
 

).زنده(جمعه خان : ازيک کنيز  
 

ينده خان بوده و حاکم محمد عظيم خان که پس ازفتح خان پسربزرگ پا
کشميراست، بھنگام شنيدن مظالم بيرحمانه باmی برادرنابينايش مريض 
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بوده ونميتواند با اقاربش يکجا شود، اما پرچم قيام دراين وmيت را برضد 
شاه محمود برافراشته ودوست محمد خان را قبل ازخودش بکابل ميفرستد 

ان برای چنين کاری بسيار اين رئيس جو. تا ھمکاری مردم را جلب نمايد
مناسب است، زيرا درچندين مورد شجاعت واستعداد نظامی خود را نشان 

:داده، ولی دراين وقت بنا بدmيلی دراسارت بسرميبرد  
 

چند روزقبل ازحمله پارسيان درکافرقلعه، فتح خان باوميگويد جواھرات 
ری قيمت بھای را که برای خودش انتخاب کرده و دوست محمد خريدا

کرده بود تسليم کند؛ اوھمچنان ميخواھد کمربند مزين با الماسھای گرفته 
شده ازدخترشاه محمود را بھنگام تجاوز به حرم حاجی فيروزالدين تسليم 

اما دوست محمد خواھش اورا با سرسختی رد ميکند؛ اين امرباعث . نمايد
انه رنجش بين آنھا شده ودوست محمد با ترس ازقھر برادرش بطورمخفي
ازدربارفرارنموده وبه کشميرميرود؛ محمدعظيم خان که برادر اصلی 

وزيراست، جانب اورا گرفته وتقاضا ميکند که الماسھا ومرواريد ھا را 
مسترد نمايد تا به فتح خان داده شود، چون اوپيشبينی ميکند اين دزدی 

.باعث بروزشکايات وتحريکات تازه بمقابل خانواده اوميشود  
 

د با رد اعادۀ اين اشيای گرانبھا زندانی ميشود، دراينوقت اورا دوست محم
که بخاطراواينقدرمورد آزارقرار (رھا ميسازند تا درانتقام گيری برادرش 

فرياد عزت، انتقام خون و محکوميت بی اساس، . کمک کند) گرفته است
چيزھای باmترازنارضائيتی اوميباشد؛ لذا اوبا يک قطعه کوچک مردان، 

شاه محمود که غرق عياشی است، . انه بمقابل کابل پيشروی ميکندجسور
نميتواند مراقب امنيت خود بوده وازلحظۀ که شورش درکابل بپا ميشود، 

ميسپارد که ) پسرکامران(مواظبت کابل را به نواسه اش جھانگيرميرزا 
بحيث ليتنانت ومشاورمسئول با وزيرجديد او محمد عطا خان پوپلزی 

پس ازاين محمود به قلعه غزنی رفته وازآنجا به پسرش : دھمکاری ميکن
دوست محمد خان با شکست کامل . مينويسد که بآنجا آمده وباوبپيوندد

قطعه فرستاده شده توسط جھانگيرميرزا وارد کابل شده وآن شھزاده را 
مجبوربه فرارميسازد؛ اوھمچنان عطامحمدخان را اسيرگرفته، چشمھای 

. کشيده و متعاقبا اورا به کوھھا ميفرستداورا درميدان عمومی  
 

شاه محمود پس ازيکجا شدن با جھانگيرميرزا ويکتعداد سربازان او، با 
سربازانی که پسرش کامران ميرزا ازکندھارآورده است پيوست ميشود 
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که تعداد آنھا کم وبيروحيه ميباشند، اما اگراويک مرد ھوشيارميبود، 
ارتش چند روزدر . شيان را سرکوب کندتوانائی آن موجود بود که شور

غزنی معطل ميشود تا کامران ميرزا استراحت نموده وبعد بطرف کابل 
مارش ميکند ؛ اما محمد عظيم خان که صحتش خوب شده و با دوست 

 کابل در -محمد پيوسته است، سفرخود را نيمه گذاشته و دروسط غزنی
 ھزارنفردارد 12که شھزاده . راس چھارھزارمرد با اوبجنگ ميپردازد

کمترين شکی برای پيروزی ندارد، اما اودر تخمين احساسات سربازان 
. خويش اشتباه ميکند؛ چون درشب قبل ازتصادم، آنھا به دشمن ميپيوندند

محمد عظيم ودوست محمد فورا کامران را تا ديوارھای غزنی تعقيب 
.دنموده وبزودی آنھا را مجبور ميسازند که شھررا تخليه کنن  

 
شاه محمود که با اين فاجعه سخت بيچاره شده، فرمان ميدھد فتح خان را 

بنزدش آورده وفرمان )  ماه پيش چشمھای اورا نابينا ساخته8که ازمدت (
ميدھد اوبه برادرانش بنويسد وخواھش نمايد که به وظايف قبلی خود بر 

ھايش، اوبا ازدست دادن چشم: وزيربيچاره بطورآرام جواب ميدھد. گردند
تمام نفوذ خود باmی دوستانش را ازدست داده وبعد از اين دراموردنيوی 

شاه با اين جواب خشمگين گرديده، فرمان قتل اورا داده و . مداخله نميکند
دشمنان او يا اشراف درباررا ملزم باجرای اين حکم ميسازد؛ کامران 

جرھای خود اوm حمله نموده وبعدا ديگران خن) ظالم ترين سدوزی(ميرزا
. را کشيده وکوشش ميکنند بيشترين شکنجه وعذاب را نصيب او گردانند

آنھا او را زنده پوست نموده، اعضای بدن اورا يک بيک جدا کرده و در 
جسد اوکه . آخرسر او را ميبرند که به درد، رنج وتقfھای اوپايان ميدھد

تا اورا توته متشکل ازاندامھای بريده است بجfدان عمومی سپرده ميشود 
.نموده، دريک جوال انداخته، به غزنی انتقال داده و زيرخاک نمايند  

 
فتح خان درميان اينھمه شکنجه ھای وحشتناک، نه آه ميکشد ونه شکايت 

ميکند؛ او تمام اين شکنجه ھا را با شجاعت يک قھرمان وآرامش يک 
.وجدان پاک تحمل ميکند  

 
بمقابل قاتfن اين مرد بزرگ بلند فرياد خشم عمومی ازسراسرافغانستان 

نه ازنقطه نظرھمدردی، بلکه (شده وکسانيکه وفادارسدوزی مانده بودند
با (، آنھا را ترک ميکنند؛ حتی دوستان شخصی شاه )ازنقطه نظرعاطفه

به شيوۀ که اين خدمه سابق ووفادارخود را بقتل رسانده است، ) دلسوزی
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داشتند که حسادت آنھا ھنوزھم با اورا ترک ميکنند؛ فقط چند سرداروجود 
.پايان دردمند اواقناع نشده است  

 
شاه محمود حاm مانند يک آواره و فراری، فقط چند خدمه با خود داشته، 
رانده شده، به ستوه آمده، دنبال شده ومجبورميشود تا ازمحfت مسکونی 

دوری نموده وحتی ازتوقف دربيابانھای خالی ميترسد، چون تعقيب او 
خطراتی را که اوتحمل ميکند بی پايان است؛ باھرنوع . سيارشديد استب

محروميت اذيت شده، چيزی برای ادامه زندگی بجزازريشه وميوه ھای 
نزديک ازگرسنگی مرده ودرآخرين مرحله مايوسی تfش . وحشی ندارد

ميکنند به کندھاربرسند، درحاليکه غزنی را به مواظبت گل محمد خان 
ند؛ اما بزودی ميداند که شھربدست محمد زيھا افتيده و پوپلزی ميسپار

پس از . پردل خان بکمک ميرافضل خان اسحاقزی، آنرا تسخيرکرده است
اينکه فتح خان بينائی خود را ازدست ميدھد، افضل ازپارس برميگردد تا 

درحوالی کوھنشين، قلعۀ واقع درسواحل ھلمند ومربوط (دربين قبيله خود 
ند، پردل خان بدون تشويش در باره احساس دشمنی در زندگی ک) بخودش

بين ميرافضل خان وبرادربزرگش، بنزد اوآمده، خواستارکمک او و قبيله 
دورئيس . اوميشود؛ اين مطالبه پذيرفته شده ومير با محمد زيھا ميپيوندد

بعدا بمقابل کندھارمارش نموده وپس ازيک مقاومت ضعيف پيروز می 
ان حاکم فرارنموده وبه ھرات ميرود که گارنيزيون شوند؛ اما گل محمد خ

.آن وفادارکامران ميرزا بوده و ميداند چطورآنھا را مطيع نگھدارد  
 

شاه محمود با خبرشدن ازاين وضع مطلوب، فورا بطرف آنشھرحرکت 
ميکند، اما ازاينکه کامf بدون تدارکات بوده وازتمام جوانب مورد تھديد 

سيرھای کم رفت وآمد و غيرقابل دسترس را قراردارد، مجبورميشود م
تعداد پيروانش ھرروزبعلت گرسنگی، خستگی ومحروميت کاھش . بپيمايد
دراين شرايط است که آنھا سلسله پاروپاميزان را عبورميکنند که . مييابد

 کوه بوده و با آنکه دشمن افغانھا ميباشند، -باشندگان آن ھزاره ھای پشت
درآخر محمود . يه ترور و وحشت با ايشان دارندنسبت بافغانھا کمتر روح

به ھرات ميرسد، اما با اوفقط پسرش کامران، برادرش حاجی فيروزالدين 
. خدمه وفادارباقی مانده است11و  
 

يگانه آرزوی . اما اين قطعه سه نفری بزودی دراثرنفاق ازھم ميپاشد
و با کامران ميرزا سقوط فتح خان بخاطرحکومت خودش ميباشد؛ لذا ا
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تصاحب تمام قدرت شروع بکارميکند؛ شاه محمود که بدون ھيچ دليلی، 
نگون بختی خويش را مرھون پسرش ميداند با اين تfشھا مقاومت نموده 
و مصمم است خودش حکومت کند که روزانه دربين ايشان صحنه ھای 

خشنی ايجاد ميشود؛ حاجی فيروزالدين با خسته شدن ازاين مناقشات پايان 
.ی، ازشاه اجازه گرفته و به مشھد ميرودنشدن  

 
محمود وپسرش پس ازرسيدن به ھرات وسپری نمودن مدتی، با تھديدھای 

پارسيان مواجه شده ومعلوم ميشود که ميخواھند ادعاھای خويش باmی 
ھرات را تجديد کنند، ليکن شاه محمود و کامران اين موضوع را يک 

، لذا )حاجی فيروزالدين ميدانستطوريکه (مسئله مھم وعزت نفس نميداند
اينھا بدون منازعه، سلطه شاه پارس را پذيرفته وتعھد ميسپارند که باج 
پرداخته وخود را بسيارخوشبخت احساس ميکنند ازاينکه توانسته اند با 

قبولی چنين شرايطی بحيث مالکين صلح آميزآخرين پناگاھی باقی بمانند 
. شندکه ميتوانند درافغانستان داشته با  

 
 مدت کوتاھی پس ازعقد اين توافقنامه، کامران ميرزا ازلجاجت 1819در

پدرخسته شده وميخواھد خودش سلطنت نمايد، لذا اورا ازھرات بيرون 
ميراند، اما شاه محمود با جمع آوری يک ارتش کوچک ازايماقھا، شھررا 

اما شکست خورده ومجبورميشود به ھزاره .  محاصره ميکند1820در
بآنھم خود را مغلوب ندانسته و با گذشت زمان، انرژی :  فرارکندزينت

پس از تقويه ارتش خويش در . جوانی برای مقابله با پسر را پيدا ميکند
برگشت نموده وھرات را برای باردوم تحت محاصره قرارميدھد؛ 1821

اما پس ازچند روز، سرداران بين پدروپسرمداخله ومصالحه ميکنند که 
.نوان شاه وافتخارات را داشته و قدرت بدست پسرش باشدشاه محمود ع  

 
برسرقدرت درکنج غربی افغانستان ) پدروپسر(درحاليکه اين دوشھزاده 

. ميجنگيدند، قسمتھای ديگرسلطنت بدست محمدزيھا وسيکھا افتاده است
محمدزيھا درجنگ با سيکھا ونفاقھای داخلی مصروف بوده ومخالفت با 

کات، شايعات وتوطيه ھای مخفی درآن وmيت ھرات را ازطريق تحري
تfفی ميکنند طوريکه کامران درمراحل اوليه، مشکfت زيادی برای 

حفظ قدرت خود دارد، اما وقتی تقويه ميشود، حمfت وارده توسط 
.دشمنان را دفع وطرد ميکند  
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وقتی حاجی فيروزالدين با ناخوشی ازبرخورد برادر و برادرزاده اش به 
ود، با سردارقليچ خان تايمنی مشھورمfقات نموده و او برايش مشھد مير

ميگويد که ترک ھرات اقدام نادرستی بوده، محمود و کامران ھيچيک 
آن منطقه را ) فيروزالدين(توانائی نگھداری خود را ندارند، درحاليکه او

برای ساليان طوmنی وبا اقناع عمومی مردم اداره کرده وبايد مدتھا قبل 
خfصه اين سردارميگويد که . ايشان بمسند قدرت ارتقا داده ميشدتوسط 

تمام آنچه او ميتواند بيدارسازی ھمت او بوده و پشتيبانی خود را برای 
شھزاده برای مدت طوmنی درمقابل . نصب دوباره اودرقدرت وعده ميدھد

اين مناقشات مقاومت ميکند، اما درآخر، با درخواست او راضی شده و 
ميگيرد بمشوره قليچ خان دوباره اداره مردم و وmيتی را بدست تصميم 

قليچ خان .  سال مردم آن خوشحال وشگوفان بودند16گيرد که برای مدت 
اين .  آغازميشود1822تمام آمادگيھای mزم را اتخاذ نموده وتھاجم در

تھاجم آنقدر مخفی نگھداشته ميشود که وقتی کامران ميرزا بقصد شکار 
 ساعت ازھرات درمسيرراه 15شھری واقع درحدود (يسان باطراف ک

ميرود، با ديدن محافظين مقدم حاجی فيروزحيران شده ونزديک ) مشھد
بود که اسيرشود؛ چھارخدمه خانه اورا دفاع کرده وھمه درمدخل کشته 

با . ميشوند، درحاليکه اوازدروازه عقبی بيرون رفته وبتنھائی فرارميکند
ا وزيرخود، عطا خان و يکتعداد افسران ديگر را رسيدن به ھرات، فور

بتمام جوانب ميفرستد تا قطعاتی ازقبايل کوچی آماده ساخته و شھر را 
درحاليکه اين سربازان تحت فرماندھی عطا خان الکوزی به . نجات دھند

ارتش حاجی فيروزحمله ميکند، شھزاده کامران درراس دوھزارافغان 
 ساعت 13اين جنگ .  حمله مينمايدشھررا ترک کرده وازعقب دشمن

دوام ميکند؛ قدرت آتش کمتراستعمال ميشود، چون ھردو ارتش با فوmد 
سرد و پياده ميجنگند و شايد ھرگزچنين جنگ سختی درپای ديوار ھای 

ھرات صورت نگرفته باشد؛ وقتی جنگ بپايان ميرسد، تعداد مردگان 
ی مدت زيادی نامعلوم پيروزی برا. بمراتب بيشترازتعداد زندگان است

اين . است، ليکن مرگ قليچ خان، جريان جنگ را بنفع کامران تغيرميدھد
سردار شھزاده را تنھا ساخته و با غضب تعقيب ميکند، در چند مورد او 
شمشيرھا را با قطع گردن او پرتاب ميکند، اما بخت با او ياری نکرده، 

سربازانش با . شوداسپ اودريک درۀ تنگی افتيده وگردن او زخمی مي
ديدن اودراينحالت ناتوانی برگشته وفرارميکنند، دشمن اورا اسيرساخته 

 دراينمورد نيزمانند ھميشه خود را –وکامران با شمشيرخود اورا ميکشد 
حاجی فيروزنيزدستگير . وحشی درجنگ و ظالم درپيروزی نشان ميدھد



 161 

 اگرشاه شده و بھيچوجه بسرنوشت کمترازجنرال خود مواجه نميگشت
محمود قويا بنفع او مداخله نميکرد؛ اما او در ارگ زندانی گرديده واز 

.نزديک زيرنظارت قرارميگيرد  
 

شھزاده کامران بمجرديکه ازاين خطرنجات مييابد با خطرديگری مواجه 
 به ھرات حمله ميکنند؛ اين تھاجم 1823روسای متحد خراسان در. ميشود

ورت ميگيرد تا کامران را مجبور به بفرمان فتح عليشاه، شاه پارس ص
در . پرداخت باجی نمايد که اوببھانه ھای مختلف ھرگزنپرداخته است

جريان سه ماه، خراسانيان چندين حمله ناموفقانه ميکنند تا شھررا تسخير 
اين . کنند و آنھا وmيت را ترک نميکنند تا اينکه آنرا کامf ويران کردند

جديد شده وکامران تمام آنھا را با قوه دفع می تاخت و تازپارسيان اغلبا ت
کند؛ اما او اغلبا درمقابل اين طوفانھا خم وچم ميشود، طوريکه حاجی 

فيروزقبل ازاو مجبوربچنين کاری بوده است يعنی پرداخت مقداری باج 
.به شاه پارس و پيروی ازبعضی مراسم احمقانۀ بيعت  

 
را نابود سازد، درحاليکه اين  کامران ميرزا بندرت ميتواند اين دشمنان 

 بنواحی ھرات کشانيده ميشود که تا 1824مشکfت غيرمترقبه درسال 
زيرا باشندگان آن، خود : وضع فراه خرابترميشود. اينزمان آرام بوده اند

را ازھرات جدا ساخته وبا کندھارمتحد ميشوند، اين امرباعث ميشود تا 
. ارتش مارش کندکامران برای مطيع ساختن آنھا درراس يک  

 
قبل ازاين تھاجم، شھزاده تمام تدابيربرای حفظ آرامش درھرات را بھنگام 

دراين ھنگام شاه محمود تمام نفوذ خود را از . غيابت خود اتخاذ ميکند
دست داده وتوسط کامران مجبورميشود به باغ شاه برود، قصری که 

تواند تمايfت حدود يک فيرتوپ ازشھرفاصله داشته ودرآنجا بسھولت مي
ارگ با يک گارنيزيون خوب بسرپرستی . ھرزگی خويش را ارضا نمايد

مصطفی خان زوری سپرده ميشود که ھميشه وفاداراوبوده وکاکای 
، محمد حسين خان را بعنوان وکيل يا حاکم شھرتعين )ماما(مادری خود

اين دوشخصيت دارای صfحيت مساوی دراداره امورات بوده و . ميکند
ن اميدواراست با مخالفت يکی برضد ديگری بتواند تضمين بيشتری کامرا

پسربزرگش، جھانگيرميرزا را درھرات . برای وفاداری آنھا تامين کند
ميگذارد تا اعمال آنھا را کنتروال کند، اما آنھا اين شھزاده را کمترمدنظر 

.داشته واوبسادگی به ترويج کننده فرمانھای آنھا تبديل ميشود  
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حمد حسين خان نفوذ زيادی درشھردارد وسردارمصطفی خان وکيل م

دراول معلوم ميشود آنھا بخوبی با ھمديگر کار . قدرت بيشتری درارتش
ميکنند، درحاليکه فقط بصورت ظاھری متحد شده اند؛ ھريک مخفيانه 
کوشش ميکند ديگری را ازبين برده وکامران را درجانبی قراردھد که 

آنھا ھمچنان تfش ميکنند تا جاه طلبی ھای . دبتواند بجای اوحکومت کن
خويش را ازھمديگرپنھان دارند که واقعه نابھنگامی بوقوع پيوسته وآنھا 
وادارميشوند با ھمآھنگی درقيامی شرکت کنند که ھريک بطورانفرادی 

.قصد آنرا داشتند  
 

طوريکه (سربازان به اين اميد به فراه رفته بودند تا بمجرد رسيدن بآنجا 
حقوق خويش را دريافت کنند، اما با عملی نشدن ) کامران وعده کرده بود

اين وعده، آنھا شروع به شکايت کرده وشھزاده مجبورميشود بخاطرپول، 
يکی ازافسران خانگی او بنام موولی خان در . شخصی را بھرات بفرستد

 ھزارتومانی داده 6راس اين وظيفه قرارگرفته وکامران برايش يک نامۀ 
رمان ميدھد مامايش محمد حسين خان بايد آنرا بدون معطلی پرداخت وف

موه ولی خان اين وظيفه را بشکل بسيارمغرورانه وگستاخانه انجام . کند
ميدھد، زيرا پول آماده نميباشد؛ وکيل ازاوميخواھد چند روز صبرنمايد، 
 ليکن افسرميخواھد پول بايد فورا داده شود وباينمنظور حسين خان را با

سردار مصطفی خان که دراين بحث . کلمات اھانت آميزی سرزنش ميکند
حاضراست به دوستش ميگويد اين برخورد شيطانی بايد به کامران اطfع 

اگريک زيردست با چنين شيوۀ درمقابل ما برخورد "اوميگويد، : داده شود
تصورات اين روسا که برای " کند، وقتی شھزاده برگردد چه خواھد کرد؟

 آماده بودند، بزودی به جوش ميآيد؛ آنھا فورا قاصد را اسير نموده شورش
وتصميم به سرنگونی کامران ميگيرند؛ اما بھنگام بحث برسر حکومتی 

که بايد تشکيل دھند و چه کسی بايد رئيس آن باشد، به تفاھم نرسيده و 
بآنھم باmی نقطه اساسی يعنی سرنگونی شھزاده . مسئله به تعويق ميافتد

امران موافقه ميکنند؛ ھمچنان ميخواھند پسرش جھانگيررا با انجام ک
لذا آنھا اعfم . بعضی اعمال ظالمانه درپيش مردم مورد تنفرقراردھند

 22ميکنند نقش پدرش بپايان رسيده وقرارمعلوم اين شھزاده که حدود 
سال دارد با کمال ميل اين پيشنھاد را ميپذيرد بفکراينکه درجا نشينی 

خطری وجود ندارد نسبت باينکه محمود شاه سقوط داده ) کامران (پدرش
لذا جھانگير خود را شھزاده مستقل ھرات اعfم داشته واولين اقدام . شود
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اينھا اوm : اوحکم دربارۀ موه ولی خان ميباشد وآنھم ھولناکترين حکمی
بينی، گوشھا وانگشتان او را بريده وھرساعت باmی او يک زخم شمشير 

درد و رنج اين مرد بدخت دو روز طول کشيده و پس ازآن يکی . زنندمي
ازافسران جھانگيرميرزا او را ازطريق بازارھا کشانيده وبا صدای بلند 

ازتمام دوستان شاه جديد ميخواھد باmی او سنگ بياندازند، درحاليکه 
 مرديکه قبf توسط سردار و وکيل آماده ساخته شده بودند، اين تيره 200

.خت را سنگباران ميکنندب  
 

محمد حسين ومصطفی خان مستقيما ھدف خويش را با تقابل جھانگير با 
پدرش ومنفورنمودن اودرچشم ھراتيان بدست آورده، بعد به بھانه بھبود 

اوضاع قيام نموده، شھزاده را اسيرساخته وقدرت اجرائيوی را بدست 
د ھمديگر اطfع لحظۀ بحرانی فرا ميرسد، چون آنھا ازمقص. ميگيرند

وکيل با احساس اينکه قوت کافی ندارد تا آشکارا به سردارحمله . داشتند
نموده واورا ازارگ بيرون کند، حاجی فيروزرا اززندان بيرون نموده و 

مصطفی خان که عقب مانده، ميبيند اگربه . او را بحيث شاه اعfم ميکند
ون حاجی فيروز را تنھائی ايستاده شود، نميتواند چيزی بدست آورد، چ

ھمۀ مردم دوست داشتند؛ آنھا ھنوزبخاطرداشتند که درجريان اداره امور 
بحيث . ُتوسط اوچقدرخوشحال بوده وبرگشت اوسرورآنھا را بيشترميسازد

جائيکه اوتقريبا (وزنه متعادل، سردار بنزد شاه محمود به باغ شاه ميرود 
، تا او )رد بيخبرميباشدزندگی فراموشانه داشته وازاينکه درشھرچه ميگذ

اين کاراجرا شده وبزودی خون در . را بمقابل حاجی فيروزايستاده نمايد
ھرات جاری ميشود، مصطفی خان درتصادم اولی شکست خورده و 

مجبورميشود خود را يکجا با شاه سابق درارگ قفل نموده وازآنجا شھررا 
.ميشوندبه توپ ميبندند که بخاطرجلوگيری ازتخريب کامل تسليم   

 
مصطفی خان :  روزدوام ميکند18اين سلطنت دوم حاجی فيروزالدين فقط 

اورا مجبورميسازد يکبارديگرفرارنموده وبا وکيل خان درمشھد پناھگزين 
 زنده بوده ومن اورا در مسيرسفرم ازطريق مشھد 1845فيروزدر. شود

.دراين سال مfقات نموده واين جزئيات را از دھان او شنيدم  
 

فی خان پس ازخلع جھانگيرميرزا و انتخاب فيروز الدين، وقتی می مصط
بيند قدرت ازدستش رفته وبفکراينکه چانس پيروزی اش کم بوده و کمتر 
باmی شاه محمود حساب ميکند، به کامران ميرزا احوال فرستاده و ازاو 
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اين شھزاده با عجله خواست او را پذيرفته وبپای . ميخواھد بعجله برگردد
پس ازروزيکه کاکايش حاجی فيروز و وکيل از (وارھای ھرات ميرسددي

، اما دروازه ھا را بسته مييابد؛ چون مصطفی )شھرعقب نشينی ميکنند
فعf رقيبی ندارد برايش ابfغ ميکند حاm شاه ديگری بجزمحمود را قبول 
نداشته وفقط ازاواطاعت مينمايد وفرمان اواينستکه پسرش اجازه ورود به 

.نداردشھر  
 

کامران پس ازاخذ اين پيام فورا بسرمايه گذاری محل ميپردازد، وقتی می 
 جوين -خواھد به کندنکاری خندق بپردازد، مجبورساخته ميشود به mش

عقب نشينی کند تا اينکه ازجنگ ) يک قصرمستحکم واقع درجنوب فراه(
يری با شيردل خان محمدزی که قوتھايش بمراتب بيشترازاوميباشد، جلوگ

اين سردارتوسط برادرش پردل خان حاکم کندھارفرستاده شده بود تا . کند
ھم انتقام فتح خان را بگيرد وھم ھرات را تسخيرکند، اين پيروزی با 

آنھائی عfوه ميشود که اززمان سقوط شاه محمود درشرق بدست آورده 
.وميتواند اورا آقای افغانستان سازد، طوريکه بعد ازاين خواھيم ديد  

 
شيردل خان که نميتواند با فراخوانھای ساده اختيارمحل را بدست آورد، 

شروع بمحاصره ميکند، اما بزودی مجبورميشود محاصره را برداشته و 
بطرف کندھارعقب نشينی کند، چون خود را دربين دوآتش مييابد؛ زيرا 
ارتشی ازخراسان تحت فرماندھی محمد خان گارای درجواراوقراردارد 

.پشتيبانی مصطفی خان خواسته شده استکه به   
 

مصطفی خان حاm با کنارگذاشتن حاجی فيروز، کامران و شيردل خان، 
توقع متحد خود محمد خان گارای را با پرداخت پول ومصارف کمپاين او 
برآورده ميسازد؛ اما بآنھم باندازه کافی خود را مصئون ندانسته، فکرمی 

لذا .  ازبين بردن تمام مخالفين استکند بھترين طريقه نگھداری قدرت
خون درھمه جا جاری شده وشورش يگانه وسيله دردست ھراتيان بيچاره 

.است تا بوسيله آن بتوانند خود را از شراين ستمگر نجات دھند  
 

سيد ميرصديق خان رئيس شاخه افغان بردرانی، يک قبيلۀ که اکثريت 
ه کامران دعوت ميکند تا باشندگان ھرات ازآن بوجود آمده است، ازشھزاد

. مخفيانه به شھرآمده ووقتی بآنجا ميرسد اورا اجازه دخول خواھند داد
باوجود اينکه پس از فرارکامران، تقريبا تمام ارتش، او را ترک کرده 
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است، درقبولی اين دعوت خطرناک جھت بدست گيری قدرت ترديد 
ه و سيد باو نکرده وبا رسيدن به ھرات درنيمه شب، مارش اوافشا نشد

باقيمانده شب مصرف . اجازه ميدھد بدون فيريک مرمی داخل شھرشود
اطfع دادن برگشت کامران به باشندگان شده وبھنگام صبح، ارگی که 

درآن مصطفی خان مسکون است با ده ھزارمرد مسلح محاصره شده و 
سرداربا اين حمله . توسط آتش توپخانه ومرميھای تيراندازان بيدارميشود

اگھانی غافلگيرشده وچندين نفررا درلحظه اول ازدست ميدھد، اما پس ن
ازچند ساعت دفاع خود را تنظيم ميکند که درجريان يکماه شديدا کارنموده 
وفقط زمانی مجبوربه تسليم ميشود که برجھا با انفجارماين ھا لرزيده، در 
ز حال فروريختن بوده وشکاف بزرگی برای عبورارتش محاصره کننده با

دراينحالت، اوسرداردوست محمد خان پوپلزی را نزد کامران . شده است
درعين زمان اوطلب عفوخويش : ميفرستد تا تسليمی خويش را اعfم کند

را با فرستادن قرآن و بازنمودن صفحه عدم نفرت مسلمانان و عفو گناه 
وطوريکه قبf گفتم، يک (ايشان ميکند؛ اما شھزاده با دوربودن ازاسfم 

، باmی قاصد حمله نموده وبا يک عصا چوب که در )نمونه ناياب دھشت
.دستش ميباشد، به سراوميکوبد  

 
مصطفی خان با ديدن واضح اين حادثه و نوع سرنوشتی که انتظاراو را 

 او شيری درقفس است –ميکشد، با بيعfجی ده روزديگرمقاومت ميکند 
شده وبا دردناکترين درآخر، قصرسقوط نموده، مصطفی اسيرساخته ... 

بدن او با آھن داغ سوختانده شده وگوشت او توسط . مرگ مواجه ميشود
 سرخ تکه و کنده ميشود؛ او کامf پوشيده با زخمھا و تقريبا -انبور داغ

کباب شده دريک درخت بزرگ درمدخل ارگ بسته شده ودراين نقطه، 
با انواع نجاست مردم را جمع ميکنند تا بروی او تف نموده و بدن او را 

درآخرشکم او را پاره نموده واو پس ازتحمل ھفت روزعذاب و . ميمالند
 ھنوزموجود 1845درختی که اورا بسته بودند در. رنج ھولناک ميميرد

را نيز بخاطرکمک سردار  ) شاه محمود(کامران ميرزا پدرخويش. است
ربۀ با محروم ساختن ازشراب برای يکماه جزا ميدھد که برای اويک ض

اما پسرش جھانگيرميرزا را آزاد ميسازد، ولی بخاطر . ھولناک ميباشد
 ھزارچوب زدن درکف پاھا 2کمک درسرنگونی پدرش، اورا بمجازات 

. محکوم ميسازد، با فراموش نمودن اينکه اوخود مجرم عين جرم ميباشد
دراين خانواده، پسر، نواسه و پدرکfن تماما ارزش مساوی با يکديگر 

و کوشش ميکنند خود را با نفرت انگيز ترين جرايم ازھمديگر داشته 
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مردم افغانستان با آن چيزی : چنين است خصلت افغان. متمايز سازند
.افتخارميکنند که برای ما پست وشرم آوراست  

 
ھنوزازمرگ مصطفی خان يکسال نميگذرد که کامران ميبيند بعضی 

متناوبا . دھنداشخاص جاه طلب سلطنت او را درمعرض خطرقرارمي
غالب ومغلوب، سلطنت اوچيزی نيست جز درامۀ طوmنی جنگھای 
او . داخلی، توطئه ھا وشورشھا که با بيرحم ترين کشتارھا ادامه مييابد

بصورت ظالمانه تمام کسانی را که مخالف او بودند بقتل ميرساند، حتی 
يکتعداد زياد اين موجودات نگون : اشخاصی که صرف مظنون ميباشد

بخت زيرپای فيلھا يا پيشروی پلنگھای گرسنه انداخته ميشوند که باين 
درانتقام اويکنوع درنده خوئی وحشيانه وجود . منظورنگھداری ميشدند

دارد که مشکل است برای آن درک وتصوری ايجاد کرد؛ نفرت انگيز 
ترين خصلت اواين بود که نھايت محظوظ ميشد اگرخودش اجراکننده 

دراروپا خاطره کامران برای عصرھا مورد نفرت . وداحکام خودش ميب
قرارخواھد داشت، مگرافغانھا آنھا را ازنقطۀ نظرديگرمشاھده ميکنند؛ 

: ازنگاه آنھا، آنچه را شجاعت يا دmوری مينامند، بزرگترين فضيلت است
شجاعت جای تمام چيزھای ديگررا ميگيرد، انتقام گيری ازدشمن، کشتار 

يک شھزاده، . انھا برای آنھا شجاعت محسوب ميشودو قتل دستجمعی انس
يک رئيس يا يک شخص پائين رتبه که صاحب قدرت مطلقه ميشود، او 

بايد ثابت سازد که اين امتياز را با کشتاردستجمعی با دستھای خود بدست 
آنھا درک نميکنند، چرا يک دشمن وقتی شکست ميخورد يا .  آورده است

 مورد عفو قرارگيرد، آنھا اينکار را يک عمل غيرمسلح ساخته ميشود بايد
درمحاسبۀ آنھا ھرکسی که بيشترين کشتارکرده . ضعيفانه وبزدلی ميدانند

باشد قويترين وبا افتخارترين آدم است؛ بسيارقابل ترديد است اگردرھرات 
خانوادۀ يافت شود که يکی ازاعضايش را توسط کامران از دست نداده 

با .  است، مردم گله وار به زيارت قبر او ميروندحاm که او مرده. باشد
داشتن چنين روحيۀ، قابل تعجب نيست اگرمی بينيم تاريخ اين قوم عموما 

.با خون ترسيم شده است  
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  مرگ شاه محمود– 13فصل 
 

مرگ شاه محمود، ظن کشتن پدرتوسط کامران، افراط درھرزگی، مرگ عطا خان، تعين يار 
رھرات، دشمنی پارسيان، توطيه ھای عباس ميرزا، رسيدن يارمحمد به محمد خان بحيث وزي

مشھد، شکنجه اوتوسط شھزاده پارسی، رھائی توسط عطارباشی، تدابيريارمحمد، اغتشاش سيد 
محمد صديق، خيانت وکشتاراو توسط کامران، نظارت يارمحمد ازشاه، رسوائی پسران او، 

زيھا با اعاده شاه شجاع، استبداد وسرنگونی او، پروژه محمد شاه باmی ھرات، رضائيت بارک
جانشينی ايوب، مارش محمد عظيم خان بمقابل سيکھا، پيروزی رنجيت سنگه بمقابل افغانھا، 
.جنگ نوشھره، شکست افغانھا، مرگ عظيم خان، خصلت او، جانشينی پسرش حبيب هللا خان  

 
+ + + 

 
، )شاه محمود(ش کامران ميرزا بصورت عام درکوتاه سازی زندگی پدر

 مرده يافت ميشود؛ 1829مورد شک قراردارد که درگرمابۀ خود درسال 
بعضيھا اظھارقطعی ميکنند که او مسموم ساخته شده وتعدادی ميگويند او 
را بفرمان پسرش خفه نموده بودند، زيرا ازصعود اوبحيث يک آلۀ دست 

ميکند؛ اما کامران اززمان مرگ پدر، عنوان شاه اختيار. خسته شده بود
بعدا معلوم ميشود اوتمام انرژی خود را ازدست داده، بداخل ديوارھای 

ارگ ھرات پناه برده، تقريبا با امورات حکومت بيگانه شده وپيشبرد امور 
را به وزيرخود سردارعطا خان الکوزی ميدھد، شخصی که باو چندين 

مثال پدر عنوان اعطا نموده وازاعتماد کامل برخورداراست؛ پس ازآن از
. پيروی نموده وبه مستی، ترياک وانواع رذايل شرقی روی ميآورد  

 
اين تغيردربرخورد شھزاده، تمام جوانب را اميدوارساخته وھريک می 

خواھد قوت خود را درنا آراميھای متعدد امتحان نمايد، اما تمام آنھا دراثر 
ودر ھوشياری عطا خان طوری سرکوب ميشوند که ھمه به اختفا رفته 

اين مرد توانا که خود را . زمان حيات او، تfش ديگری صورت نميگيرد
 وفات نموده 1830ھم درجنگ وھم دراداره حکومت برجسته ميسازد، در

مطابق عرف و رسم . و سه پسر يا سرداری مانند خودش برجا ميگذارد
افغانستان، مقام صدراعظمی نيزمثل شاھی ميراثی ميباشد، توقع ميرود 

او با . گ اين خانواده، سرداردين محمد خان جانشين پدر شودپسربزر
وجود جوانی، خود را با نشان دادن شجاعت درميدان جنگ متمايزساخته 
وظرفيت نظامی خود را درچندين مورد باثبات ميرساند؛ اما اوباثرتوطيه 
ھا، اين مقام را قبول ننموده وحق خود را به پسرکاکای خود سردار يار 

ميدھد که پدرخويش را درطفوليت ازدست داده ويکجا با اودر محمد خان 
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اين وزيرھميشه برای برادرزاده خود . خانواده عطا خان بزرگ شده است
رجحان قايل شده واغلبا آيندۀ بزرگی برای اوپيشبينی ميکند؛ شاه کامران، 
تحت نفوذ يک مf بنام محمدعطارباشی، رئيس داروسازان قرارداشته که 

وتملق نموده وبا استفاده ازداروھايش اورا ھيجانی وتحريک ميکند بمقابل ا
.تا يارمحمدخان را بحيث وزيرقبول کند  

 
اين سردارجوان که با شجاعت وذکاوت متمايزميباشد، طرفداران زيادی 

پدرش عبدهللا خان الکوزی با وجود اينکه ازنسل . دربين ھراتيان دارد
نبوده است؛ مگربا داشتن اشراف است، دراول شخصيت بسياربزرگ 

شايستگی ارتقا يافته ووقتی شاه محمود برتخت مينشيند، اوحاکم کشمير 
آن شاه اورا ازمحبس رھا ساخته ودراين موقف بلند ميگمارد که . ميشود

بامر زمانشاه محبوس شده بوده است؛ لذا بخت بسراغ اوآمده و وظيفه 
.پسرش با موفقيتھای بيشترتوام ميشود  

 
يارمحمد دراموراداری، انتخاب اورا باين مقام توجيه ميکند؛ بآنھم آغازکار

ميتوان فرض کرد او بيکبارگی نظرخود را بمقامات عالی متوجه ميسازد، 
چون تمام اعمال اودايما درجھت تحقق برنامه ھای جاه طلبانه او ميfن 

اوھميشه دشمنان خويش را با ھوشياری زيرنظرداشته؛ بطور . دارد
 تمام کسانی را که بمنافع اوخطرناک است بشيوۀ دورميکند که موفقانه

نارضائيتی ايجاد نکرده وتfش ميکند دشمنی موجود دربين قبايل مختلف 
را که به پشتيبانی واعتماد ايشان ضرورت دارد ازبين ببرد؛ خfصه، او 

بحيث يک مرد زيرک وذکی پيش رفته وشاه کامران با اعتماد براو، 
ليکن ازوزارت يارمحمد . را با تمام احترام قبول ميکندمشوره ھای او

ھنوزيکسال نگذشته است که يکی ازھمان حوادثی رخ ميدھد که غالبا 
.درافغانستان بظھورميرسد تا بخت آغازين او را به آزمايش بگيرد  

 
 30 فتح عليشاه که ھميشه بفکرالحاق ھرات به پارس است،1832درآغاز

) وارث آينده تخت(رماندھی عباس ميرزا ھزارمرد را درمشھد تحت ف
درچند سال گذشته، روس ھا بطورقابل توجھی در شمال . مجھزميسازد

قلمروی پارسيان دست اندازی ميکند؛ انگليس نيزدرجنوب بخاطرتعصب 
بآنھم نميتواند زياد پيشرفت نموده و . شھزادگان ھندی عين کاررا ميکند

لذا باين تبليغ وھراس . ميآوردنفوذی بدست آورد که تزاردرپارس بدست 
دست ميزند که شاه پارس با تسليمی به روسھا ميخواھد ھرات را تسخير 
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. کند واين بيشتربخواست امپراطورنيکوmس است تا خواست خودش
انگليس با اين نمايش ھشدارميدھد که نگھداری ھرات برای ھند بسيارمھم 

تا مانع آن شود يا اثرات بوده وتمام سياست مکارانه خود را بکارميبندد 
بآنھم اودرمرحله اول با اين موضوع اطمينان پيدا ميکند . آنرا فلج سازد

که ارتش پارس توسط افسران انگليسی ھدايت شده وفقط ميتوانند ھمان 
کمپنی ھند شرقی باندازه . پيروزی را بدست آورند که آنھا اجازه ميدھند

يسازد تھاجم خويش را ازاھداف کافی ھوشياربوده وفتح عليشاه را وادارم
اوليه برای مدتی دورساخته وروسای کوچک خراسان را سرکوب سازد 

.که اززمان سلطنت نادرشاه، فقط بنام مطيع پارس بوده اند  
 

شھزاده عباس ميرزا با رسيدن به مشھد، يکی ازافسران خويش را نزد 
کره بآنجا شاه کامران ميفرستد با درخواست اينکه وزيرخود را جھت مذا

. فرستاده وتfش کنند اختfفات خويش را بشيوه دوستانه حل وفصل نمايند
 سوارافغان 500وزيربا اعتماد به شھزاده، اين دعوت را قبول نموده وبا 

به مشھد ميرود؛ مگربعوض رسيدن به تفاھم، طوريکه يارمحمد اميدوار 
 بزودی است، عباس ميرزا مشکfت تازه وجدی مطرح نموده ويارمحمد

لذا اوبا مخفيکاری زياد افراد خود را در . متيقين ميشود دردام افتيده است
قطعات کوچک به کاشان ميفرستد که توسط رضا قلی خان اداره شده، 

مطيع عباس ميرزا نبوده و دستورميدھد منحيث دوستان شجاع، اورا در 
نی دفاع قلعه اش کمک نمايد که يارمحمد آنرا يکی از سنگرھای بيرو

مبنی براقدامات نامناسب بمقابل (اوبعدا پيام اعتراض آميزی. ھرات ميداند
به شھزاده پارس ارسال ميکند؛ اما تمام اينھا برای التماس ) خودش

مصئونيت شخص نماينده يا حقوق افراد خوب ميباشد؛ ولی ھيچکس باو 
گوش نداده و پس ازچند روز، شھزاده با ترس ازانرژی و استعداد او، 

پس ازاين، عباس . مان ميدھد تا حرکات اودقيقا تحت نظارت قرارگيردفر
ميرزا تfش ميکند رضائيت اورا راجع به مسايل ھرات بدست آورد، اما 

شھزاده . وزيرھرچيزی را که مخالف منافع شاه کامران است قبول نميکند
تا آنجا پيش ميرود که دو دندان او را کشيده وميخواھد لجاجت او را از 

ين ببرد، اما با مداخله بعضی شخصيتھای بزرگ، اين ظلم که شايستۀ ب
بآنھم عطارباشی بزودی . اعضای خانواده شاھی نميباشد، برطرف ميشود

خود را بآنجا رسانيده وبعوض يارمحمد خان گروگان گذاشته ميشود تا 
وزيربه ھرات برگردد؛ اما وزيربا عدم ارسال پول بشھزاده جھت نجات 

اما مرگ : طارباشی را درمعرض خطر بزرگ قرارميدھدجان او، ع
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 رخ ميدھد، رھائی اورا سھل ساخته 1833عباس ميرزا که درپايان سال 
.  ليره بکسانی که اورا دراختيارداشتند، بدست ميآيد1000وبا پرداخت 

اوھمچنان وعده ميکند عين مقداربا رسيدن سالم او به ھرات پرداخت 
.يرmزم را اتخاذ ميکند تا آنرا انجام ندھدميشود، اما او تمام تداب  

 
تحريکات انگليسھا دردربارفتح عليشاه که مانع تھاجم ھرات شوند، قسما 
نتيجه ميدھد؛ سربازان درسرکوب قلعه ھای کوچک غيرمطيع خراسان 

دوسال مصروف ميشوند تا اينکه به مشھد ميرسند، اين وقتی است که 
 با يک ارتش بپای ديوارھای محمد ميرزا پسربزرگ و وارث پارس

محاصره منظم بايد بھنگام رسيدن محافظين عقبی تحت . ھرات ميرسد
فرماندھی پدرش صورت گيرد، اما محمد که بتازگی مصروف خيمه زدن 
درپای ديوارھا است، با خبرمرگ عباس ميرزا، قرارگاه خود را برداشته 

.وبه مشھد برميگردد  
 

 فرارميکند، عنان حکومت را قويا در وقتی يارمحمد ازچنگال پارسيان
بآنھم نظارت اومانع اغتشاش مردم کوچی دربعضی نواحی : دست ميگيرد

واقع درشمال وشرق آن قلمرونميشود؛ اما اوبحيث يک جنرال فعال ويک 
سياستگذارھوشيار، بدون تعويق بمقابل شورشيان مارش نموده وآنھا را با 

ا سربازان خويش را بطرف جنوب اومتعاقب. چاmکی وقوت سرکوب ميکند
پس ازاين او به . ھدايت کرده وقدرت کامران را درسيستان قايم ميکند

ھرات برگشته وبا اتخاذ تدابيرمحکم جھت پيشرفت وتحقق نقشه ھای 
.مخفی خود دوام ميدھد  

 
 يک مسلمان ھندی که سرجنت کمپنی ھند شرقی 1834درپايان سال 

رخدمت شاه کامران قرارگيرد، وزير است، به ھرات آمده وميخواھد د
اورا پذيرفته و ازاينزمان، قوتھای پياده که تا اينوقت زياد مھم پنداشته 
نميشدند، به مشق وتمرين ميپردازند، صرفنظرازاينکه تفاوت زيادی 

.ازسيستمھای اروپائی دارد  
 

با استفاده ازچند سال صلح آميز پس ازعقب نشينی پارسيان، يارمحمد تمام 
تحکامات شھررا که دراثرحمfت متعدد دوام کرده وقسما تخريب شده اس

اودھکده ھا ايجاد نموده وتعداد زياد مردم را ازنقاط . است، ترميم ميکند
دوردست دعوت ميکند درآنجا مسکون شده وزمين ھای بيصاحب را 
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زراعت نمايند، اگراوآنچه را بعدا انجام داد درآنوقت اجرا ميکرد، باعث 
صنعت وتجارت شده و راھھا را ازدزدان بيشمارپاک ميکرد، اما تشويق 

اين درست است که اوحکومت . چنين تدابيری منافع اورا بخطرميانداخت
ميکرد، اما سلطنت دردست شاه کامران بود، اواين مھارت را داشت که 
نفرت غارت ونارضائيتی قسمت زياد مردم را به شاه نسبت داده وموفق 

اگرازلحظۀ ارتقا بموقف . خوب است، بخود مربوط سازدميشود تا ھرچه 
وزير، او قابل تحسين درآن خصوصياتی است که بمشکل ميتوان دريک 

درجريان . افغان سراغ کرد، بآنھم ازرذايل ھموطنانش معاف نميباشد
سلطنت شاه کامران، اوتا حد امکان يک شخص حريص، ظالم وکينه توز 

اشد؛ اما بدبختانه چنين چيزی غالبا برای است، آنچه يک افغان ميتواند ب
اين قوم ضروراست، با آنکه درغصب وکشتارھای خونين خويش، او 

جاه طلبی او : ھيچوقت با ھيچگونه احترام به رفاه مردم رھنمون نميشود
در چنين موارد درزيرنقاب فداکاری بشھزاده وکشورش پوشانيده شده و 

يشه درصدد آن ميباشند تا اورا سردارانی که فريب اورا نميخورند، ھم
.  سرنگون سازند، اما موفقيتی بدست نميآورند  

 
 1837درميان تعداد زياد شورشھای که اوسرکوب ميکند، شورش سال 

اين شورش توسط ھمان سيد . جديترين مشکfت را بمقابل اوايجاد ميکند
ميرصديق خان بردرانی فرماندھی ميشود که شھرھرات را به شاه 

؛ اما مير )وقتی اوتوسط سردارمصطفی خان خلع شد( تسليم کردکامران
سيد نگون . صديق دراينمورد طالعمند نبوده، ناکام، دستگير واعدام ميشود

بخت دراين توطيه با دانش و رضائيت کامل شاه داخل ميشود، شاه با فھم 
اينکه وزيرش ازاوقدرت بيشترداشته، باعث محدوديت آزاديھای او شده و 

اما او . است قيوداتی را بشکناند که مانع اعمال آزادانه او ميشودمايل 
جرئت حملۀ آشکاررا نداشته واين واقعا خود شاه است که درحالت مستی 
و نشئه، توطيه را به يارمحمد افشا ساخته وباعث مرگ ميرصديق خان و 

.روسای ميشود که کامf وفادارباوميباشند  
 

وابسته به شاه را ازدرباربيرون نموده و وزيرپس ازاين واقعه، مشاورين 
اوتمام احترام واطاعت . آنھا را با دست نشاندگان خود تعويض ميکند

ظاھری بمقابل شاه را نگھميدارد، اما ھزاران وسيله جستجو ميکند تا از 
اجرای فرمانھا وخواستھای او که مطابق نظرات خودش نباشد، طفره 

.کند که خودش ميخواھدرود؛ درحقيقت او آنچه را اجرا مي  
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شاه کامران توسط خانمھا، پسران وديگراقاربش که ازوزيرنفرت داشتند، 
ھشدارداده ميشود، درآخرھمه ميدانند بکجا ميانجامد، اما ديگر، آن جرقه 

حالت مستی . جاه طلبانه وتبداردراونمانده که باعث مرگ فتح خان گرديد
ی اورا فلج ساخته واو ھرگز ايکه اوھميشه بآن زندگی ميکند تمام انرژ

بطورجدی کوشش نميکند خود را ازاستبداد تحميلی توسط وزيرخود رھا 
اين درست است که او رضايت خويش را بيک دستۀ متشکل از . سازد

طرفداران قدرتمند ميدھد تا يارمحمد را سرنگون سازند، يک توطيۀ که 
يا سه مورد درراس آن پسرش قراردارد؛ اما اوھمکاری خويش را دردو

جھت اجرای آن بتعويق انداخته وباmخره با افشای توطيه توسط خودش، 
يارمحمد روسای اين توطيه را برکنارنموده و پسران . آنرا خنثی ميسازد

.شاه خود را با کاھش ھزينه دولتی ايشان مجازات ميکند  
 

 محمد شاه، شاه 1837چنين است اوضاع ھرات، ھنگاميکه درپايان سال 
، آن شھررا دوباره محاصره کرده ومفکوره پدرکfنش فتح عليشاه پارس

را زنده ميسازد که ميخواست اين وmيت تحت سلطۀ اوباشد؛ اين تمايل 
بسيارشديد است، اوتصورميکند متعھد به محاصرۀ است که مرگ پدرش 

. عباس ميرزا اورا وادارساخت بدون فير يک مرمی عقب نشينی کند
ای حکومت روسيه بيسارقناعت بخش است، چون او اجرای اين پروژه بر

ادعای شاه باmی ھرات را قبول داشته و بعfوه انگيزه ھای متعدد قوی و 
دربين اينھا، انکارشاه کامران از . قانونی برای تائيد اين تھاجم پيدا ميکند

پرداخت باجھای عقب مانده است که خودش پرداخت آنرا ضمانت کرده و 
 شده توسط وزيراو ازچندين کاروان پارسی سفرکننده از ھمچنان پول اخذ
انگليسھا که تمام قوت خود را درممانعت ازحمله اولی . منطقۀ اوميباشد

بمقابل ھرات بکاربستند، اينباربا حمله دوم، بشکل مصمم آن مخالفت می 
کنند؛ چون عواقب اين حادثه آنقدرھولناک است که نميتوانيم آنرا مختصرا 

درعين وقت ما . ، درفرصتھای بعدی به جزئيات آن ميپردازيمبيان کنيم
بايد قدمھای خود را کمی عقب گذاشته وگذارشاتی را تقديم کنيم که در 
کندھار، کابل وکشميررخ داده است، پس ازاينکه شاه محمود وپسرش 

.از افغانستان اصلی رانده ميشوند) کامران(  
 

ح خان مسن ترين پسرزنده سردارمحمد عظيم خان که پس ازمرگ وزيرفت
پاينده خان بوده وقدرت کابل را بدست ميگيرد بقايای ارتش پراگنده افغان 
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را جمع آوری نموده ونظم وامنيت را برقرارميسازد؛ اما برادرش نواب 
جبارخان که توسط او بحکومت کشميرمعرفی شده، مشکfت بزرگی در 

که ازاثردسايس فرار از دام رنجيت سنگه وسرکوبی شورشھای دارد 
بردارديگرش رحيم دل خان . ھمسايه ھوشياروقدرتمند او بوجود آمده است

از (مجبورميشود فورا پس ازمرگ فتح خان وازبلوچھای که شاه شجاع 
.وادارکرده تا بمقابل اوشورش کنند، ازشکارپورفرارنمايد) ھند  

 
ت خود پردل خان آقای کندھاراست، اما خود را آنقدرقوی نميداند که قدر

را بحيث مستقل نگھدارد وھم اميدی برای اخذ کمک ازمحمد عظيم خان 
اوبرادرخود کھندل خان را به شکارپور . ندارد که مصروف کابل است

ميفرستد تا شرايطی به شاه شجاع ارائه نمايد که اگرقبول شود، ميتواند 
اين شھزاده اصراردارد،  پسران . باعث اعاده تاج وتخت اجدادش شود

ينده خان که درکندھارھستند بايد به قرآن سوگند ياد کنند که دروفاداری پا
باومخلص بوده وپس ازدريافت اين ضمانت، اوبآن شھرپيشروی کرده و 

ازھمينجا به محمد عظيم خان مينويسد که بايد باmی کابل وپشاور ادعا 
محمد عظيم خان دريک نامه، اعfميه مشابھی برادرش به شاه شجاع . کند

ميفرستد که فورا درپشاورباويکجا شود، جائيکه بعدا او و پردل خان با 
محمد عظيم خان وفاداری کامل خود را به . تشريفات قوی ھمراه ميشوند

اعاده شجاع الملک اعfم ميکند، چون موقف اونسبت به پردل خان بيشتر 
شرم آوربوده و مشکfت بزرگی درنگھداری قدرت دروmيات شمالی 

با پيشبينی اينکه، نفاق موجود دربين برادران درآينده . اردسلطنت د
نچندان دور، باعث ازدست رفتن قدرت شاھی درخانواده اش ميشود، او 

فکرميکند يگانه طريقه تحکيم نفوذ محمد زيھا اينستکه يک شھزاده 
سدوزی را خواسته، بحيث آله دست برتخت نشانده وتمام قدرت اجرائيوی 

لذا اعاده شاه شجاع بايد برچنين بنياد و تفاھمی . دارندرا دردست خود نگھ
صورت گيرد؛ اما چنين شيوۀ برخورد بھيچوسيله برای آن شھزاده قناعت 
بخش نميباشد که خصلت متکبرانه ومطلقه اودرتبعيد نرم نشده، ميخواھد 

محمد عظيم . بدون ھيچ قيد وشرط يا توافق با افراد يا مردم برتخت بنشيند
 فکراست که شايد بتواند او را بحيث حق مقدس خانوادگی اش، خان باين

راضی ساخته وبرتخت بنشاند، باوجوديکه ازخصلت متمردانه او خبر 
اما شجاع بدون درنظرداشت عواقب بعدی اين برخورد، ازھمان . دارد

آغاز، تکبرخود را بدون پنھانکاری اعfم ميدارد؛ اومحمدعظيم خان و 
اغيان معامله کرده ومقصرميداند، زيرا يکی از پردل خان را منحيث ي
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استفاده نموده وفرمان ميدھد که ) کجاوه(پسران کاکايش ازتخت روان 
.درآينده، اين افتخارفقط برای شھزادگان خانواده سدوزی محفوظ ميباشد  

 
محمد عظيم خان وبرادرانش ازاينھمه مناقشات و وادارسازی شاه شجاع 

يشوند، اما با دريافت غيرانعطاف بودن او در به شنيدن استدmل خسته م
نظرات مطلقه اش، اجازه نميدھند که بطرف کابل بيايد؛ لذا شھزاده 

 ميلی پشاوررا ترک کرده وبا يکتعداد محدود سيکھا 35قرارگاه واقع در
که خود را باو وصل نموده و يکھزار افغان ناراض قبيله محمد زی، 

مد عظيم خان مايوس ازايجاد مشکfت مح. بداخل ديوارھای آنشھرميرود
. تازه برای خودش، فورا با تمام ارتش خود پشاوررا محاصره ميکند

شھزاده اميدوارنيست که بتواند محل را برای مدت طوmنی نگھدارد؛ با 
وجوديکه اوخودش دفاع ميکند، باmخره مجبورميشود شھر را زود تراز 

م مھمات جنگی اوازبين ميرود؛ ذخايراوآتش گرفته وتما. موعد تخليه کند
دوصد نفراودرانفجارکشته ميشوند؛ شکست بزرگی درديوارشھربوجود 

.ميآيد که مسيرآسانی برای عبورسربازان محمد عظيم بازميکند  
 

شاه با عقب نشينی اجباری وعجول موفق ميشود خود را به شکارپور 
الکساندر ُسر. برساند، جائيکه اميران سند باستقبال او راضی ميشوند

سلسلۀ : "برنيز ميگويد که آنھا محل را باوواگذارنموده وعfوه ميکند
ازدسايس توسط دشمنانش چيده شده، اورا حتی ازعقب نشينی منصرف 
ساخته وازطريق راھھای غيرمستقيم دشتھای جيسلمير به لوديانه فرار 

برخورد شاه شجاع نادرست محاسبه شده وباعث سرنوشت بد او . ميکند
اوکرامت يک شاه را دردسايس پائين با رعيتش فراموش کرده، : ودميش

قابليت شجاع . درآن ھم عزت آنھا وھم عزت خود را لکه دارميسازد
شيوه وبرخورد . الملک برای حاکميت مستقل کامf مشکوک بنظرميرسد

".اوبسيارصيقل يافته، ولی قضاوت اوازحد وسط باm نرفته است  
 

خان به ايوب ميرزا پسرديگرتيمورشاه اجازه  محمد عظيم 1819درسال 
ميدھد به قرارگاه اوآمده ووعده ميدھد اگراورا برتخت بنشاند، اورا بحيث 

وزيرخويش تعين نموده، تمام قدرت را باو سپرده، ھيچ آرزوی ديگری 
بجزازدايمی ساختن تخت افغانھا به اوmده احمد شاه نداشته وفقط ميخواھد 

خfصه، "مولف اثرفوق ميگويد، . وسکه زده شده استببيند که پول بنام ا
ايوب ميگويد، فقط مرا شاه ساخته واجازه دھيد که سکه بنام من ضرب 
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شود، ولی تمام قدرت وثروت سلطنت ازشما باشد؛ تمنای من با نان و 
اين شرايط پذيرفته شده واين شاه دست نشانده ". عنوان شاه ارضا ميشود

ونه تfش ميکند تخلف ازشرايطی کند که اونام ھرگزنه آنرا نقض ميکند 
ُومھرشاھی را بدست آورد، بلکه بحيث آله دردست عظيم خان ميماند که 

وضع خانواده شاھی کابل درچنين حالت انحطاطی قرار . وزيرش است
دارد که جامه عزتی که وزير برتن وزارت امپراطوری ميکند، بخشی 

 ميفرستد تا اورا با شکوه وعظمت ازدارائی خودش بوده ومخفيانه به شاه
چند شھزاده جوان ديگرکه اشتياق رسيدن به . شاھانه به وزيراعطا کند

".تخت داشتند به ايوب سپرده شده و کشته ميشوند  
 

لذا ايوب وعدۀ داده شده به عظيم خان را حتی بيشترازحدی که خودش 
ت و سيرت افغانھا درشاھان خويش فعاليت، غير. اجازه داده، نگھميدارد

او به چيزديگری : ميخواھند، اما ايوب فقط با پوچی کامل متمايزميشود
بجزازخودش فکرنميکند وھنوزھم نميتواند ازسرنوشت مرگ آوربگريزد 

بعضی نامه ھای که او به برادرانش . که پسران تيمورشاه را دنبال ميکند
يم شاه محمود وشاه شجاع مينويسد، درعرض راه دستگيرشده، محمد عظ

او را ازکابل بيرون رانده و برادرش سلطان علی ميرزا را بقتل ميرساند، 
چون معلوم ميشود که او شاه را درشکستاندن عھدی تشويق ميکند که او 

.را با محمد زيھا متحد ميسازد  
 

اين نشان ميدھد که ايوب درتسليمی چنين قدرت شاھی آماده نبوده، فقط 
ت نموده وبدون شک منتظرفرصت اطاع) نه انتخاب(ازروی احتياج 

مناسبی برای بدست آوردن آنست؛ اما قرارمعلوم ھيچيک ازبرنامه ھا 
درعين زمانيکه سلطان علی ميرزا توسط عظيم خان . پيروزبنظرنميرسند

درکابل بقتل رسانيده ميشود، برادرديگرآن شھزاده، محمد مراد ميرزا، 
دليل مشابه آنچه که تحت شمشيرکھندل خان درکندھارقرارميگيرد، با 

.باعث سقوط ايوب ميشود  
 

برای چند سال گذشته، امورحکومت قويا دردست محمد عظيم خان است؛ 
نظم بوجود آمده توسط او پس ازراندن شاه شجاع ازپشاور و برکناری شاه 

ذھنيت مردم بايد آرام ساخته شود؛ : ايوب باعث تحريکات دوباره ميشود
رکوب شوند تا آرامش سلطنت فراھم شود واين سرداران يا بايد ارضا يا س

محمدعظيم خان بخاطررفع مشکfت ميخواھد بطور . چيزسھلی نيست
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منظم پيش رود؛ لذا اوبا مارش بمقابل سيکھا شروع ميکند که آنھا ازوقت 
اشغال اتک، اختياربعضی قلمروھای افغان دراطراف آنرا بدست گرفته و 

.رانيھا عمل ميکنندبحيث ھمسايگان بسيارنامطبوع با د  
 

رنجيت سنگه اين مرد قابل توجه، با استفاده ازوضع ضعيف افغانھا که 
دراثرمشکfت متعدد خورد وخميرشده اند، اختياراتک، ملتان، ديره 

نواب جبارخان حاکم کشميرمجبور . غازی خان، ليا و کشمير را ميگيرد
مل زحمات ميشود آنرا تخليه نموده ودراثراين عقب نشينی خويش متح

بزرگی ميشود؛ سربازان سيکه اورا حتی تا سواحل راست اندوس دنبال 
ھشت ھزارسربازرنجيت تحت فرماندھی . کرده و پشاوررا تھديد ميکند

بعلت سنگربندی ضعيف ايشان که (بوودسنگه بمقابل پنجاه ھزارافغان 
ان سيکھا که تا اينزم. دفاع قھرمانانه ميکنند) بعجله آماده ساخته بودند

برده وغfم ميباشند، با اين عمل شجاعانه خويش باثبات ميرسانند که حس 
قومی ايشان قويا انکشاف نموده است؛ آنھا ضرورت ايجاد يک قدرت 

فشرده و جدا برای خود را احساس ميکنند؛ چون اين ضربه اولی و 
ناگھانی استعداد طبيعی اين مردم ميتواند برای ھمسايگان آنھا کشنده باشد، 

لذا عظيم خان . برای طرد چنين دشمنان ترسناک نبايد لحظۀ ضايع گردد
سربازان را بسمتی ميفرستد که آنرا تھديد ميکند؛ اما باوجوديکه يکمقدار 

پيروزی بدست ميآورند، نميتوانند رنجيت را ازاندوس عبوردھند که به 
 عبور ھنگام تھاجم باmی قلمروی افغان، سواره آنھا با آببازی ازيک نقطۀ

 يک شاھکارکه قبf درسالنامه ھای جنگ –ميکنند که محل گذرنميباشد 
. دراين منطقه شنيده نشده است  

 
محمد عظيم خان تfش ميکند احساس مذھبی سربازان خويش را با اعfم 
جنگ مقدس ارتقا دھد، ليکن، ازاينکه نميتواند با اين وسيله چيزی بدست 

ارتشھای سيکه وافغان . و مارش کندآورد، مجبورميشود شخصا بمقابل ا
 درنوشھره مقابل ميشوند که ارتش افغانھا توسط دريای کابل 1822در

وزيرعظيم خان برنامه عمليات خود را بسيار بد . بدوقطعه تقسيم ميشود
چون او با تعداد زياد برادرانش که درسمت جنوبی دريا با : تنظيم ميکند

پشتيبانی قطعۀ اولی بروند، درحاليکه قطعه دومی قراردارند نميتوانند به 
بآنھم جنگ را . توسط تمام نيروھای رنجيت مورد حمله قرارگرفته اند

پياده نظام که دريک بلندی قرارداشته وتوسط چند : دليرانه دوام ميدھند
توپ محافظت ميشود، حمfت سيکھا را بدون مضايقه پذيرفته وچھار 
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ی سواره آنھا صورت ميگيرد دفع حمله متوالی آنھا را که با تمام قوا
ميکنند؛ فقط درحمله پنجم است که افغانھا مجبورميشوند با ازدست دادن 

 رنجيت اين حمله را بعھده داشته وتمام قوای –توپ ھايشان بعقب بروند 
محمد عظيم خان وبرادرانش ناظراين فاجعه . ذخيره خود را آورده است

را درمان نمايند؛ وضع غيرقابل غمناک ميباشند بدون اينکه بتوانند آن
فراريان ميتوانند بدون مشکfت ازدريا عبورنموده و به : درکی پيش ميآيد

چطوراست که . آنھا بپيوندد وھم يک قطعه سيکه که بدنبال ايشان ميباشد
آنھا ميتوانند، ولی عظيم خان نميتواند ازدريا عبورکند؟ بفرض اينکه 

ب شده، ولی آسان بود که آنرا با حمله جنرال افغان اشتباه اولی را مرتک
نمودن به سيکھا بھنگام عبورازدريا جبران کند که نميکند؛ حقيقت اينستکه 

مدافعين اوتfش ميکنند تا عقب . قلبش اورا ناکام ساخته و او فرارميکند
نشينی اورا چنين توجيه نمايند که علت آن فريادھای بوده که درقرارگاه 

گ شنيده شده وعظيم خان باور نموده که آنھا سيکھا درشب قبل ازجن
اما حتی اگرھمين طرز تفکرھم . قوای تقويتی زيادی جمع نموده اند

صحيح باشد، اشتباه يا حماقت اجازۀ عبورسيکھا ازدريا بدون ھيچگونه 
تfشی برای توقف ايشان را چه ميگويند؛ درپھلوی آن، ھميشه ميتوان 

که جنگ کند، نه عقب نشينی، يا حد گفت که جنرال افغان به پيش رفت 
. اقل او بايد توپ ھا و محموله خود را نجات ميداد که ترک نموده بود

سيکھا با استفاده ازاين گيجی افغانھا به پشاورمارش نموده، آنرا تسخير 
.کرده وارگ را تخريب ميکنند  

 
ساحل راست اندوس پس ازجنگ نوشھره دردست سيکھا باقی مانده و 

اوحکومت . ث يک سنگرمقدم تحت سلطه رنجيت قرارميگيردپشاوربحي
را به سلطان محمد خان، يکی ازبرادران عظيم خان ميسپارد، با تحميل 

يک باج کوچک وباميدواری اينکه باينوسيله بتواند نفاق دربين پسران 
.پاينده خان را بطورقابل توجھی افزايش دھد  

 
 وازدرد زخمی رنج محمد عظيم خان بعلت اين شکستھا مضمحل شده

ميبرد که باثرعادت ميخوارگی بسيارتخريش شده، ارتش را کنارگذاشته، 
فرماندھی را به برادرش دوست محمد خان سپرده و راه کابل را درپيش 

ميگيرد، جائيکه اميدواراست بھبود يابد؛ ليکن اين اميد ھرگزبه تحقق 
حدود (ريه لته بندنميپيوندد، چون اوقوت کافی ندارد تا به شھربرسد ودرق

او پس ازگذشت زمان، متيقين ميشود . وفات ميکند) دوروزسفرازمرکز
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که پايانش نزديک شده وعجله ميکند تا تمام دارائی اش را جمع نمايد که 
من اينرا ازکھندل خان، پسران (حدود دومليون وھفتصد ھزارليره ميشود

 حبيب هللا خان عظيم خان اين مقدارھنگفت را به پسرش). وبرادراوشنيدم
گذاشته وچند ساعت قبل ازمرگ، پسرش را سوگند ميدھد تا اين پول و 

.زندگی خود را وقف انتقام پدر و نگون بختی منطقه اش نمايد  
 

خصلت وزيرمحمد عظيم خان توسط اشخاص مختلف بصورت متفاوت 
ارزيابی شده است نظرباينکه طرفدارسدوزی يا محمد زی بوده است، اما 

قابليت او درحد اوسط : افراد غيرجانبداردرافغانستان باين نظرانداکثريت 
قرارداشته ومساوی به رسالت اونميباشد؛ اوفاقد استحکام و ثبات بوده؛ 

استعداد نظامی اودرحد متوسط قرارداشته؛ آنقدرغرق مستی وميخوارگی 
 ساعت 24ميشود که فرمان فکری خويش را فقط برای مدت کوتاھی در

بآنھم اومرد حليم، آرام ودارای تمايfت شھری بوده . ارددرکنترول د
.است  
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  اقدامات حبيب هللا خان– 14فصل 
 

اقدامات حبيب هللا خان، تفرقه دربين پسران پاينده خان، جنگ حبيب هللا با کاکاھايش، مداخله 
 صلح توسط شيردل خان پردل خان درکابل، اتحاد سلطان محمد خان ودوست محمد خان، ايجاد

و پردل خان دربين برادران، اختfف دوباره دوست محمد، دشمنی او با سلطان محمد، آن 
ُشھزاده درپشاور، نظرسرای برنيس درباره او، کندھار، پردل خان وشيردل خان، خصلت 
ُشيردل خان، نظرسرای برنيس درباره روسای کندھار، خصلت دوست محمد، نظرسرای  ُ

.ره اوبرنيس دربا  

 
+ + + 

 
  حبيب هللا خان به پدردرحال فوتش سوگند ياد ميکند تا زمانيکه سيکھا را 

ازبين نبرد، آرام نميخوابد، درحاليکه شجاعت اومتناسب با وعده اش 
نميباشد؛ اين درست است که اوجنگ را ادامه ميدھد، اما بدون انرژی؛ 

. کوتاھی نگھدارداوفقط با قدرت پول ميتواند سربازانش را برای مدت 
عشق به نوشيدن که اورا وحشی صفت ساخته و رذالتی که ازاقاربش به 
. ارث برده، باعث ميگردد بسيارکم درباره نگون بختی مردمش فکرکند

مادرش تfش ميکند حس وطندوستی اورا ترغيب نمايد واين باعث ميشود 
ی مادرش که اوعواطف افتخارآميزرا تمجيد کند؛ اما درمقابل درخواستھا

اين بی احساسی درروسا، باعث دلسردی افسران شده وبتدريج . کرميماند
او را ترک ميکنند، درحاليکه سرداران و کاکاھايش منافع قومی را ترک 

ازاينزمان، . گفته وبرای گرفتن قدرت شروع بمنازعه دربين خود ميکنند
گھای پسران پاينده خان حتی بيشتراز سدوزی ھا متفرق شده ومشغول جن

ميشوند که برای چندين سال دوام ميکند تا اينکه يکتعداد آنھا موفق ميشوند 
بلخ، خلم، کندز و بدخشان پس از . خود را درقلمروی افغانھا مستقرسازند

در . سقوط شاه زمان ازسلطۀ ايشان خارج شده ومستقfنه عمل ميکنند
نطقه را اخذ رابطه به سند، شاه شجاع آخرين شاه افغان است که باج آن م

.ميکند و پس ازفاجعۀ او، اميران تلپوره کامf مستقfنه ميشوند  
 

 ماه پيش ببرد، وقتی پولش 6حبيب هللا بمشکل ميتواند قدرت خويش را 
تمام ميشود تمام قدرت اونيزبه پايان ميرسد؛ اودرکابل فقط دارای سايه 

. ميشودقدرت بوده وآنھم بزودی توسط کاکاھايش به منازعه کشانيده 
سلطان محمد خان که توسط رنجيت سنگه بحيث حاکم پشاورتعين شده، با 
باج کوچک آن وmيت راضی نميشود، چون مجبوراست آنرا با دو برادر 
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دوست محمد ميتواند . ديگرش پيرمحمد خان وسيد محمد خان تقسيم نمايد
.طرفدارانی برای خود پيدا کرده وخود را درغزنی مستقرميسازد  

 
حبيب هللا خان که بعلت فراربسيارضعيف شده است درشرايطی ارتش 

اوبا فھم اين موضوع، . قرارندارد که درمقابل کاکاھايش مقاومت نمايد
برادرش اکرم خان را به کندھارميفرستد تا به کاکايش پردل خان از 

خطرات آگاھی دھد که اگراوبه برادرانش سلطان محمد ودوست محمد 
تا نفوذی ) خصلت جاه طلبی و نا آرامی ميباشندکه دارای (اجازه دھد 

درھمسايگی اوپيدا کنند، شايد باعث مزاحمت درکندھاروتسخيرآن شود؛ 
اکرم خان يکتعداد نامه ھای ديگر نيزميفرستد که درراه گرفته شده ودر 

.آن چنين تمايfت واضحا نشان داده شده است  
 

ده و برادرش شيردل پردل خان با خطراتيکه اورا تھديد ميکند ھشدارش
خان را درراس چند ھزارمرد به کابل ميفرستد، اين سردار درمسير راه 
خود دوست محمد خان را شکست داده، اورا مجبورميسازد به جfل آباد 

بآنھم بعوض کمک رساندن به . عقب نشينی نموده وبعدا بطرف کابل ميآيد
وت اورا با تھديد به برادرزاده اش حبيب هللا، اورا برکنارساخته، تمام ثر

رئيس . کشتن غارت نموده وبقايای ارتش اورا با خود ملحق ميسازد
مغلوب شده بخاطرتسلی خويش، به عياشی وھرزگی متوسل شده و با 
سکونت درکابل ادامه ميدھد، جائيکه اوھنوزھم درتيره روزی زندگی 

از اکرم خان برادرجوانش، پس . نموده وتسليم انواع پليديھا شده است
بازگشت کندھارفوت ميکند؛ اويک مرد شجاع وبا اراده بوده وھيچگونه 

.فکرميشود مرگ اوبعلت مسموميت بوده باشد: عfقۀ به جاه طلبی ندارد  
 

وقتی سلطان محمد خان ودوست محمد خان ازحوادث کابل باخبرميشوند، 
برای مدتی جنگ برادرکشی را توقف ميکنند که اززمان مرگ عظيم خان 

ه داشته وقوتھای خويش را با درنظرداشت تسخيرآن وmيت متحد می ادام
آنھا بعدا بمقابل برادرشان شيردل خان مارش ميکنند که بھنگام . سازند

تقرب ايشان، او بداخل ديوارھای باmحصارپناه ميبرد، چون سربازان 
اودراينجا با نگھداری خويش در . کافی ندارند تا بميدان جنگ بشتابند

زمستان بسيار شديد .  بمشکfت بزرگی مواجه ميشود1825 زمستان
بوده، راھھا با برف پوشانيده شده وغيرقابل عبورميباشد؛ فقط دربھار و 
. پس ازپنج ماه محاصره، پردل خان ميتواند قوای تقويتی ازکندھاربياورد
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بمجرد رسيدن، مستقيما باmی سلطان محمد ودوست محمد حمله نموده و 
بآنھم اين سرداران .  ازيک مبارزه خونين شکست ميدھندايشان را پس

اميد خويش را مقطوع ندانسته وبازھم برای جنگ آمادگی ميگيرند، وقتی 
او . پردل خان با يک اراده سخاوتمندانه مانع ريختن خونھای بيشترميشود

تقريبا بتنھائی بقرارگاه برادرانش رفته وتمام مصائبی را بتصويرميکشد 
او . وتفرقه پسران پاينده خان براين منطقه وارد کرده استکه منازعه 

بيائيد متحد شويم وبخاطراثبات اينکه وحدت شما چقدربرايم "ميگويد، 
عزيزاست، من به کندھاربرگشته وکابل را به سلطان محمد خان برادر 

 mبزرگ خويش ترک ميگويم؛ اما قبل ازرفتنم، شما وتمام برادرانم که حا
ه موجود اند، سوگند ياد کنيد که ھيچ چيزی ما را درآينده درھردوقرارگا

اين پيشنھاد سخاوتمندانه قبول شده وتفاھم خوبی دربين ". متفرق نسازد
تمام پسران پاينده (اعضای اين خانواده قھرمان برای مدتی بظھور ميرسد 

).خان بعدا دريک قرارگاه يا ديگری ميباشند  
 

 را ياد ميکند که دقيقا پردل خان کرده اما دوست محمد خان ھمان سوگندی
است، چون اواحساس ميکند برادرانش ھرگزاورا درمقاومتش پشتيبانی 
نميکنند، اما اوبسيارقھرميشود ازاينکه سلطان محمد خان که ھم اکنون 

حاکم پشاوراست، نسبت باوترجيح داده ميشود واينرا اھانتی بخود ميداند 
ذاشته ودربين افغانھا مشھورميباشد؛ که با شجاعت درھمه جا بنمايش گ

بدون شک اين رئيس ازجمله شجاعترين وبا استعداد ترين سياستمداردر 
بين برادران وزيرفتح خان بوده و بيش ازھرکسی درسرنگونی خانواده 

اوبا آزردگی ودرنظرداشت مfحظات ديگر، . سدوزی سھيم بوده است
نه بمقابل سلطان محمدخان سوگند ياد نموده وخود را برای مقابله مسلحا

آماده ميسازد؛ بآنھم اين حقيقت است که دربين اين دو برادر يک دشمنی 
يکی . کشندۀ قبلی وجود دارد که منشای آن يک ماجرای عشقی بوده است

ازبيوه ھای سردارعظيم خان عضوخانواده سدوزی بوده و مطابق به 
. متوفی ازدواج کندرسوم افغانستان، مجبوراست با يکی ازبرادران زنده 

سلطان محمد خان که اورا بسياردوست دارد، چانس شوھر شدن او را 
داشته وچند مجلسی ھم باين ارتباط برگذارميشود، وقتی دوست محمد 

ميداند چطوربيعت خويش را قابل قبول سازد، خود را پيش کشيده وبيوه 
را سلطان محمدخان ھرگز اين تخطی . زيبا را بعقد خويش درميآورد

نبخشيده وسوگند ميخورد آنرا با خون خود بشويد، ھروقتی فرصت آن 
.ميسرگردد  
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درجريان دوسال، سلطان محمد و دوست محمد يک جنگ بيرحمانه را 

 پايان مييابد که دوست 1826بمقابل ھمديگربه پيش ميبرند، اما زمانی در
. دمحمد با پيروزی درتمام نقاط، قدرت خويش را درکابل مستقر ميساز

محمد خان بيات يک سردارقزلباش، پشتيبانی خويش را بعلت خويشاوندی 
خواھراو مادردوست محمد خان است؛ بدون پشتيبانی رئيس . اعfم ميکند

قزلباشھا، دوست محمد بمشکل ميتوانست بردشمن خود پيروزشود که 
.توسط سيکھا کمک ميشد  

 
ھم با نارضايتی ديگر لذا سلطان محمد خان، دوباره به پشاوررانده شده وآن

مھاراجه . که ھرچه بيشترخود را تحت نفوذ رنجيت سنگه احساس ميکند
تا اينزمان با اخذ يکمقدارباج بسيارناچيزساليانه ازرئيس افغان راضی 

بود، اما وقتی ميبيند سلطان محمد توسط دوست محمد شکست خورده، او 
ودرmھوراقامت تقاضا ميکند يکی ازپسرانش را بحيث گروگان باوداده 

برای سلطان محمد آسان است با آشتی نمودن با دوست محمد خان از . کند
اين مشکل رھائی يابد که قويا منتظر پيشنھاد او بوده وحتی دراين زمينه 
ابتکاراتی را رويدست ميگيرد؛ اما سلطان محمد خان ترجيح ميدھد در 

 –ويش به سيکھا نفرت برادرخويش ثابت قدم باقی مانده وتسليمی کامل خ
. را اعfم ميکند–دشمنان سوگند خورده منطقه ودين شان   

 
من نميتوانستم به پشاوربروم، لذا نميتوانم دربارۀ وضع اين وmيت 

قضاوت نمايم يا معلوماتی راجع به نحوۀ حکومت سلطان محمد خان ارائه 
نقل ُنمايم، اما ميتوانم چنين معلوماتی را ازعبارات کتاب سرای برنيس 

. ازاين شھرديدن ميکند1832کنم که اودرسال   
 

حکومت پشاورتوسط يکی ازاعضای خانواده بارکزی اداره ميشود، "
، 1818پشاورتا . ازوقتيکه فتح خان شاه محمود را برتخت کابل مينشاند

عظيم خان . وقتی وزيرکشته ميشود، مطيع بوده و پشتيبان سلطنت است
ازآنزمان . ه بودنش بنام ايوب شاه ميگيردجانشين او، عين باج را تا زند

ببعد، يک رياست جداگانه مثل کابل و کندھارايجاد ميکند، حاm مطيع و 
پشاورتوسط سردارسلطان محمد . پرداخت کنندۀ باج ساmنه به سيکھا است

خان اداره ميشود که عوايد آنرا با دوبرادرش پير و سيد محمد خان تقسيم 
طقه متعلق به افراد مختلف بوده وعايد خالص يکقسمت بزرگ من. ميکند
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برادران جوان سه لک را نصيب .  لک روپيه درسال شده است9کمتراز
شده و رئيس ازبقايای تمام مصارف کشور، باج به سيکھا و کمک خانواده 

.ھای متعدد دوبرادربزرگتررا ميپردازد  
 

نوبی قدرت رئيس محدود به جلگه پشاوروتپه ھای کوھات است که مرزج
اين جلگه يکی ازغنی ترين قسمت قلمروی کابل شناخته . آنرا ميسازد

 ميل پھنا داشته، وسيعا مسکون و 35يک شکل دايروی و حدود . ميشود
دراين مکان محدود، . زراعتی بوده وتوسط باران وکانالھا آبياری ميشود

ه ختکھا، يک قبيل. دھکده ھای متعددی وجود دارد که ھيچ باج نميپردازند
 ميل درغرب اندوس را برای يک باج 20افغان درشرق، منطقۀ حدود 

.  ليره درسال دراختياردارند که به رئيس پشاورميپردازند1200بسيارکم 
دھکده ھای غرب وکوھھای خيبرھيچ چيزی نميپردازند؛ آنھائيکه درشمال 

. دريای کابل قراردارند، با بعضی استثناھا ازمعافيت مشابه برخورداراند
گانه محfت قابل توجه دراين رياست، پشاوروھشتنگراست که توسط ي

پشاورباثرتغيرحکمرانان دريک حالت تباھی . الفنستون توضيح شده است
 1809قرارداشته وقابل شک است اگرنفوس يکنيم صدھزاررا که درسال 

ھشتنگرمھد يکی ازبرادران کوچکتراست؛ . داشت، دربرداشته باشد
قطعات . قوت نظامی پشاورغيرمھم است. ن استکوھات دراختيارديگرا

رئيس .  ھزار نيست که دوسوم ايشان سواره اند3سربازان او بيشتراز
ياد " ولسی"ميتواند بدورخود يکتعداد غيرمنظم ھا را جمع کند که بنام 

شش . ميشود؛ اما آنھا چندان مسلح نبوده و نميتوان باmی ايشان تکيه کرد
با پول . ظم، تکميل کننده قدرت رئيس پشاوراستتوپخانه ودوصد پياده من

ميتوان خيبريھا وديگرقبايل کوھی را بھنگام ضرورت خريداری کرد؛ اما 
دريک جنگ مذھبی با سيکھا، ھميشه ميتوان . رئيس ھيچ خزانه ندارد

مردم خشمگين را آماده ساخت که درمورد آخری، خود را نيرومند ثابت 
مذھبی خود را دراين منطقه تبليغ ميکند؛ کردند، وقتيکه سيد احمد جنگ 

بآنھم تمام اينھا يک قوت ناچيز را ميسازند، درمقايسه با ھمسايگان او در 
نفوذ سياسی پشاورمانند قدرت .  سيکھا و برادرش درکابل–شرق وغرب 

عظيم (سيکھا اززمان مرگ برداروزير. نظامی اش بسيار محدود است
.  سراو را بحيث گروگان نگھداشته اندازاو باج اخذ نموده و يک پ) خان

 اسپ با يکمقدار برنج ميباشد که خاص پشاوراست؛ 60مقدارآن حاm به 
اينمقداراگربسرعت پرداخته نشود، ساmنه توسط يک ارتش تقويه ميشود 

مقدارباج مربوط . که اندوس را عبورنموده وساحات آنھا را پايمال ميکند
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. سيکھا اين منطقه را اشغال نخواھند کردبه تمايل رنجيت سنگه است، اما 
اين سخن برنيس . (چون بدون کمک مسلمانان، نميتوانند آنرا نگھدارند

درست نيست، زيرا پشاورتوسط سيکھا مورد ھجوم قرارگرفته و جنرال 
اويتابيل برای چندين سال درآنجا حکومت ميکند که باعث وحشت افغانان 

).فيراير. شده بود  
 

قدرت کابل . کابل که برادراند دردشمنی قراردارندروسای پشاورو
بمراتب مستحکمترازپشاوراست، اما پشاوردارای يک برادرمتحد در 
وقتی (کندھاراست که با ھرحمله باmی پشاوريا منطقه خود مخالفت ميکند 

من آن شھررا ديدم، پردل خان وشيردل خان مرده بودند وکھندل خان 
وسای پشاوروکندھارازمدتی مشغول آمادگی ر). فيراير. حاکم کندھاربود

برای حمله به کابل اند؛ اما اين غيرمحتمل نيست که ساحات ھردوی 
درچنين . ايشان مورد تھديد قرارگرفته وشايد توسط خان کابل گرفته شود
شايد اين . يک وضعی، رئيس پشاورميتواند ازسيکھا خواستارکمک شود

رگزبه باج ساmنه که حاm کمک داده شود، چون دوست محمد کابل ھ
سردار سلطان . توسط برادرش درپشاورپرداخت ميشود رضايت نميدھد

محمد خان اميدواراست بتواند کمک انگليس را جلب نمايد که شايد قبول 
ھيچ رئيسی درسلطنت کابل، نسبت به سلطان محمد خان،  احترام . نشود

تمايلش را نسبت به اوھميشه اين . بيشتربرای حکومت برتانيه قايل نيست
اگر بدبختی نصيب . اروپائيانی که داخل منطقه او شده اند، نشانداده است
اوميتواند از شجاع . اوشود، او ميتواند يک طرفدارمفيد يا خطرناک باشد

الملک حمايت کند؛ باوجوديکه آنشاه رابطۀ خوبی با خانواده اوندارد؛ اما 
درھر . ب المثل مشھوراستبی ثباتی وناپايداری روسای افغان يک ضر

مشکلی، رئيس پشاورميتواند توسط پيرمحمد کمک شود، اما برادرديگر 
برنيس بايست (تمام خانواده بارکزی . او فاقد انرژی وسرمايه است

ازشجاع ) فيراير. مينوشت محمدزی، چون بارکزی نام تمام قبيله است
انيه کمک اگريکی توسط برت. الملک و شھزاده کامران ھرات ميترسند

شود، ميتواند آنھا را ازقدرت غصب شده توسط ايشان بيرون براند؛ اگر 
ديگری توسط پارسيان کمک شود، ميتواند خود را باmی تخت نياکانش 

سلطان محمد خان دارای اعتبارخوب است، اما حکومت او . قايم سازد
ل مامورين اوتمام شيوه ھای سختگيری را اعما. بسيارمستبد وآشفته است

ميکنند؛ اموال، بسياربيش ازارزش ايشان ماليه ميشود؛ پول مداوما تغير 
ماليه سنگين باmی آسياب ھای وجود دارد که آرد . نموده و کمبھا ميشود
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رئيس يک مرد حدود . ميکنند واين باmی مردم عادی بسيارسنگين است
ده اوتحصيلکر.  ساله است؛ او جاه طلب و زمانی حاکم کابل بوده است35

وبا استعداد است؛ دارای شيوه دلکش بوده، تجارت خود را شخصا 
اوھنرمناقشه را ياد نداشته ودربار او يک . خوانده، نوشته ومعامله ميکند

شکايات در . صحنه مغشوش است که بسختی ميتواند توضيح يا باورشود
ھمه وقت وھمه جا وجود داشته ونارضائيتی خويش را به شيوه بسيارآزاد 

يانه مطرح ميکنند که ھيچوقت چيزی فيصله نشده ومردم قلبا متاثر وعام
مانند افغانھا، رئيس پشاورواقارب اوازدست تا دھن زندگی ميکنند ؛ . اند

من خبرشدم که آنھا . آنھا بخشندۀ آنچيزی اند که دارند و سرمايه ندارند
رئيس . بازنگھدارند-نميتوانند حکومت خويش را بدون اين سخاوت دست

شاوربدورخود بعضی ازمشھورترين اقوام درانی را جمع نموده وآنھا را پ
پسران اکرم خان و مختارالدوله، دووزير . درسخاوت خود سھيم ميسازد

شاه شجاع ويکی ازميرويس مشھوردربين آنھاست؛ آخری يک ازافسران 
يگانه پسروزيرفتح خان نيزبا سلطان محمد خان مقيم . رئيس پشاوراست

رداراورا ترک کرده ومدتھا قبل در کندھارمسکون شده اين س"(است
).فيراير. است  

 
گفته ميشود فورا پس ازمرگ وزيرفتح خان، کندھاردردست يکی از 

اين سردارمانند سلطان محمد . محمد زيھا بنام سردارپردل خان ميافتد
خان، قلمروی خويش را به چندين ناحيه تقسيم نموده وآنھا را به برادر 

.  شيردل خان، کھندل خان، رحيم دل خان و ميردل خان ميدھد:اندرانش
شيردل خان که شجاعترين وبيباک ترين پسران زندۀ پاينده خان است، از 

متاسفانه . طرف برادرش بحيث رئيس فرمانده ارتش کندھارتعين ميشود
 درجوانی ميميرد؛ پس ازچند ماه، برادر 1829اين مرد با انرژی درسال 

چنين . مقام اورا به بردارديگربزرگترش کھندل خان ميدھداو پردل خان، 
است نحوۀ اداره پدرانۀ پردل خان که کندھاريان اميدوار بودند جانشين او 

ُبآنھم ازنتيجه گيری زيرين سرای برنيس معلوم ميشود . چنين بوده باشند
که اين اميدھا به تحقق نميپيوندد؛ چون اين نظريه آن افسر است که به 

: کھندل خان احترام ميگذاشتحکومت  
 

قرارمعلوم برنيس فکرميکند که شيردل (قبf گفته شد که شيردل خان "
خان شاه کندھاراست؛ اين عجيب نيست، چون پردل خان تمام امور را 
باوتسليم نموده وافغانھا اورا بحيث رئيس بالفعل خود فکرميکردند؛ اما 
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را برخورداربود که ھيچ پردل خان ازنگاه حق، امتيازيک حاکم مستقل 
گاه توسط برادرانش مورد منازعه قرارنگرفته وشيردل بدون اينکه گاھی 

ازکابل به کندھارفرارکرده ورياست ) حاکم مستقل باشد، وفات ميکند
اويک مرد دارای عادات . موجود را با تباھی برادرزاده اش ايجاد ميکند

تح خان است، اما بخصوص ميباشد، ازبعضی جھات، مشابه به برادرش ف
آنھا داستان قطع کردن پنجه ھای يکی ازپسرانش را می . ترشرو و ظالم

گويند که درعين قطع کردن باو ميگويد، اگرگريه کند، نميتواند پسراو يا 
. پسرجوان آنرا با صبروطاقت زياد تحمل ميکند. يک بارکزی باشد

و و يکی از ا. شيردل خان درفرار به کندھاربا چھاربرادرش ھمراه است
کندھارحاm توسط کھندل خان اداره ميشود که . برادرانش فوت کرده اند

 لک 8عوايد آن حدود . توسط دو برادرش رحيم دل و مھردل کمک ميشود
 توپ است؛ اما ازاينکه 6 ھزاراسپ و9روپيه است؛ قوتھای اومتشکل از

رکزی شھردرقلب منطقه درانی قرارداشته ونزديک بمھد بومی خانواده با
.است، ممکن است بتواند سواره خود را بھنگام ضرورت افزايش دھد  

 
حکومت محبوب نبوده وازنقطه نظراعمال استبدادی شايستۀ بودن را 

دررابطه به تمام . رئيس درشرايط مشکلی با ھمسايگانش قراردارد. ندارد
خانواده اش، اوبا کامران ھرات دشمن بوده و دراوقات مختلف کوشش 

رابطه بين . اوبا رئيس کابل نيزمشکل دارد.  آنشھررا تسخيرکندکرده تا
شاخه ھای بارکزی پشاور و کندھاربسيارنزديک ومطمئين است؛ اما 

مساعی مشترک آنھا بھيچوجه نميتواند به برادرشان درکابل صدمه 
رئيس کندھارنيزدرجستجوی ايجاد ناقلين دراندوس است؛ در . برساند

ربازانش را ميفرستد تا شکارپورسند را تھديد جريان چند سال گذشته، س
اميران آن منطقه تا کنون توانسته اند درمقابل اين حمfت مقاومت . نمايد

کنند؛ ازاينکه يک معبرباز و سھلی بين کندھار واندوس ازطريق گردنۀ 
بوmن وجود دارد، رئيس عfقمند نخواھد بود که تfش خود دراين قسمت 

وضع بينظمی به آسانی ميتواند شکارپوررا بگيرد؛ دريک . را قطع نمايد
رئيس کندھار . چنين حوادثی بھيچوجه درمناطق اميران غيرمحتمل نيست

با خرسندی ميتواند حاکم پنجاب را طرفدارخود سازد؛ اما اين احتمال 
وجود ندارد که کمک او را بدست آورد، چون اوخودش به شکارپور، 

".چشم دوخته است  
 



 187 

رای نشاندادن شيوۀ که قلمروھای ھرات، پشاور وکندھار پس ازتfش ب
پس ازانھدام سلطنت سدوزی ايجاد ميشوند، mزم است نظری به کابل 

منحيث مھمترين وثروتمندترين وmيت افغانھا بياندازيم؛ لذا اول ازرئيس 
 پس ازتصادم با سلطان 1826آن، دوست محمد خان آغازميکنيم که در

.محمد خان پيروزميشود  
 

دوست محمد برادرمطلوب وزيرفتح خان است، ولی اين رجحان تصادفی 
نميباشد؛ باوجود اينکه خصوصيات خوب اين رئيس جوان وشجاع، قابل 

مfحظه است، اما دقيقا ازرذايل معمولی افغانھا معاف نميباشد؛ بآنھم 
نسبت بديگران، با ذکاوت وشجاعتی متمايزميگردد که ھنوزبسيارجوان 

رخورد او صاف وجذاب بوده وھرکسی بدون مقاومت بطرف او ب. ميباشد
ترجيح واضح او توسط فتح خان باعث نفرت برادرانش . جذب ميشود

ميشود؛ بآنھم آنھا مايل بودند دربارخود را باوبدھند تا وزيررا خوش 
سازند، اما اگر فرصتی ميسرميگرديد، اورا با حيله ھای ناجوانمردانه 

حمد کسی نبود که فريب ايشان را بخورد، اما دوست م. بازی ميدادند
نميخواست آنھا را تخريش نموده، اعمال آنھا را ناديده انگاشته وآنھا را با 
مھربانی قدرميکند؛ اين عدم نگرانی وبرخورد خوب او، نفرت ايشان را 

افزايش ميدھد، چون با وجود اينکه سرباز جوان است، برادرانش 
را نداشته ودرمنازعۀ که بين ايشان بروز توانمندی ظرفيت واراده او

بخاطر پيروزی دربرنامه ھا و . ميکند، مطمينانه، او دست باm دارد
سرسختی درمقابل برادران، برای اولقب توله گرگ ميدھند، نامی که او 

وقتی اوميخواست کابل را بگيرد، آنھا . حاm توسط آن شناخته ميشود
م اوباmی تمام توطئه ھای آنھا پيروزشده تقريبا ھمه مخالف او بودند، بآنھ

وقتی قدرتش استحکام مييابد، خود را مشغول . وآنھا را شکست ميدھد
تداوی زخمھای ميسازد که جنگھا وشورشھای متعدد باmی اين قلمرو 

. تحميل کرده وبزودی نفوذ پدری واحيای حکومت خود را احساس ميکند
او رسيده و نميتواند لشکر اين درست است که يکقسمت کوچک سلطنت ب

بزرگی فراھم کرده وتمام وmيات ديگررا مطيع سازد که ازکابل جدا شده 
بودند، اما قسمت خوب آن در دستش است؛ اواحساس خوبی داشته وبا آن 
ارضا ميشود، بعوض انتقامگيری ازبرادران حسود وجاه طلب و بعوض 

ن را درخوشی کامل تسخيرآنچه دردست ايشان است، اوترجيح ميدھد ايشا
فتحوحات ايشان گذاشته وخود مصروف نظم، امنيت و فراوانی قلمروخود 

عدالت ومساوات اوھمه . ميشود که دراثرفجايع جنگ ازبين رفته است
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سنگ بنای کشتی . پذير بوده وخشونت را با بيرحمی سرکوب ميکند
وده شکسته تمام شاھان افغان تا اينوقت عبارت ازنافرمانی سردارانی ب

است که قوت ونفوذ باmی بخش مردم جنگی داشته وھم دارای امfک و 
تيولی بودند که بطورقابل توجھی عوايد دولت را کاھش ميدھد، با استفاده 
ازاين وضع، مردم را تحريک نموده وشاھان را تغيرميدادند، ھرطوريکه 

دلشان ميخواست؛ اما دوست محمد بزودی واضح ميسازد که اگر تfش 
بدون . ايند بيعت او را ازبين ببرند، برايشان مشکل وخطرناک ميباشدنم

ابرازھرگونه سخاوتمندی، آنھا را مجبورميسازد تا برخورد ظالمانه 
بمقابل مردم خويش را نرم ساخته، توجه خويش را بصوب انکشاف 

تجارت و زراعت دربين مردمی سازد که بسيارغيرفعال بوده و درمغز 
خانواده ھای بزرگ درمرحله . ل انسانی را ايجاد کندايشان احساس خصاي

اول عدم تمايل خويش را باين موضوع ابرازميدارند؛ اما آنھا فکرميکنند 
بھتراست دربرابر شاھی که سخاوتمند است خم گردند بعوض اينکه تfش 
نمايند تا شورشھای را ايجاد کنند که نتيجه آن نامعلوم بوده وشايد بارديگر 

ما . حت استبداد مطلقه، نامطمئين وظالمانه سدوزيھا قراردھدآنھا را ت
ُديديم که چطور سرای برنيس خصايل دو برادر در پشاور و کندھار را 
بررسی نموده وخارج موضوع نيست اگردراينجا موازاتی را ارائه کنيم 

که اودربين آن روسا، وضع مردم، دوست محمد و شرايط کابل ترسيم 
.کرده است  

 
 کابل بدست دوست محمد خان، رئيس موجود ويکی از 1826 درسال"

ازآنوقت تاکنون قدرت اوبسياروسعت و . برادران وزيرفتح خان ميافتد
او شھرونواحی غزنی را بيک برادرخود سپرده و . استحکام يافته است

محدودۀ رياست به . پذيرفته که ھيچکسی ديگری نميتواند با اوشريک باشد
درغرب به منطقۀ کوھستانی ھزاره ھا؛ در . رسدھندوکش و باميان مي

. جنوب به غزنی ودرشرق تا نيمه راه پشاورکه درباغ نيمله ختم ميشود
بخش اعظم اين منطقه، کوھستانی ودربرگيرندۀ قسمت زياد زمينھای 

مزروعی وبسيارحاصلخيزاست که درامتداد قاعده کوه ھا قرارداشته و 
عوايد کابل حدود . ا حاصل ميکندحاصلخيزی خود را ازخاکريزھای آنج

قوت نظامی اونسبت به ھرافغان ديگرزياد است، .  لک روپيه است18
اوھمچنان . چون رئيس دارای يک تعداد زياد اسپھای مجھزوآماده است

 توپ ميباشد که 14 ھزار پياده با تجھيزات، سربازان روستائی و2دارای 
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 منطقه دارای اراضی اين. برای يک حکومت بومی ميتواند کافی باشد
. کوھستانی است، بآنھم راھھای خوبی درآن وجود دارد  

 
شھرت واعتباردوست محمد خان برای يک سياح شناخته شده بود، مدتھا 

قبل ازاينکه به منطقه اوداخل شود وھيچکس بھترازاودارای خصايل 
اودرانکشاف تجارت پشتکارداشته و روزانه در دربار . شايستۀ اونيست

با قاضی ومf حاضرميشود تا ھرقضيه را مطابق قانون فيصله خويش 
گرچه قرآن وتفاسيراوشايد بمعيارھای قانونی نباشد؛ اما اين نوع . نمايد

فيصله ھا تا حد زياد دربين مردم اعتباردارد، چون، يک حد معين را تعين 
تجارت تا حد زيادی . نموده وآنھا را ازاستبداد يک حاکم مطلق ميرھاند

يق شده و او نيز پاداش خويش را کسب نموده است، چون عوايد تشو
 ھزارروپيه افزايش يافته وحاm عايد خالص ساmنه آن به 50گمرک شھر

 عوارض گمرکی قلمروی او 2.5% يک ازچھل يا . دولک بالغ ميشود
است؛ تجارھا ميتوانند بدون محافظ ازيک سرحد بديگری برود، وضعی 

رئيس کابل بخاطرحکومت . شنيده نشده استکه درزمان شاھان قبلی 
ارتدوکسی، مردم خويش را ازنعمت شراب والکول بحيث ممنوعات دين 

تصويب اين قانون يھودان و ارمنيھا را نيزاز قلمرو . محروم ساخته است
او بيرون رانده است، چون آنھا وسيله ديگری برای تھيه وسايل معيشت 

دادن چنين نعماتی نبايد تاسف يک مسلمان خوب با ازدست . نداشتند
بخورد؛ باستثنای اينمورد واحد، من شکايت ديگری بمقابل دوست محمد 

خود رئيس يکجا با تعداد زياد مردم افغان، قبf با شراب و . خان نشنيدم
لذا ممنوعيت آنھا شايد بوالھوسانه . منکرات مfزمۀ آن معتاد شده اند

. ه روشن برای جامعه ميباشندباشد؛ اما ھم او وھم دربارش يک نمون
دھقانان : عدالت اين رئيس يک موضوع قابل تحسين بتمام طبقات است

ازنبودن ظلم واستبداد خوشی ميکنند؛ شھروندان ازامنيت خانه خويش و 
تنظيمات شھرداری ازاوزان ومقياسھا؛ تاجران ازمساوات تصاميم و 

ھا پرداخت حفاظت دارائی شان؛ سربازان درشيوه منظمی که قرضه 
. يک مرديکه درقدرت است، نميتواند تمجيد بيشترداشته باشد. ميشود

 سالگی نرسيده است؛ مادراويک پارسی 40دوست محمد خان ھنوزبسن 
بوده، اوبا مردمی تربيه شده که دانش وفھم اورا ارتقا داده وبرای او 

ھرکسی با ذکاوت، . امتيازات زيادی نسبت به برادرانش بخشيده است
نش وکنجکاوی ايکه اوبنمايش ميگذارد، ھمانند برخورد وسخن گفتن دا

اوبدون شک قويترين رئيس درافغانستان بوده . او، تحت تاثيرقرارميگيرد
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وممکن است ھنوزھم توانائی ھای خويش را درقلمروی بومی خويش، به 
.درجات عاليتری ارتقا دھد  

 
مام جوانب را کاھش تفاوتھای موجود بين دوست محمد وبرادرانش، نفوذ ت

داده واگرمورد تھاجم قرارگيرد، اوضاع را برای توطيه وفرقه بازی باز 
چيزی برای ترسيدن ازقبايل ) فيراير. محمدزی(خانواده بارکزی . ميکند

اين (ديگرافغان ندارد، چون آنھا ھم درتعداد وھم درقدرت ازھمه برتراند 
 خانواده يا شاخه ايست اشتباھی است که برنيس مرتکب شده است؛ اگراين

که پسران پاينده خان مربوط آنست، او بايد ايشان را محمد زی ميگفت که 
اگراين قبيله بارکزی باشد که او .  ھزارخانواده است5 يا 4متشکل از

.  ھزارخانواده باشند55 يا 45اشاره کرده، ممکن است دربرگيرنده 
 خويش را اذيت کنند، روسای پشاوروکابل نميخواھند برادرکابل). فيراير

آنھا جای پائی درکابل . چون اينھا نميتوانند مقصد خويش را تحقق بخشند
ھردو دارای . داشته وبا حسادت بررفاھيت دوست محمد خان مينگرند

ماموران سری دردرباراو ميباشند که اختfفات را تحريک ميکنند؛ ھردو 
وظيفه ايشان . اننداميدوار ريشه کن ساختن اوھستند که او را غاصب ميد

مشکل است، چون رئيس کابل درپھلوی ميانه روی وعدالت که طرفداران 
زيادی برايش فراھم کرده، ازمفاد داشتن نسل پارسی نيزبھره ميبرد که 

طايفه . مھيا کننده خدمات مادی برای اوبھنگام فfکت وبدبختی است
تا اين قبيله جنگی جوانشيرطرفدارش بوده واوتمام وسايل را بکارميبرد 

را آرام نگھدارد که غالبا جھت خويش را بطرفداری مدعيان مختلف تاج 
را فراگرفته، منافع وخوشبختی ) ترکی(اوزبان آنھا . وتخت تغيرميدھند

.ايشان را توسعه داده است  
 

 ھزارخانواده است؛ اينھا دريک قسمت 12تعداد پارسيان کابل حدود 
نده روح رفاقت ويگانگی دربين ايشان جداگانه شھرمسکون اند که نگھدار

است؛ اين نيزبرای ايشان، دانش قدرت آنھا را فراھم ميکند که ميتواند 
سودمند يا مضربه گروھھای باشد که اين قلمرورا باساس شرايط محيطی 

وضع ترسناک موجوديت دشمن ازھردوجانب، باmی . تقسيم کرده اند
بخاطرمواظبت ازخانۀ . ته استاداره دوست محمد خان تاثيربدی بجا گذاش

خودش، اونميتواند بدنبال تسخيربيرون يا پس گرفتن کابل سقوط کرده 
اين امر، بتنھائی اورا ازگرفتن ھرات بازميدارد، يگانه وmيت . باشد

سلطنت افغانستان که حاm دراختياريک اوmده خانواده شاھی بوده و 
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انش حکمروائی دارد شھزاده کامران بيشتربخاطرتحمل ومدارای دشمن
اوھيچ کمکی ازمردمش دريافت . نسبت باينکه خودش قدرت داشته باشد

نميکند، چون تمام روسای افغانستان بخاطرانتقام فتح خان، دشمن او و 
لذا ھرات بحيث يک الحاقيه پارس تبديل شده . خواھان بربادی اوميباشند

 پرداخت پول از سربازان آنھا چندين باربه شھرداخل شده وفقط با. است
اين درست نيست، زيرا به ساحه داخل (طرف حاکم نجات داده شده است 

 شخصا توسط شھزاده 1832درسپتمبر ). فيراير. شده اند، اما نه به شھر
شاھی تھديد شده بود که تقاضای پول نموده وھم ميخواست که سکه بنام 

ه شود ممکن است ھردوی اين تقاضا برآورد. شاه پارس ضرب زده شود
چون کامران حاضر است قدرت ) فيراير. من خfف آنرا شاھد بودم(

بنظرنميرسد که پارسيان، استقراردايمی . خويش را با ھرشرطی نگھدارد
درھرات را درنظرداشته باشند، چون اينکارباعث نگھداری قوتی ميشود 

گفته ميشود . که حاm، باج پرداخت شونده توسط ايشان را ازبين ميبرد
ران صاحب بعضی جواھرات شاھی کابل بوده وعوايد بزرگی از کام

ھرات جمع مينمايد که دريکی ازحاصلخيزترين مناطق دنيا واقع شده 
اوبا اين ثروت ميتواند به گرد خود يکتعداد روسای افغان را . است

اودارای پيوند سياسی در .  ھزارسوارتھيه نمايد5 يا 4نگھداشته وحدود 
آنھم بسيارخوش است که توانسته است شاھی پدرش ھيچ قسمتی نيست؛ ب

اويک آدم ظالم، مستبد وعاری ازدوستان بوده ومورد . را مستقرسازد
.نفرت مردم قراردارد  

 
ھمان مسايلی که مانع مارش دوست محمد بمقابل ھرا ت شده، باعث عدم 
. تfش اوبرای مقابله با سيکھا برسرملتان وديره غازی خان گرديده است

تظاھری ) يک ناحيه دربين کابل وپشاور(ل گذشته بمقابل جfل آباد اوسا
اوممکن است بتواند .  لک روپيه درسال دارد7نشان داد که ارزش حدود 

آنرا بخود ملحق سازد، مگرتا وقتی نتواند پشاوريا کندھاررا مطيع سازد، 
 دوست محمد خان نميتواند باmترازيک رئيس يا کسی باشد که تعداد آن در

دروضع موجود سياسی دراين منطقه، او . افغانستان بچندين نفرميرسد
".مھمترين مرد درحال صعود درقلمروی کابل است  
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  کھندل وسلطان محمد– 15فصل 
 

سfح گرفتن شاه شجاع بمقابل بارکزی ھا، مارش دوست محمد خان برای نجات کندھار، 
نی اوبه قfت، رسيدن سلطان محمد به آزمايش شاه شجاع، شکست کامل شاه شجاع، عقب نشي

کابل، دسايس اين سرداربمقابل دوست محمد خان، فيصلۀ دوست محمد، انتخاب دوست محمد 
ُبحيث اميرومارش بمقابل سيکھا، شکست درجمرود، سرای برنيس درکابل، دشمنی انگليسھا با 

شاه برای تھاجم به دوست محمد، گذارش سمنر درباره روسھا وانگليسھا درآسيا، تصميم محمد 
.ھرات، پشتيبانی روس ھا ازاو  

 
+ + + 

 
نتايج .  ازآن ديدن ميکند1832چنين است وضع کابل وقتيکه برنيس در

نظراومثل من وسايرافغانھا بصورت عام اينستکه کھندل خان حاکم مستقل 
کندھارازعين برتری فکری برادرش برخوردارنبوده وازتعقيب گامھای 

مردم اوناراض بوده وشايد مانند سلطان محمد خان . داوفاصله زيادی دار
جاه . مورد سرزنش قرارگيرد که درپشاورنتوانست کارخوبی انجام دھد

طلبی آئينۀ غيرصادقی است که اشيا را بمراتب کمترازصورت طبيعی 
آنھا منعکس ميسازد نسبت باينکه درآن انسانھا خود را با رنگ آميزی 

کھندل خان وسلطان محمد . ود ميسازندشخصيتھا و منافع شخصی خوشن
خان با اين احساس انحرافی دائما بدنبال برخورد دشمنانه بمقابل برادر 
خويش ميباشند، درحاليکه او مايل به ايجاد روابط خوب با ايشان است؛ 

آنھا بدون کمترين دليل اورا متھم ميسازند که خواھان تسخيرساحات ايشان 
ن خطری وجود دارد، اما اين خطر در  اين درست است که چني–است 

سلطان محمد خان که مطيع رنجيت سنگه است، در . جائی ديگری ميباشد
آستانه سقوط کامل توسط مھاراجه قرارداشته واگرکھندل خان، اول باو 

تسليم نميشد، بعلت اين بود که اوبقای خود را کامf مديون کمک سخاوت 
.د، طوريکه ذيf ميبينيمميدان) دوست محمد خان(مندانه برادرش  

 
شاه شجاع الملک، باوجوديکه غالبا شکست ميخورد، ازحق خود به تاج 

اوازوقتيکه برای اولين بارتوسط فتح خان . وتخت منصرف نميگردد
 بارکوشش ميکند تا آنرا با زورسfح دوباره بدست 8سرنگون ميشود، 

 ميشود دلچسپی  اما شجاعت اواستوارمانده وموفق–آورد؛ اوناکام ميشود 
آنھا بيک زمامدار . ھندی را بسرنوشت خود جلب کند-حکومت انگليسی

طرفدار نظرات خود درافغانستان ضرورت داشتند، اما ازکمک علنی 
ترسيده وگورنرجنرال ازقضيۀ اوبا بعضی قطعات سيکه پشتيبانی ميکند 
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طوريکه با مداخله آنھا ووعدۀ واگذاری يکمقدارساحات ازطرف شاه 
اين . ع، رنجيت سنگه موافقه ميکند تا شھزاده سدوزی را تجھيزنمايدشجا

ُحقيقت توسط نامه ھای سر کلود ويد ثابت ميشود که درآنزمان اجنت 
سياسی درلوديانه بوده و دربين محموله شاه شجاع الملک پس از شکست 

اودريافت ميشود؛ يکتعداد اين نامه ھا بآدرس بعضی سرداران افغان 
برتانوی اين روسا را به شورش تحريک نموده و به آنھا اجنت . است

اطمينان ميدھد که حکومت اوميداند چطورازپشتيبانی آنھا به حکومت 
.قانونی خودشان قدردانی کند  

 
، شاه شجاع لوديانه را ترک ميکند؛ درماه می اندوس را 1834درجنوری 

يران سند عبورنموده، درمرحله اول شکارپوررا ميگيرد که مربوط به ام
 ھزارنفری افغان وھندوستانی بطرف 22بعدا درراس يک ارتش . است

سربازان ھندوستانی مطابق سيستم اروپائی تعليم و . کندھارمارش ميکند
تربيه شده، دسپلين خود را رعايت کرده وبعضی ازآنھا فراريان کمپنی 

.ھند شرقی ميباشند  
 

وب اومارش ميکند تا کھندل خان بسرعت سربازانی را آماده نموده وبص
شاه را دروادی پشين مfقات کرده ومعبراورا ببندد، اما شکست خورده و 

مجبورميشود به کندھارعقب نشينی کند، ازاينجا قاصدان متعددی به 
دوست محمد ميفرستد تا اورا ازطوفانی باخبرسازد که اورا انفجارداده 

مورد تھديد قرار ھروقتی : "رئيس کابل با اخذ اين اخبارمينويسد. است
گرفتيد بمن اطfع دھيد، چون من فعf دشمن شما ھستم، آنوقت دوست 

پس ازآن با فراموشی شکايات عادmنه بمقابل اين برادر ". شما خواھم بود
ناسپاس خود، فقط پيوند قرابتی وخونی را درنظرگرفته و با عجله بکمک 

د ويد ميفرستد تا از ُاما قبل ازحرکت، يک افسربنزد سر کfو. او ميشتابد
اين درست است که شاه بطورعلنی ازطرف : طرف اومتيقين شود

حکومت اوپشتيبانی ميشود؟ اگرجواب مثبت باشد، درباره اش فکرکند؛ 
اجنت سياسی کمپنی جواب ميدھد . اگرجواب منفی باشد، ميخواھد بجنگد

حکومت ھند درتھاجم سھم ندارد، اما بھترين تمنيات خويش را برای 
.پيروزی شاه شجاع ابرازميدارد  

 
حکومت انگليس نميتواند دوست محمد را متوقف سازد؛ " بھترين تمنيات"

ُمارش اوکه بعلت جواب سرکلود ويد معطل شده بود، شتاب ميگيرد؛ اودر 
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زمان خوبی به کندھارميرسد، چون شاه شجاع موقعيتی دربين شھرکھنه و 
عيتی که اوحمله ميکند، توسط موق. نو داشته ومحاصره را تنگترميسازد

يکتعداد جويبارھا قطع شده و پوشيده با باغھای بزرگ ومحدود با ديوار 
ھای گلی ميباشد که سربازان بايد از موانع متعدد عبورکنند؛ اين موانع 

برای مانورھای سواره زياد مساعد نميباشد که قسمت عمده ھردوارتش را 
ب اين خم وپيچھا، مقابله جريان تشکيل ميدھد؛ بآنھم ھرروز درھردوجان

برخورد کنندگان که سبعانه ميجنگند ودرپناه ديوارھا قراردارند، . مييابد
ترجيح ميدھند درھمانجا کشته شوند تا اينکه يک وجب زمين را تسليم 

شاه شجاع در . کنند، چنين جنگی بزودی ھردوجانب را ضعيف ميسازد
 آنکه جنگ بنفع او بوده ودر ترميم ضايعات خود مشکfت زياد دارد، با

سربازان او دليری . ، يک حمله عمومی را آغازميکند1834 جون 29
زياد نشان ميدھند؛ چھارمرتبه دفع شده وچھارباربحمله دوباره ميپردازند، 
اما درآخر مجبوربه عقب نشينی شده، کنده ھا وخندق ھای شھر با زخميھا 

 موقع بحرانی رسيده واز ارتش دوست محمد دراين. و مردگان پرميشود
اين روز، شاه شجاع تحت دومضيقه قرارميگيرد، چون اومجبوراست 

قوتھای خود را تقسيم کند تا ھم يورشھای محاصره شدگان را که توسط 
اين جنگ . کھندل فرماندھی ميشود وھم حمله دوست ازعقب را دفع کنند

 16ائيد ميکنند که  روز دوام داشته وافغانھا ت54و يا دقيقتراين کشتارگاه 
.ھزار نفرکشته ميشوند  

 
شاه شجاع پس ازباخت يک جنگ حسابی بمقابل دوست محمد خان، برای 

آن ميجنگد تا مسيری برای خود وسربازانش بازکند که بسمت شکارپور 
عقب نشينی کند؛ ليکن با تعقيب شديد محمد زائيھا، ارتباطات اوقطع شده 

اوپس ازاينکه ازسربازانش جدا شده . وبداخل سلطنت عقب رانده ميشود
 سواره باقی ميماند، به ھرات رسيده وازشاه کامران تقاضای 50وفقط با 

پناھندگی ومھمان نوازی ميکند؛ مگربرادرزاده اش که ھرگزاورا دوست 
نداشته وبا ترس ازاينکه با تحريکات بتواند جای اورا بگيرد، از ورود او 

کست خورده مجبورميشود ازطريق دشت لذا شاه ش. به شھرممانعت ميکند
چيزھائيکه اورا درپيمودن ريگھای . ھای خشک به فراه عقب نشينی کند

سوزان، تحت شعاع سوزنده آفتاب، بدون غذا وآب رنج ميدھد غيرقابل 
باوربوده ومحمد زائيھای که اورا دنبال ميکنند به نقطۀ ميرسند که نزديک 

 که اوداخل کfت نصير شده واز است اورا اسيرسازند، ھمان لحظۀ است
اميراين شھر، درزمان سلطنت او خود را . آزارواذيت بيشتردرامان ميماند
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ازسلطه افغانھا آزاد ميسازد، اما او را با استقبال پذيرفته ومھمان خود را 
اودر . بشيوه مناسب مقام او، با وسايل رسيدن به لوديانه فراھم ميسازد

ھا محبوس ساخته شده واو را برای يک تھاجم اينجا بارديگرتوسط انگليس
جديد نگھميدارند که متعاقب آن زندگی خود را از دست داده وانگليسھا به 

بزرگترين فاجعۀ مواجه ميشوند که درتاريخ نظامی امپراطوری ايشان 
.ھرگز ثبت نشده است  

 
محمد اکبرخان پسرمحبوب دوست محمد خان، دراين کمپاين خود را با 

ستعدادھای نظامی ايکه ميتوان آنرا تقريبا تھوربيمورد ناميد، شجاعت وا
.متمايزميسازد وحرفۀ آينده اورا تشکيل ميدھد  

 
اين پيروزی، تصاحب قطعی محمد زائيھا درافغانستان شرقی را تثبيت 

ميکند؛ اما بعوض استفاده ازآن جھت تقويه موضع خويش، عfمۀ برای 
 آن برگشت دوباره شاه شجاع، پس از شقاق تازه دربين آنھا گشته ونتيجه

زمانيکه دوست محمد خان بکمک . چند سال بکمک ارتش انگليس ميباشد
برادرش بمقابل تھاجم فرمانروای تبعيدی رفته است، سلطان محمد خان 

توسط رنجيت سنگه ازحکومت پشاوربرکنارشده ومجبورميشود به جfل 
، فکرميکند ازغيابت آباد برگردد، اوبا درنظرداشت درمان شکست خود
درحاليکه دو برادر . دوست محمد خان استفاده کرده وکابل را تسخيرکند

او، پيرمحمد خان وسيد محمد خان دراين برنامه ريزی يکجا شده، از 
لذا آنھا . پيروزی دوست محمد درکندھاروبرگشت اوبه کابل مطلع ميشوند

 پيروزی برنامۀ خود مدتی بدون تصميم مانده ونميدانند چه کنند؛ ازاينکه
را مشکوک دانسته وھنوزبآن اقدام نکرده اند، برنامه را لغو نموده وبه 

بھانه ابرازتمايfت گرم ودوستی با برادرپيروزمند خويش، گستاخانه نزد 
دوست محمد ميروند تا پيروزی را تبريک گويند که تمام اميدھای آنانرا 

 دوست محمد با وجود اطfع .خنثی کرده وازصميم قلب بآن ناسزا ميگفتند
ازاقدامات ناجوانمردانه آنھا، فکرميکند بھتراست چنين وانمود سازد که 
ازبرنامه آنھا خبرنداشته وبا اين اقدام، شايد بتواند نزاع ايشان را بپايان 

لذا او برادران خويش را با تمام ادب و ظواھردوستی صميمانه . برساند
ه کابل، تصميم ميگيرد تا انتقام بيحرمتی بعfوه، پس ازبرگشت ب. ميپذيرد

توسط رنجيت سنگه را گرفته ويک جنگ مقدس را برعليه سيکھا اعfم 
کند؛ بآنھم قبل ازاجرای آن، مايل است خود را درچشم افغانھا بلند برده و 
ازيک شورای متشکل ازسرداران قلمرو،عنوان شھزاده مستقل را کسب 
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 اورا اميرالمومنين اعfن نموده وعين ميرواعظ مfی بزرگ کابل. ميکند
وقتی مراسم . مراسم اجرا شده درتاجگذاری احمد شاه را تکرار ميکند

 ھزارسوار تحت فرماندھی يکی از 9تاجگذاری بپايان ميرسد، بتعداد 
برادرانش بمقابل سيکھا ميفرستد، اما پس ازاينکه آنھا يک پيروزی 

ته وخود را درراس ايشان مشکوک بدست ميآورند، اوکابل را ترک گف
قرارميدھد؛ افغانھا با رسيدن اوتشويق ميشوند، اما نتيجه مثل قبل چندان 

علت آنھم، دسايس سلطان محمد خان وبرادرش . قناعت بخش نميباشد
ميباشد که مخفيانه با رنجيت سنگه مذاکره کرده اند؛ اميردوست محمد با 

دراينجا خود . برميگردددرک اين حقيقت، جنگ را ترک نموده وبه کابل 
را مصروف تقويه ارتش ميکند، بقصد اينکه درآينده با چانس بيشتر 

پيروزی، داخل کمپاين ديگری شود که برای مدت طوmنی به تحقق نمی 
.پيوندد، چون سلطان محمد خان نقش خائن را بازی ميکند  

 
يشان دوست محمد تمام کارمندان ملکی را برکنارميسازد که ازايمانداری ا

مطمئن نميباشد؛ اوپسران خويش را حاکمان وmيات ونواحی مختلف تعين 
سلطان . نموده وتوطئه ھای بيشتر، دراثرتدابيرعاقfنۀ او ناکام ميشوند

محمد خان ودو برادرش با ديدن اينکه درکابل قدرتی ندارند، خود را 
ۀ در قلع(کامf دراختياررنجيت سنگه مياندازند که اولی را حاکم روتا 

.تعين ميکند) شمال پنجاب که باشندگان آن اکثرا مسلمان اند  
 

سيکھا با دريافت اينکه دوست محمد درحمfت جديد مردد است، علت او 
را ترس پنداشته و ھری سنگه حاکم مھاراجه پشاور، بعضی دھکده ھای 
مربوط کابل را تھديد کرده و سختگيری ھای زيادی بمقابل افغانھای آن 

اميربا خسته شدن ازاين آزارھا، بمقابل رنجيت سنگه . وا ميداردمنطقه ر
اعfن جنگ نموده، فرماندھی ارتش را به پسران خود محمد افضل خان 
. ومحمداکبرخان سپرده وفرمان پيشروی فوری بمقابل سيکھا صادرميکند
آنھا دشمن خود را درجمرود، نزديک معبرخيبر مورد حمله قرارداده و 

. يدھند؛ جنرال آنھا، ھری سنگه، دراين جنگ کشته ميشودکامf شکست م
اميرپس ازاين پيروزی، بسيارميانه روی نشان داده، ساحات دشمن خويش 
را احترام نموده وتقاضای مداخله mرد اکلند، گورنرجنرال برتانوی درھند 

اودرخواست ميکند، درآينده اندوس بايد خط مرزی بين دودولت . را ميکند
يربرای ھميشه ازسيکھا باشد، باوجوديکه اين وmيت مربوط بوده وکشم

mرد اکلند اين . افغانھا بوده واکثريت باشندگان آن ھموطنانش ميباشد
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پيشنھاد را رد ميکند؛ اودرجواب خود، دوست محمد را اميدوار ميسازد 
که ازرنجيت سنگه ميخواھد تا حکومت پشاوررا به برادرش سلطان محمد 

يد؛ اوعfوه ميکند باساس روابط دوستانۀ بين مھاراجه و خان تسليم نما
کمپنی ھند شرقی، نميتواند اورا مجبورسازد تا اعاده يا بازگردانی 

برنيس به کابل . صورت گيرد که مشروعيت آن ازديد او قابل سوال است
فرستاده ميشود تا اين فيصله عاليجناب را به دوست محمد ابfغ کند؛ امير 

پشاوردراختياررنجيت سنگه باشد بعوض اينکه دوباره در ترجيح ميدھد 
تقريبا دراينزمان . دست دشمن خونی اش، سلطان محمدخان قرارگيرد

است که ارتش محمد شاه، شاه پارس بمقابل ھرات مارش ميکند، اميراز 
عقد يک قرارداد با آن شاه بسيارفاصله دارد، چون تمام ھمدردی اش با 

ساعی را بخرچ ميدھد تا بيک اتحاد صادقانه با انگليسھا بوده وتمام م
کمپنی ھند شرقی داخل شود؛ اما آقايان ومديران بھيچ چيزی گوش نمی 

دھند؛ آنھا دراصل ميپذيرند که استحکام وتوسعه قدرت رنجيت سنگه 
تحت حمايت فوری آنھا يک وزنه متقابل بمقابل ھردشمن ممکن و يا 

 1827منباشی بين روس وپارس درمنافعی است که روسھا ازمعاھده ترک
لذا کمپنی ھند شرقی تھاجم مھاراجه را پشتيبانی . ميتواند بدست آورد

نموده وواگذاری صادقانه اميردوست محمد را رد ميکند که از آنزمان 
ببعد، ھيچ اميد ديگری برای نجات دوست محمد بجزازاتحاد با روسيه و 

.پارس نميماند  
 

مشھورھرات که نزديک بود وضع تمام منطقه بآنھم برگرديم به محاصره 
تقريبا تمام اشخاصيکه درمورد تغيرات . درآسيای مرکزی را تغيردھد

وارده درجريان چند سال گذشته درافغانستان نوشته اند، کم وبيش روحيه 
ھدف من . جانبدارانه داشته اند که ھيچ تاثيری باmی اين مولف ندارد

تجوی حقيقت وسخن گفتن با عدم بحيث يک سياح دراين مناطق، جس
جانبداری ميباشد؛ برای من بعلت نداشتن منفعت سياسی، مقام يا غرور 

دپلوماتيک، آزادی ازھرگونه محدوديت وتوانائی رفتن دربين تمام طبقات 
با عfوه . مردم واخذ معلومات ازتمام جوانب، حقايق تازۀ آشکارشده است

است، وضع عمومی را توضيح نمودن به چيزھای که ھم اکنون معلوم 
داده وتfش ميکنم دررابطه به حوادث که دراين اواخردرآسيای مرکزی 

برای نيل باين ھدف، . رخ داده است، تا حد ممکن درست وصحيح باشد
ازبين روايات متعدد، آنھائی را انتخاب کرده ام که دربرگيرنده جزئيات 
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 وتمام آنھائی را رد بسياردقيق حقايقی است که برايم درست معلوم شده
.نمودم که بنظرم مشکوک بودند  

 
اقتباس ھا ازمتن مولفين مختلف گرفته شده ومعلومات من بآن عfوه شده 

من ازمعلوماتی آغازميکنم که موقف نسبی انگليسھا و روسھا در . است
آسيا، درزمان محاصره ھرات چگونه بوده است، درحاليکه نظرمن 

 با نحوه کارنويسندگان که من ازآنھا استفاده باوجود موافقت. محفوظ است
ميکنم، قصد ندارم مسئول مfحظاتی باشم که حساسيت اقوامی را جريحه 

ھدف من توضيح حقايق بدون عنادوتعصب . دارسازد که مورد بحث است
است تا آنرا بيطرفانه ارائه کنم، با درنظرداشت منافع تاريخی آنھا وبدون 

اولين نقل قولھا مربوط جورج سمنر .  ھيچ فردیاتھام وارد کردن بمقابل
ازبوستون است که بعقيده من مسايل مربوط به انگليسھا را به شيوه نسبتا 

:چنين است نظرات او. قناعتبخش ارائه کرده است  
 

بصورت عام فکرميشود جنگ تحميلی انگليسھا باmی افغانھا بعلت ترس "
بول شده که اين ترس فقط يک ازتھاجم روسيه بوده است، اما ازآنزمان ق

اول، بخاطرواضح . بيائيد اين سوال را تحليل کنيم. خيال واھی بوده است
در : ساختن بيشترموضوع، ما ازموقف انگليس درشرق صحبت ميکنيم

 مليون رعيت، 1000اينجا ما امپراطوری بزرگی را ميبينيم با بيش از
حت کنترول و ارتش بزرگ، عوايد بزرگ وشھرھای مليونی، تماما ت

حکومت يک کمپنی بازرگانان وسرمايه داران که بصورت آرام درپشت 
شمارنده ھای خود نشسته، دساتيروفرامين خود را به اجنتھای خود داده و 

 سال موفق ميشوند قدرتی را ايجاد نمايند که تقريبا مساوی 80درکمتراز
.به الکساندر يا تيمورلنگ ميباشد  

 
عدد ھند وجود داشت، بدون شک برای توسعۀ اين شرايطی که دراياmت مت

امپراطوری بسيارمطلوب بوده است؛ اما علت ديگرعبارت ازساحات 
وسيعی ميباشد که برای ھراستعدادی بازبوده و سھولتی که ھرافسرتوانا، 
صرفنظرازموقف آن، ازطريق فداکاری شجيعانه به ثروت و امتيازدست 

.مييابد  
 

زی ھند بايد خاطرنشان کرد که برنامه اشغال دررابطه به نحوۀ مطيع سا
درآغازتوسط کfيف اتخاذ شده وبعدا بطوردوامدارتوسط انگليسھا دنبال 



 199 

اين مسئله توسط جنرال دوپليکس . شود، توسط ايشان ايجاد نشده است
. فرانسوی درک ميشود، وقتی اين افسربا استعداد فرمانده مدراس ميباشد

نسه فورا رد شده وباmی او سرزنش ھای پيشنھاد او توسط حکومت فرا
صورت ميگيرد که حتی آخرين زندگينامه نگاران تfش نميکنند تا آنرا 

فقط استخدام تعداد کمی سربازان .  درحقيقت آنرا ادامه ميدھند–دورسازند 
اروپائی برای اشغال ھند واستفاده ازاختfفات شھزاده ھا و راجاھای 

دراياmت مختلف وباmخره کمک بھرکسی منطقه بخاطربرانگيختن نفاق 
که پس ازپيروزی، گرايشی برای آلۀ دست بودن دراختيار قومی نشان 

با اتخاذ اين ). تفرقه بياندازوحکومت کن(دھد که آنرا پشتيبانی کرده است
برنامه، کمپنی ھند شرقی بتدريج درشمال وشمالغرب کارنموده وبا تھاجم 

اھا، اميرھا وحتی خود مغل اعظم يکی بعد ديگری، شھزادگان، راج
. مجبورميشوند تا اتحاد با آنھا را قبول نموده وتسليم ادارۀ ايشان شوند

را اشغال کرده، ستليج را ) مرکزامپراطوری اورنگزيب(کمپنی، دھلی
عبورنموده، باجگذاران حاکم مستقل mھوررا تسخيرنموده وتا دوردستھا 

درکجا توقف ميکند تا اينکه خود را سفرميکند بدون اينکه بداند چه وقت و
ميبيند که مانند انگليسھا دارای فکرفعال ) روسيه(روبروبا قدرت ديگری 

ومنابع بزرگ بوده، منافع وظرفيت پيشروی ايشان بطرف جنوب نامحدود 
.ميباشد ودرجھت مخالف عمل ميکند  

 
 صورت 36 -1835وقتی تھاجم شاه پارس بمقابل ھرات درسال ھای 

 مرزھای شمالی مناطق مربوط به انگليسھا وماليه پردازآنھا، ميگيرد،
دريای ستليج ميباشد که بطرف جنوبغرب جريان نموده وبفاصله حدود 

. ميل درشمال دھلی به اندوس ميپيوندد200  
 

درورای آن و در دلتای ايجاد شده توسط ستليج واندوس، پنجاب يعنی 
.  سنگه mھورقرارداردسلطنت سيکھا با فرمانروای بزرگ شان رنجيت

 معامله کند؛ برنيس ميگويد او 1832اوعجله دارد با حکومت برتانوی در
شايد يکی ازبا وفاترين متحدان انگلسيھا بوده و مھاراجه اين امر را با 

.يکجا شدن با انگليسھا بمقابل افغانھا ثابت ساخت  
 

م که با عبورازسلطنت رنجيت، ما به منطقۀ شوربخت افغانستان ميرسي
مرکزاين (درشمال کابل . شاھد فجايع آخری ارتش برتانيه بوده است

قسمتی ازسلسله کوھھای ھيماليا امتداد دارد که ازطريق آن در ) وmيت
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تابستان، حداقل دو مسيربرای عبورکاروانھا بازبوده ومستقيما به خانات 
روسيه منافع تجارتی بزرگی را با اين . بدخشان، بلخ وبخارا ميرسد

خانات براه انداخته است، اما حکومت اين منطقه وانمود ميسازد که 
.ھنوزھم مناسبات سياسی معتبری ندارد  

 
راه بطرف ھرات، به مرزھای پارس ) شھرديگرافغانستان(ازکندھار

ميرود و با عبورازپارس، به بحيره کسپين ومرزھای جنوبی روسيه 
رپھلوی سه خاناتی که لذا بين افغانستان وروسيه، ازيکجانب د. ميرسيم

فوقا ذکرکرديم، دشتھای وسيع وجود دارد ودرجانب ديگرپارس قراردارد 
که مانند ترکيه نميتواند گذشته شگوفان وشھرت قديمی خود را فراموش 

که از درون ضعيف وبدون قوت ميباشد، با گذشت ) افغان(اين قوم . نمايد
 دشمن که با قوت بآن ھرروزبيشترمتزلزل شده وقرارمعلوم، بمقابل اولين

.حمله کند، سقوط مينمايد  
 

 سال قبل دربارۀ آن بندرت فکرمی 50لذا منطقۀ افغانستان که اروپائيھا 
کردند ، بدون شک صحنۀ حوادث مھمی ميباشد که درباmی آن، قدرتھای 

.آسيای ميانه به رقابت پرداخته وسرنوشت شان تعين خواھد شد  
 

کساندربزرگ درمارش بطرف اندوس، درھمين افغانستان است که ال
جھت استراحت سربازانش توقف نموده وبا مسرت ميوه ھای تازه دھکده 

چنگيزخان وتيمورلنگ نيز . ھای را ميخورند که ما حاm درکابل مييابيم
دراين نقطۀ دورافتاده، حاm . بھنگام ھجوم ھند ازطريق آن عبورميکنند
ث محوری مينگرند که بتدريج توجه دو قدرت بزرگ جلب شده و بآن بحي

کونت نيسيلراد، توسط فرستادۀ در . بايد منافع ايشان درھند را تامين نمايد
او .  به انگلند توصيه ميکند که به افغانستان احترام کند1838 اکتوبر20

: برتانيای بزرگ وروسيه ميتوانند فقط يک آرزوداشته باشند"ميگويد، 
يبانی ازاستقfل مردمانی که مالکان نگھداری صلح درآسيای ميانه وپشت

".مشروع وباشندگان قديمی اند  
 

رنجيت سنگه دوست انگليس درپيشروی خود، با اعfميه ازجانب يکی از 
اوحاm به غارت وتاراج افغانستان . بزرگترين قدرتھای آسيا توقف نميکند

پرداخته، پشاوررا بحالت وابستگی آورده وحرکات دشمنانۀ ديگری را 
وقتی شاه پارس بخاطرميآورد که . ف جنوبشرق آماده نموده استبطر
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سلطه اودرزمانھای قديم تا دھلی امتداد داشته، مصمم به پسگيری ھرات 
که قسمتی ازملکيت قانونی اوبوده وحاm مرکزاين وmيت افغانستان (ميشود

، اوممکن است ويا ميتوان فرض کرد )دردورترين نقطه شمالغرب آنست
ونت سيمونيچ، بعدا وزيرروسيه درتھران، تحريک شده باشد که توسط ک

".تا برای اين حقوق قديمی خود تfش نمايد  
 

موقف انگليسھا درھند وتمايل سياست آينده آنھا بطورواضح دراين اقتباس 
بيان شده است؛ اما اين سياست، قابل توجه زياد نميباشد اگربا دورنمای 

 در 1843اين سوال درسال .  نشودسياست روسيه درآسيای ميانه دنبال
مدنظرگرفته شده که خود را " ای چودسکو"يک بازنگری ماھنامه توسط 

پس ازدنبال . بحيث يک واژه شناس دانشمند بوستون به اثبات رسانده است
سريع مساعی کابينه سنت پطرزبورگ برای ارائه سياست غالب دراروپا 

آسيا نموده وبا حقايق تکان وبخصوص درترکيه، نويسنده توجه خود را به 
اين بازنگر . دھنده، تھاجمات پياپی وعظيم شمال درآن قاره را افشا ميکند

خطرات اشاره  "–ُليسرميگويد : با نظريۀ يک مورخ معاصرآغازميکند
شده بخاطراجازه تجاوزيک مردم برده ساز ووحشی درسيستم سياستھای 

يادی با اشتباھات ديگران و اروپائی بيھوده بوده است؛ روسيه تا اندازه ز
معاھدات آخری با ترکيه، پارس وقدرتھای . نبوغ خودشان ارتقا يافته اند

مستقردرويانا باعث استقرارسلطه آنھا در ساحل راست دانيوب، درمرز 
آنھا دربحيره . ھای نھائی خليج بوسنيا و از ويستوm تا کمچاتکا شده است

يش که باmی بحيره کسپين و سياه فرمان ميرانند وازپرچم ارتش خو
". آرامگاه قاجارشناوربوده وتحت حمايه ايشان قرارگرفته، لذت ميبرند  

، اجنتھای 1819متعاقب سال : "بازنگرپس ازاين نقل قول، ادامه ميدھد
روسی تفليس را ترک گفته وبحيث نماينده بنزد خانھای خيوه و بخارا 

ن تجارت برده ھا واعfن دستورايشان تامين موافقت برسربطf. ميروند
رسالت خويش بحيث تحقق کننده وظيفه بزرگ ازجانب امپراطور روسيه 

روسيه که بصورت عام بردگی درباmی اقوام متمدن را تحميل می . است
کند، بازھم وانمود ميسازد که خواھان آزادی بردگان بوده وميداند که بجز 

سلطان . د به اشغال ميکنداو تھدي: شمشيرنميتواند بطريق ديگری بدست آيد
مطلق متوقع رد پيشنھاد نماينده خويش بوده و ميخواھد به جنگی که برای 
آن آمادگی ميگيرد، رنگ دھد درحاليکه قوتھايش درحال مارش ازتفليس 

گذارش آنھا به امپراطور الکساندرچنين است . بطرف اورنبورگ ميباشد
اشد؛ اونميتواند ھدف خود را که برنامه ھای او بمقابل ترکستان آماده نميب
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تامين کند مگراينکه پارس را ازاياmت آن درمرزھای بحيره سياه محروم 
ساخته واين فتوحات نميتواند بدون پيروزی بيشتر بمقابل ترکيه عملی 

اما پايداری صبورانه روسھا در مورد نقشه ھای شان قابل درک . شود
 را ازبين ببرد، درحاليکه است؛ حمله بمقابل ترکيه ميتواند ھرگونه شک

لذا تمايل يونانيھا برای شورش تشويق . تھاجم برپارس آنرا تصديق ميکند
اما . شده والکساندر بازخود را درموقف مدافع مردم محکوم ظاھرميسازد

خود را فقط با داد خواھی مسئله ايشان با سلطان راضی ميسازد؛ چندين 
 با پورتی 1823ذاکرات سال شخصيت با نفوذ درباراوتfش ميکنند تا م

را بنفع خويش برگردانده وجدائی را تحريک کنند، اما امپراطورآنھا را به 
.تبعيد ميفرستد  

 
حادثه تاريخی برای پيروزی برنامه که مدت طوmنی منتظرآن ميباشند و 

 فرا می 1824دسايس مختلفی که جھت تحقق آن صورت گرفته، درسال 
ان قرغيزھا بدرباراوآمده وبيعت اورا بحيث دربھار آنسال نمايندگ. رسد

بخاطرفضيلت اين عنوان، او برای آنھا . رئيس بزرگ تاتارھا ارائه ميکند
يک کود قوانين مدنی اعطا ميکند که بزبان روسی و زبان منطقۀ ايشان 
ميباشد؛ اواين عمل را متعاقب قبولی ايشان منحيث رعيت امپراطوری 

 وعده ميدھد که آنھا را مfقات نموده ودر اجرا ميکند؛ امپراطورھمچنان
.حقيقت اين سفررا بزودی پس ازعزيمت بجانب اورنبورگ انجام ميدھد  

 
چنين است عجله و خفت بی مfحظه ملل غرب برای مردمی که آنھا را 
. بربرھای آسيا ناميده واين قدم ازجانب الکساندرھيچ شکی ايجاد نميکند

جلب نميکند، باوجوديکه اين ھمان منطقۀ قيرغيزھا ھيچ توجھی را 
سلطنت خوارزم است که قبf بسيارقدرتمند بوده وزمانی برتمام آسيای 

.ميانه فرمانروائی ميکرد  
 

خانھای قبايل بسيار . دراورنبورگ، استقبال درخشانی منتظرتزاراست
روزنامه . دوربآنجا ميآيند تا شھزاده خويش را قبول وسلطۀ اورا بپذيرند

ُ با گذارش بيعت ھای پرميشود که تعداد بيشمار گله ھای ھای روسيه
آنھا خود را به اومی . پراگنده درآسيا به رئيس جديد خود تقديم ميدارند

لقب تاتاری که بمعنی بزرگترين (بخشند، طوريکه قبf به تيموجين مشھور
.کرده بودند) يعنی چنگيزاست  
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 بعضی طوايف امپراطوربزودی اورنبورگ را ترک نموده، بمfقات
قرغيزرفته وبسيارراضی ميباشد ازاينکه درآنھا تمام اطاعتی را يافته 

.است که اوازرسوم کوچيگری آنھا متوقع بوده است  
 

 به اورنبورگ رفته وشھبانو را با خود ميبرد، 1825الکساندربارديگردر
بعدا اورا بحيث يک معلول در تنگرسک ميگذارد که اقليم آن مfيم بوده و 

اما برخfف، حال او بدترشده : دواراست دربھبود صحت او کمک کندامي
دراينجا است که او دچار بيماری مرموزی می . ونميتواند اورا ترک کند

گردد که قبf علت مرگ پدرش امپراطورپاول بوده و زندگی او را نيز 
.پايان ميدھد، چون اونيزدچارھمين بيماری ميباشد  

 
آماده است، ولی آغازآن درسال بعدی توسط ھمه چيزبرای جنگ پارسيان 

اولين جانشين اوصورت ميگيرد؛ ازاينزمان ميتوان استنباط کرد که 
فسخ معاھده گلستان قرار . نيکوmس ادامه دھنده سياست الکساندراست

معلوم توسط پارس صورت ميگيرد، حدس وگمان روزنامه ھا اينستکه 
.ليس بوده استاين عمل باثرمداخله مخفی و وعده ھای انگ  

 
 بامضا ميرسد، نتيجه 1827 نومبر3معاھده ترکمانشای که مقدمات آن در

روسيه دو خانات بدست ميآورد که از نقطه . اين نمايش زيرکانه ميباشد
نظرنظامی فرماندھی وmيات پارسی را بعھده داشته، دربرگيرندۀ مناطق 

باmی ترکمنھا جنوبغربی بحيرۀ کسپين بوده وبه حقوقی ميرسد که پارس 
اين حقوق ھمان خصلتی دارد که . يعنی سلطنت قديمی سمرقند داشته است

توسط قرغيزھا شناخته شده وپس ازاين با رئيس قبولشده مردم تاتاربسيار 
.قوی ميشود  

 
صرفنظرازاينکه چه خطراتی افشا ميگردد، نابينائی انگليس ادامه يافته و 

يسازد که درآن نيروی بحری خود را با جنگ بيجای نوارينو درگيرم
نتيجه آن، معاھده ادريانوپل وپس ازآن . ترکيه تقريبا بکلی ازبين ميرود

انکيار سکيليسی ميباشد که نفوذ قوی امپراطورنيکوmس درترکيه تصديق 
.ميشود  

 
جانشين الکساندرپس ازپيروزی سياست طوmنی تعقيب شده درآسيا 

نبورگ متمرکزشده وفرمان ارتش بيشماراودراور. مطمئن بنظرميرسد
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 داده ميشود، در حاليکه 1831شروع کمپاين دراولين فرصت مساعد 
شورش پولند فورا اورا مجبورميسازد تا سربازانش به ويستوm مارش 

.کند  
 

وزارت برتانوی اولين کسی است که چشمھای خود را بازنموده ودسايس 
 موضوع باعث اوباعث شورش ميشود، باوجوديکه قبل ازوقت است؛ اين

.قربانی شدن آن مردم بيچاره ميشود  
 

با اتخاذ تدابيرفوری جھت حفاظت امپراطوری ھند که روسايش مصروف 
مسايل تجارتی بوده وتا اندازه زيادی منافع سياسی را صرفنظرکرده اند، 

وزارت به گورنرجنرال mرد اکلند ھدايات تازه صادرميکند؛ دراينوقت 
 ليتنانت برنيس به سفرھای خاص ايشان فرستاده است که کپتان کونولی و

اولی ازسنت پطرزبورگ با عبورازمناطق قرغيزھا، ترکستان و . ميشوند
پارس شروع نموده ودومی دھلی را ترک ميگويد تا افغانستان، بخارا و 

برنيس قبf قابليت زيادی درسفرھايش . پارس را مورد پژوھش قراردھد
اين معلوم است که . ھايش پنھان نبوده استنشان داده است، اما ھدف سفر

ھدف اوبررسی دسايس روسھا وساحه تfش آنھا برای بنياد گذاری قدرت 
سياسی درترکستان ميباشد که تحت پوشش معامfت تجارتی پيش برده 

به برنيس اجازه داده ميشود تا متقاعد شود که برنامه مارش يک . ميشود
ع غيرعملی است؛ اما روايات ارتش ازطريق دشتھای خشک وغيرمزرو

اواصراردارد تا ثابت نمايد که او به mرد اکلند ياد داشت ھا ومعلومات 
وقتی کسی چنين : "نقل قول اوچنين است. مخالف نظراورا داده است

کمبود سھمگين آب را احساس کند، مشکل دريافت چراگاه برای اسپھا را 
زھم درک خواھد کرد که ببيند، غلبه چشمدردی ومشکfت زياد ديگر، با

. اين دشت را ميتواند حتی با چند سواره سبک ولی با مشکfت عبورکند
اما چه کسی ميتواند بفکرعبورازآن باشد؟ اگراوmده سکائيان و پارتيان 
قصد داخل شدن دراين منازعه دارند، آنھا ميتواند بدون تحريک توجه 

ب دھد، کسی ميتواند فکر اگرسياح خود را فري". زياد انگليسھا چنين کنند
چه . کند که غرور برتانوی اش بصورت عجيبی اورا کورنموده است

مشکلی ميتواند درتھيه آب درمنطقۀ باشد که اخيرا دريای آن بطرف 
ديگری رفته است؟ چه موانع ميتواند مانع دريافت علوفه درمنطقۀ شود که 

که ازآن صحبت ناحيه مرو" (بسيار حاصلخيزبوده واخيرا نازا شده است؟
انتقاد اودررابطه .  ويران شده است1786شده توسط تاتارھا ويوزبيکھا در
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به برنيس کامf درست بوده واگراومعلومات بيشتری ميداشت، بايد عfوه 
ميکرد که درزمستان وبھار ميتوان علف وآب را درھمه نقاط دشتھای 

يتواند به ھند وسايل که با آن يک تھاجم روسی م. خيوه وبخارا پيدا کرد
)فيرير. نشان داده شده است" سفرھای کاروان"برسد دراثر  

 
اين شيما، مفکوره بسياردقيق ھدف تزاردررابطه به تمديد سلطه اوبطرف 

جنوب را بدست ميدھد؛ لذا حيرت انگيزاست اگرحکومت انگليس به 
ما . برنامه شاه پارس بمشوره روسيه بخاطرتسخيرھرات ھشدارشده باشد

تعداد زياد افراد و چندين روزنامه قبول ميکنيم که امکان ھجوم مانند 
روسيه به ھند يک افسانه است؛ اما طوريکه حکومت کلکته بسيارخوب 
ميداند موانع آنقدرجدی نبوده واين کارمند ميخواھد آنھا باورکنند، موقف 
گورنرجنرال درشورا صحيح ميباشد تا تدابيرmزم بمقابل ھرگونه تھاجم 

آنھا درواقعيت بايد آنرا با انرژی . ل اروپا به آسيای ميانه اتخاد کندازشما
بيشتروبدون کمترين معطلی درھمان آغازاجرا ميکردند با وسايليکه مانع 

چندين شرمساری دپلوماتيک وتعداد زياد فجايع مھم ميشد، زخمھای که 
يس نميتواند برای مدتھای زياد التيام يابد، باوجوديکه بدون شک، انگل

ھرات مستقل مانده و روسيه بداخل مرزھای . ھدف خويش را بدست آورد
مصرح درمعاھده ترکمانشای عقب مينشيند، درحاليکه انگليس مرزھای 

خود را تا ساحل غرب اندوس آورده واين دريا را در دو نقطه عبورکرده 
است؛ پشاوردرشمال وشکارپوردرجنوب، دونقطۀ بسيارمھم ودربرگيرنده 

.اما بيائيد پيشگوئی نکنيم.  گذردريا وتھديد کنندۀ افغانھامسيرھای  
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  اولين مذاکرات دپلوماتيک– 16فصل 
 

اولين مذاکرات دررابطه به محاصرۀ ھرات، جانشينی ايليس توسط ايم نيل، تھاجم پارسيان به 
وسی درقرارگاه ھرات، بازی دوگانه وزيرشاه، کپتان ايلدريد پاتنگر درھرات، افسران ر

پارسيان، سامسون خان، کلونل بfريمبرگ، جنرال بوروفسکی، کلونل سيمينيايو، محاصره 
غوريان، اتھامات بمقابل سيمينيايو، اجنتھای روسی وانگليسی درقرارگاه پارسيان، دشمنی آنھا 

بمقابل کلونل سيمينيايو، عمليات محاصره غوريان، سقوط محل، شيرمحمد خان، جواب 
.حمد به برادرش، دوام محاصرهيارم  

 
+ + + 

 
قبf گفته شد که محاصره ھرات توسط محمد شاه بخاطرتوقف تاخت وتاز 

ھای ھراتيان بقلمروی پارسيان ومجبورساختن کامران بخاطر پرداخت 
اما اين موضوع به اطfع حکومت روسيه نيزرسانيده . جزيه بوده است

گيرد؛ نه بخاطراينکه نظرروسھا شده ومورد پشتيبانی وتشويق آنھا قرارمي
درآنزمان توسعه تھاجم تا به ھند برتانوی است، چون آنھا کمترين آمادگی 

برای چنين برنامه بزرگی نداشتند، بلکه باين علت که آنھا ھميشه اين 
رويای پطربزرگ را درنظرداشتند که ھروقتی فرصت ميسرشود، نفوذ 

چندی قبل تا سواحل خويش را درمسير اندوس بسط دھند، طوريکه 
درآنزمان روسھا با مالکيت مناطقی . باسفورس درقسطنطنيه انجام دادند

که درآسيا داشتند راضی بودند، اما بحيث سياستمداران ھوشيارنميتوانستند 
بدون حسادت ناظرھجوم متوالی انگليس باشند، لذا انگليسھا روسھا را 

 بسط داده، ترس آنھا را مجبورساختند تا مرزھای خود را بدون ھيچ دليلی
با نمايش خصوصيات جاه طلبانه خويش تحريک نموده واميدواربودند با 

اينوسيله آنھا منابع بزرگ خود را با سرعت زياد مصرف نموده ومردمان 
بيشمارتحت فرمان خود را تخريش نمايند، چون کسانيکه مطيع آنھا بودند 

ا بودند و يا فرمانروائی بيشتربخاطرترس بوده است، نه اينکه معتاد آنھ
.آنھا را دوست داشتند  

 
که (ايليس .  روشن ميشود1835برنامه ھای محمد شاه درھرات درآغاز
بيکبارگی حکومت خويش را ) بعدا سفيربرتانيه دردربارتھران ميشود

خبر ) جنرال سيمونيچ(ازاين واقعيت وسھم فعال سفيرروسھا درپارس 
 ماه 18سفيربرتانيه مدت . ده استميدھد که توسط شاه پارس اتخاذ ش

وزيرخارجه (کوشش ميکند تا ازطريق دپلوماتيک mرد پالمرستون 
را ازھمدستی روسيه دراين جنگ اقناع سازد که بطور ) علياحضرت
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اين نيزبيھوده . آشکاربا نظرات دشمنانه نسبت به انگليس اتخاذ شده است
س ازوساطت اوجھت است که ايليس رھبران خود را خبرميدھد ازاينکه پ

رفع سوئ تفاھم موجود بين شاه پارس وشھزاده مستقل ھرات، حکومت 
اجازه نميدھد تا حامل نامه او به ) افسرعضوھيئت او(پارس به ميجرتاد 

شاه کامران باشد؛ اومجبورميشود تاد را دراختيارپارسيان قراردھد تا اورا 
نتھای روسی تسليم به آنجا برسانند؛ بعباره ديگربه نظارت وکنترول اج

سفيربرتانوی ميافزايد که کونت سيمونيچ بصورت آشکار . داده ميشود
جنگ برضد ھرات را تشويق نموده، آمادگی و تمرکزسربازان درتھران 
را با شتاب تنظيم کرده وازجانب حکومت خويش انواع کمک وپشتيبانی 

دی را او ھمچنان وقايع بسيار ج. يکتعداد قطعات روسی را وعده ميدھد
پيشبينی ميکند که متوجه کشورش ميباشد، لذا ايليس به مقامات خود 

من اعتقاد راسخ دارم حکومت انگليس نميتواند توسعه : "مينويسد
امپراطوری پارس درمسيرافغانستان را اجازه دھد، بدون اينکه آرامش 

اين توسعه، نفوذ روسھا را تا آستانه . داخلی ھند برتانوی را درخطراندازد
امپراطوری ھند ما ميآورد؛ چون پارس نميخواھد يا جرات ندارد داخل 

يک اتحاد صادقانه با انگليس شود، سياست ما برای آينده بايد اين باشد که 
اورا نه بحيث يک مانع حمله بھند، بلکه اولين خطی درنظرگيريم که ازآن 

". فرمان حمله صادرخواھد شد  
 

ونز ای توماس مرا با اين معلومات يک مقاله بقلم م(mرد پالمرستون 
با اين ) ارزشمند درباره حقايق مربوط به اين مذاکرات آشنا ساخت

سياست اودرآنزمان ضد روسی : معلومات، متاثرنشده واقدامی نميکند
نبوده وپافشاری ميکند که درگذارشھای افسران خود درتھران، فقط وشايد 

د که نميتواند چيزی را توجيه بدون دليل، پيشگوئيھای محجوبانۀ را ميبين
لذا بدون ھدايت مانده، مجبورميشود تجديد تفکرنموده وببيند سياست . کند

انگليسھا بھنگام خدمتش درھند چه بوده تا بتواند حداقل اعتراضات 
کمزوری به محمد شاه نموده وھميشه بخاطر ارائه تشويشھايش سانسور 

.شی بازی کندشده، ايليس بيچاره نميداند درتھران چه نق  
 

سفيرروسيه برخfف، ھميشه جسورانه برسياست جنگی که اومشوره 
اوبا پشتيبانی : ميدھد پيشروی کرده وشاه را درجھت اجرای آن ميراند

حکومتش، جرات ھرکاری را داشته وھرخواھش اومنحيث فرمان توسط 
اگرmرد پالمرستون توسط ايليس فشار آورده . دربارتھران قبول ميشود
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د ميتوانست اعتراضاتی به کابينه سنت پطرزبورگ ارائه نمايد، که ميش
مونسيور دی نيسيلرود حقايق واضح مثل آفتاب را انکارکرده وتقريبا باثر 

تھديدات است که اوبه تقاضاھای دوامدارسفيرانگليس جواب ميدھد تا  
mرد با دوروئی روس . تفاھمی بين دوحکومت درمورد پارس بوجود آيد

ب خورده وآنرا امرنادرستی درنمايندگی خود درتھران ميداند که ھا فري
صدراعظم ازاين . ميبيند وضع اموربسيارخوب وقابل قدردانی است

ناراحت ميشود که ھنگاميکه اتحاد روسھا برای او بحيث يک بيfنس 
ضروری است، نميتواند فکرنموده، چشم خود را بچيزی بازکند وتوجه 

سازد که اورا متعجب ساخته وبرنامه ھای خود را بموضوعی معطوف 
.اورا مختل ميسازد  

 
مراسfت وزارت خارجه دراين مورد، چيزی بيشترازسرزنشھای نيست 

که mرد پالمرستون بعدا آنرا مفکوره ھای واھی مينامد که افسران او 
بارتباط جنرال سيمونيچ تصورکرده اند؛ جنابعالی ازايليس ميخواھد تا 

ن دپلومات عمل کرده و تمايfت اورا احترام نمايد، تا درھمآھنگی با آ
جائيکه باوارتباط ميگيرد، اوکامf راضی بوده وجھت اجرای نمايندگی 
مخفيانه به حکومت شاه درباره شرمساری تجاوز بيمورد اوبمقابل شاه 

خfصه، اوچيزی برای انتقال به ايليس . کامران، بايد باونمايانده شود
 محجوبانه بخاطرکمک اوبرای مfقات با يک شرير، ندارد، مگرمشوره

مسئلۀ که جنابعالی فھميدن آنرا لجوجانه رد ميکند؛ اوھيچ چيزرا نمی بيند 
زيرا مصمم است ازتصادم با روسيه جلوگيری کرده وميخواھد رابطه با 

آن قدرت را دروجه احسن نگھدارد تا اوجسارت خود درمورد تشويق شاه 
اما اين سياست محتاطانه نميتواند mرد . وچند سازدجھت تسخيرھرات را د

پالمرستون را ازعواقب گرفتاری ھائيکه خودش خلق کرده نجات داده و 
اوبه گفته ھای کابينه سنت . کامf با فريب اقدامات خويش پايان مييابد

پطرزبورگ باورداشته و ھنوزھم با درست بودن گزارشات سفيرخود در 
ايليس عاقبت انديش بايد تمام بدخلقی ھای . تھران بسيارمشکوک است

mرد پالمرستون را تحمل نموده وفراخوانده ميشود بخاطراينکه نتوانسته 
است حوادثی را جلوگيری کند که انکشاف آن نتيجه اعتماد بسيارزياد 

.رئيس او درمورد ادعاھای حکومت روسيه ميباشد  
 

نکه سياست او چه ضربتی mرد ھنوزتfش ميکند تا خود را گول بزند ازاي
باmی نفوذ انگليس درپارس وارد کرده است؛ بآنھم او متعاقبا يک مرد با 
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انرژی را انتخاب ميکند که دردشمنی با روسھا مشھور بوده وبتواند مقام 
ايم نيل مربوط به مدرسۀ دپلماتيک . سفيربرتانيه دردربارتھران را پرکند

وبرای او اصول اروپائی درقبال است که دروسط تfطم کامf خوش بوده 
 25اوپس ازگذراندن . نيازھای دپلوماسی پيچ وخمدارآسيا ناپديد ميشود

 به انگليس برگشته، سياست 1834سال درھند و پارس، درپايان سال 
حکومت خويش درمورد پارس را اززمان جلوس محمد شاه به تخت تائيد 

ی با اين مسئله می ننموده وازطريق مطبوعات، با تمام لجاجت انگليس
جنگد، با بيان اينکه درآنجا ضرورت نبود تا شمشيرازنيام کشيد تا نفوذ 

دسايس روسھا درتھران را برھم زد، فقط ضروربود انگليس بطورواضح 
مخالفت خود درمقابل جنگ با ھرات را برای شاه اعfن کند تا ازآمادگی 

بسيارآسان بنظر اين موضوع که . ھای بيشتربرای تھاجم خود داری کند
ميرسد تا mرد پالمرستون آنرا قبول ميکرد، درآخرمغز جنابعالی را درھم 
ميشکند، بآنھم آنرا بحيث آخرين وسيله نگھميدارد اگرشاه را بنحوديگری 
رام نشدنی ولجوج دريابد؛ چون اوميداند که ايم نيل بسياربيقرار و بيباک 

نماينده جديد . ه ايليس داده استبوده ودساتيراومشابه به آنھای ميباشد که ب
ميخواھد تا برنامه ھای جاه طلبانه شاه را ضعيف نموده ووساطت خود را 

دررفع سوئ تفاھم تقديم کند که بين پارس وھرات بوجود آمده است؛ 
خfصه، اوبيک تماشاگردسايس روسھا ادامه ميدھد، بدون اينکه بتواند 

ايم نيل نسبت به قبلی خود . يم کنديک کلمه با انرژی درمخالفت با آنھا تقد
زياد موفق نبوده، با قوت وشفافيت به حکومت خود شکايت نموده وتقاضا 

ميکند تا صfحيت اوتوسعه يابد تا بتواند دربعضی موارد قدرت عمل 
مگرmرد پالمرستون باونسخه ھای قبلی تمام جواباتی را می . داشته باشد

 mرد ھنوزنميتواند فکرخود را تغيرداده .فرستد که قبf به ايليس داده است
وابتکاری درجھت مخالفت شديد بمقابل روسھا نمايد، اوتfش ميکند تا 

mرد . صلحی را نگھدارد که آن قدرت، ميل کمی برای نگھداری آن دارد
پالمرستون درقدردانی امورات دپلوماتيک خود بسيارخوشبخت نميباشد، 

اقت کونت سيمونيچ درتھران تائيد چون وقتی اودرنامه ھای خود ازصد
mرد . ميکند، اين مرد نجيب، بی ايمانی درمراسfت خود را قبول ميکند

با آرامش تزلزل ناپذيرمنتظرجبران حکومت پارس بخاطربرخورد ميماند 
واين زمانی است که ايم نيل تضمين ميگيرد که شاه نميخواھد چيزی پس 

دن دساتيرخود را بتعويق انداخته بدھد؛ چون mرد پالمرستون عمدا فرستا
است، نماينده اش خود را با دستھای بسته، مانورھای ھميشه فعال روسيه 

.وقاطعيت شاه برای تسخيرھرات مخالف مييابد  
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چيزھائيکه ايليس و ايم نايل پيشبينی ميکردند باmخره بوقوع ميپيوندد؛ 

ھرات ميشوند؛  بميدان آمده ودرماه اکتوبرداخل وmيت 1837پارسيان در
اما بايد عfوه کرد که نمايندگی پرانرژی ايکه ايم نايل به شاه و به 

مسئوليت خود انجام ميدھد باعث بی تصميمی واحساس ترس درشورای 
 ماه قبل توسط جنرال 18وزيران شده وھم عدم تحقق وعده ھا که 

پارسيان . سيمونيچ داده شده است، سھمی بزرگی درانکشاف اوضاع دارد
يھوده انتظاروعده ھای مادی داده شده توسط روسيه بوده ودپلوماتھای ب

روسی که ملزم به تضمين نوشتاری بودند که حتما صورت ميگيرد، ازآن 
محمد شاه بيم وھراس برسر اين موضوع را درک . شانه خالی ميکردند

نموده وباعث تجديد تفکردرباره برنامه اش ميشود، چون اوميترسد که 
 اوخود را دراوج منازعه بيرون کشيده وجنگ ھرات باعث متحد قبلی

اما ھوشياری کونت سيمونيچ بر . روياروئی او وانگليس خواھد شد
مشکfت اوغلبه نموده وشاه بدون عاقبت انديشی بيمدان آمده وتصميم به 

تسخيرقلعه ميکند که بايد بآن حمله ميکرد؛ اما صدراعظم او، حاجی 
 و لجوج که وظيفۀ او رضائيت شاه است، از ميرزا آغاسی، يکمرد پير

اوبآسانی راضی ميشود که ارتش . تشريک اين احساسات بسياردوراست
پارسيان باmی ھرات سرمايه گذاری نمايد، اما بصورت مخفی وبفکر 

خود تصميم ميگيرد تا عمليات محاصره طوmنی شود تا روسھا قرارداد 
وعده کرده اند، چون اين تعھدات شفاھی را اجرا نمايند که دپلوماتھايش 

اين فيصله وزيرحل معمای . ھرگزصورت نميگيرد، شھرتسخيرنميشود
 25. است که اشخاص زيادی بيھوده کوشش نموده اند تا آنرا کشف نمايند

روزميتواند بيشترين مدتی باشد تا ھرات تسخيرشود؛ ولی اين محاصره 
  توسط وزيران و  ماه طول ميکشد، محمد شاه باکمال ناخوشی9مدت 

جنراmنش فريب داده ميشود، بيخبرازاينکه دربين ايشان کسانی است که 
بجانب انگليسھا ميfن داشته ومايل اند بدون تحقق برنامه تسخير، عقب 

اما حماقت وبی ظرفيتی افسران پارسی درھدايت عمليات . نشينی کنند
امی برنامه محاصره وتدابيرغيرعادی صدراعظم کافی بود تا باعث ناک

.شود  
 

درآنزمان روزنامه ھا اطمينان ميدادند واشخاص زيادی ھنوزفکرميکنند 
وقتی ارتش پارسيان بمقابل ھرات مارش کرد، تعداد زياد افسران روسھا 
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ھمراه آنھا بوده وھم اينکه ھرات توسط چندين افسرانگليسی دفاع ميشد؛ 
.وشن سازمدرھردومورد مبالغاتی وجود دارد که ميخواھم آنرا ر  

 
 بين انگليس وپارس عقد شده بود که اگرجنگ بين 1813درمعاھده 

پارسيان وافغانان بوقوع پيوندد، حکومت انگليس بيطرف ميماند، اما 
ما ديديم که . ميتواند ميانجيگری کند اگرتوسط ھردوجانب خواسته شود

 انگيس تا اينزمان دررابطه باين توافق، ناکام نشده است؛ اما اشتياق
روسھا برای مشوره دادن به پارسيان برای محاصره ايکه منافع انگليس 

را تھديد ميکند، گورنرجنرال را وادارميسازد تا توجه نموده وکاپيتان 
روزنامه ھای ھندی وانمود . ايلدريد پاتينگررا به دفاع ھرات ميفرستد

اين افسربا سفردرمجاورت آنشھر، بطورتصادفی داخل آنجا "ميسازند که 
و تشويق ميشود درحاليکه محاصره آغازگشته وبعدا به کمک ومشوره او 

قسمت اول اين ".  ماه مقاومت نمايند9 باشندگان ميتوانند حکومت انگليس،
کاپيتان پاتينگر توسط حکومت او و با يک رسالت . ادعا نادرست است

مخفی فرستاده ميشود، بھرات رسيده وبحيث يک طبيب ھندوتغيرقيافه 
 شاه کامران و وزير او از –که سرسپرده منافع انگليسھا ميباشد ميدھد 

اين . رسيدن اوخبرنداشتند تا اينکه ارتش شھررا سرمايه گذاری ميکند
لحظه توسط افسرانگليس انتخاب ميشود تا خدمات مسلکی خود را با  

انواع معاونت ازجانب حکومت خويش درساختن يک جبھه بمقابل 
اين پيشکش با مسرت پذيرفته ميشود، . ن تقديم کندپارسيان به شاه کامرا

مگرھنوزمطابق صfحديد روسای ھرات، ھنوز باشندگان واقعا خبر 
ندارند که اين طبيب ھندو يک افسرانگليس ميباشد، تا اينکه ايم نيل در 

ازاين لحظه کاپيتان پاتينگريونيفورم نظامی .  به آنجا ميرسد1838مارچ 
او يگانه . fش نميکند خود را مخفی نگھداردخويش را پوشيده وديگرت

انگليسی است که درجريان تمام دوران محاصره وجود دارد؛ اما بايد 
افزود که ميجر تاد و يکتعداد افسران ديگر که مانند اومربوط به سفارت 
پارسيان بودند، با پرچم متارکه، چندين بارداخل شھرشده وميتوان فرض 

درتقويه فيصله يارمحمد خان درادامه دفاع کرد که مشوره اين افسران 
.موثربوده است  

 
بارتباط افسران روسی، حتی يکنفرھم درارتش پارسيان وجود نداشت، 

چون سرتيپ سامسون خان دارای منشای روسی را نميتوان چنين درنظر 
گرفت؛ اوبرای چندين سال درپارس زندگی کرده، استفاده از عفو داده 
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يه درمورد فراريان را که شامل اونيزميشد، شده توسط امپراطورروس
نپذيرفته وبه روسيه نميرود، سامسون خان بيشتريک پارسی است تا يک 

درپھلوی . روسی، چنانکه تمام کسانيکه اورا ميشناختند، تصديق کرده اند
آن، دانش نظامی اوبسيارمتوسط بود تا بتواند باmی عمليات پارسيان نفوذ 

اودرارتش روسيه ھرگزباmترازيک سرجنت کند، چون درجه نظامی 
بھنگام محاصره، اوفرمانده قطعۀ پارسی . متصدی سواره نبوده است

 صد 8 يا 7کلديان، ارمنيان وعيسويان نيسطوری بود که درآن حدود 
نفرفراری وجود داشتند که تقريبا تمام ايشان سربازان عادی بودند؛ 

ه وقسمت اعظم آنھا مدتھا يکتعداد بسيارکم اينھا سرجنت وسرجوخه بود
قبل، زمانی به پارس آمده بودند که ھيچ سوالی درمورد محاصره ھرات 

 متعاقب نمايندگی حکومت 1839اين فراريان درسال . (وجود نداشت
برتانيه نجات يافته وبه امپراطورروسيه تسليم داده ميشوند که اين حادثه 

 با درنظرداشت شاه. باعث تصادم جديدی بين روسيه و پارس ميشود
رسالت مھمان نوازی، تسليم دادن اين فراريان روسی را رد ميکند، اما 

امپراطورنيکوmس درھمان لحظات، ازوmيات ماورای قفقازخويش بازديد 
نموده وبه ايروان ميرسد؛ محمد شاه پسربزرگش ناصرالدين ميرزا را 

عدا به شاه کونت سيمونيچ ب. ميفرستد تا ازاعليحضرت روسی قدردانی کند
اعfم ميدارد اگراوفراريان روسی را مسترد نميکرد، وارث تخت 

پارسيان بحيث گروگان درروسيه نگھداشته ميشد؛ لذا شاه چارۀ ديگری 
.)نداشت جزاينکه باين گزينه، رضايت دھد  

 
 کلونل بليرمبرگ، انجنيرروسی شامل -ھمچنان نميتوان گفت که ليتنانت
. وی ھيئت کونت سيمونيچ را تشکيل ميدادارتش پارسی بود، چون اوعض

اين درست است که اين دوافسرعالی مقام بصورت فعال درامورات ھرات 
 آنھا ظاھرا عمليات محاصره -دخيل بودند، اما دريک مفھوم دپلوماتيک؛ 

.را ھدايت نکرده وموقف آنھا فقط مشاوريت ميباشد  
 

، جنرال بوروفسکی يکی ازآنھا: دوافسرديگراروپائی درخدمت شاه بودند
لھستانی وتبعه روسی، با حمايه داده شده باو توسط انگليسھا، با اين درجه 

درارتش پارسيان پيش ميرود، اما اوھرگزدرھيچ قسمت اروپا خدمت 
ننموده ودارای ھيچگونه تجربه نظامی نميباشد؛ گفته ميشود که اودليربوده 

ک محاصره را ھدايت است، اما شجاعت بتنھائی کافی نيست تا عمليات ي
.کرد  
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ديگری جنرال سيمينيايو که درآنزمان کلونل انجنيری، تبعه ساردينيائی 

ويک افسرسابق امپراطوری، خدمت کننده درارتش شاه بحيث يک 
 مادرش فرانسوی ومتولد سنت تروپيز و پدرش از –فرانسوی مياشد 
 بمنافع انگليسھا جنرال سيمينيايو را متھم به خدمت. نايس بوده است

روسيه ميکردند، چون اووظيفه خويش را اجرا ميکرد؛ باوجوديکه آنھا 
موقعيت عالی داشتند وقتی کمپاين بمقابل ھرات آغازميشود، اين افسر 

بآنھم درپارس، وظيفه چيزی . رابطه بسيارخراب با کونت سيمونيچ دارد
است که ھميشه پس ازمنافع شخصی قرارداشته ودراينجا ھيچ چيزی 

ت انگيز دراين حقيقت وجود ندارد که شک بزرگ انگليسھا درمورد شگف
.برخورد کلونل بيطرفانه بوده باشد  

 
کونت سيمونيچ و ايم نيل درتھران باقی ميمانند، اما ھرکدام يک افسر 

گوت مترجم روسی و . سفارت خويش را به قرارگاه شاھی اعزام ميکنند
خود، جنگ قلمی فعالی را ستودارت کلونل انگليسی با پيروی ازروسای 

برای گوت، يک افسرسواره ازقوم خودش بنام ويتکوويچ . پيش ميبرند
بوده ودرچندين ) ترکستان(داده ميشود که دارای استعداد خوبی درتاتار

او با چندين زبان ولھجه شرقی با . ھيئت با موفقيت استخدام شده بوده است
، طوريکه بعدا روانی صحبت نموده وحکومتش اورا موظف ميسازد

.خواھيم ديد، راھھای نفوذ روسھا درافغانستان را آماده وھموارسازد  
 

دربين اشراف يا نجبای پارسی، تعداد بيشمارکسانی وجود دارد که شاه به 
آنھا بخشھای مختلف فرماندھی سربازانش را ميسپارد، اما ھيچيک از 

ا ھدايت عملی ايشان، قابليت وتوانائی قرارگاه سازی برای يک ارتش وي
اعليحضرت مجبورميشود تا کلونل سيمينيايو . عمليات محاصره را ندارند

را به وظيفه رئيس ستاد ومديرتوپخانه وانجنيری تعين کند که ازھمان 
وھله اول، باعث بروزحسادت ومخالفت افسران پارسی ميشود، که در 

دامات پھلوی آن، اجنت ھای روسی وانگليسی نيزرنجيده ميشوند، چون اق
روسھا اولين کسانی اند که تfش . اومخالف سياست و يا روند آنھا است

ميکنند ذھنيت شاه ووزيرش را درمورد اوجريحه دارسازند، با بيان اينکه 
کلونل مfقاتھای با کلونل ستودارت داشته که ناشايستگی بزرگی بچشم 

ت کونت سيمونيچ ميباشد، اما وقتی حمfت شروع ميشود، حقايق ثاب
ميسازد که کلونل سيمينيايو يک مرد با وفا وصادق بوده، با نگھداری 
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روابط با تمام جوانب، وظيفه خويش را بدون درنظرداشت ھرمfحظۀ 
متاسفانه حکومت پارسی باين افواھات وشايعات گوش داده . انجام ميدھد

وچنين ضعفی باعث ميشود تمام خوبيھای را که ميتوانست ازھمکاری 
.افسردرادامه محاصره بدست آيد، نابود سازدفعال اين   

 
ارتش پارسی به بسيارآھستگی به ھرات پيشروی کرده وازآغازيک جنگ 

منظم بمقابل ترکمنھا، يامودھا وگوکلنھا قبل ازرسيدن به منزل آخری ابا 
ميورزد؛ تا اينکه بپای ديوارھای غوريان ميرسد، يک قلعه گارنيزون شده 

 ميلی غرب ھرات دروسط يک 35ان، واقع درتوسط سربازان شاه کامر
 ھزارنفربوده وبا 35 تا 34جلگه بزرگ بعرض ده ميل که تعداد آن بين 

کلونل سيمينيايو به ارتش فرمان . توپخانه ومھمات جنگی مجھزميباشد
ميدھد بفاصله يک فيرتوپ ازقلعه دراراضی ای قرارگاه سازند که درپناه 

پس ازعfمه گذاری . يھا پوشيده ميشودتپه ھا قرارداشته وتوسط برآمدگ
قرارگاه برای ھردسته، اوجھت اکتشاف نزديکتر بطرف شھر رفته وبا 
آتش تيز تيراندازھا مواجه ميگردد، اما به بررسی محل ادامه داده وپس 
ازتحقق اين وظيفه، بفاصله کوتاھی ازقرارگاه عقب رفته وکروکی پfن 

لذا طوريکه برنامه ريزی .  استرا ترسيم ميکند که برای حمله مطلوب
شده است، قطعات ديگرارتش رسيده وھمراه با آنھا اجنت روسی، گوت 

که با ھرفرصتی، درجستجوی رنجانيدن کلونل است، با فرياد بلند مخالف 
اين "روسی فرياد ميکند . نقطۀ ميباشد که برای قرارگاه انتخاب شده است

مقابل خنجرافغانھا قرارداده اند؛ خيانت آميزاست که ما را اينقدرنزديک در
اوميخواھد که گلوی ما قطع شود؛ او به انگليسھا فروخته شده است،وغيره 

سرآسيمگی وجنجال بزرگ به راه افتاده وبدگوئيھای زيادی به ". وغيره
قاطران ھنوز زيربارباقی مانده وھرکسی مصروف . کلونل پرتاب ميشود

 اينکه رسيدن شاه با اين اقدامات انتقال محموله بجاھای ديگرميشود، تا
روسای پارسی شکايت خويش را با . غيرمنظم نقطۀ پايان ميگذارد

جمfت تلخ اظھارميدارند، اما شاه ازجھالت ايشان باخبرميباشد، چون 
دانش نظامی اوکه توسط افسران فرانسوی وانگليسی ھدايت ميشد، باعث 

 به قلۀ تپه ھای مجاور ميشود تا قضاوت درستی ازاوضاع نمايد؛ اوخودش
قرارگاه ميرود تا موقعيت موضع را معلوم نموده ودريک نگاه متوجه 

ميشود که نقطه انتخاب شده توسط سيمينيايو يکی ازمطلوبترين ميباشد، 
لذا شاه موضع تعين شده . چون فيرھای دشمن ازباmی قرارگاه ميگذرد

ه حادثه رخ داده است، توسط سيمينيايو را نگھداشته وبيخبرازاينکه قبf چ
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پس ازتقريبا نيم ساعت بغرض گفتگوبا آمران قطعات رفته و با شيوه 
پfن حمله کلونل سه نقطه را نشان ميدھد که در . معمول استقبال ميشود

اما يکی در : ھريک اميدواری خوبی برای پيروزی سريع وجود دارد
ن قرارگاه عقب قله تپه ھای انتخاب شده است که درمقابل آن سربازا

شاه به سيمينيايو . قرارداشته وازآنجا ميfن زمين بطرف محل ميباشد
و باو " خوب، بعدا اين تو ھستی که حمله را ھدايت ميکنی"ميگويد، 

ھدايات تحريری ميدھد تا کلونل ھای چھارقطعه فورا تحت فرماندھی 
اين چھارقطعه شامل . کلونل قرارگرفته ودرھمه چيزازاواطاعت کنند

) نام يک قبيله(وقراگوزلو ) نام يک ناحيه( خانی، خاصه، دماوند -ادربھ
وشاخه ھای ) سبدھای سيمی(اين سربازان درساختمان گابيونھا . ميباشند

پرکاری ضروری استخدام شده ودرشب بعدی، سيمينيايو به کندن خندق 
ھای خود آغازميکند، اما بخاطر جلوگيری ازخطرات، کمترين شک و 

روسای پارسی که فرمان داشتند حمfت ديگری را . ردترديدی ندا
سازمان دھند، بصورت ميتوديک ودرسکوت مثل کلونل پيشروی نمی 

کنند، لذا موضع ايشان برای محاصره شدگان کشف شده وغوريانی ھای 
محاصره شده با آتش تفنگ جواب ميدھند که تعداد زياد پارسيان بزودی 

ی پارسيان بد قرارداشته، فيرھا از توپھا. ازميدان رزم خارج ميشوند
باmی شھربارتفاع زياد گذشته وپس ازطی انحنا، دروسط قطعات 

سيمينيايو ميافتد؛ بآنھم پس ازاتخاذ بعضی تدابير، او با خندقھای خود 
پfن اوتقسيم قطعه اش بدو بخش است تا بيک زاويه . پيشروی ميکند

نھدم سازد؛ وقتی خندق سنگر واستحکامات حمله کرده وميخواھد آنرا م
بجائی ميرسد که بايد دوبخش جدا شوند، آنھا بايد آتشبار خود را بيک 

 روسی، سامسون -اما سرتيپ نيمه. فاصله مناسب ازھمديگرميساختند
خان، ازقطعه بھادرخانی، که فرماندھی بخش دومی باوسپرده شده است، 

يشرو را با بودن لجوجانه تصميم ميگيرد درجای خود باقی مانده وزاويه پ
.دريک فاصله مساوی از نقطه آتش يکی ازقطعاتش داغان ميسازد  

 
مشاوراودراينمورد يک تفنگداراست، مثل اويک فراری ازخدمت روسھا، 
که متيقين است فيرتوپ بريک نشانه ازيک فاصله کوتاه نميتواند سوراخ 

ثر ايجاد کند، چون پس ازاصابت بديواربزمين ميافتد، جھت تخريب مو
من اين . ضرور است تا قدرت بزرگتردريک مسيرطوmنی تر فير گردد

جزئيات خارج ازموضوع را تذکرميدھم، فقط بخاطرنشاندادن بيخبری 
کلونل . جنراmن پارسی بصورت عام وسامسون خان بصورت خاص
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اگراو (سيمينيايو پس ازتصريح موضوعات به افسرش وتھديد عقب نشينی
، درآخربخواست خود دست يافته ومسئوليت )با اين لجاجت اصرارکند

بارتباط عمليات خودش، اوبخندقھای خود . تمام برخوردش را باوميگذارد
ادامه ميدھد تا بتواند توپھای خود را درنقطۀ قراردھد که درآغازتعين 

.نموده است  
 

سامسون خان منفذ پنجره دارآتشبارخود را با قطعات چوبی پرشده با خاک 
ه با فيراولين آتش به پارچه ھا تقسيم شده و ده نفرآنھا صبح اعمارميکند ک

 رسيده وآتشبارش 50 يا 45ھنگام کشته ميشوند؛ تعداد تلفات او بزودی به 
اين امراورا مجبورميسازد نظرسيمينيايو . کامf درفضای بازقرارميگيرد

.را قبول نموده ويک آتشبارتازه درمحل مناسب اعمارکند  
 

 اين جزئيات فرعی محاصره ھرات پراگنده ميسازم، اگرمن خود را با
باين علت نيست که اينھا دارای اھميت واقعی نيستند، بلکه ميخواھم موانع 

واقعی را ارائه نمايم که توسط پارسيان، انگليسھا وروسھا درھرقدم 
بوجود آمده ومانع کلونل سيمينيايو ميشود که بتنھائی درتعقيب جنگی 

سامسون خان، بحيث . ن عجله براه انداخته شده استصادق است که با چنا
يک فراری روسی، باmی سربازان نفوذ داشته و يکی ازمجرب ترين 

چيزيکه درباm توضيح شد يک . جنرالھای محمد شاه محسوب ميشود
برداشت درست ازظرفيت اوداده وخواننده ميتواند تصوری ازھمرزمان 

از نطقه نظردانش و شجاعت پارسی اش داشته باشند که نسبت به او 
.دردرجه دوم قرارداشتند  

 
کلونل سيمينيايو بسرعت به خندقھا ويا يک نتيجه پيشروی نميکند، چون 
فرماندھان ديگر، آتشبارھای خود را بفاصله زيادی ازآنجا مستقر ساخته 
اند؛ اما ازنقطه نظراقدامات قناعت بخش، او پس ازچند روز کار دشوار 

آتشبارھای . ی قلعه ميرسد وآنھم بدون تلفات حتی يکنفر يارد540بفاصله 
اوبربنياد قواعد معمولی انجنيری ساخته شده، آماده گرديده واو به شاه از 
ساعتی خبرميدھد که آتش خود را بازنموده ومحمد شاه که مشتاق اثرات 
. آن است، درارتفاعات ھمجوارموضع ميگيرد تا نمائی خوبی داشته باشد

موفقيت بدست ) طوريکه متوقع است(ازموضع توانمند خود سيمينيايو 
برج بزرگ درزاويه راه داده و آتش گلوله کمانه دار بزودی : ميآورد

برجھای کوچکتررا تخريب ميکند که درامتداد آن قرارداشته وقسمت 
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محمد شاه که در جنگھای . باmئی ديوارھا را يکی بديگری وصل ميکند
درمحاصره ھای زيادی حاضربوده است، مقابل روسيه خدمت کرده و

ھيچوقت چيزی مثل اين را شاھد نبوده ووقتی نتيجه آتش را ميبيند، بانگ 
افغانھا که ". فقط امروزفھميدم چه کاری ميتوان با توپخانه کرد"ميزند، 

نسبت به شاه کمترمتعجب نشده بودند، با عواقب فاجعه بارتسخيرشھر 
که درنزديک زاويه سنگرواستحکامات توسط حمله ھشدارشده، پرچم متار

آويزان نموده وبا فرمان قطع آتش توسط سيمينيايو، آنھا بباmی شکستگی 
پس ازدوساعت، سردار . برآمده واعfن ميکنند که با احتياط تسليم شوند

شيرمحمد خان برادريارمحمد خان که فرمانده شھراست، بنزد شاه آمده و 
ربازان پارسی درعين روزغوريان را اطاعت خويش را ابرازميدارند؛ س

گرفته، ارتش آنھا برای محاصره ھرات پيشروی نموده وبپای ديوارھای 
سردارشيرمحمد خان ازقرارگاه به برادرش . شھردرآغازنومبر ميرسند

نوشته، ازدmيل تسليمی غوريان معلومات داده، باو مشوره ميدھد که با 
درمقابل ارتش پارسی ادامه يک تصادم طوmنی با وسايل دفاع ناکافی 

 48دراينجا يک افسراروپائی وجود دارد که ميتواند در"نداده و ميگويد، 
اوھمچنان ميگويد که دراصرار بر ". ساعت ھرات را بخاک يکسان سازد

مقاومت، فقط ميتواند منطقۀ خود را خراب وبدبختی بزرگی برای خود 
 سخاوت محمد شاه انداخته ببارآورد؛ لذا برای او بھتراست  تا خود را به

يارمحمد با خشم به اوجواب ميدھد، . ودروازه ھای شھررا بروی اوبازکند
برای توبسيارخوب ميبود اگرميدانستی چطوربايد درسنگرودردفاع قلعۀ "

اما من، تا وقتی . بميری که من به مواظبت توگذاشتم، تا بمن مشوره بدھی
دردست من ويک نفس دربدن يک گلوله برای فيرباقی بماند، يک شمشير

من ھرات را : من، ھرگزدرمقابل قاجارھا سرخود را خم نخواھم کرد
تسليم نميکنم تا زمانيکه دندانھای مرا که بفرمان عباس ميرزا درمشھد از 

اگرتا آنوقت بخت جنگ برضد من پيش . سرم کشيده بودند تعويض ننمايند
اوحرف ". جات يابمرفت، من ميدانم با مردن درسنگرچطورازبيعزتی ن

 ماه، يکی ازبھترين 9خود را نگھداشته و دفاع قھرمانانۀ او در جريان 
.شاھکارھای نظامی تاريخ معاصردرآسياست  
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  منظروموقعيت ھرات– 17فصل 
 

ھرات، سيما وموقعيت شھر، استحکامات وماحول آن، حمله پارسيان برحومه ھای شھر، پfن 
وچيھای پارسيان، دسايس نھانی و بيقاعدگی ميرزا آغاسی، وسايل حمله کلونل سيمينيايو، پ

جلوگيری از پيروزی توسط او، توطئه درھرات بطرفداری پارسيان، کشف توطئه، توپ 
ھيوm، خيانت ومرگ ميرزا نقی، برخورد برجسته کلونل سيمينيايو، بزدلی محب علی خان، 

ختن حاجی خان توسط افغانھا، قحطی عدم سھمگيری کلونل سيمينيايو درعمليات، متعجب سا
تدارکات درقرارگاه افغانھا، محروميت دشمن درھرات، مشکfت موضع آنھا، فرار جfل 

الدين ميرزا وشمس الدين به پارسيان، رسيدن ايم نيل به قرارگاه پارسيان، اقدامات آن وزير، 
با حکومت پارسيان، توقيف ياد داشتھای دپلوماتيک بين روسھا وانگليسھا، قطع ارتباط ايم نيل 

. قاصد او، برخورد ايم نيل درقرارگاه پارسيان، عزيمت اوبطرف تاوريس  

 
+ + + 

 
فرض ميشود شھرمستحکم ھرات توسط الکساندربزرگ بنياد نھاده شده و 

 ميل درشمال وجنوب است تا اينکه بجانب 3.5بشکل چھارگوشه بطول 
اگرحومه ھای آن شامل وسعت آن بسياربزرگ ميبود . شرق وغرب باشد

شھرميشد، بخصوص قسمت ھايکه درغرب شھروماورای دروازه عراق 
امتداد دارد؛ تمام اين حومه ھا قسما با مخروبه ھا وباغ ھای متعدد 

ديوارشھراستحکام . ديواردار بفاصله يک فيرتوپ ازشھرپوشيده شده اند
ا احاطه ضخيم و ساخته شده ازخاکی است که ازداخل شھرآورده شده، آنر

ارتفاع اين استحکامات درھمه جا يکسان نيست، . نموده ودفاع آنرا ميسازد
بوده وازداخل توسط پشتھای خشتی }  متر27{ فت90اما اوسط آن حدود 

دور از }  متر100حدود { يارد108خاک نيزبفاصله . تقويه شده است
خندق گرفته شده ودرساختمان اين استحکامات بکاررفته که گل رس 

اين استحکامات، منظرۀ . خالص بوده وفوق العاده محکم ميباشد) السف(
يک تپه طويل بدور شھررا بوجود ميآورد که درقلۀ آن يک ديوار ضخيم 

قراردارد، با برجھای مدور در کنار و }  متر10حدود { فت32بارتفاع 
پرده ھا يا جدارھای وصل کننده يکی بديگری، با روزنه ھای ديدبانی يا 

 برای تيراندازھا؛ فقط دربرجھای بسيارعظيم و بزرگ در کنج تيرکشھا
.ھاست که توپھا جا بجا ونصب شده اند  

 
اگربصورت عام گفته شود، زمين ازکنارخندق بطرف حومه ھا بشعاع 

 8دارای خصلت باتfقی است؛ آب بعمق }  متر229حدود { ياردی250
 ميfن  فت يافت ميشود، بخصوص درجانب جنوبی شھر، چون10الی 
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جويبارھا که ھمه از شرق بطرف . عمومی زمين ازشمال بجنوب است
غرب جريان دارند، ماحول را آبياری وخندق را پرميکند؛ اين جريانھا 

ازجانب جنوبی مقابل برج بزرگی جريان ميکند که کنج محل را ساخته و 
وقتی پارسيان به ھرات رسيدند، نزديکترين . بنام برج خاکسترياد ميشود

 تاکستان عظيم ومزارع –ومه ھا قويا پوشيده ازدرختان انبوه بوده است ح
ُوسيع سپيدار، بيد، سرو و بيشترازھمه صنوبرکه باغ شاه را پرنموده ودر 

.کنارھای جادۀ امتداد يافته بطول يک ميل تا دروازه شھرقراردارد  
 

د، بفاصلۀ نيم فيرتوپ درجنوب شھر، يک کانال وجود دارد با سراشيبی تن
آبياری شده توسط ھريرود که چھارميل ازشھرفاصله داشته ودرباmی اين 

کانال تعداد زياد آسياب ھا وجود دارد؛ اين کانال فقط درچند نقطه قابل 
عبوراست که درفواصل مختلف پلھای کوچکی باmی آن اعمارشده وھر 

.يک دارای يک کمان يا طاق ميباشد  
 

ِدرشمال آن، نزديک دروازه ملک . دپنج دروازه به شھرھرات وجود دار
 که تقريبا بھمديگر – ارگ نو وارگ کھنه –يا مشھد، دو ارگ وجود دارد 

اولی بردومی فرماندھی نموده ودرآن برجھای مدور و . وصل ميباشند
.عظيمی وجود دارد وبحيث قصرشاه کامران خدمت ميکند  

 
از }  متر1143{ يارد1250ھمچنان درشمال، موازی به ديوارھا وحدود 

 بنگی وجود داشته و برآمدگيھای آنجانب را -آنھا، تپه ھای طويل تاله
درپشت اين تپه ھا يکی اززيباترين مسجدھای اعمارشده درآسيا . ميسازد

 مناراحاطه شده وازقله ھای آن ميتوان داخل شھررا 9توسط : ايستاده است
-ی است؛ تاله پوند12مشاھده کرد که فاصله آن حدود طويلترين تيررسی 

.بنگی که بحيث قبرستان استفاده ميشود، بلندترين آنھاست  
 

محمد شاه قرارگاه خويش را حدود يک ونيم ميل درجنوب شھر، درساحل 
راست کانال بزرگ که فوقا ذکرشد، برقرارساخته وبمجرديکه سربازانش 

. ميرسد، فرمان ميدھد که محل را ازتمام جوانب سرمايه گذاری کنند
آن کارمشکل نميباشد، چون تعداد پارسيان بيش از ده برابرافغانھا اجرای 

آنھا خود را با اين تعداد کم .  ھزارمرد برای دفاع دارند4ميباشد که فقط 
محدود ساختند تا تدارکات خويش را صرفه جوئی نمايند که مدتھا قبل آنرا 

.ذخيره نموده و پيشبين حمfتی بودند که حاm بايد دفع نمايند  
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اولين روزيکه پارسيان به شھرحمله ميکنند، افغانھا ازاشغال حومه ھا با 

دليری و لجاجت دفاع مينمايند؛ چون ضروراست تمام آنھا را ازخانه 
ھايشان بيرون کرد؛ کوچکترين دسته درختان يا توته ديوارھا پوششی 
است که آنھا با آمادگی زياد استفاده کرده وازآنجا کشنده ترين آتش را 

توپخانه پارسيان ديگربرای سربازيا پياده . باmی مھاجمان پيش ميبرند
پارسی کارنميدھد جزخراب کردن برجھا وپوشش راھھای که ازآنھا آتش 

افغانھا دارای چند کاليبرسنگين بوده، در . سه برابرتفنگ بيرون ميشود
باmی برجھای بزرگ نصب گرديده وآتش اين تفنگھا دربرگيرنده حمله به 

باوجوديکه گرمی آنھا . ناحھا است که باعث ضايعات عظيمی ميشودج
فروکش نکرده وپيشرفت آنھا خوب ميباشد، افغانھا بھنگام شام وبا ترس 

اينکه موضع آنھا دورخورده وارتباطات آنھا قطع شود، عقب نشينی نموده 
و حومه ھا را به پارسيان ميگذارند که آنھا فورا شھر را احاطه کرده و 

.ی موضع ميگيرند تا ازآتش بدون وقفه استحکامات درامان باشندطور  
 

کلونل سيمينيايو بعدا اکتشاف محتاطانۀ ازاستحکامات انجام نموده، پfن 
دراين نقشه نشانداده ميشود . حمله را ترسيم وصبح بعد به شاه تقديم ميکند

که بھترين نقطۀ پيشروی، برج بزرگ کنارشھراست که بنام برج خواجه 
} دوربين{عبدالحميد ياد شده وازآن فرصت بررسی جلو شھررا با شيشه

شاه فکرميکند که پfن بسيارعالی .  بنگی داشته است-ازمناره ھای تاله
است؛ اما چنين است دودلی اين بيچاره وآنقدرقوی است دسايس طرفداران 

انگليسی که ھيچوقت بآن عمل نکرده وحمله برای مدت نامعينی بتعويق 
.خته ميشوداندا  

 
شاه ازرنجش فرماندھان مختلف پارسی ترسيده و با بطالت مغرورانه 

حرکت ميکند، آنھا ھدايت توسط يک اروپائی را رد نموده و وعده می 
 روزتسخير 8کنند، اگراجازۀ عمل بايشان داده شود، ميتوانند شھررا در

وغين و اين ھمچشمی دربين ليتنانت ھا که خود را با سوگند ھای در. کنند
اظھارات ميان تھی جانسپاری آراسته ميکنند، باعث ميشود تا شاه فکرکند 

که نبايد ايشان را دلسرد ساخت؛ چون ھريک اظھارميکنند بيش ازھمه 
شجاعتر و عاقلترميباشند، اوھريک را درفرماندھی اش مستقل ساخته و 

: فرمان ميدھد ھريک مواضعی مطابق ذوق خود درنقطۀ اتخاذ کند
.ات آنھا ھم آھنگ نبوده وھريک جداگانه عمل ميکنندعملي  
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ھمه چيز : عواقب اين تنظيم باورنکردنی درواقعيت بسياراندوھناک است

درخندقھا تصادفی اجرا ميشود، باستثنای اينکه گفته شود آنھا فقط روی 
يک نقطه توافق کردند که بزرگترين سروصدای ممکن را بدون رسيدن 

توپخانه بدون قضاوت بصدا درآمده وفيرھای . دازندبه ھيچ نتيجۀ براه ان
خود را درنقاطی ازاستحکامات ضايع ميسازند که تمام توپھای دنيا نمی 

اولين عمليات درھرخندق تfشی است برای پائين . تواند آنرا تخريب کند
آوردن برج وجدارھای باmی استحکامات، قبل ازاينکه فکرکنند چطور 

برای عبورازآن، جنرالھای پارسی نميتوانند : نمايندميتوانند ازخندق عبور
شيمای روشنتری بجزازقطع آب مشوره دھند؛ لذا آنھا بند را شکستانده و 
ميگذارند که خشک شود، اين عمل عمدتا بنفع افغان ھا است که ھيچکس 
نميتواند ازشھرداخل وخارج شود باستثنای دروازه ھا که پوشانيده شده و 

نزمان آنھا بطورثابت پارسيان را با غافلگيری درتمام ازاي. مسدود است
نقاط بستوه ميآورند، يعنی بزرگترين مفاد خروج ودخول به آنھا توسط 

.دشمنان ايشان داده ميشود  
 

باوجوديکه عمليات منفصل وتابع ھوس يکتعداد فرماندھان درخندق ھا 
امی، است، حاجی ميرزا آغاسی، يک مfی پير وکامf بيخبرازدانش نظ

سمتدھی اساسی محاصره را بخود اختصاص ميدھد؛ ھدف اوطوريکه 
قبf گفته شد، تمديد آن تا زمانی است که مبارزه دپلوماتيک او درمورد 

اما ازاينکه شاه درآنزمان با . مقابله روسھا وانگليسھا به نتيجه برسد
ا استدmلھای او قانع نشده وبه جنرالھا فشارميآورد تا ھرچه زودترشھرر

 فرمان مخفی ميدھد تا دراينمورد -تسخيرکنند، صدراعظم بايشان ضد
اقدامی بعمل نياورند؛ لذا آنھا بدون ھدف ميجنگند؛ افراد بدون ضرورت 

.تلف گرديده وخيانت نظم وفرمان روزميباشد  
 

کلونل سيمينيايو ازاين دسايس بيخبربوده وبتنھائی عمليات خويش را در 
روازه کندھار با قاطعيت ھميشگی خود به پيش جانب داده شده به او درد

ميبرد ، اما صدراعظم وسايلی بکارميبندد تا بھترين تدابيراورا فلج سازد 
يعنی ازطريق انتساب ھمکارانی ازافسران پارسی که فرمان اورا اجرا 

ازطرف ديگر، حاجی ميرزا آغاسی، ھزاران کارنامعقول ديگر . نکنند
مغزفاسد عمل ميکند نسبت باينکه فرمانده مرتکب شده وبيشترمانند يک 

حقايق زيرفقط تفکربيقاعدۀ اورا نشان ميدھد؛ تمام اينھا . يک ارتش باشد
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 لذا فقط –ُشرح وقايع بترتيب تاريخ بوده وچندين کتاب را پرخواھد کرد 
.چند مورد آن ذکرميشود  

 
رنداشته، دو يا سه فرمانده خندقھا، باندازۀ قدرتمند ميباشند که ترسی ازوزي

حتی دشمن اوبوده وکارھای خود را با گرمی وآمادگی بخاطريک حمله به 
پيش ميبرند؛ اما ضرورت دارند تا انحرافی درجھت آنھا توسط سربازانی 

اين انحراف توسط حاجی . آورده شود که درخندقھای ديگرقراردارند
ا را منع ميرزا آغاسی با لجاجت بآنھا وعده داده ميشود، اما اومخفيانه آنھ

ميکند تا مقاصد ايشان اجرا نشود؛ لذا افراديکه دmورانه حمله ميکردند 
خود را فاش وخيانت شده يافته، توسط افغان ھا شکست خورده وتfش 

.ديگری برای موفقيت درآينده نميکنند  
 

زمان ديگری درلحظۀ حمله، نيازبه مھمات بوده و يا گلولۀ توپھا وتفنگھا 
امرچندين باردرخندقی رخ ميدھد که فرمانده آن شھزاده اين . خالی ميباشد

صفت دولت ميباشد؛ بآنھم اودلسرد نشده وپس ازاتخاذ ترتيبات ضروری، 
به صدراعظم جھت اجازه حملۀ درخواست ميکند که ميتواند به قلب شھر 

درخواست اوقبول ميشود، اما يک شرط بآن عfوه ميشود که او . برسد
اوبه شھزاده .  نموده واوm يک آزمايش صورت گيردنبايد به چانس اعتماد

اگرموفق شدی، زياد پيش نرفته وپس ازيک درگيری مختصر "ميگويد، 
عقب نشينی کن؛ با دانستن اينکه تو درموقف برتری ھستی، قناعت کن؛ 

شھزادۀ دmوربيھوده ميگويد که ". ما بعدا خواھيم ديد که قاطعانه چه کنيم
زکارھای اند که درخندق اوصورت گرفته ويک افغانھا کامf بيخبرا

آزمايش ساده فقط کارھای اورا افشا ساخته وآنھا را وادارميسازد تا کار 
وزير با . ھای ديگری انجام دھند که موثريت ما را کامf خنثی سازند

قاطعيت او بيحرکت مانده واين افسربا روحيه مجبورميشود تا اميدھای 
از .  خويش ومتمايزساختن خود ثابت سازدخويش را درخدمت به حاکمان

آنزمان دسيسه سازان، جانفشانی اورا با معطل کردن مھمات ومرميھای 
ضروری برای عمليات اوضايع ميسازند؛ حاجی ميرزا آغاسی ميگويد که 

اوفقط آنقدردارد که برای دفاع قرارگاه شاه ضروراست، با سردی می 
م دھی که ميتوانی، اين وظيفه تو توبايد بھترين چيزی را انجا"افزايد، 

با گرفتن اين جواب، شھزاده صفت دولت و روسای ديگری که ". است
 -مثل اوبودند، ھزاران توپ را ازمخروبه ھای قبرھای مرمرين درتاله
بنگی بيرون ميکنند، اما پس ازاينکه آنھا سربازان خويش را بتمام آن 
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 فيرآنھا برای اين کارھا سوق ميدھند، ازپرداخت پودرضروری برای
شاه بمجرديکه بنزديکی دروازه ھای . افسران پرانرژی انکارميشود

شھرميرسد، تمام دروازه ھا را مسدود ميسازد، اما چند روزپس حاجی 
ميگويد که آنھا بايد به افغانھا قدرت حرکت آنرا بدھند؛ دليل ارائه شده 

فراررا برای اين برخورد عجيب اين است که شورشيان بايد فرصت 
اگرمن درظرف ده روزآقای شھرباشم، تعداد "اوميگويد، . داشته باشند

درعين زمان اوتا اندازۀ طرفدارانی بنفع ". زيادی را بايد مجازات کنم
پارسيان درشھرتشکيل داده، با آنھا مشورت کرده وپيشنھاد ميکنند که 

اه درجريان شب بعضی سربازان شاه را اجازه دھند تا تمام توپخانه ش
کامران بآنھا تسليم داده شود؛ ھمه چيزموافقه گرديده وصدای ترومپت 

ترومپت صدا ميدھد، اما . عfمۀ برای دخول پارسيان به شھرميباشد
پارسيان ظاھرنميشوند؛ بعوض آنھا، درھمدستی با اين خيانت، ديده ميشود 

چون . که سربازان يارمحمد خان آمده وايشان را توته وپارچه ميسازد
جی ميرزا آغاسی تمام نقشه را برای وزيرشاه کامران افشا ساخته حا

!است  
 

 پوندی درمحل ريخته 96محمد شاه فرمان ميدھد که يک توپ : بارديگر
شود که با بعضی مشکfت اجرا ميشود، اما وقتی نصب ميشود، 

صدراعظم کشف ميکند که به مھمات بسيارزياد ضرورت داشته و با 
توچقدراحمق "اوميگويد، . اراوقات تلخی ميکندفرمانده توپخانه بسي

تونمی بينی که اين توپ بيشتربمقصد ترساندن است تا اينکه ! ھستی
بمقصد ازبين بردن افغانھا باشد؟ به افرادت بگو که باmی شھرآتش کنند؛ 
اين موضوع باعث ترس شاه کامران شده وھرصبح ميتوانی يک واگون 

تی تا توپھای را بياورد که درآنطرف وچند توپچی را بجانب ديگر بفرس
".افتيده است  

 
باينترتيب ديده ميشود که صدراعظم ھيچ عجلۀ برای تسخيرھرات ندارد، 

اما ازطرف ديگرنميخواھد محاصره ترک شود، چون بمجرديکه 
سربازان جابجا شدند، اوبھرقطعه يکمقدار زمين برای زرع داده ونشان 

تازمانی محمد شاه توسط حاجی . يماندداد که مايل است تا موسم خرمن م
متيقين ساخته نشده که ازمفکوره محاصره ھرات صرفنظرکند، اوخود را 
کمترھواخواه ومتمايل افغانھا نسبت به وزيرش نشان داده وفرمان ميدھد 

اوغالبا فرمان ميدھد که : تمام کسانيکه اسيرگرفته شده اند بايد کشته شوند
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مھای اوصورت گرفته وزمانيکه نظاره گر اين اعدامھا بايد درپيش چش
".اين گلستان است"فضای وسيع زمين خون آلود است ميگويد،   

 
دروھلۀ ديگری وقتی خيانت ميرزا نقی کشف ميشود، عين احساس 

آن افسر، موقف بلندی دردربارداشته وجرم او . خونخواری اعfن ميشود
درآن اوشھزاده توسط يک نامۀ ارسالی به شاه کامران کشف ميشود که 

افغان را ازآنچه درقرارگاه پارسيان ميگذرد اطfع داده وھم توصيه ميکند 
که به ايم نيل گفته شود تا ھرچه عاجل برسد، اگرميخواھد ازسقوط شھر 

شاه فورا او را به محکمه فرستاده وصرفنظرازالتماس . جلوگيری کند
ش درباmی حاجی فرمان ميدھد بايد درزيرچوب زدن کشته شده و جسد

.چوبه داربمقابل استحکامات شھرآويزان شود  
 

صدراعظم خوب ميداند حاکم اوحاضراست تمام خائنين درقرارگاه را 
 درحاليکه تمام آنھا دوستان خودش –حتی برای اين دليل ساده نابود سازد 

بودند؛ از آن لحظه او شاه را وادارميسازد تا درنظراتش سھيم شده و 
اما ھردوتا اندازه زيادی ازجنرال . وفق ميشودباmخره درھدفش م

سيمونيچ تشويش داشته وتمايل خويش دررابطه بادامۀ جنگ با افغانھا را 
پنھان کرده وآنرا طوmنی ميسازند فقط بخاطراينکه مانع بروزخشم آن 

.دپلومات شوند  
 

کلونل سيمينيايو ديگرمانعی دربرابراقدامات صدراعظم نميباشد، چون 
زرسيدن ارتش، اوتوسط دسايسی مجبورميشود ازسھم گرفتن کمی پس ا

روزبعد که محل سرمايه گذاری ميشود، . درعمليات فعال خودداری کند
 نفرتازه ورود به قرارگاه به يک امامزاده 200کلونل پيشروی نموده وبا 

واقع درفاصله کوتاھی ازدروازه کندھاررسيده ودرآنجا سنگرميگيرد؛ 
اروبسيارشکسته بوده وتا اندازۀ زيادی با گورستان زمين اطراف آن موجد

زمانيکه امام زاده . ھا، باغھا، مخروبه ھا وتعميرات خالی پوشيده ميباشد
دراختياراوقرارميگيرد، آنرا خندق کنده وتوسط کارھای خاکی خورد با 

اين .  ياردی پيشروی سنگرش قراردارد11 انباروصل ميسازد که در-آب
زديک به دروازه شھرميسازد که اميدواراست دراثر  موضع اورا آنقدرن

چانس خوب يا حملۀ ناگھانی زيرکانه، بتواند محل را دراختيارش قرار 
.دھد واودرتمام پfنھايش پشتيبانی ميشود  
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اواولين شبی که اين موضع را دراختياردارد بسيارتاريک بوده و باعث 
.  بمقابل اوحمله کنند ھزارافغان خاموشانه ازشھرخارج شده و2ميشود که 

امامزاده دراينوقت توسط يکمقدارخاک وبصورت ناتکميل محافظت شده 
ودشمن بصورت خزيده بآن نزديک ميشود تا اينکه توسط خود کلونل 

اوبه . سيمينيايو ديده ميشود که ازيک بازرسی کارھايش برميگردد
با گورستان نزديک شده که يک سربازنيرومند که اورا تعقيب ميکند، 

خزيدن درسنگروبا شمشيرخود ميخواھد باmشده واورا به زمين بزند، اما 
قبل ازاينکه اوچنين کند، توسط يک مرمی تفنگچه کلونل نقش زمين 

افغانھا ميبينند که آنھا بواسطه اين عمل سريع دوست خود کشف . ميشود
شده اند، بيکبارگی بطرف محل کاردويده ووقتی به باmی آن ميرسند، 

قا ميتوانستند آقای آنجا بمانند اگرسيمينيايو خونسردی خود را برای يک دقي
مستخدمين اوکه برای باراول تحت آتش قرارميگيرند، با . لحظه ميباخت

اين حمله که تقريبا دوچند ايشان است گيج ميشوند، اما بعلت برخورد 
عامله پرانرژی فرمانده خود، که دليری آنھا را اعاده ميسازد، شايد بدون م

وقتی آنھا دشمنان خود را با سرنيزه . وحتی دفاع خودی، قتل عام ميشدند
عقب ميزنند، کلونل آنھا را دراطراف سنگرجابجا ساخته، بآنھا سوگند 
ميدھد که مقاومت کنند، زيرا آنھا تمايل کمی باين امرداشته وتحت آتش 

ازۀ بآنھا کمک دوامدارديوارھا ميباشند، بآنھم حماقت وخامی افغانھا تا اند
محاصره شدگان شھرآتش ھای فيرميکردند تا طرف خود را . ميکند

رھنمائی کنند، اما به امامزاده نميرسد؛ آنھا دربين افغانھا افتيده ومتعاقبا 
آنھا را برای پارسيان قابل ديد ميسازد، اين مرميھا تلفات اضافی برآنھا 

ند، چون فقط شمشير با آنھا نميتوانستند آتش را پس بگردان. وارد ميکند
 ساعت جنگ سخت، 4خود داشته ولذا صدھا تن برزمين ميافتند؛ پس از

زمانی ميبينند که نميتوانند باmی مقاومت پايدار يک گارنيزون کوچک 
.غالب شوند، به شھرعقب نشينی ميکنند  

 
يک سرتيپ پارسی بنام محب هللا خان و خويشاوند صدراعظم که حدود 

 نفروفرمان پشتيبانی ازکلونل موضع 300امام زاده با  يارد درعقب 200
داشتند، بعوض اجرای وظيفه داده شده، بمجرد شنيدن فيرآتش، آمادگی 
فرارميگيرند؛ اما صبح بعد، وقتی ميشنود مردی را که اوترک نموده، 

پيروزبوده وھنوز ھم قرارگاه خود را دراختياردارد، نميتواند باورکند و 
بيحرکتی خود ميسازد اينستکه اوقوت کافی برای بھانه ايکه برای 

. پيشروی و کمک بآنھا نداشته وباين فکربوده که تمام آنھا کشته شده اند
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حقيقت اينستکه اين بيحرکتی مربوط به نظرات صدراعظم وبزدلی خود 
.اوبوده است  

 
ھميشه اينطورنيست که کسانيکه "يک ضرب المثل فارسی ميگويد، 

، محب هللا خان آنرا بخاطر "صول آنرا برميدارندجواری ميکارند، مح
با بستن عجوmنه يک دستمال بدوريک دست و زخمی نشاندادن آن : دارد

دردفاع امام (بنزد محمد شاه رفته وازشجاعت خويش توصيف مينمايد 
بدون اينکه ذکری از نام سيمينيايوببرد، اما شاه توسط يکتعداد ) زاده

ی قرارداده شده وبرای کلونل يک ساعت خبررسانھای صادق درروشنائ
مزين به جواھرات ھديه ميکند، يک تقديرشاھانه ازخدمات او که درپارس 

با وجود دروغ آشکاريکه درآن محب هللا خان . معادل اخذ يک نشان است
افشا ميشود، حاجی با اصرارباعث باقيماندن اوبا کلونل سيمينيايو درخندق 

شود، بادرنظرداشت رنجش بزرگ آن ھای پيشروی دروازه کندھارمي
بآنھم دريک وضع نا : افسر که ازبزدلی، جھالت وخيانت او خبردارد

مناسب، او بخواھش حاجی تسليم شده وباکمال تاسف، پس ازچند روز، 
درغياب او، خان به افغانھا اجازه ميدھد تا کارھای ساخته شده با زحمات 

با افراد تحت فرمانش عقب ودفاع شده با قيمت جانھا را تسخيرنموده و
.مينشيند  

 
ازاينزمان، سيمينيايو که تا اينوقت بطوردوامداربمقابل بزدلی وخيانت 
ديگران مبارزه ميکند، ازسھمگيری درمحاصره خودداری کرده و با 

بيزاری ونفرت به خيمه خود بازميگردد، نتيجۀ که کامf با برنامه ھای 
که اومنتظرشاه است، اين افسر بآنھم وقتي. حاجی آغاسی مطابقت دارد

دليرمردد است ازاينکه نظريات خود را نگويد واشاره ميکند که به او 
شاه سبک مغز سرخود را پائين انداخته وتامل ميکند؛ . خيانت شده است

وزير او . اما ھيچوقت ازمعلومات ومشوره ھای داده شده استفاده نميکند
ورا خوشحال نگھداشته و از برخوردھای او را طوری ھدايت ميکند که ا

.مغزش خاطرات غيرمطلوب راجع بخودش را دورسازد  
 

افغانھا با حمfت دليرانه روزانه باmی محاصره کنندگان، خود را متمايز 
بعضی اوقات يکدسته محدود سواره ازشھربرآمده وباmی يک : ميسازند

ربزرگ قطعۀ بزرگ پياده پارسی حمله نموده وبدون گرفتن اسير يا کشتا
دردست ايشان : برنميگردند؛ گاھی دستۀ تا مرگ آخرين فرد خود ميجنگد
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آنھا روزی باmی دوقطعۀ . ھميشه شمشيروجود داشته وکشندۀ کامل ميباشد
 نفررا کشته ودوتوپ ايشان 400 بنگی حمله نموده، -شاغاسی واقع درتاله

ری درشب فرمانده ايشان، سرتيپ حاجی خان، با بسياربی تدبي: را ميبرند
 افغان را اجازه ميدھد که التماس بخشندگی و 100قبل بداخل خط خود 

ھمدردی نموده واطمينان ميدھند که آنھا طرفدارمحمد شاه ميباشند، چون 
سرتيپ اعتماد نموده و . امکان نداشتند ازشھرفرار نموده وبايشان بپيوندند

يمه شب برخاسته، بآنھا اجازه ميدھد که با سربازانش يکجا شوند، آنھا درن
 نفرديگرايشان که آنھا 200سfحھای سربازان خوابيده را گرفته وبکمک 

را دنبال نموده ودرپشت تپه ھا خزيده اند، يک کشتارھولناک براه انداخته 
.و بعدا با اسيرساختن کپتان توپچی ودوتوپ عقب مينشينند  

 
جواب متقابل ارتش پارسيان با اين يورشھای بدون وقفه بستوه آمده وھرگز

لذا بمشکل ميتوانند خود را نگھدارند، چون تدارکات ازفواصل : نميدھد
دورآورده شده وغالبا توسط طرفداران افغانھا که درمناطق اطراف قرار 

حومه ھای ھرات ميتواند بازارھای قرارگاه را برای . دارند، قطع ميشوند
بع بصورت درست مدت سه يا چھارماه تامين نمايد، درحاليکه اگراين منا

اداره ميشد، ميتوانست مدت سه چند را تکافو کند؛ اما اين منابع، ضايع و 
 گرسنه محمد شاه -سوئ استفاده شده وزياد طول نميکشد که سربازان نيمه

به شبدرروی آورده ودرجستجوی علفھای وحشی برای ارضای گرسنگی 
 اوقات می آنھائيکه درغارت وچپاول مھارت دارند، بعضی. خود ميشوند

توانند مقدارکمی جواری يا جو بدست آورند که ازآن نان درشت تھيه 
.نموده وآنرا نيمه پخته بخورند  

 
شھرتحت محاصره درشرايط بھتری قرارندارد؛ افغانھا بدبختيھای قحطی 

آنھا به نيازمندی . را حتی بدرجه شديدترازدشمنان شان احساس ميکنند
 س 20 يک اونس نمک بقيمت –ھای اوليه زندگی ضرورت دارند 

فروخته ميشود؛ اسپھا، شترھا، قاطرھا، خرھا وحتی حيواناتيکه توسط 
مسلمانان حfل پنداشته نميشدند، بمصرف رسيده ومردم بطورترسناکی 

آب کانالھائيکه شھررا تامين ميکرد، توسط . مواجه به گرسنگی ميباشند
شوند که شورمزه پارسيان قطع شده وضروربود تا به تانکھای متوسل 

وناکافی ميباشد، چون تعداد زياد آنھا ازخارج شھرتامين شده وزود خشک 
. ميشوند، اين نيزبارديگری بررنجھای ھولناک باشندگان عfوه ميکند

يارمحمد نگھبانانی برتمام مخازن آب ميگمارد که توسط چشمه ھا تامين 
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ا، ميدانھای بازارھ. شده ودرمصرف آب موجود نيزصرفه جوئی بعمل آيد
عمومی ومساجد پرازگدايان ميشوند؛ مردم جھت اثبات رنج خويش، 

اجساد ھمشھريان مرده ازگرسنگی را درميدان ميگذاشتند، اما روسا خود 
به نھايت رسيده وفقط ميتوانستند آنھا را باکلمات وکنارکشيدن عبوسانه  

زوده اين دھشت وخوف، باmخره با ختم شدن مھمات اف. تشويق نمايند
اين درست است که يارمحمد خان فرمان ميدھد بعضيھا ساخته . ميشود

شوند، اما يا مواد شان خراب است يا کارگران جاھل ميباشند، چون 
.پودردرتوپ سوخته ومرمی آن فيرنميشود  

 
 ھزارميباشند درماه اول عمليات 4مدافعين اصلی شھرکه درآغازمحاصره 

اردراثردسايس روس ھا، پارسھا وساير به نيم اين تعداد ميرسد، بعلت فر
ضايعات عملی؛ اما ازاينکه افغانھا تقريبا تماما ازتولد سربازاند، يارمحمد 

آنھائيکه مصروف دفاع . ُصفوف خود را با سوداگران وکارگران پرميکند
محل تا آخرين دم است، درراس آن وزير، پسرکاکای وزيرسرداردين 

رند؛ اما کسانيکه طرفدارتسليمی بوده و محمد خان و کپتان پاتنگر قراردا
بنام شاه کامران کارميکردند، روزانه توطئه نموده واغلبا کوشش ميکردند 
تا شھررا به محاصره کنندگان تسليم کنند؛ لذا يکتعداد افغانھای دليروجود 

داشتند که مجبوربودند ھم حمfت دشمن ازبيرون ديواررا عقب بزنند وھم 
خود را درداخل ديوارخنثی سازند؛ مگراين منازعه توطئه ھای ھموطنان 

کوتاه مدت است، چون خاينان باديدن بی ثمربودن بيوفائی خود درقرارگاه 
محمد شاه پناھنده ميشدند، باستثنای شاه نام نھاد ايشان يعنی شاه کامران، 

که درارگ اسيربوده وازنزديک مراقبت ميگرديد، جائيکه ميتواند وسايل 
 را بسھولت بدست آورد؛ اوازاصراربرتسليمی پايان نمی مشروبات خود

دھد، اما يارمحمد با احترام ظاھری باوبرخورد نموده وازمدتھا است که 
.کمترين توجھی به فرمانھای اونميگذارد  

 
دربين افغانھائيکه به ارتش پارسيان ميپيوندد، جfل الدين ميرزا يک پسر 

ران است؛ اولی حاکم سبزوار و سردارشمس الدين خان خسربره شاه کام
آنھا با . ودومی حاکم فراه ميباشد که يکی ازمحfت مستحکم ھرات است

 پوپلزی ونورزی ميآورند که يک تقويۀ با ارزش برای 1000خود بتعداد 
 ھزاره قلعه نو که با سياست زيرکانه 2000پارسيان ميباشد؛ ھمچنان 

ھمين . يان ميشودآصف دولت، کاکای مادری محمد شاه، طرفدارپارس
افزودی تعداد قوتھا، شاه را ازضرورت پس نمودن سريع محاصره نجات 
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ميدھد بعوض وضع ناچارارتش خودش، اوبعدا سپاسگزاری خود را باين 
روسا اظھارميدارد ازطريق بخشيدن ھدايای سودمند وادامه درجه آنھا در 

.ارتش پارس، وقتيکه ايشان را درعقبگرد ھمراھی ميکنند  
 

ته ميشود که جنرال سيمونيچ وايم نيل پس ازعزيمت شاه به ھرات در گف
تھران باقی ميمانند، ايم نيل باثرحادثه ايکه مدتھا قبل پيشگوئی آنرا به 

حکومتش اعfن کرده بود بسيارغمگين ميباشد، اما چيزی را که بطور 
در "اوميگويد، . دوامداربه پارسيان اطمينان ميدھد، ھرگز واقع نميشود

 ھزارمرد جمع نموده و به جنگ 10وضع موجود مالی، شاه قادرنيست 
حقايق، پيشگوئيھای اورا توجيه نميکند واوبمقابل آنھا پافشاری ". بفرستد

ميکند تا حديکه شک ميکند ھرات مورد حمله قرارگرفته است، حتی پس 
از رسيدن ارتش بپای ديوارھای ھرات؛ اما درآخرمجبورميشود آنرا باور 

 با دانستن اينکه محاصره آغازشده ودرحال تسخيراست، با وجود .کند
توطئه ھای اودربين روسای پارسی ومساعی بيھوده اجنت او کلونل 

ستودارت برای وادارساختن شاه بعقب نشينی، چنان ھشدارومصمم ميشود 
اين درست است که اوھيچ فرمانی . که خودش ازقرارگاه شاھی ديدن کند

 اين مسافرت را انجام دھد، اما خود را با يک فرمان ازحکومتش ندارد تا
 بپای 1838 مارچ 8بسيارغيرمستقيم ازگورنرجنرال ھند تامين نموده ودر

سردی استقبال وناخوشی معلومدار درسيمای . ديوارھای ھرات ميرود
شاه، ھردپلومات کمترسخت ازاورا ميترساند؛ اما با وجود نداشتن دستور، 

تازه را با سرسختی معمولی اش مورد حمله قرار اومسئله عقب نشينی 
داده وتمام مناقشاتی را بکارميبرد که دپلوماسی و يا حتی تھديد ميتواند 

.باعث وادارساختن شاه به عقب نشينی شود، مگربدون پيروزی  
 

اقتباس زيرازاثرايم الکساندر توماس ميباشد که رھنمای من درتمام 
اين اثرعالی بسيار . نيه کبيربوده استمذاکرات بين روسيه، پارس وبرتا

خشک است، بآنھم نميتواند مانع من ازمشوره با اوشود؛ طوmنی بودن آن 
مجبورم ساخت تا خfصه آنرا تھيه کنم؛ خfصه آنرا من تقريبا کلمه به 

 من –کلمه ميدھم، ولی اوضاعی را عfوه ميکنم که فراموش شده است 
اين مولف ميگويد، . مطبوع اوميدانممونز توماس را مسئول نظريات نا

ايم نيل فشارآورده وتھديد ميکند، اما شاه معذرت ميخواھد طوريکه اوبا "
 اويک اجنت آزاد نبوده، ازرنجانيدن حکومت روس با –ايليس ميکند 

ترک نمودن محل ميترسد؛ اگراوميدانست که با خطرازدست دادن دوستی 
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يرفت؛ اگرايم نيل درموقفی حکومت برتانيه مواجه است، آنقدردورنم
قرارميداشت که مطلع ميشد اگربيکبارگی بازنايستد، توسط برتانوی ھا 

با اوبايد صحبت شده باشد، : مورد حمله قرارميگيرد، بيکبارگی ميايستد
.برتانيه بزرگ طوری برخورد ميکند که بمقابل روسھا پشتيبانی ميشود  

 
اوازمحاصره کنندگان به : وردايم نيل سعی نھائی نموده و زمان بدست ميآ

محاصره شدگان ميرود، ازشھربه قرارگاه با انتقال، ديکته وتغير امتياز 
ھردوجانب؛ اما وقتی اوبداخل ھرات ميرود، محتاط است تا ميجر دی 

ارسی تاد توپچی را با خود بگيرد، بخاطراينکه اوشايد کپتان پاتينگررا با 
داشت پشتکارو مذاکره، نماينده بآنھم با درنظر. مشوره ھايش کمک کند

برتانيه درتعين مقدمات صلح موفق ميشود، وقتی سفير روس به قرارگاه 
 فبروری 12پارسھا ميرسد؛ يک بسته نيزازطرف mرد پالمرستون بتاريخ 

 ميرسد که حاوی خfصۀ mرد ديورھم، سفيربرتانيه درسنت 1838
د ميگويد اومتيقين کونت نيسيلرو"پطرزبورگ بوده ودرآن گفته ميشود، 

است که وزيرما غلط فھمانده شده، کونت سيمونيچ ھيچوقت مشوره 
لذا mرد ". تسخير ھرات به شاه را نداده که باو نسبت داده شده است

پالمرستون حاضرميشود ثبوت تازه به اجنت خود ارسال کند، باوجوديکه 
تيقين معلوم ميشود mرد نيزبطورکامل توسط اظھارات mرد ديورھم م

نشده، چون اوبا بزدلی ازايم دی نيسيلرود ميخواھد که کونت سيمونيچ و 
فراريان روسی استخدام شده درارتش پارسيان ازتھران فراخوانده شوند؛ 
بآنھم اين مانع نميشود تا به ايم نيل بنويسد که جنرال ازنظربد او رنجيده 

 بخوبی زندگی وتوصيه ميکند که درآينده کمتر مشکوک بوده وبا دوستانش
کند؛ معلوماتيکه بعوض خاموش ساختن، باعث افزودن تيل درآتش 

اولين اثرآن نقض مقدمات صلح است که نماينده برتانيه ھردو . ميشود
جانب را راضی ساخته بود؛ دومين اثرآن اعاده فوری نفوذ کونت 

اين نامه . سيمونيچ درشورای شاه ميباشد، درحاليکه ايم نيل آنرا ميبازد
m رد پالمرستون تمام قدرت عمل اورا ازبين ميبرد، چون دربرگيرنده يک

کلمه درباره ھرات يا ذکری از روسيه نميباشد؛ قرارمعلوم اين امرباعث 
.کاھش نتايج حاصله بمسئله ثانوی يعنی تفاھم بين دودپلومات ميشود  

 
تی ايم نيل ديگر چيزی برای گفتن ندارد؛ اعتباراوسريعا ازبين ميرود، وق

ديده ميشود که اوپشتيبانی نميشود؛ انواع رنجش وبيحرمتی باmی انگليسھا 
گذاشته ميشود؛ روسيه که فراريان خويش را فرا ميخواند، خواستار 
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خروج تمام افسران انگليسی ازخدمت شاه ميشود؛ توسط يکی ازاين 
تصادف ناخوشايند است که mرد پالمرستون ھميشه خود را درمعرض 

کوک گذاشته وآزردگی ببارميآورد، ازافسران انگليسی دوستان مش
خواسته ميشود که ازقرارگاه خارج شوند، فقط ھنگاميکه ايم نيل فرمان 

ميگيرد که آنھا درخدمت شاه باشند تا زمانيکه خودشان مجبورنشوند 
اوتقريبا بآخرخط رانده ) 1838 مارچ 10بسته (قلمروپارس را ترک کنند 

 روابط دپلوماتيک با شاه را قطع کرده وبدون باز  اوبايد تمام–ميشود 
او . نمودن رسمی ھرگونه بحثی بارتباط دسايس روسھا عقب نشينی کند

روابط را قطع نموده وبا رنجش مشکوک وتقريبا ناچيزازدربارپارسيان 
بدون توجه به فرمانھای شديد محمد شاه مبنی براينکه . عقب نشينی ميکند

رتباطی داشته باشد، ايم نيل با داشتن رابطه مخفی ھيچکس نبايد با ھرات ا
با محاصره شدگان ادامه داده ويک قاصد با بعضی بسته ھائيکه بآدرس 

اوميباشد توسط قراوmن پارسی اسيرميشود؛ شاه پارس حق داشت تا 
بيشترخشمگين ميشد، اما اوفقط نامه ھا را به نماينده برتانيه فرستاده و 

شايد . ا افشا نسازد و ديگران آنرا کشف نمايندخواھش ميکند تا خود ر
کمترحاکمانی چنين اعتدالی درچنين موارد نشان دھند، اما ايم نيل خود را 

با اين عمل آزرده نشان داده، آنرا تجاوزبه حق خود دانسته واصراربه 
معذرت خواھی ازطرف صدراعظم ميشود؛ اين نظر رد شده واو اين رد 

بدون درنظر .  حکومت پارسيان قبول ميکندرا بحيث اساس گسستن با
داشت دشمنی دوامدارروسيه که برای سه سال حصارھای ھند برتانوی را 

تھديد ميکند، ايم نيل گسستن حکومت خويش با شاه را قرارذيل اعfم 
:ميکند  

 
.1838 جون 25مشھد، "  

پس ازاتمام تمام وسايل مشوره برای وادارسازی حکومت پارسيان برای 
ن وقناعت بخاطرخشونت درمقابل قاصد ودانستن اينکه نميتوانم جبرا

چيزی دريافت نمايم، مجبورم نه فقط متعاقب ارادۀ آشکارحکومت پارسی 
مبنی برجواب ندادن به تقاضاھای من، ھمچنان بخاطراستقامت درمسير 
اقدامات بمقابل من درقرارگاه که باعث پائين آوردن مشخصۀ وظيفه در 

 وافغانان است، جھت ترک دربار، من درراه خود درمرز تخمين پارسيان
. ھای ترکيه ھستم، جائيکه اميدوارم ھدايات بيشترازجنابعالی اخذ نمايم

بعضی : اينکه حکومت پارسی چه مسيری را دنبال خواھد کرد من نميدانم
اقدامات عمومی جبران برای اثبات بمردمان پارس وآسيای ميانه که ما 
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 من نميگويم که موقف ما –ھين نبوده وحتمی ميدانم حاضربه قبولی تو
پارسيان . اعاده گردد، اما ميخواھيم ازاعتبارات واحترام برخوردارباشيم

وافغانان درقرارگاه شاه با تعجب ديدند که حکومت پارسی يک ھيئت 
برتانوی را بحيث يک پديدۀ تحريمی معامله نموده وافرادی را مجازات 

داری يک رابطۀ اتفاقی با ما بوده اند؛ درحاليکه نمودند که جسارت نگھ
بعضی اعضای ھيئت روسی تھديد نموده افرادی مجازات شوند که 

بطوراتفاقی درخيمه من مfقات نموده وتدابيراتخاذ نموده بودند تا مانع 
.افشای آنھا شود  

 
 قبل ازاينکه قرارگاه را ترک کند، نماينده برتانيه ميجر 1838اودرماه می 

د را بنزد mرد اکلند گورنرجنرال ھند ميفرستد با بسته ايکه حاوی تا
پس ازعبورسريع افغانستان، . معلومات درمورد گسستن رابطه ميباشد

ميجردرجوmی به سيمله رسيده، بنزد mرد رفته واو از اھميت نامه ھای 
که بدستش رسيده بسيارتحت تاثيرقرارميگيرد؛ اين نيزتائيد ميشود که اين 

.ارد علت تصميم اوبخاطرجنگ کابل درسال آينده بوده استمو  
 

درآستانه عزيمت ازقرارگاه ايم نيل اجازه ميگيرد تا يکبارديگربشھررفته 
وآخرين کوشش برای سازش بين پارسيان وافغانان را انجام دھد، اما 

بعوض اجرای وعده خويش، معلوم ميشود او بآنجا رفته است تا ھدايای به 
 وطرفداران اوبدھد تا وادارشوند پروژه تسليمی محل را تقبيح شاه کامران

روزبعد اوبنزد شاه رفته وميگويد که ھراتيان نميخواھند در . ومحکوم کنند
با رد نظراو توسط . بارۀ صلح بحث نموده واو بايد محاصره را بردارد

شاه، تصميم ميگيرد برای ھدايات بيشترحکومت خويش منتظربماند، در 
قرارمعلوم، مسئله ھرات مسئله تمام :  اوچنين مينويسد1838ل  اپري11

افغانستان است، برای ھيچکس پوشيده نيست که حکومت برتانيه مايل 
است مانع سقوط آن شود، درحاليکه روسھا برخfف، مايل اند تا آنرا 

".دردست پارس ببينند  
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  نامه ايم نيل– 18فصل 
 

 تدابيرmرد پالمرستون، اشغال جزيره کارک - عدم ادامه نيمهنامه ايم نيل به مجتھد اصفھان،
توسط انگليسھا، کاپيتان ويکوويچ درکندھاروکابل، برگشت اوبه قرارگاه پارس با نمايندگان اين 
دوقلمرو، معاھده بين پارس وکندھار، اعfميه شديد mرد پالمرستون به حکومت پارس، رسيدن 

ان، دليری پارسيان، مخالفت حاجی ميرزا با کونت سيمونيچ، جنرال سيمونيچ به قرارگاه پارسي
قبولی پfن حمله کلونل سيمينيايو، تجديد عمليات محاصره، حمله، خيانت روسای پارسيان، 

کشته شدن جنرال بوروفسکی ودفع پارسيان، زخمی شدن کلونل سيمينيايو، استعفای او وعدم 
شان پارس، رسيدن اخطاريه انگليسھا به قرارگاه قبولی آن، ارتقای او به رتبه جنرالی واخذ ن
. پارسيان، برخورد ھراتيان درجريان حمله  

 
+ + + 

 
ايم نيل بمشھد رسيده وخشم خويش را بمقابل پارسيان اظھارميدارد؛ او 
مسايل را بحدی ميرساند که عمل اومورد سوال قرارگرفته ودرواقعيت 

.ميتوانست مورد تحريم ملل متمدن قرارگيرد  
 

محمد شاه بھنگام تخت نشينی با سه کاکای مخالف خود مfقات ميکند، 
يکی، صفت دولت حاکم اصفھان است که دريک نيمه اغتشاش بمقابل او 

توسط سيد محمد باقر مجتھد بزرگ شھرپشتيبانی شده و قدرت زيادی 
. باmی مردم دارد؛ درحقيقت اوميتواند مردم را با يک کلمه بپا خيزاند

برتانيه ميداند که پس ازسقوط صفت، رئيس اسfم بايد احساس نماينده 
خشم ونارضايتی بمقابل محمد شاه داشته وحتی آنرا پنھان نميکند؛ لذا ايم 

نيل يک نامه خشمناک به سيد نوشته ودرآن اشاره ميکند که بايد بمقابل 
حاکمش يک جنگ مذھبی را تبليغ کرده واو را متيقين ميسازد که اين 

رد پشتيبانی برتانويھا قرارگرفته وميگويد اوبا مردم پارس عملش مو
خوشبختانه مغز . تماس داشته وفقط با شاه بی ارزش ايشان قھرميباشد

روشنفکرانه سيد محمد باقراين کوشش را با روشنائی مناسب ديده، نامه 
پارسيان : "ايم نيل را به شاه فرستاده و به نماينده اش چنين جواب ميدھد

ا وابستگی به شاھان خويش قابل توجه بوده و بتو، يک نماينده ھميشه ب
اروپائی چه مناسبت دارد تا طوفان درکشوری ايجاد کنی که انگليسھا 

لذا توسعۀ ". ھميشه مطابق به قوانين مھمان نوازی درآن، استقبال شده اند
ايم نيل ھنوز "مونسير توماس ميگويد، . يک شرارت عظيم متوقف ميشود

زنرسيده که ازmرد پالمرستون جواب يکی ازنامه ھايش را می به تبري
. گيرد، قبل ازآنکه گسستن روابط با حکومت پارس را اعfن کرده بود
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پس ازاينکه کاسه صبراولبريزشده وکمترين اميدی برای عقل وثبات 
نمانده، اجنت برتانيه ازmرد خود اجازه عمل پرانرژی بنام برتانيه کبير 

.دريافت ميکند  
 

mرد پالمرستون گفته است، به شاه بايد گفته شود که حکومت برتانيه در "
اين تھاجم، يک دشمنی کامf ناسازگاربا روحيه اتحاد دربين پارس و 

.برتانيه کبيررا درک نموده است  
 

درعين زمان يک ناوگان انگليس ازحکومت ھندی به ساحل پارس پياده 
بمجرديکه ايم نيل اطfع  . يردشده واختيارجزيره خارک را بدست ميگ

حاصل ميکند، کلونل ستودارت را بحيث حامل يک اخطاريه به قرارگاه 
محمد شاه فرستاده واطfع ميدھد که برتانيه بزرگ تصميم دارد تا برنامه 
اشغال اودرافغانستان را متوقف سازد، اگرفورا محاصره ھرات برداشته 

امات بيشتروبسيارمھم دشمنی نشود، تسخيرخارک توسط انگليسھا با اقد
".ازجانب ايشان دنبال خواھد شد  

 
انگليسھا بيخبرازاين نبودند که با اين اقدامات نميتوانند بدون ايجاد 

پيچيدگی تازه منافع، حمله نموده وغرورانگليسی آنقدرعجول نيست تا 
نتواند خود داری نموده ودرزمان مطلوب، به يک سياست خونسردانه 

بدون جرات اينکه بطورمستقيم به دربارروسيه برود، او . تعويض نکند
احترام نموده و با يک حملۀ جانبی عمل ميکند، تا اگربتواند آنھائی را 

ھشدارو مشوش سازد که سعی دارند توسط مانورھای آنھا بھره مند 
بآنھم ايم نيل با آخرين نامۀ رسيده مسلح شده وکامf ميتواند با . ميشوند

 تھديد نمايد، اما اين قدرت بسيارناوقت رسيده وفرصت آزادی، عمل يا
ازدست رفته است؛ گسستن با محمد شاه تکميل شده و نماينده برتانيه در 
.جواب خود به mرد پالمرستون فقط ميتواند ازبسط شرارت اطfع دھد  

 
قبf گفته شد وقتی ارتش پارس ازتھران مارش ميکند توسط يک افسر 

ھمراه ميشود که آنرا درنيشاپورترک کرده وتعداد روسی بنام ويکوويچ 
پس ازاينکه اوبه کندھار : بيشمارحضارشاه وصدراعظم اورا دربرميگيرد

 روزيک معاھده تعرضی ودفاعی با کھندل خان سردار 12ميرسد درمدت 
پس ازاين اوبکابل رفته وچندين ماه در . مستقل اين قلمروبامضا ميرساند

مدتی دراين شھراست، با آمدن افسرروسی، توسط برنيس که . آنجا ميماند
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حکومتش باجرای وظيفه بسيارمشابه به افسرروسی گماشته ميشود؛ يعنی 
.عمدتا ھموارسازی اختfفات موجود بين اميرکابل ومھاراجه پنجاب  

 
ويکوويچ دراول توسط دوست محمد بخوبی استقبال نميشود، زيرا تمايل 

ا امير با دريافت ترديد و بيعدالتی در اوکامf بطرف انگليسھا است؛ ام
ميانجيگری تقاضا شده ازmرد اکلند برای حل مشکfت موجود بين او و 

.رنجيت سنگه، مجبورميشود تا بجانب روسھا وپارسھا دوربخورد  
 

وقتی دپلومات روسی کابل را ترک ميکند توسط يک افغان سيد بنام يحيی 
 ميفرستد تا مذاکرات ويکوويچ را ھمراه شده و اميراو را بنزد محمد شاه

دنبال کند؛ آنھا چند روزدرکندھارمانده وبا محمد عمرخان پسردوم کھندل 
خان ھمراه ميشوند که توسط پدرش دروظيفه مشابه سيد ازکابل ھمکاری 

اين سه شخصيت زمانی به قرارگاه شاھی درھرات ميرسند که ايم . کند
 سفارت افسرروسی قرارذيل نيل آنرا ترک کرده وقدردانی اوازنتايج

.است  
 

کلونل ستودارت، (قبل ازاينکه قاصد من "او بحکومت خود مينويسد، 
به شاه پارس برسد، يک معاھده بين شھزاده کندھارو ) حامل اخطاريه

اعليحضرت پارس عقد شده وسفيرروسی بطوررسمی ازاجرای فيصله 
رای عين يک معاھده دا. ھای منعقده توسط ھردوجانب تضمين ميکند

خصوصيات درحال تکميل با کابل است وکپتان ويکوويچ که توسط شاه 
درقرارگاھش پذيرفته شده وبرای باردوم ازطريق کندھاربآنشھرميرسد، با 

مجموعه ھنگفت پول بخاطرپايان دادن به تنظيمات فرخنده آغاز شده 
تمام . جھت برقراری سلطه پارسيان وتفوق روسھا درتمام اياmت افغان

نطقه ازمرزھای روسيه درآراکس تا سواحل اندوس توسط اجنتھای م
مسکوبطورمخفی مورد مداخله قرارگرفته، يکتعداد بطورآشکاروديگران 

بدون وظايف نمايان، مصروف ايجاد خط نفوذ ميباشند، نتنھا مخالف 
نظرات و منافع برتانيای کبير، بلکه امپراطوری او را درشرق مزاحمت 

".وتھديد ميکند  
 

 1838 جوmی m27رد پالمرستون به ايم نيل در"مونز توماس ميگويد، 
جواب داده وميخواھد مخاطرات تازه وشرمندگی ھای گفته شده توسط 

اجنت خود را دفع کند، اودرآخرازحوصله ووقت گذرانی که تا اينزمان 
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 ھيچ دليلی برای 1814بمقابل پارس دارد صرفنظرميکند؛ اودرمعاھده 
يدا نميکند، طوريکه اودرآغازتصريح کرده است، اما حق سکون سياسی پ

چيزديگری : کامل مداخله درشرايط معاھده بطورواضح انکارميشود
اگرجنگ بين افغانھا وپارسيان : دراينجا گفته ميشود. آشکارترازاين نيست

اعfن شود، حکومت انگليس بطرفداری ھيچيک مداخله نخواھد کرد، 
mرد او پيشتر ". ط ھردوجانب خواسته شودمگرميانجيگری آرام اگرتوس

نشده تا نفوذ روسھا را ميرود، حتی تا حديکه ھرگزقبf نکرده وراضی 
بحيث يک لغزش دايمی برای پارس و بحيث دام کشنده نشان دھد که 

: پارس بخاطرخودش ومنافع خودش اطمينان نکند، او قويا ادعا ميکند که
.پيشنھاد روسيه برای صلح ورفاه برتانيای کبيرخصومت آميزبوده است  

 
بيھوده وآنھم اين يک سعی بزرگ است، اما سعی "مونز توماس ميگويد، 

معلومات ". پس ازرسيدن به آخرخط با پارس که بيمقصد وبی نتيجه است
 1838 جوmی 27آتی اقتباسی ازنامۀ mرد پالمرستون به ايم نيل مورخ 

من بشما ھدايت ميدھم به شاه پارس گفته شود در : "وزارت خارجه است
ه پارس بايد حاليکه روحيه وفحوای معاھده بين پارس وبرتانيه کبيراينستک

يک مانع دفاعی برای مالکيت برتانيه درھند بوده وحکومت پارس بايد با 
برتانيه کبيردردفاع ھند برتانوی ھمکاری کند، معلوم ميشود که برخfف، 

شاه درواژگون سازی اياmت بين پارس وھند مصروف است که ميتواند 
يات، اوبطور موانع اضافی دفاع برای مالکيت برتانيه بوده و دراين عمل

آشکارخود را با يک قدرت اروپائی برای مقاصد پذيرفته شده غيردوستانه 
با منافع برتانيه وصل نموده است، اگرمطلقا دشمنانه نباشد؛ دراين اوضاع 

وھم بخاطراينکه اوداخل اقداماتی شده که کامf مخالف با روحيه ونيت 
ساس ميکند که بدون معامله فوق الذکراست، برتانيه کبيرخود را آزاد اح

مراجعه بآن معامده تدابيری اتخاذ کند، با درنظر داشت منافع وامنيت 
محمد شاه مدتھا قبل ازبرتانيه کبير ".(قلمروھای خود طوريکه mزم باشد

اين کنوانسيون را تقبيح ومحکوم کرده بود؛ وقتی ايليس و ايم نيل فشار 
زروزی ازبين رفته که کابينه آورد تا آنرا رعايت کند، اوگفت اين معاھده ا

لندن عدم پرداخت ھزينۀ را فيصله ميکند که بايد برتانيه کبيرتوسط ھمين 
).فيرير. معاھده به تھران پرداخت ميکرد  

 
mرد پالمرستون درنگھداری اتحاد پارسيان "مونز توماس اظھارميکند، 

جام داده ناکام ميماند آنھم درزمانيکه ميتوانست توسط اعتدال واستقامت ان
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وحاm که ازبين رفته است، خشونت وتھديد را برای ازسر گيری آن 
اين حکومت برتانيه بود که بی تصميمی دراثرترس روسھا . اختيارميکند

را اختيارنموده، درآخريک خط نھائی يا افراطی اتخاذ کرده، نه بمقابل 
شمنی  نه بمقابل پارس که د–روسھا که ھميشه با تمکين ھمراه بوده است 
 بلکه بمقابل تمام شرق که –محکم خويش را تحت حمايه تزارنگھميدارد 

ميخواھد با قدرت برتانيه کبيروحشت زده شود وآنھم پس ازنمايش ضعيف 
حاm بايد پارس را ازعمقی بيرون کنيم که دراتحاد . اودرجريان چھارسال

ضعيفی روسھا افتيده ورفتاربزرگی بايد فقط ازنام انگليس اجرا شود؛ از
مبارزه خود با اقدامات تزاردرپارس که بصورت تلخ آميزی پشيمان ونادم 

ترس : است، حاm ميخواھد توسط يک صاعقه درافغانستان متوقف شود
پيشبينی ازفعاليت خستگی ناپذيردپلوماسی مسکويھا آنقدربزرگ بود که 

 ما خواھيم ديد که اين". فکرميشد ترجيحا بايد آنرا درآغازازبين برد
.سيستم جديد بکجا رفته وآنرا بربنياد ثمرات آن قضاوت خواھيم کرد  

 
جنرال سيمونيچ تجديد فکرنموده وميخواھد تھران را ترک کند وقتی او 

ميبيند ايم نيل به قرارگاه شاھی رفته و به تناسبی که استقبال سفيربرتانيه 
و سرد ومحتاط است، شيوه اعليحضرت درمھربانی به روسھا واشتياق ا

مايۀ خشنودی ميباشد؛ ازآنجا که ايم نيل توسط حکومت خودش پشتيبانی 
نميشود، آن نفوذی را ازدست ميدھد که وقتی دربدست آوردن آن موفق 

بوده وحتی به گسستن با دربارروسھا ميانجامد، جنرال سيمونيچ بيش از 
ھروقت ديگرقدرتمند شده وشاه برخfف مشوره صدراعظم خود، وفادار 

اين دپلومات اھل دالماس بوده، در ارتش .  روحی اوبوده استجسمی و
 خدمت نموده، توسط روسھا اسيرگرفته 1813 يا 1812فرانسه درسالھای 

اين درست است که او . شده وپس ازسرنگونی ناپليون بخدمت آنھا درميآيد
شاه پارس رابا احترام زمخت معامله ميکند وعلت آن تا اندازۀ، ضعيفی يا 

تی شاه ميباشد که نوعی ازستايش تمام آنھائی را دربردارد که خوش طين
درخدمت آن امپراطوربوده اند؛ پس ازاينکه توسط سفير روسيه بخاطر 
فريب ونيرنگ بکاررفته ازآغازمحاصره شديدا توبيخ ميگردد، شاه به 
ستاد ارتش خود فرمان ميدھد تا بعد ازاين درمطابقت با ھدايات سفير 

.دروسيه عمل نماي  
 

حاجی ميرزا آغاسی، با عقيم شدن نقشه ھای عقب نشينی اش، تا حديکه 
اوبعدا سعی . امکان دارد ميخواھد اين فرمانھا لغوشود، اما بيھوده است
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ميکند تا اثرات آنرا ازطريق اظھارات سوئ نيت درتھيه مواد، مھمات و 
ذخايرضروری برای امورات ضروری توسط ترتيبات جديديکه اتخاذ 

اوحتی آزردگی بمقابل جنرال سيمونيچ را پنھان نکرده و .  فلج سازدشده،
چرا "اوبه مترجم اظھارميکند، . نظرخود را بصورت قطعی ابرازميدارد

من ھرات را بگيرم؟ چرا من يکتعداد مردمان بيگناه را بخاطرگناه يک 
 بخاطريارمحمد خان، که تمام عوايد وmيت را بنفع -فرد ھfک سازم؟ 

عآوری نموده، بعوض پرداخت باج برای من؛ چه کسی غارت خود جم
بعدا برای من ناممکن است  . افغانھا باmی تجاران پارس را اجازه داد

ھرات را با سربازان پرخور و بيکاره خود نگھدارم، به مجرديکه آقای 
. محل شوند، فقط درباره خوردن پلو وسرگرمی با زنان فکر ميکنند

دارند، چون آنھا چيزی ندارند که ببازند، روزی افغانھا محموله سبک 
درپھلوی آن، شما آن پشتيبانی . برگشت نموده وگلويشان را خواھد بريد

مادی را که بمن وعده کرده بوديد، نداديد؛ برخfف، شما فراريان روسی 
تمام اينھا بايد شاه را وادارسازد تا اين محاصره ناخوشايند : را نيزگرفتيد
". منطقه را خراب نموده ومشکfت با انگليس ايجاد ميکندرا بردارد که  

 
. اما جنرال سيمونيچ کسی نبود که توسط اين مرد پيرلجوج ممانعت شود

اوفورا برای جنرال سيمينيايو ميفرستد که برخورد مستقيم او مورد احترام 
کلونل . بوده وتا اندازۀ اورا بخاطرتاخيردرشيوۀ عمليات سرزنش ميکند

با نشاندادن اينکه گناه او نبوده تبرئه ميکند، طوريکه خيانت و خود را 
احساس مريضانه عمومی اورا مجبورميسازد تا خود را پس ازچند روز 
اول محاصره کناربکشد؛ درعين زمان او پfن حمله ايرا باوتسليم ميکند 
که ھفت ماه پيش به شاه پيشکش نموده، اما ھرگزامراجرای آن داده نشده 

نرال از ليتنانت کلونل بfريمبرگ، افسرانجنيران روسی وابسته ج. است
به سفارت خواھش ميکند تا کارخندق ھا را بررسی نموده وبا سرعت 

ايم بfريمبرگ بزودی متيقين ميشود آنھا به . ممکن، گذارش آنرا تقديم کند
شيوه عمل ميکنند که کامf مخالف قوانين عمومی جنگ بوده، مسير 

رت ازقبول پfن کلونل سيمينيايوبوده وتوسط جنرال سيمونيچ عاقfنه عبا
چوب پرکاری و سبدسيمی فورا بتعداد زيادی ساخته . پيش برده ميشود

ميشود؛ چون سربازان کارديگری نداشتند بجزاينکه معاش خوب داشته 
باشند، سفيرروسی ازخزانه خود پول ضروری برای ايشان فراھم کرده و 

د، اما روسا را ازخود دورميسازد، زيرا او ھرگز مطابق آن عمل ميکنن
آنھا طfی انگليسی را بحيث پادزھر . نميتواند حرص آنھا را ارضا سازد
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آرامبخش بعfوه جانفشانی خود گرفته وبسيارخوش ميشدند که پول 
روسھا را نيزبحيث يک محرک درجيب خود بگذارند؛ اما جنرال باين 

ک خواسته وبآنھا يک پول ندھد که باعث فکرميباشد که نبايد ازايشان کم
انگيزش ھزاران توطئه ازجانب آنھا گرديده وپfن حملۀ جديد را مغشوش 

مواد آتی از ياد داشتھای جنرال سيمينيايو گرفته شده که گزارش . ميسازند
.تقريبی عمليات را بدست ميدھد  

 
 ھزار 4وما برای ھشت ماه بدون نتيجه جنگيديم "دراينجا گفته شده است، 

سربازمعيوب شدند که درپارس تقريبا بمعنی مردن است، چون زخم 
ناچيزی نميتواند موفقانه معالجه شود، مگرتوسط منجمين که عنوان طبيب 
را بدون داشتن کمترين دانش مربوط بآن دارا ھستند؛ در پھلوی آن، وقتی 

ارتش درميدان جنگ است، آنھا بطورخاصی ازمسيرراه دورساخته می 
.ندشو  

 
پس ازگذشت ھشت ماه وبدون ھرگونه نتيجه قناعت بخشی که درجريان 

آن ضايعات سنگينی را متحمل شديم، اعليحضرت پارس با مشوره جنرال 
سيمونيچ، خواستارايجاد يک شورای جنگی شده وشخصا رياست آنرا به 

پس ازپيشنھادات متعدد، کم وبيش غيرمعقول، نوبت بمن . عھده ميگيرد
.  به پfنی رجوع کردم که درآغازمحاصره پيشکش نموده بودمرسيده ومن

اين امريک طوفان ھولناک برضد من برپا ميکند؛ حتی يک رئيس ھم 
ھريک اصرار . خود را دراين خط عمليات منظم وخوب محدود نساخت

براين داشت که بطورجداگانه وبا قوت خود عمل نموده و برای خود 
لذا با : روزی ھای ممکن ديگررا ميکردندادعای افتخارگرفتن ھرات يا پي

بآنھم من با مخاطب ساختن اعليحضرت، . يک صدا پfن مرا رد نمودند
که معلوم ميشد با نقاط نظرافسرانش موافقت دارد، خاطرنشان ساختم که 

احمقانه خواھد بود اگرمنافع عامه را بخاطرافراد قربانی ساخت؛ ھرقطعه 
نقش خود را مطابق به قوانين جنگ در خندقھای که من بازکرده ام 

خواھند داشت؛ درحقيقت شھرميتواند فقط بنام محمد شاه تسخيرشود که 
اوبايد افتخارپيروزی را داشته باشد، بدون کمترين کاھش ازدرخشانی 

اين مشوره شاه را خشنود ميسازد؛ چون چيز . ايکه مربوط جنراmن است
 نظرات را داشته باشد، فورا ديگری نبود که شورا را وادارسازد تا عين

فرمان داده ميشود که حمfت باmی کنج خواجه عبدالحميد تحت ھدايت من 
اما من ھنوزموانع زيادی درساختمان خندقھايم داشتم و اين . آغازشود
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کامf مربوط به اراده جنرال سيمونيچ بود که من ميتوانستم قسمتی ازآنرا 
 يکی ازمشکل ترين کارھا، طورمثال، يکروز، دروسط. برطرف سازم

شاه برايم شخصی فرستاده وفرمان ميدھد تا يک پل بر روی يک دره 
 ميل ازقرارگاه ساخته شود که بايد چندين روز را 20تنگ وعميق بفاصله 

. دربرگرفته ودرجريان غيابت من، خندقھا ضرورتا بايد تعطيل باشند
شود تا اين فرمان را خوشبختانه ليتنانت کلونل بfريمبرگ برشاه غالب مي

.فسخ کند  
 

من اولين خندق خود را دردورترين مخروبه محله عربھا بازنموده ودر 
خندق کنارشھررسيدم، من سواره روھای } متر400حدود { ياردی 437

بزرگ و فراخ ساختم، با استعمال سيمھای سبدی، صخره ھا وچوبکاری 
اين ارتفاع برای ميرسيد؛ }  متر100حدود { فت 326.5ھا که بارتفاع 

جاسازی راه پوشيده ثانوی کافی نبود، اما يکی ازآتشپاره ھای ما دارای 
ازسواره ھا ديد خوبی برای امتداد .  آتش عميق بداخل خندق اولی بود

من درھرآتشپاره . جدارھا درحصاروھم بامتداد راه پوشيده دومی داشتم
ک پرده درب  پوندی درھرسواره گذاشته و تيرکشھا را ي12ھشت عدد 

جھت دفاع تقربھا ساخته واين تازمانی نيست که ھمه چيزتکميل شده ومن 
افغانھا . ازاين نقطه کاررا شروع کردم تا به کنارخندق کنج حمله برسم

راھروھا را با چوبکاريھای برای دفاع ميسازند که ازآنھا انتظارنتايج 
دت زيادی بزرگ را اميدوارميباشند؛ چون اين کارھای زيرزمينی درم

صورت ميگيرد، کشف آنھا ازطريق رنگ علفھای پژمرده درروی آنھا 
مسيرپوشيده . مشکل نميباشد، جھت که آنھا به راه زيرزمينی خود ميدادند

که بروی خندقھا ساخته شده ودرديد آتشپاره من قراردارد، به دشمن 
ارھای اينھا را من با ک. توانائی ميداد تا به راھھايش ارتباط برقرارکند

وقتی حجره ھای ما . مخفی ام به راھھای ضد زيرزمينی تبديل کردم
تکميل وآماه شدند من دوتوپ به مسيرپوشيده فرستادم که آنرا جاروب 

در . نموده ومردمان داخل آن بداخل راھروھای زيرزمينی پناه بردند
آنزمان من فرمان دادم که آتش شود؛ انفجارکارھای افغانھا را تخريب 

 ودرزيرزمينيھا خفه شدند؛ ازآنروزايشان تمام کارھای خود را ترک نموده
کرده ومن با استفاده ازاين اوضاع خندقھای خود را بدون معطلی به خندق 

اما افغانھا با درک ھدف سواره ھا، اراده خود را تغير . کنارشھررسانيدم
دو داده وشب ھنگام خاکريزيا موانعی ايجاد کردند تا راھھای پوشيده از
جانب زاويه حمله را دفاع کنند؛ من درآن ناراحت نبودم، زيرا مکان 
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ضروری بمقابل آتشپاره ھا آزاد بوده وآنھا بھيچوجه نميتوانستند درپيشبرد 
کارھای من موانع ايجاد کنند، که فت به فت تا قله استحکامات شھرادامه 

دق برسم در من آنرا تا زمانی نقض نکردم که باندازه کافی به خن. مييافت
نقطه ايکه بايد ازآن عبورکنيم؛ اينرا توانستم توسط سه حجره درخارج 

بريده مقابل اداره نموده وتمام آنھا را يکباره جريان دھم، خاک به داخل 
ما بعدا آتش را ازدو آتشپاره درسواره باز . خندق انداخته وپرکاری شد

 يارد 43توپھا درآتش اين .  پوندی بود24 و18، 12نموديم که متشکل از
 يارد ازبرج بزرگ، آنرا مورب گرفته وپس ازبه توپ 65ازکناره خندق و

بستن چھارساعته، نه فقط آن کارعظيم و وسيع بخاک يکسان شد، بلکه 
ھمچنان مجاورآن درجانب ديگرزاويه؛ من ميخواستم ازخمپاره انداز 

در .  بھوا پراندنداستفاده کنم، اما با کم بودن، آنھا گونه يا لبھای تيرکش را
شب اين روز، نتايج آن پارسيان وافغانھا را متحيرساخت، ما خندق را با 
توته ھای ديواروخريطه ھای کاه پرنموده وصبح ھنگام ميتوانستيم حمله 

را آغازکنيم، اما با دانستن جرات دشمن وبی تجربگی سربازان خودمان، 
ی جلوگيری نمايم، من تصورکردم وظيفه من است تا حد ممکن ازخونريز

ازطريق پيشروی مارپيچ تا به قله رخنه يا شکاف، جائيکه ميخواستم پياده 
من بمقدارچارتراش، چوبکاری و . حمايه گردد که به شھرداخل ميشوند

سبد سيمی برای اعمارآن نيازداشتم که ميتوانست درسه روزانجام شود، 
 آنھا ازکاربرد اما دسيسه دربارباعث مغشوشيت من ميشود؛ دراينمورد،

ستاره ھا بمقابل من کارگرفته واعfن کردند مطلقا ضروراست تا حمله 
 جوmی صورت گيرد، چون يک پيوست خوشايند آنھا 24درروزبعد يعنی

متعاقب آن، چھارقطعه برای . وعده پيروزی لغزش ناپذيررا داده است
. حمله خواسته شده وچاشت ساعت مقرربرای حمله بمحل تعين ميشود

اينوقت خوب انتخاب شده است، چون افغانھا با غلبه گرمی، معموm چند 
ساعت برای استراحت درنيمه روزداده وتا آنوقت پارسيان نيزچنين می 

کردند؛ لذا افغانھا کمترفکرميکردند اينزمان لحظه حمله انتخاب شده باشد 
ه اما متاسفانه، ازچھارقطعۀ ک.  اين درحقيقت يک غافلگيری کامل بود–

بايد مارش ميکرد، فقط يکی، قراگوزلو که تعداد ايشان دراثر ضايعات به 
تقاضا اين بود که فشارآورده شود، .  نفرکاھش يافته بود، ظاھرميشود400

 دور فی نفرتمام آن چيزی بود 7التماس اين مردان فداکار برای مھمات و
ه که صدر اعظم داده بود؛ اوکامf خوب ميدانست که قطعات ديگر ک

 عدد بھرسرباز 4ھموطنانش بودند، ماکوئيھا يک فت تکان نميخورند، او
قاصدانی که من به قرارگاه فرستادم، يکی پس ازديگری، تا . داده بود
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آنچيزی را تھيه نمايند که من خواسته ام، ھميشه با يک جواب مبھم 
ازطرف . برميگشتند وخfصه برای من ناممکن بود چيزی بدست بياورم

رتيپ حاجی خان که چند ماه قبل درجوارامام زاده برخورد بسيار ديگر، س
ناخوشايندی داشته وفرمان داشت تا بريگاد خود را منحيث پشتيبان بخش 
حمله کننده نگھدارد، کامf بجھت ديگررفته وقسمت ديگرشھررا مورد 

اما اين انحراف ناپسند باعث برھم زدن بيشترپيروزی . حمله قرارميدھد
 سربازکه خود را به شکاف رسانده بودند بزودی در 400ن اي. ميشود

معرض محافظين راھھای پوشيده قرارميگيرند؛ آنھا نيمه خواب بوده و 
يکتعداد زياد رفقای ايشان که به کمک آنھا شتافتند، توسط آتشپاره ھای ما 

اين . جاروب شدند که بعدا آتش آنھا ازعقب نقطه حمله ما عبورميکرد
اگوزلو پرچم پارس را تا بلندترين قله شکاف انتقال داده و با دسته دلير قر

شجاعت واستقامت خويش برای ساعتھا درآنجا نگھداشته ومنتظرمھمات 
ميمانند، درعين زمان با استعمال سرنيزه ھا، خشتھا وسنگھا کوشش 

ميکردند تا افغانھا را دورنگھدارند که بتعداد زياد ازپيشرو وجانب آنھا 
دانش انجنيری وفداکاری سربازدرچنين موقعيتی ھيچ . ندآتش ميگشود
سردارافغان، دين محمد خان که فرمانده دفاع است، مثل . سودی ندارد

اوبا تفنگچه اش نبی خان رئيس شجاع قراگوزلو را . يک قھرمان ميجنگد
ازپا درميآورد که شجاعت ووفاداری اوشايسته سرنوشت بھتری ازاين 

ود که بانگ پيشروی داده وپرچم را باmی بود، شيپورزنی قطع ميش
شکاف برافراشته بود، اما اونميتواند آن قوت ناچيزپارسيان را به عقب 

نشينی وا دارد؛ مرگ رئيس فقط باعث تحريک دوچند آنھا شده واکثريت 
ايشان مرگ درميدان پرافتخاررا نسبت به عقب نشينی حتی يکقدم ترجيح 

 سه قطعۀ ديگرميباشند؛ يک فرمان مخفی آنھا بيھوده منتظرکمک. ميدھند
طfی انگليسی وفرمان حاجی ميرزا آغاسی دست و . آنھا را نگھميدارد

سربازان مثل روندگان گودال بعضی تياترھا معلوم . پاھای آنھا را ميبندد
آنھا . "ھريک با صدا يا ھمدردی کم وبيش نظرخود را ميدھد: ميشدند

چنين بود ". ا آنھا ھرگز نخواھند کردنصب ميکنند، آنھا نصب ميکنند؛ ي
. فريادھای که اين قراگوزلوھای نجيب را تا قله شکاف ھمراھی ميکرد

 تفنگدار قبيله گارای را تقاضا کردم که برای درست 400من نيزکمک 
نمودن مقاصد ايشان جھت نگھداری آتش تيزودوامدار ازجانب پيش پای 

مشھوربودند، اما چيزيکه مرا سواره ھای خندقی درپيشرو وزوايای حمله 
شگفت زده وخشمگين ساخت اين بود که ميديدم آنھا ناظرين بيحرکت 

اين تيراندازان ماھر تحت فرماندھی يک پارسی نجيب . جنگ ميباشند
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ويکی ازاقارب شاه بود که بايد بيشترازمن عfقمند تسخيرھرات ميبود؛ 
د افرادش ارائه وقتی من باو نزديک شدم تا احساس خود را به برخور

برايشان پودروتوپ بدھيد که : کنم، اوبا شيوه بسيارطعنه آميزجواب داد
.تماما خالی است، آنگاه ھرچيزی که توميخواھی خواھند کرد  

 
من بعدا آشکارا ميديدم که خيانت درتمام جوانب باعث شکست حمله شده 

نرال  اين مرد ج–وفقط يک مرد مانده بود که من ھنوزباواميدواربودم 
اودرمرحله اول توسط انگليسھا حمايه ميشد، اما خصلت . بوروفسکی بود

غرورآميزاونميتوانست به تقاضاھای آنھا مطابقت نمايد وجنرال سيمونيچ 
کوشش ميکرد تا اورا به روسھا وصل نمايد، با وعده اينکه امپراطور به 
آر موضع اودلبسته شده وتfش بدست آوردن شناخت اوبحيث پسرشھزاده 

بوروفسکی ھيچگونه دانش نظامی نداشت، . که اوپسرطبيعی اش ميباشد
اما دليربوده وسربازان ھميشه با اعتماد کامل ازاوپيروی ميکردند؛ حدود 

دوبخش بدوراوصف آرائی کرده وعجله دارد تا به شکاف برسند برای 
پشتيبانی آنھائيکه ھم اکنون درجنگ اند، اما ھنوزبه خندق نرسيده که يک 

چشم . توپ درقسمت پائين بدن او اصابت کرده واورا نقش زمين ميسازد
ھای من بوروفسکی را در مسيرش بطرف حمله دنبال ميکرد ومن ديدم 

که اوبشکل زخمی افتيده است؛ من ھميشه درجھت مرمی فکرميکردم که 
اين مرمی ازتقنگ پارسيان آمده است؛ من ميتوانم دررابطه بخود بگويم، 

ام مرمی خوردم توسط توپی که درعقب من قرارداشت، زيرا من درشانه 
.روی من بطرف استحکامات بود  

 
سربازان ناخوش که دراين بدبختی تازه بسياردلسرد شده وھم قلبا با 

روسای خويش خشمگين بودند، طوريکه بايشان با اھانت آميزترين شيوه 
را ترک کنند گفتم، اما ايشان درآخرمجبورشدند با تلخترين افسوس شکاف 

 ساعت کشنده نگھداشتند؛ آنھا 5که با چنان شجاعت حمله نموده وبرای 
بآھستگی شيپوری را اطاعت کردند که صدای عقب نشينی داده وفلج 

ساخته شدند، زندگان داغان اين قطعۀ قھرمان با قدمھای سوگوارانه به 
ز پس ازمfقات وزيروارائه گزارش ا. قرارگاه خود عقب نشينی کردند

نتيجه عمليات وسرزنش او با برخورد ناسپاسش، من مثل آن مردان 
دليرخود را درخيمه ام بسته و مصمم ھستم تا خدمت پارسيان را برای 

من به حاجی . ھميشه تقبيح کنم وحتی معاشات باقيمانده خودم را نگيرم
ميرزا گفتم که من بايد استعفا کنم، اما شاه که ھميشه با من مھربان وبا 
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fحظه است، فشارآورد تا اين کاررا نکنم طوريکه به تشويق اوتسليم م
شدم؛ بمجرديکه اووعده مرا حاصل کرد، بمن درجه افتخاری جنرال و 

".نشان نوارسرخ شيروخورشيد را فرستاد  
 

جنرال سيمينيايو با بيخبری کامل ازھمه آنچه واقع شده، با ھمان خصيصۀ 
متاسف بود ازاينکه اجرای سه وفاداری معمولی عمل نموده وبخصوص 

روزکارش را درقله شکاف رد نمودند، چون بعدا خيانت نميتوانست مانع 
با )  برج مراقبت(تحت پوشش آشيانه ديدبانی . تسخيراين محل مھم شود

تاجگذاری نقطه اعلی حمله، اوميتوانست يک يا دوتوپ آتشپاره را نصب 
ول به شھرمحافظت کند؛ اين نمايد که آتش آن ميتوانست سربازان را درنز

 فت باm 22 تا 19کارآسانی نبود، زيرا جانب داخلی استحکامات بارتفاع 
برده شده وتوسط خشتکاری تقويه شده که بحيث يک حايل يا پشته خدمت 

درباmی استحکام يک نيمکت قراردارد که دومرد بمشکل ميتواند . ميکرد
ب آن بايد تحت آتش کشنده پھلوبه پھلو بايستد وسربازان پارس درتعقي

محاصره شدگان ازخانه ھای مجاورباشند، قبل ازاينکه به پلکانی برسند 
تمام اينھا صورت نگرفت وقتی شکاف بدست : که به شھرھدايت ميشود

جنرال سيمينيايو که خود را وقف مسلک انجنيری اش کرده ودر . آمد
کارسه روزه اش سياست مداخله نميکرد، کامf بيخبرازاين بود که چرا 

 توقع 1838 جوmی 24که اينقدرضروربود بيرحمانه رد ميشود؛ اما در
ميرفت کلونل ستودارت به قرارگاه شاھی برسد، با اولتيماتوم ايم نيل که 

در . توسط آن شاه تھديد به جنگ با انگليس شده، اگرمحاصره را برندارد
 وخبردارميشود  جنرال سيمونيچ يک بسته از دی نيسيلرود اخذ نموده22

که توسط او انکارشده، ازتھران فرا خوانده شده وازاوخواسته شده تا به 
شاه بگويد که اعليحضرت بعد ازاين متوقع نباشد که ازپشتيبانی حکومت 

کونت سيمونيچ کمتردرباره خودش فکرميکند . روسيه برخورداراست
عت و قسما با نسبت به ناکامی معامله ايکه با چنان توانائی، قسما با قنا

اگرکلونل ستودارت . تھديد، فرمان حمله درروزموعود را بدست ميآورد
تا شب نميرسيد، محل شايد توسط پارسيان تسخيرميشد قبل ازاينکه 

اولتيماتوم برسد وسقوط آن ميتوانست سرنوشت مختوم بوده ومذاکرات 
ميتوانست براساس ديگری ادامه يابد؛ روسيه بعدا ميتوانست بصورت 

اما خيانت صدراعظم تمام : ثبت درمقابل تقاضای انگليس مقاومت کندم
عمليات جنرال سيمينيايو را ازبين ميبرد که بخت درھمه جا مخالف او 

. خود شھرمتعاقب فرارقصدی يارمحمد درنقطه تسليمی رسيده بود. است
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اين رئيس تصورنميکرد که پارسيان پس ازپيشروی کارھايشان تا بآن 
ف خود را ببازند، وقتی جنگ به انتھا ميرسد او ازحمله نزديکی، موق

بھنگام تجھيزاسپ خود، او به . عقب نشينی نموده و آماده فرارميشود
سربازان ميفرستد تا بگويد که آنھا بايد تسليم شوند، اما اوتوسط کپتان 
پاتينگر نگھداشته شده ودرخواست يک ساعت تعويق ازاوميکند که با 

شھر را ترک گويد اگرپيروزی سربازان دليرش گذشت آن ميتواند 
.درشکاف بدست نميآمد، وقتی وزيربه تقاضای او موافقت ميکند  

 
افسربرتانوی که با جزئيات سياست ومذاکره ايم نيل مجھزاست، بيخبراز 

عللی نبود که باعث عجله جنرال سيمونيچ به حمله ميشود؛ چشمھای 
: جود شدت، پشتيبانی نميشودتمرين کرده اوبزودی درک ميکند که با و

اوميبيند که قطعات بی اراده کامf غيرمصمم بوده وچنين عfيم مشخص 
سياست برتانيه بارديگربرتری يافته وکپتان . را نميتوانست غلط کند

پاتينگراوضاع را پيشقضاوت نميکند، وقتی اواميدوارعقب نشينی حمله 
ن وتمام اطفال باmترازسن دراين مبارزه ھولناک، زنان افغا. کنندگان است

 عجله ميکردند تا با قوت ضعيف شان بکمک مدافعان خويش شتافته 10
افغانھا مصمم بودند اگر . وخشتھا وسنگھا را باmی پارسيان پرتاب کنند

پارسيان موفق به تسخيرمحل شوند، اول تمام زنان واطفال وبعدا خود را 
.ذبح کنند  

 
وماه درپای ديوارھای ھرات باقی مانده، محمد شاه پس ازاين حمله برای د

او .  محاصره را برداشته وبه مرکزش عقب نشينی ميکند1838درسپتمبر
ھنوزبآنجا نرسيده که حکومت روسيه با خوش نبودن ازمطيع بودن، اورا 
مجبورميسازد تا يکچھارم مصارف جنگ قيد شده درمعاھده ترکمانشای 

.را بپردازد  
 

نشينند، سيد يحيی نماينده کابل ومحمد عمرخان زمانيکه پارسيان عقب مي
نماينده کندھار، شاه را تا تھران ھمراھی ميکند، درحاليکه کپتان ويکوويچ 
که آنھا را به قرارگاه معرفی کرده بود، آنھا را تا کوسان، يک شھرمرزی 

ھرات دنبال ميکند؛ دراينجا اوبجنوب برگشته وپس ازبررسی نقاط مھم 
اودرآنجا چندين . جند، دورو و فراه به کندھارميرودراھھای خاف، بير

 ليره پرداخته با درنظر 5600مجتمع کھندل خان را دارد که بھريک 
داشت اشتغال آن شھزاده جھت تجديد محاصره ھرات که تھديدات برتانيه 
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متعاقب آن بايد سردار . کبيرمحمد شاه را مجبورميسازد تا آنرا ترک گويد
زرگ کھندل خان درراس سه يا چارھزارنفرداخل محمد صديق خان پسرب

 روزدرکندھارمانده و 40کپتان ويکوويچ . ھرات شده ودشمنی آغازشود
وقتی آن شھررا ترک نموده وميخواھد به تھران برگردد، با رسيدن به 

فراه بھت زده ميشود، زيرا ميبيند ارتش محمد صديق خان درآنجا خيمه 
نای تخصيص غنايم و وضع ماليات در زده وکامf غيرفعال است، باستث

او يکدسته کوچک پيشروآماده . نواحی با انتقال آتش وشمشيردرھرخانه
اين تعويق کشنده که . نموده ولی ازشھرک کوچک سبزوارپيش نرفته اند

ويکوويچ اھميت آنرا احساس ميکند باعث منازعه قھری بين آن افسر و 
نوانسيون بين خودش و ويکوويچ اجرای فوری ک. سردارافغان ميشود

 ھزار 12کھندل خان را تقاضا ميکند و يا درصورت تعويق بيشتر، اعادۀ 
؛ اما محمد صديق خان فوق العاده قھربوده )مسکوک طfی قديمی(دوکت 

. پولی که توبمن دادی، کفايت نعل اسپھای ارتش مرا نميکند"وميگويد، 
ويکوويچ ". د بدھیاگرتوميخواھی پيشروی کنم، عين ھمان مقدار را باي

ميداند که پرداخت پول بيشترضايع کردن آنست، اين پيشنھاد را قاطعانه 
اوحتی بفکر . رد ميکند ولی ميبيند که سردار ميل دارد او را مجبورکند

غارت افسرروسی بوده وشايد با خشونت شخصی پيش ميرفت اگرترس 
د که دردرباراو اين نميبود که شايد شاه انتقام اورا ازمحمد عمرخان بگير

.ميباشد  
 

محمد صديق خان ترديد نداشت تا پروژه محاصره ھرات را ترک نموده و 
پيش پدرش برگردد تا باmی پfن مخالفت به حمله انگليسھا مشوره کند که 

کپتان ويکويچ مجبورميشود . بصورت مبھم درافغانستان شايع شده بود
وگرفته بودند، بسفر  ھزاردوکت که سرداران کندھارازا12بدون حصول 

پس ازبازديد قلعه mش وجوين و شمال جھيل رستم، از . خويش ادامه دھد
طريق تون و تبوس بطرف تھران رفته وبزودی به روسيه برميگردد، 

اين . جائيکه بعوض پاداش اعمالش، خود را دررسوائی کشنده مييابد
ه خود برخورد غيرعادmنه اورا آنقدرجريحه دارميسازد که با تفنگچ

گفته ميشود قبل : بزندگی اش دريک ھوتل سنت پطرزبورگ پايان ميدھد
ازاينکه اواين عمل اسفناک را مرتکب شود تمام اسناد جمع آوری شده 

.ازسفرھای خود درآسيا را نابود ميسازد  
 
 



 247 

  تباھی ھرات- 19فصل 
 

ی ھرات، برداشت محاصره ھرات توسط پارسيان، سرداران کندھاروکپتان ويکوويچ، تباھ
التماس يارمحمد برای کمک ازقلمروھای ھمسايه، فروش ھراتيان به ترکمنھا توسط يارمحمد، 
آمادگی انگليس برای ھجوم به افغانستان، سوئ تفاھم بين دوست محمد ورنجيت سنگه، مداخله 
انگليس، اراده نيک آنھا نسبت به دوست محمد، طرفداری آنھا ازرنجيت، مذاکره بين انگليس 

ست محمد، جنگ جمرود، برنيس درکابل، مfقات اوبا ويکوويچ واستقبال سرد او توسط ودو
امير، اظھارات صريح دوست به انگليس، پشتيبانی اوتوسط برنيس درکلکته، پيروزی برنيس 

بر ويکوويچ، ياد داشت mرد پالمرستون به ايم دی نيسيلرود، جواب کابينه روسيه، آخرين 
ُبا انگليس، مساعی برضد سر دبليو ايم ناتن و سر کfود ويد، کوشش دوست برای اتحاد  ُ

.اعfميه mرد اکلند برای شاه شجاع، آشفتگی دوست، بازتاب سياست انگليس  
 

+ + + 
 

ناممکن است درجۀ انھدام بيرحمانه سربازان پارس درقلمروی ھرات را 
يل آنھا آنرا بيک دشت کامل تبد: درجريان ده ماه محاصره آن تصورکرد

شھرتوسط مرميھا و . کردند که زمانی يک منطقه غنی وحاصلخيز بود
گلوله ھا ويران شده وچيزی نمانده بجزاز تودۀ مخروبه ھای بيريخت و 

خانه ھا، کاروانسراھا و بازارھای تخريب شده بخاطرترميم شکاف ھا و 
.شکستھای استحکامات؛ درحقيقت يک پشتۀ خاکستر، خرابه و ويرانی  

 
 رنجورکه درجريان محاصره به قحطی مواجه بودند، پس از شھروندان

مدت طوmنی که محاصره برداشته ميشود، بازھم به کمبود تدارکات و 
قحطی شديد گرفتارميباشند، چون زمينھا کشت نشده ومردم فقط تدارکاتی 

تمام دھکده . را مصرف ميکردند که قبل ازآمدن پارسيان تھيه کرده بودند
 ميلی جھت تامين ارتش محاصره کننده کامf 90تا  70ھا درحوالی 

غارت ومردم ازھرچيزی محروم ساخته شده، شھريانی که شھررا قبل 
ازمحاصره ترک کرده وحاm بشھرھرات برميگشتند، يکدانه غله ھم پيدا 

قحطی بزودی فضای ترسناکی را ايجاد نموده وھمه روزه . نميکردند
 درحقيقت، شرايط –ه ميرسد صحنه ھای ھولناک آدمخواری بمشاھد

.باندازه خوفناک است که نميتوان تصورکرد  
 

بخاطرپايان دادن باين مصيبتھا، يارمحمد خان به روسای قلمروھای 
خواستار } اسfم{کوچک اطراف ھرات درخواست نموده وبنام محمد
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سخاوت آنھا شده والتماس ميکند غله ودانه بشھرآشوب زده بفرستند؛ 
.ماليه باmی ھرنوع غله را معاف ميکنددرعين زمان، او  

 
تاجران ترکستان، کندھار وخانات ايماق با سرعت باين درخواست جواب 
ميدھند، اما بيشتربخاطرکسب مفاد بزرگ نسبت باينکه بخاطررفع فاجعه 

اکثريت ھراتيان بعلت نداشتن پول برای خريداری نان به خانواده . باشد
ا دربدل ده باتمين جواری به ترکمنھا ھای خود، درموارد متعدد خود ر

پدران اطفال خويش را دربدل پول ناچيزی ميفروشند واطفال : ميفروختند
متشکرانه ازدادوستدی که باعث نجات ايشان ازشدت گرسنگی ھولناک 

.شود، راضی ميباشند  
 

يارمحمد نيزوسيعا داخل اين جريان ميشود، نه آنچنانکه مردم بيچاره اش 
ُن شان داخل شده اند، بلکه بخاطرپرکردن انبارھای خود برای نجات جا

اوتمام . که محتوای آن بطورقابل توجھی دراثرجنگ تھی شده است
ھراتيانی را که مرتکب گناھان اندکی ميشود به يوزبيکھا ميفروشد؛ وقتی 
آنھا متوجه اين امرشده وازارتکاب گناه پرھيزميکنند، منبع عايد او ازبين 

اجنتھای خود را به بازارھا فرستاده، بينظمی بوجود آورده ميرود، لذا او
. وباينترتيب ميتواند ذخيره بردگان برای مارکيت خويش را تامين نمايد

اندکترين مجادله يا يک صدای بلند دربين گروپ شھريان باعث ميشود تا 
افراد ھميشه حاضراو برسراين موجودات بدبخت بکوبند؛ حتی کسانيکه 

 به محل جلب ميشوند، دستگيرشده وپس ازچند ساعت بعلت کنجکاوی
توسط وزيربيرحم درمقابل يک شتر، يک قاطر يا ھرچيزديگری که 

قيمت يک اسپ . برايشان بھتراست، به فروش ميرسند يا مبادله ميشوند
اين .  تومان ميباشد100 آدم جوان يا معادل 20ترکمنی معموm مساوی به 

يکند، تا اينکه انگليسھا موفق ميشوند با تجارت برای مدت زيادی دوام م
.پرداخت يک ھزينه مالی به دربارھرات، بآن نقطه پايان بگذارند  

 
افغانستان غربی بمشکل ميتواند ازسلطۀ پارسيان نجات يابد، زيرا بعوض 
مبارزه با اين فجايع ترسناک، انگليسھا بخاطر تfفی تحريکات روسيه و 

اين اقدام مھم . اروکابل آمادگی ميگيردشاه، برای تھاجم سھمگين کندھ
توسط مذاکرات کامf انفرادی پيش برده شده ومن کوشش ميکنم شرح 

.تخمينی آنرا ارائه کنم  
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ما گفتيم که رنجيت سنگه مھاراجه جاه طلب پنجاب، پس ازگرفتن بھترين 
وmيات ازدست افغانھا، آماده اشغال بيشترقلمروھای آنھا ميشود، وقتی اين 

وراوتوسط دوست محمد بمشاھده رسيده وطوريکه انگليسھا ميگفتند منظ
و ) درحاليکه حقيقت آن باثبات نرسيد(اوخواھان اتحاد با شاه پارس بوده 

پيشنھاد کمک درتھاجم بمقابل ھرات کرده، بشرطی که شاه اورا بمقابل 
انگليسھا . سيکھا حمايه کند که توسط کمپنی ھند شرقی پشتيبانی ميشود

ان دوست را سرزنش ميکردند که با ارسال نامه به امپراطور ھمچن
گفته ميشود اين نامه، توسط يک . روسيه، درخواست اتحاد کرده است

نماينده افغان با اعتباربه سنت پطرزبورگ فرستاده شده است؛ اما اين ادعا 
 اعfن داشته 1838 اکتوبر20توسط ايم دی نيسيلرود انکارشده و بتاريخ 

ماينده صرفا يک اجنت تجارتی بوده وھيچ دستور يا صfحيتی که اين ن
دشمنان اميرآنقدرپيش ميروند که يک نقل . برای مداخله درسياست ندارد

اين نامه را نشان ميدھند، اما دوست محمد اعfن ميکند اين اختراع 
دروغين دشمن است؛ کسانيکه با دامنه اسناد غلطی که درآسيا ساخته 

داشته ومفاديکه انگليسھا بخاطرمطيع ساختن شھزادگان ميشوند، آشنائی 
وراجاھای ھند ازآن اشتقاق نمودند، ھرکس را به شک می اندازد تا از 
دادن نظرمناسب درباره صحت نامه اميرکه بخاطرنوشتن آن سرزنش 

اين ترديد مجازاست، زيرا دروقتيکه اين سند آماده . گرديد، صرفنظرکند
 سرسخت انگليس درافغانستان بوده وحتی پس شده، او يکی ازطرفداران

متن زيرنقل . ازبيرون راندنش ازآنجا، ھنوزھم طرفدارانگليس ميباشد
 تحريرگرديده 1836ھمان نامه ايست که بآن مراجعه شده ودراوايل سال 

:است  
 

. اختfفات و منازعات بزرگی بين من وخانواده سدوزی وجود دارد"
تمام ھند توسط . اع الملک پشتيبانی کندحکومت انگليس مايل است از شج

ايشان اداره شده وآنھا درشرايط خوب دوستی با رنجيت سنگه mرد پنجاب 
حکومت انگليس ھيچگونه نظر . قراردارند که درھمسايگی ايشان است

با تمام قدرتم ھميشه در مقابل ) بنده خدا(من . مناسبی درمورد من ندارد
طوری شما با پارسيان دوستی دارد؛ اگر سيکھا جنگيده ام؛ حکومت امپرا

اعليحضرت شما عfقمند تنظيم مسايل درقلمروافغان وکمک اين مردم 
.ھستيد، مرا محظورخواھيد ساخت)  لک خانواده است20که حدود (  
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من اميدوارم اعليحضرت ھمايونی لطف فرموده و مثل پارسيان، مرا 
ت ھمايونی، من درپناه مرحم. تحت حمايه حکومت روسيه قراردھند

ھرچيزيکه . ھمراه با افغانھايم ميتوانم خدمات قابل قدری انجام دھيم
".جنابعالی را مسرورسازد، شايسته مقام عالی ايشان است  

 
اگرفرض کنيم دوست محمد اين نامه را نوشته است، درکدام جای آن جرم 

است؟ آيا اوحق ندارد بمقابل دشمنانش درجستجوی متحدان باشد؟ آيا 
دالت بيشتری درپشتيبانی انگليس ھا از رنجيت سنگه نسبت به چپاول ع

افغان ھا وجود دارد؟ اين رنجيت که بود و سيکھا که بودند؟ يک مردم 
ديروزی؛ ھميشه تحت انقياد، بدون اجداد و رسوم و برای اولين باراداره 

اين رئيس، اين رنجيت که نميتوان : شونده توسط رئيسی ازمردم خود شان
ضی خصايل بزرگ اورا انکارکرد، چطورارتقا يافت؟ اوازچه کسی بع

که او ) شاه زمان(اين قدرت را گرفت؟ مگرنه ازيک حاکم مستقل افغان 
را حاکم پنجاب تعين کرد؟ مگراونبود که اطاعت به جانشينان آن شاه را 

بدورانداخته وخود را حاکم مستقل اين قلمرواعfن کرد؟ آيا منشای قدرت 
 به دوست محمد مشروعيت بيشتردارد، کسيکه اجداد اوھميشه در اونسبت

 قلمروش يک قدرت تقريبا مساوی به حاکمان افغان داشته است؟
 

انگليسھا دراينمورد شايد بيش ازيکبارفکرکرده باشند؛ اما اين دليل، بحث 
 سال عfقمند اين بودند تا در 20ضعيفی درمقابل کسانی است که برای 

آنھا . شانده مطيع وفروتن دراختيارخود داشته باشندکابل يک دست ن
رنجيت . چپاول بھترين وmيات افغانھا توسط رنجيت را استقبال کردند

 تسخير 1823 و پشاوررا در1819، کشميررا در1810ملتان را درسال 
که خود را تحت ) شاه مخلوع(نموده و با رضائيت کامل شجاع الملک 

انگليسھا بحيث حاکم مشروع افغانستان در حمايه اوگذاشته، توسط او و 
نظرگرفته ميشود تا با اين عنوان بتواند قلمروھای را دراختياراوبگذارد 

اما چرا شجاع بايد حاکم مشروع افغانستان . که او را مسرورميسازد
 طورمثال نسبت به زمان يا -  برادرش؟ 20شناخته شود نسبت بھريک از

يچ اقدامی نکرده اند تا اوmد آنھا محروم محمود که قبل ازاو شاه بوده وھ
ميراث يا محروم حقوق شاھی آنھا شود؟ شاه کامران وشاه ايوب ھميشه 

پس چرا انگليس . بمقابل ادعای شجاع برای تاج وتخت اعتراض کرده اند
ھا بايد درمقابل سرزنش، مخالفت ونظرات عامه افغان ھا اينقدربيتفاوت 

 جاه طلبانه را پنھان ميسازد؛ حکومت باشند؟ اين سياست يک برنامه
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انگليسی ھند مشتاق توسعه قلمروبوده وبمجرديکه دريافتند اوبخواھشات 
ايشان خم نميشود بحقانيت دوست محمد توجھی نميکنند؛ چون درموقعيتی 
قرارنداشتند که بتوانند او را عزل نمايند، قدرت اورا تا حد ممکن توسط 

موده وھرسال ارتشی برای غارت متحد خود يعنی رنجيت تضعيف ن
.بخشی ازسلطنت افغانھا ميفرستد  

 
باوجوديکه حکومت کلکته رجحان واضحی باين حاکم نشان ميدھد، ھنوز 
ھم درنگھداری روابط و بعضی مfحظات با دوست محمد ناکام نميماند، 
باوجوديکه دوست محمد نيزمرتکب دوروئی بزرگی ميباشد، اگراوواقعا 

که اورا متھم به ارسال آن می (به امپراطورنيکوmس باشد نويسنده نامه 
، به mرد اکلند که جديدا 1836 می 31، چون اوتقريبا درعين وقت،)کنند

:به ھند رسيده است، با زبون ترين شيوه چنين مينويسد  
 

شايد به عاليجناب شما معلوم باشد که با تکيه براصول خيرخواھی وبشر "
رتانيه است، من بنمايندگی خود وقلمروی دوستی که مشخصه حکومت ب

خود ونامه ھای وارده ازآنطرف که انباشته ازاحساسات وتوجه دوستانه 
. بوده وھم دراوقات ضروری که بايد واجبات دوستی برآورده گردد

معامfت آخری، برخورد بيرحمانه وگمراه کننده سيکھا و نقض معاھده، 
رتباط برقرارکردن با من درمورد ا. به جناب عاليمقام شما معلومداراست

ھرچيزيکه حاm شما اظھارميداريد ناشی ازفرزانگی شما درحل امورات 
. اين قلمروبوده وميتواند بحيث يک قاعده ودستوربرای رھنمائی من باشد  

 
من اميدوارم عاليجناب، مرا و قلمروی مرا ازخود دانسته ومرا با ارسال 

ھرھدايت ودستوری که جنابعالی . دنامه ھای دوستانه خويش سرفرازساز
".برای اداره اين قلمروmزم ميپندارند، من مطابق آن عمل خواھم کرد  

 
 با مھربانی زياد جواب 1836 اگست m22رد اکلند باين ارتباط درنامه 

داده، سياست خرد مندانه اورا تحسين نموده ومداخله بيغرضانه خويش را 
.فغان وسيکھا وعده ميدھددرجھت مصالحه وسازش بين شھزاده ا  

 
ھنگاميکه اين مراسfت تبادله ميگردد، تھاجم پارسيان بمقابل ھرات آماده 

 1837شده وبطورآشکارتوسط جنرال سيمونيچ تشويق ميشود؛ اما نومبر
بآنھم . است، قبل ازاينکه ارتش محمد شاه بپای ديورھای آن شھرميرسد
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زتحريکات سيکھا ودريافت دراوايل اين سال، دوست محمد با خسته شدن ا
اينکه اوھيچ مفادی ازمداخله mرد اکلند بدست نميآورد، تصميم به انتقام 

گرفته و با استفاده ازفرصتی که دراثربی احتياطی مھاراجه ميسرميشود 
اوسربازان خويش را ازمرزھای افغانھا فراميخواند تا با شکوه زياد، (

 ھزارنفر 15درماه می با ) دعروسی نواسه اش، نھال سنگه را تجليل کن
اين مارش توسط دوپسردوست بنام ھای . به وmيت پشاورمارش ميکند

 در 1837محمد افضل خان ومحمد اکبرخان فرماندھی شده ودراول می
جنگ بسيارسخت وکشتارترسناکی . جمرود باmی سيکھا حمله ميکنند

رادران  ھزارنفر نصيب ب7بوقوع ميپيوندد، اما پيروزی بقيمت سنگين 
.ميشود  

 
حکومت کلکته که قبf با تھاجم پارسيان بمقابل ھرات باندازه کافی ھشدار 

، خشمگين شده )رنجيت(شده است، با شنيدن خبرشکست متحد وفادارش 
ُوبا سرعت تمام، سرای برنيس را به کابل ميفرستد تا مانع پيشرفت افغان 

. ھای پيروزمند شود  
 

 شھررسيده وبا استقبال گرم دوست محمد نماينده برتانيه درسپتمبربآن
دساتيرmرد اکلند اينست که او . مواجه شده واو را بسيارگرامی ميدارد

بسادگی داخل روابط تجارتی ومداخله آرام بين اميرومھاراجه شود؛ او 
ھمچنان ميافزايد به اوصfحيت داده شده تا آنرا بمنافع رئيس افغانھا انجام 

اين کامf تعجب برانگيزاست که جنابعالی چنان . ودداده ومانع نابودی اوش
زبانی را بارتباط شھزادۀ استعمال ميکند که بخوبی ميداند چطورازخود 
دفاع کند، اوھيچ تقاضای معقولی پيشکش نکرده بجزاينکه مطابق گفته 

برنيس وظيفۀ مشکلی . او، اگرپذيرفته شود، سfح خود را بزمين بگذارد
افی خوش قسمت است که ازاميرتعليق موقتی دشمنی دارد؛ اما باندازه ک

ھا را بدست آورده ودرجريان اين مذاکرات است که کپتان ويکوويچ در 
انگليسھا تاکيد ميکنند او جواب امپراطور .  به کابل ميرسد1837دسمبر

. نوشته شده بود1836نيکوmس به نامه اميررا آورده است که درآغاز  
 

او، ويکوويچ با سردی استقبال شده ودوست صرفنظرازھدف واقعی آمدن 
ُمحمد به بھانه رسيدن اوبمfقات سرای برنيس رفته وخواھان مشوره او 

اميرازاول اعfن ميکند اومصمم است ھيچ اتحاد يا . ميشود که چه کند
رابطه سياسی با ھيچ قدرت خارجی باستثنای انگليس برقرارنکند، اوھيچ 
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يرد که اميد سازش بحکومت انگيسی ھند اجنت خارجی را تاوقتی نمی پذ
وجود داشته وميخواھد افسرروسی را رخصت يا اسيرسازد؛ در حقيقت 

بايد پذيرفت، اين يک . ھرطوريکه برنيس بخواھد، ھمانطورمعامله ميشود
زبان بسيارشگفت انگيزبرای مردی است که تا آخرين دم متھم باين است 

م با کلمات بسيارمحترمانه و که نامۀ به امپراطورروسيه نوشته وآنھ
بآنھم به ويکوويچ اجازه داده ميشود تا داخل کابل شود، اما فقط . مطيعانه

به درخواست برنيس وآنھم طوريکه نقل تمام نامه ھای آورده به امير را 
ميگيرد، يعنی دوست محمد بھرطريقی ميخواھد اعتماد حکومت انگليس 

:mرد اکلند ثبوت اين مدعاستنامه زيرنماينده عنوانی . را کسب کند  
 

 ازوقتيکه من اينجا ھستم، ميدانم يک اجنت پارسی – 1838، 15جنوری "
اين (که حامل ھدايائی برای دوست محمد است، داخل قلمروی کندھار 

 بآنجا رسيده ودرآنجا ميماند، اما 1837اجنت با ويکوويچ دراکتوبر
وده که حامل فريبا ترين شده واعfن نم) فيرير. ويکوويچ به کابل ميآيد

وعده ھا است؛ اما با وجود آن مجبورساخته ميشود که تقريبا بصورت 
فوری ازافغانستان خارج شود، زيرا ھيچکس ازاودعوت بعمل نميآورد 

پس ازاو يک اجنت روسی بنام ويکوويچ بکابل ميآيد؛ او . که به کابل بيايد
اراست، اما فقط حامل تعارفات چرب ونرم وپيشکشھای اشتغال دوامد

. بصورت احترام بھرخارجی واشکال عادی مھمان نوازی پذيرفته ميشود
اميرميگويد مفاد وعfقه اودراتحاد با انگليس بوده ونميخواھد آنرا ازدست 

".بدھد درحاليکه اميدوارتامين آنست  
 

دmيل که برنيس به حکومت خويش اظھارميکند بسيارقطعی بنظررسيده و 
م فکرنميکند مقامات کلکته اتحاد با يک چنين رئيس برای يک لحظه ھ

وفاداربه انگليس مانند دوست محمد را رد کند؛ اوجھت ھموارسازی ھر 
مشکلی، نشان ميدھد که حاضراست تفاھم دوستانه بين دوست وسيکه ھا 

اميرمنحيث شاھد مساعی او، سپاسگذاری خود را برای آنھا . برقرارسازد
د او درميزان مديران کمپنی ھند شرقی مانند آن ارائه ميکند؛ اما اعتما

.افسرانگليسی، بسياربزرگ نميباشد  
 

دانستن اينکه جانبداری آنھا ازرنجيت سنگه چقدرقوی است وداشتن يک 
شک مبھم درمورد اينکه دربارطرفداريک فيصله جانبدارانه باشد، باعث 

ل خود نميشود تا دوست محمد ازھيچ وسيلۀ برای ارايۀ وفاداری کام
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من درعوض، چيزاندکی ميخواھم "اميربه برنيس ميگويد، . صرفنظرکند
من ازانگليسھا ميخواھم تا مرا از . وآن عبارت ازعدالت ومعقوليت است

غارت سيکھا وخشم پارسيان حفاظت کند که ھرگزمرا بخاطرپيمان بستن 
س با شما نخواھند بخشيد؛ آنھا بايد سيکھا را وادارسازند تا پشاور را پ

بدھد واين يگانه نقطه ايست که ميتواند مرزھای مرا دراينطرف اندوس 
محافظت کرده وھرگونه سعی پارس برای مطيع ساختن ھرات و کندھار 

من ھرگز بطرف . بعدا من جسما و روحا ازشما ھستم: را ازبين ميبرد
ديگران نخواھم رفت تا زمانيکه اميد بشما را ازدست ندھم وحتی درچنين 

 جای تاسف خواھد بود که تنھا افغانستان وعزت خود را نجات مواردی
برخfف، من بسيارخوش ميباشم . دھم، آنھم نه ازخصومت بمقابل انگليس

که توسط شما مشوره وحمايه شوم و درعوض تمام مساعی را بخرچ 
".ميدھم تا نظريات سياسی وتجارتی شما را تائيد کنم  

 
وانست برای mرد اکلند جای ھيچ اين اعfميه صريح وروشن دوست نميت

اين کامf کافی بود . شک وترديدی برای وفاداری واخfص اومانده باشد
تا او را وادارسازد که به مسيرطبيعی سياست برتانيه درھند عقب نشسته 

واستقfل افغانھا درمقابل ديگران را نگھدارد، بعوض يکجا شدن با سيکھا 
روسھا دراتحاد با پارسيان وسرداران وحمله نمودن ازيکطرف، درحاليکه 

.کندھارازطرف ديگر، آنرا ويران کرده اند  
 

آمدن ويکوويچ به کابل ونقل نامه ھای داده شدۀ او به امير، احساس زندۀ 
درکلکته ايجاد نموده ومضمون نامه ارسالی mرد کلن ريکارد به کابينه 

برتانيه به سنت پطرزبورگ ميشود که واضحا نشاندھندۀ ارادۀ حکومت 
:متن زيراقتباسی ازھمين سند است. اقدامات شديد ميباشد  

 
به امضا کنندۀ زيردستورداده شده تا بگويد که حکومت انگليس يک نقل "

معاھدۀ را دراختياردارد که بين پارس وحاکم افغان کندھاربامضا رسيده، 
 اجرای آن توسط کونت سيمونيچ تضمين شده ومطابق اين معاھده که مايل

به استطاعت روسيه است، اگراو تضمين را قبول کند، بھانۀ برای شاه 
پارس داده که مکلف است نتنھا خود را آقای ھرات سازد، بلکه بعدا آن 

شھررا بحاکمان کندھاربسپارد تا يکجا با ملکيتھای ديگريکه دراختياراو 
است نگھداری کنند، بشرطيکه مطابق معاھده، اين حاکمان باجگزاری 

.س را بپذيرندپار  
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اين تضمين بعfوه دربرگيرندۀ وعده ديگری ھم است که پارس را وادار 

اين درست است . ميسازد ازحاکمان کندھاربمقابل حمله ھرکسی دفاع کند
که دراين ماده، ھيچ اشارۀ به انگليس نشده است؛ اما تمايل جوانب ميتواند 

لياحضرت نيزيک ازمسوده اصلی اين معاھده استنباط شود که حکومت ع
نقل آنرا دراختيارداشته که درجمله بندی محتاطانۀ آن اشاره بخصوصی 

به انگليس منحيث يکی ازقدرتھا شده که بمقابل آن کمک روسھا بحاکمان 
.کندھارداده خواھد شد  

 
بصاحب امضا بيشترھدايت داده ميشود تا بگويد که يک اجنت روسی بنام 

ناميده وگفته ميشود عضو فرماندھی ويکوويچ که بعضا خود را عمربيگ 
عمومی اورنبورگ است، حامل نامه ھای امپراطور و کونت سيمونيچ به 

حاکم کابل بوده ونقل آنھا دراختيارحکومت برتانيه قراردارد و کونت 
سيمونيچ خاموشی کاملی بمقابل سفيربرتانيه درتھران دررابطه به وظيفه 

يرضروری معلوم ميشود اگر اين اجنت داشته است؛ يک احتياطی که غ
اين اجنت صرفا حامل انتقال نامه ھا بوده ووظيفه اوتمايل زيان آميزی به 

.منافع برتانيه نداشته است  
 

اما حکومت برتانيه ميداند کونت سيمونيچ به شاه پارس اعfن نموده که 
اين اجنت روسی بحاکم کابل مشوره ميدھد تا درجستجوی کمک حکومت 

بمقابل حاکم پنجاب شود؛ گزارش بيشتراينکه حکومت پارس دردشمنی 
برتانيه اززبان اين اجنت روسی درکندھاروکابل باين نتيجه رسيده که او 

شديدا مصروف جدا نمودن حاکمان اين دوايالت افغان ازتمام ارتباطات با 
.انگليس، وادارسازی آنھا به اتحاد با پارس و باmخره با روسيه ميباشد  

 
رتانيه ترديدی درمورد درست بودن معلومات فوق ميداشت، اگرحکومت ب

آن ترديد ميتوانست درمقياس بزرگترتوسط زبان غيردوستانه کونت 
سيمونيچ بارتباط حکومت برتانيه رفع گردد که چندی قبل با اجنت کابل 
دردربارپارس داشته وحکومت برتانيه ثبوت گزارش آن اجنت به حاکم 

".کابل را دراختياردارد  
 

روسيه آزاد است به "mرد کfنريکاردو با اين اعfم نتيجه ميگيرد که 
ارتباط مسايل مورد بحث مسيری را اختيارکند که توسط کابينه سنت 
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اما حکومت برتانيه خود را . پطرزبورگ، منافع روسيه پنداشته ميشود
مستحق ميداند تا از کابينه سنت پطرزبورگ پرسان کند که تمايfت و 

روسيه بارتباط پارس و برتانيه کبير بايست ازاعfميه کونت سياست 
نيسيلرود و رودوفينيکين  در ايرل ديورھم استنباط شود ويا ازاقدامات 

".کونت سيمونيچ و ويکوويچ درآسيا  
 

حکومت روسيه با اين نامه چندان مضطرب نميگردد، بآنھم حاضرميشود 
آنھا حقايق روشن مثل . یتوضيحاتی ارائه کند، اما بيک شيوه کامf قطع

آفتاب را با جسارت چنان متحمل وآرام انکارميکنند که ھروزيرکم تجربه 
ترنسبت به mرد پالمرستون بخود اجازه ميداد تا با زبان کونت نيسيلرود 

متن زيرخfصۀ نامه ايست که آن دپلومات به کونت پوزو . فريب بخورد
:1838 اکتوبر20 شود، دی بورگو ميفرستد تا بوزارت خارجه مخابره  

 
شما گفته ايد دراينمورد سکرتردولت درامورات خارجه علياحضرت "

پنھان نکرده که نظرات عامه در ) مونسيور لی کومتی(برتانيه ازشما 
انگليس دررابطه به نفوذ روسيه وسھم آن درحوادث اخيرپارس وتمايfت 

. ده استخطرناک به امنيت ملکيتھای برتانيه درآسيا نسبت داده ش  
 

اين مfحظات آنقدرجدی درنظرگرفته شده است که نتايج زيانباری در 
روابط با برتانيه کبيرگذاشته، درحاليکه ما برای يک لحظه ترديد نداريم تا 

سياست . با کابينه انگليس با توضيحات صريح وفوری مfقات کنيم
قرار سفيران ما درآنجا توسط عين اصولی ھدايت ميشود که دراروپا بر

کامf دورازھرگونه تخطی وفقط دربرگيرنده نگھداری حقوق . است
روسيه واحترام به آنھای است که توسط تمام قدرتھای ديگرمشروعا 

.حاصل نموده اند  
 

مفکوره حمله برامنيت وآرامش ملکيتھای برتانيه بزرگ درھند ھرگز 
چه اوفقط آرزودارد چه چيزی عادmنه و. بفکرما نبوده ونخواھد بود

.چيزی ممکن است  
 

اگرحکومت برتانيه درآن اصول اعتمادی دارند که مايل اند الھام ببخشند، 
برای شما آسان است ترديد ھای را ازبين ببريد که ازچگوگی برخورد ما 



 257 

درحوادث آخرپارس وبخصوص دررابطه به تھاجم محمد شاه بمقابل 
.ھرات بوجود آمده است  

 
قرارداده وفعاليت نا آرام بعضی افراد بی اگرما اين حقايق را مورد بحث 

اعتباروناشناخته را نشان ميدھيم، دقيقا آرزوی ما نيست که مfمتی آنرا 
برخfف، ما ازکابينه برتانيه . بحکومتی نسبت دھيم که مربوط آن ميباشند

ھمانطورکه . ميخواھيم که تماما دررابطه به تمايل فوق الذکربيگانه باشند
mت حکومت انگليس داريم، بعين ترتيب ما اعتماد عادfنه به درستی تماي

.متوقع ھستيم که ترديدی درمورد ما بوجود نيايد  
 

اين مfحظات که امپراطوربشما فرمان داده تا آنرا با صراحت کامل با 
وزارت انگليس درجريان بگذاريد، اميدوارم باmتراز ھمه قناعتبخش 

ن ساختن سياست محافظه کارانه باشد، طوريکه تمايل کابينه ما و روش
طرزبرخورد ما، ضرورتا مطابق به اراده قطعی . وبيغرضانه ماست

".تنظيم ميشود که حکومت برتانيه فکرميکند مناسب است  
 

او . پس ازاين نمايش اصول، ايم دی نيسيلرود توضيحات خود را ميدھد
د را اعfن ميکند که محاصره ھرات بنظراويک امرعادmنه است، اما خو

بآنھم اوعfوه ميکند اگر . ازاتھام تحريک شاه جھت اقدام آن تبرئه ميکند
ھرات با کندھار يکجا شود تمام منازعات بپايان رسيده وآن قلمرو برای 

. تمام مردم عfقمند به تجارت درآسيای مرکزی قابل دسترسی ميباشد  
 

 و موانع امپراطورنميتواند دليلی برای جريحه دارساختن انگليس داشته
طبيعی که دوامپراطوری را جدا ساخته است، تصادم بين ايشان را نا 

مطابق "ايم توماس روايت خود را ادامه داده ومينويسد، . ممکن ميسازد
کونت نيسيلرود اين انگليس است که حمله اول را آغازکرده وديگر پنھان 

مانور چطورتا اندوس ) وقتی ضرور باشد(نميکند ازاينکه روسيه ميداند
لذا انگليس بايد خود دار و محتاط باشد؛ روسھا چيزی نکرده اد که . کند

بايد مورد سرزنش قرارگيرند؛ آنھا ازموجوديت ھرنوع شکايت که بتواند 
بمقابل ايشان ارائه شود، انکار ميکنند؛ آنھا آرزوميکردند مانع حمله به 

يکوويچ فقط ھرات شوند؛ سيمونيچ  و ويکوويچ آرام کننده ھا بودند؛ و
وظيفه داشت محدوده امنيتی را تعين کند که افغانستان به تاجران روسی 

ميدھد، نه عقد معاھده ويا کدام آميزش سياسی ديگری، روسيه ھيچ ھدف 
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اگر . ديگری جزتامين مارکيت برای مولدين خويش درآسيای ميانه ندارد
گليس برحسب تصادف، اجنتھا کمی ازدساتيرخويش انحراف ميکنند، ان

کجاست آن حکومتی که ھميشه بتواند مطابق آرزو . نميتواند شکايت کند
ھايش خدمت کند؟ آيا خود انگليس توان کنترول اين سياحان ياغی را دارد 

 که بطورمداوم اغتشاشات ونا آراميھا درآسيا را تحريک ميکنند؟
 

 بيشتراينکه کونت نيسيلرود اعfن فراخوانی جنرال سيمونيچ را کرده و
 نامۀ –کلونل دوھامل که جانشين اوتعين شده، درمسيرسفربه تھران است 

:خويش را چنين بپايان ميرساند  
 

 اگرما فعاليت بعضی افرادی را مشاھده می –اگرما اين حقايق را ميگوئيم 
کنيم که خود را پيش مياندازند، بدون اينکه توسط حکومت خود صfحيت 

بخاطری نيست که ما ميخواھيم مfمتی  –داشته باشند و يا شناخته شوند 
را بگردن حکومت برتانيه باندازيم، مfمتی ايکه مربوط بافراد است؛ 

برخfف، ما کابينه برتانيه را کامf فوق چنين اقداماتی ميدانيم که نشان 
داديم؛ ازاينکه ما دردرستی تمايfت اواعتماد داريم، درنظرميگيريم که 

.کنيم که نبايد ھيچ شکی باmی ما داشته باشندماحق داريم ازايشان توقع   
 

اين مfحظات که امپراطورفرمان ميدھد شما عاليجناب بطورکامل آنرا به 
کابينه برتانيه مخابره کنيد، اميدوارم قناعت ايشان را فراھم ساخته و 

سياست محافظه کارانه وبيغرضانه ما را درجای مناسب يا روشنی کامل 
 برخورد ما ضرورتا بايد توسط اراده قطعی تنظيم شيوه. خويش قراردھد

".شود که حکومت برتانيه فکرميکند مناسب بوده واقدام ميکند  
 

اما mرد پالمرستون تا آخرسعی ميکند اين خيال را حفظ کند که کابينه 
 دسمبر 20سنت پطرزبورگ مخلص است، به کونت پوزو دی بورگو در

: چنين مينويسد1838  
 

ه عاليجناب شما اطمينان دھم که حکومت علياحضرت تمام من ميتوانم ب"
توجه خود را که عادmنه تقاضا شده است، باين مخابره مھم داده است؛ من 

کمال مسرت دارم تا به جنابعالی بگويم که اين مخابره درنتايج عمومی 
اصول . خود، برای حکومت علياحضرت بسيارقناعت بخش بوده است

ذيزحکومت برتانيه را دراداره مناسباتش با قدرت رھنما که بطورتغيرناپ
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ھای خارجی مديريت ميکند، خواھش و حفظ نعمات صلح برای مردم 
اما بارتباط روسيه، اين آرزوبطورخاصی قوی است؛ زيرا . برتانيه است

اتحاد طويل المدت بين برتانيه کبير و روسيه، معامfت تجارتی ارزشمند 
، ضرورتا بايد حکومت علياحضرت را ومنافع مشترک برای ھردوکشور

باين رھنمائی کند که ھرحادثه ايکه باعث اخfل تفاھم خوبی ميشود که 
بين کابينه ھای پطرزبورگ ولندن وجود دارد، منحيث يک بدبختی بزرگ 

".وقبيح درنظرگرفته شود  
 

کونت نيسيلرود بخاطرپيروزی درآرام سازی اضطراب mرد پالمرستون 
ايد آرزوداشت تا اواحساس کند که ازتوضيحات داده مسرورگرديده، ش

شده نبايد استنباط کرد که کابينه روسيه پس ازاين مصمم است تا درتمام 
موارد باوواگذارشده است، چون پس ازاخذ جواب او، پاسخ خشک زير 

 ارسال ميکند، جوابی که بيشتربه 1839 جنوری 29را به mرد خود در
ی بيک تفاھم خوب که mرد نابل معلوم ميشود تھديد ميماند تا به نزديک

:بسيارقانع شده است  
 

اين توضيحات به دوکابينه فرصت "کونت نيسيلرود خاطرنشان ميسازد، 
تبادل ضمانتھای را مساعد ميسازد که حامل کرکترعمل متقابل بوده ويکی 

کابينه ما درياد داشت اين ضمانت، متوقع اخذ . ازديگری جدا ناپذيراست
". اجرای کامل آن استثبوت  

 
آيا ممکن است نسبت به روسيه دراين مذاکرات يا فريبکاری چھارساله، 

بيش ازاين توانائی بيشتر، زيرکی بيشتر و تيزی بيشترنشان داد؟ ھيچ 
آنھا اورا . چيزی دربرخورد اونميتواند بطورجدی يورش به انگليس باشد

کنند؛ اوآنھا را بخاطرمعاھدات عقد شده توسط اجنت ھايش سرزنش مي
آنھا بخاطر محاصره ھرات رنجيده اند که آنرا باو ارتباط . انکارميکند

او . ميدھند؛ اوفورا شاه را ترک نموده و فراريان روسی را بيرون ميکند
نفوذ خويش را تا مرزھای امپراطوری برتانيه درھند تمديد ميکند، بدون 

ت که اوناکام ميماند، اما قيمتگذاری او به کمترين قربانيھا؛ اين درست اس
اوبدون شرم وبدون ضايعات عقب نشينی نموده ودرعقب نشينی اش يک 
نيزه پارتيان را به دشمن خود فيرميکند که فقط برای لحظۀ پيروزشده و 

.متعاقبا با ھولناکترين فاجعه مواجه ميشود  
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با وجوديکه معلوم ميشود روسيه وپارس درتمام نقاط تفاھم داشته وmرد 
پالمرستون خود را با توضيحات ايم دی نيسيلرود قانع نشان ميدھد، بآنھم 
برتانويھا آمادگيھای خود درھند را بمقصد بيرون راندن اميردوست محمد 

پنج کشتی جنگی . وکھندل خان ازقلمروھای کابل و کندھارادامه ميدھد
 داخل خليج فارس ميشود و سربازان آن مالکيت 1838کمپنی دربھار

ه خارک را بدست ميگيرند، جائيکه آنھا منتظرکشتيھای بخارھموار جزير
وقتی . ميمانند تا آنھا را ازطريق دريای قارون به قلب پارس انتقال دھد

محاصره ھرات برداشته ميشود، اين تھاجم صرفنظرميگردد؛ اما تھاجم 
مربوط به افغانستان با قوت برای عزل شھزاده ايکه آرزو دارد با تمام 

ت متحد انگليس شود، ادامه يافته، پيشنھادات وامتيازات او، در خطرا
.سياست کورآنھا بطورثابت رد ميگردد  

 
فکرميشود دوست محمد دارای توانائی ھای اداری قابل مfحظه و 

اين خصوصيات ھيچ . شجاعت نچندان عام حتی دربين افغانھا بوده است
جاد نميکند؛ اما امير، توصيه يا نظری درچشم مديران کمپنی ھند شرقی اي

که با خميدگی ومحکوميت احساس ميکند قدرت نگھداشت موقفش فقط 
ميتواند ازآنھا اشتقاق يافته وھيچ چيزی بجزموافقت آنھا نميتواند اورا در 
نگھداری تختش کمک کند، بخود اجازه ميدھد تا توسط الکساندر برنيس 

گليس را نمايد، از قانع شود که آخرين کوشش برای تامين دوستی با ان
:طريق ارسال يک نامه به mرد اکلند  

 
بگذارجناب mرد فقط دوکلمۀ دلگرم کننده برايم بدھد؛ بگذار "اوميگويد، 

مرا بحيث اميرکابل بشناسد و من عداوت کشنده بين خود و شاه کامران 
دشمن خونی ام را فراموش ميکنم، من با بھترين سربازانم به پشتيبانی 

 شاه پارس ميشتابم، با شرايط بسيارسادۀ دريافت ھزينه برای اووبمقابل
اوحتی عfوه ميکند، ". سربازان که من درخدمت کمپنی استخدام ميکنم

".درزمان حاضرحتی يک کلمه درباره بازگردانی پشاورنخواھم گفت"  
 

ُدراين پيشنھادات چنان بيعfقگی وتمايل بسيارخوبی وجود دارد که سر 
يکند توجيه شده وبتواند حکومتش را وادارسازد تا آنھا ای برنيس تصورم

را قبول کند؛ اما چه چيزی ميتواند بمقابل يک تصميم قبلی سودمند باشد؟ 
دراينجا فقط يک راه وجود دارد "اين بيھوده است که اوبه کلکته مينويسد، 

که افغانستان را بحيث يک مانع بمقابل روس ھا تبديل کرد وآن اينکه با 
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 محمد اتحاد محکم ساخته شده وقدرت اوتقويه شود که توسط دوست
منازعات خانوادگی ضعيف شده وبگذارھمه درک کنند که حکومت ھند 
".ھرگزبه ھيچکس اجازه نخواھد داد تا آنرا جريحه داريا واژگون سازد  

 
اما ھيئت مديران ازقبولی چنين نظراتی بسياردوربوده ودراشتھای سير 

ا قبل با نشاندن شاه شجاع درحکومت افغانستان نشدنی خويش ازمدتھ
توافق کرده اند تا امورمالی آن قلمرو را کامf دراختيارخويش داشته 

mرد اکلند نظرات متضاد برنيس وھيئت مديران را به کابينه . باشند
انگليش پيشکش ميکند که به طرفداری افسرانگليسی بحيث يگانه راه 

اما نظرات مخالف وپشتيبانی شونده توسط معقول وعملی پذيرفته ميشود؛ 
ُسر دبليو ايم ناتن، سر کfود ويد و سر جان ايم نيل که نظرات مخفی  ُ ُ

ُسرکfود ويد مسکونه . مديران را طرفداری ميکردند، غالب ميگردد
لوديانه که داغترين طرفدارشاه شجاع ميباشد، گرايش جنگی کمپنی ھند 

شت اشتباھاتی که خودش چندين سال شرقی را تشويق ميکند با درنظردا
 ھزارخانواده نبوده، طوريکه 60مرتکب شده وآن اينکه قبيله بارکزی 

 ھزارنميباشد؛ ھمچنان اينکه روسای 6برنيس ميگويد، تعداد آنھا بيشتراز
آنھا بصورت عام توسط سرداران قبايل ديگرافغان مورد نفرت قرار 

که ھردودرمقامات عالی نظراتی چنان متفاوت توسط دوافسر . دارند
اعتماد حکومت خويش قراردارند، ازيک منبع مشترک يعنی جھالت و 

مثل تعداد زياد مولفين که درباره افغانستان نوشته : بيخبری بوجود ميآيد
احمد شاه و : بدينگونه. وقبايل را با شاخه ھای آنھا مغشوش ساخته اند

ی و شاخه يا خانواده مربوط قبيله پوپلز) شاه شجاع وغيره(اوmده اش 
مربوط ) دوست محمد وغيره(حاجی جمال خان واوmده او. سدوزی اند

قبيله بارکزی وشاخه يا خانواده محمد زی ميباشند؛ احتماm ھمين شاخه 
 ھزارخانواده است که مورد 5 يا 4که متشکل از) محمد زی(آخری 

جی ُصحبت سر سی ويد است؛ چون درافغانستان، وقتی از اوmده حا
رئيس "، بلکه "رئيس بارکزی"جمال صحبت ميشود، باوگفته نميشود که 

بعين ترتيب احمد شاه را نميتوان احمد شاه . گفته ميشود" محمد زی
.پوپلزی گفت، بلکه احمد شاه سدوزی گفته ميشود  

 
mرد اکلند به امير . مشوره برنيس رد شده واقدامات اوکامf انکارميشود

البته بشيوه (اخطاريه صادرميکند، اوm تقاضای کابل بيرحمانه ترين 
اينکه فورا کپتان ويکوويچ را اخراج کند؛ بعد اينکه بايد ) بسيار مودبانه
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ازتمام حقوق خويش باmی وmيات افغان تسخيرشده توسط سيکھا را 
انکارنمايد، زيرا mرد نابل تصميم گرفته ازترس ناخشنود سازی متحد 

برنيس تمام . ، بطرفداری اومداخله ننمايد)بمھاراجه پنجا(وفادارش 
قدرت اقناعی واستدmلی خويش را بکارميبرد که نشانه عfقمندی شديد او 

دوست . به امير بوده و اورا وادارسازد تا اين شرايط سخت را قبول کند
باوجود خشمگين بودن ازاين معامله بی ارزش، جواب قطعی مثبت يا 

ھايش درھند معلومات گرفته وجای شکی منفی نميدھد، وقتی ازاجنت 
برايش نميگذارد که يک ارتش برتانوی درفيروزپور بمقصد تعويض شاه 

درعين زمان دوست نامۀ از . شجاع درتخت کابل متمرکزگرديده است
کپتان ويکوويچ ميگيرد که ازکندھارنوشته شده ودرآن خوبترين وعده ھا 

يم واقدامات بعدی اوميشود، اين نامه ھا موجب تصم. به اوداده شده است
اومذاکره با برنيس را قطع ميکند که دروظيفه اش ناکام مانده، عقب 

.نشينی نموده و دوست محمد را دربزرگترين حالت آشفتگی قرارميدھد  
 

اوميگويد دوست محمد نميتواند يک ماه ھم : "مونز توماس بازھم مينگارد
اش، وی را به وحشت بمقابل انگليس مقاومت نموده و فکرناخشنودی 

او بيخبرنيست که رنجيت دوست انگليسھا بوده ودرست نيست . مياندازد
آنھا ميتوانستند درھرلحظه پشاوررا پشتيبانی کنند، . که باmی اوحمله شود

اگرنه توسط سربازان، حداقل با اعتراضات ميتوانستند مھاراجه را در 
رازھميشه دوستان اعfم mھورجلوگيری کند؛ اما برخfف، آنھا حاm بيشت

که حاضربودند خود را دراختيار (شدۀ رنجيت بوده واورا نسبت به افغانھا 
آن تحريکات بطوردقيق ازطرف يک . ترجيح ميدھند) ايشان قراردھد

برنيس زمانيکه ترک ميکرد، فکرنميکرد . دشمن بسيارمصمم نبوده است
. پارسيان متحد شوندکه افغانھا ھرگزخود را به آغوش روسھا انداخته وبا 

بآنھم سياست کشنده انگليس دوست محمد را مجبورميسازد تا چنان نموده 
.وھيچ چاره ديگری جزويرانی وجنگ دراختيارش نميگذارد  

 
 پس ازمجبورساختن شاه پارس برای عقب نشينی –پس ازچھارسال صلح 

 چه چيزی – پس ازمعلوم شدن دقيق وفاداری دوست محمد –ازھرات 
حريک ھند به چنين تصميم خشن وشديد ميگردد؟ چرا جنگ با باعث ت

افغان ھا؟ آيا تمام آسيا مسلح شده اند؟ آيا پارسيان ھرات و کندھار را 
تسخير نموده اند و روسھا بخارا و خيوه را؟ نه؛ اما طوريکه برنيس 

ميگويد، فقط بخاطراينست که يک کپتان قزاق بدون دولت، ما را چھار 
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mرد پالمرستون که مدت طوmنی ترديد داشت قبل . شانيدنعل به کابل ک
 ماه يک مداخله شديد 6ازاينکه رسما درپارس مداخله کند، درکمتراز

اوبه جنگ کابل ضرورت دارد، زيرا او . درافغانستان براه مياندازد
نميدانست چطوردرزمان مناسب ازسنت پطرزبورگ توضيحات بخواھد 

. گراوکمتردفع الوقت ميکرد و کمترمرتد ميشدکه دقيقا برايش داده ميشد، ا
اوازدست دادن اتحاد روسيه دراروپا ميترسيد، چون اوبد قسمتی اعتماد 

بآن را داشته و ھنوزھم نگھداری آنرا بحيث بيfنس قدرت ضرورميداند 
 درحاليکه فقط ضروربود بآن احترام بگذارد، باوجوديکه وزارت –

ال با دسايس مسکوخاموشانه سپری خارجه مجبورميشود درجريان چھارس
نمايد، اوبه شھزاده ھای شرق ھشدارنداد که انگليس را توھين شده فکر 

ميکردند، اما سعی ميکرد تا آنھا را ازاين دسايس جدا سازد، بدون درنظر 
اوھرگزبنام حکومت خود سخن نگفت وآنھا لذا ھرگزباو . داشت منافع آنھا

ه ھند بطورجدی تھديد ميشود، درآخريک گوش ندادند؛ بآنھم با ديدن اينک
جانب را ميگيرد، اما کدام؟ mرد پالمرستون ميگذارد ديوجنگ درتمام 
شرق رھا گردد؛ اومخاطراتی بدون پايان را برای امپراطوری برتانيه 

ايجاد ميکند؛ اوبمقابل خود احساسات وانتقام بوجود ميآورد؛ اوانگليس را 
قلمروی مخلوط ميکند که سلطه اش در بيشتروبيشتردر منازعات داخلی 

آنجا ميتواند ازطريق بيطرفی تامين گردد؛ اوقصدا انگليس را درمسير 
اشغال سوق داده و روسيه را درھرجائی ضربه ميزند که يک قدم گذاشته 
و يا اراده قدم گذاردن دارد، باميد اينکه اين ضربات بزرگ نبوغ اوباعث 

بخاطرسپردن اينکه چنين بيعدالتی ھای تحيرومنتج به بازتاب شود، بدون 
".آشکارھرگز بخشيده نميشود  
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  اع!ميه aرد اکلند– 20فصل 
 

ُفرستادن سر دبليو ايم ناتن توسط mرد اکلند به mھور، معاھده با سيکھا، اعfميه گورنرجنرال 
لفت اميران با ازسيمله درتوجيه سياست خويش، بازتاب اعfميه، تعويق مالکيت سند، مخا

پيشروی ارتش برتانيه ازطريق قلمروايشان، ميررستم خيرپور، مخالفت با عاريه دادن قلعه 
بوکور به انگليسھا، دست يافتن نھائی باين تقاضا، نتيجه آن به خود وخانواده اش، برخورد 
مقامات برتانيه درسند، قوت ارتش بھنگام تمرکزدرشکارپور، خfصۀ ازاثرسمنر، تسخير 

.رشی، وسايل انگليسھا برای پيروزی درتھاجم افغانستان، اقدامات شاه شجاعق  
 

+ + + 
 

بمجرديکه تصميم جنگ گرفته ميشود، mرد اکلند سکرترحکومت ھند، 
ُسر ويليام ايم ناتن را جھت عقد يک معاھده با رنجيت سنگه وشاه شجاع 

ه ميکند الملک ميفرستد که بدون مشکfت عقد ميگردد؛ شاه شجاع موافق
تمام وmيات افغان که درتصرف او بوده به مھاراجه واگذارگردد، بشمول 

اين مسئله حل شده وmرد . پشاورکه دوست محمد تسليمی آنرا رد کرده بود
اکلند اعfميه ذيل را به نشرميسپارد که درآن دmيل جنگ با افغان ھا پيش 

:کشيده ميشود  
 

.1838سيمله، اول کتوبر"  
رنرجنرال ھند درتوافق با شورای عالی، به جمع آوری قوای عاليمقام گو

انگليسی برای خدمت درسراسراندوس ھدايت داده، جنابعالی اينرا مناسب 
ميپندارند تا شرح زيررا منحيث دmيلی نشرنمايد که باعث اين تدابير مھم 

.شده است  
 

اين يک مسئله قابل ياد آوری است که معاھدات عقد شده توسط حکومت 
 با اميران سند، نواب بھاولپور و مھاراجه رنجيت 1832برتانيه درسال 

سنگه بمنظوربازگشائی کشتی رانی دراندوس، فراھم آوری تسھيfت 
تجارتی وتامين نفوذ مشروع برای مردم انگليس درآسيای ميانه جھت 

با درنظرداشت دعوت از کمک حاکمان . تبادل طبيعی منافع بوده است
ان جھت اتخاذ تدابيرضروری برای تحقق کامل اين بالفعل افغانست

 دررابطه به دوست محمد خان رئيس کابل 1836معاھدات، درپايان سال 
ھدف اصلی آن افسربطور خالص . به کپتان برنيس وظيفه سپرده ميشود

درحاليکه کپتان برنيس مصروف سفر به کابل . مسايل تجارتی بوده است
سيد که سربازان دوست محمد خان يک بود، معلوماتی به گورنرجنرال ر
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حمله فوری و بيجھت را باmی متحد قديمی ما، مھاراجه رنجيت سنگه 
درباره غارت وmيات افغان توسط رنجيت چطور؟ (آغازنموده است 

بطورطبيعی درک ميشود عاليجناب مھاراجه ميتواند انتقام اين ). فيرير
ی جنگ درمناطقی بر تجاوزرا گرفته واين تشويش وجود دارد شعله ھا

افروخته شود که ما تfش داريم تجارت خويش را توسعه دھيم، مقاصد 
بخاطر . صلحجويانه وسودمندانه حکومت برتانيه درمجموع عقيم ميماند

جلوگيری ازنتايج مصيبت بارآن، گورنرجنرال مصمم است به کپتان 
برای برنيس صfحيت دھد تا به دوست محمد خان بفھماند اگراوتمايلی 

شرايط عادmنه ومعقول با مھاراجه نشان دھد، جناب mرد حاضراست 
تمنيات خوب اورا با عاليجناب مھاراجه درميان بگذارد وبا خصوصيت 

اعتماديکه اوبطورمنظم دروفاداری ودوستی مردم برتانيه داشته و به 
پيشنھادات گورنرجنرال موافقت کرده، درعين زمان دشمنيھا ازجانب او 

من ھيچ شک ندارم که انگليسھا با پيشبينی اينکه پنجاب (معوق گرددبايد 
ازمدتھا قبل مربوط خودشان است، رنجيت را درغارتھايش پشتيبانی می 

).فيرير. کردند  
 

متعاقبا باطfع گورنرجنرال رسيد که ارتش پارسيان مصروف محاصره 
نفوذ و ھرات است؛ بطورفعال دسايسی درتمام افغانستان ادامه دارد تا 

قدرت پارسيان درسواحل وحتی ماورای اندوس توسعه يابد؛ دربارپارس 
نتنھا مسيرجريحه دارسازی وتوھين افسران ھيئت علياحضرت را در 

ساحه پارسيان آغازکرده، بلکه درطرح تمام اختfفات با قلمروھا واھداف 
اتحاديکه برای ھردوجانب اجباری (متحدين برتانيه کبيرمصروف بوده اند

بوده وانگليس جانب اولی بوده که با رد پرداخت ھزينه وعده داده شده به 
).فيرير. شاه آنرانقض ميکند  

 
پس ازگذشت زمان زياد ومذاکرات بی ثمرکپتان برنيس درکابل، معلوم 
گرديد که دوست محمد خان بخصوص پس ازاتکا باmی تشويق و کمک 

دراصرارغيرمعقولترين پارسيان، با احترام به سوئ تفاھم اوبا سيکھا 
اعادۀ پشاور، سد قلمروی او توسط رنجيت بزور (ادعاھا پافشاری دارد 

، طوريکه گورنرجنرال نميتواند با درنظرداشت )فيرير. گرفته ميشود
عدالت وتوجه اوبه دوستی مھاراجه رنجيت سنگه، بايد درمسيرتسليمی 

ه امنيت و بمfحظات عاليجناب باشد؛ اوشيماھا وجاه طلبی ھای مضرب
صلح درمرزھای ھند را پذيرفته است؛ اوبطورآشکاردرپيشرفت اين 
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. شيماھا تھديد کرده تا کمک خارجی را فراخواند که بتواند فرماندھی کند
باmخره او پشتيبانی آشکارخويش را به طرحھای پارسيان درافغانستان 
ھند اعfم داشته که دارای خصلت غيردوستانه ومضربه قدرت برتانيه در

بوده وآنھم با بی اعتنائی مطلق به نظرات ومنافع حکومت برتانيه، کپتان 
برنيس مجبور ميشود کابل را ترک کند بدون اينکه ھيچيک ازاھداف 

حال آشکارشده که مداخله بيشترتوسط حکومت . وظيفوی او برآورده شود
ثمر برتانيه برای ايجاد اراده نيک بين حاکم سند و دوست محمد نميتواند م

باشد؛ سياست خصمانه دوست محمد بطورآشکارنشان ميدھد تا زمانيکه 
کابل تحت اداره اوباقی بماند، ما ھرگزاميدوارنخواھيم بود آرامش ھمسايه 

.ھای ما تامين شده و يا  منافع امپراطوری ما مصئون بماند  
 

گورنرجنرال ميپندارد ضروراست به محاصره ھرات وبرخورد پارسيان 
محاصره آن شھربرای چندين ماه توسط ارتش پارسيان ادامه . برگرديم

بھنگام اين اعfميه، شاه محاصره را برداشته وعقب نشينی (يافته است 
اين حمله يکی ازغيرموجه ترين وظالم ترين تجاوز ). فيرير. نموده بود

بوده، ادامه يافته، بدون توجه به سرزنشھای رسمی و تکراری نماينده 
. ارتھران که پس ازھرپيشکش عادmنه رد گرديده استبرتانيه دردرب

محاصره شدگان با دmوری وپايمردی برخورد کردند که ارزش عادmنه 
قضيه آنھا ميباشد؛ گورنرجنرال ھنوزھم اميدواراست که قھرمانی آنھا 

ميتواند آنھا را قادرسازد تا دفاع موفقانه را نگھدارند تا ياری ھند برتانوی 
درعين زمان طرحھای نھانی پارس که منافع حکومت . برايشان برسد

برتانوی را متاثرميسازد، با توالی حوادث بيشتروبيشتربطورآشکاراعfم 
گورنرجنرال دراين اواخر نامۀ رسمی از ايم نيل، نماينده . شده است

علياحضرت دريافت نموده با انکار تقاضای عادmنه او و بی احترامی باو 
ن که دربارشاه را ترک کرده و توقف تمام معامfت توسط حکومت پارسيا

ضرورتی که متوجه حکومت . بين دوحکومت را رسما اعfم نموده است
برتانيه ميباشد، پيشروی ارتش پارس به افغانستان را يک اقدام دشمنانه 
بمقابل خود دانسته وبطوررسمی توسط فرمان حکومت علياحضرت به 

.شاه ارائه شده است  
 

تبعيت خود به سياست ) برادران دوست محمد خان کابل(دھارروسای کن
پارسيان را پذيرفته وبا اطfع کامل مخالفت با حقوق ومنافع مردم برتانيه 

دراوضاع . درھند و بطورآشکاردرعمليات بمقابل ھرات کمک ميکنند
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بحرانی متعاقب عقب نشينی نماينده ما ازکابل، گورنرجنرال احساس اتخاذ 
بمنظورتوقف پيشرفت سريع تجاوزودسايس خارجی بمقابل تدابيرفوری 

تمايل اوبطورطبيعی دراين ارتباط به موقف و . قلمروھای ما نموده است
ادعاھای شاه شجاع الملک معطوف شده، شاھی که زمانی درقدرت بوده 
وقلبا با تدابيرمقاومت متحدانه بمقابل خصومت خارجی موافقه کرده که 

برتانيه ضرورپنداشته شده وکسيکه امپراطوری درآنزمان توسط حکومت 
اوتوسط حاکمان موجود غصب شده و پناھندگی عزت آميزدرقلمروی 

.برتانيه يافته است  
 

 fازمعلومات داده شده توسط افسران متعدديکه افغانستان را ديده اند کام
آشکاراست که روسای بارکزی باثرنفاق وبدنامی خويش، بھيچصورت 

ين مفيد ومناسب حکومت برتاينه بوده وما را دراتخاذ تدابير نميتوانند متحد
تا زمانيکه آنھا ازاقدامات . عادmنه وضروری دفاع ملی مان کمک کنند

مضرانه به منافع وامنيت ما خود داری کردند، حکومت برتانيه قدرت 
ايشان را شناخته واحترام کرده است؛ اما حاm سياست متفاوت آنھا بيشتر 

رخورد روسای آنھا قابل توجيه بوده وبرای امنيت ما واجب بواسطه ب
رفاه ملکيتھای ما درشرق ضرورت دارد که ما بايد درمرزھای . است

غربی خويش متحدی داشته باشيم که عfقمند مقاومت درمقابل تجاوز و 
تامين آرامش باشند، بجای اينکه روسای آنھا خود را مطيع قدرتھای 

پس . تشويق شيماھای تسخيروبزرگی باشنددشمن ساخته ودرجستجوی 
ازسنجش جدی وکامل، گورنرجنرال راضی ميشود که با درنظرداشت 
نيازعاجل وتمام مfحظات سياست وعدالت، دراعادۀ شاه شجاع الملک 

اقدام کنيم که شھرت اودرتمام افغانستان برای جناب mرد توسط شھادت 
گورنرجنرال بادرنظر . قوی ومتفق بھترين مقامات باثبات رسيده است

داشت موقف مھاراجه رنجيت سنگه ودوستی بدون انحراف او بمقابل 
حکومت برتانيه مصمم است که عاليجناب بايد طرف ديگری باشد در 

.عمليات آينده  
 

ايم ناتن مطابق آن درجون به دربارعاليجناب رفته ونتيجه ماموريت او 
برتانيه، مھاراجه و شاه عبارت ازعقد يک معاھده سه جانبه با حکومت 

شجاع الملک بوده است که بوسيله آن عاليجناب درملکيت فعلی خود 
تضمين گرديده وخود را موظف به ھمکاری برای اعاده شاه درتخت 
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دوستان ودشمنان ھريک ازطرفين بحيث دوستان و . اجدادش نموده است
.دشمنان ھمه درنظرگرفته ميشوند  

 
موضوع بحث بين حکومت برتانيه وعالی نقاط متفاوتی وجود دارد که 

جناب مھاراجه بوده وتشخيص منافع ھمديگرحاm بتمام دولتھای ماحول 
يک استقfل تضمين شده وتحت شرايط مطلوب به . آشکارشده است

 fاميران سند ارائه ميشود؛ تماميت ھرات درحاکميت موجود آن کام
ال انکشاف، ميتوان  احترام ميشود؛ درحاليکه با تدابيراکمالی يا درح

اميدواربود که آزادی عمومی وامنيت تجارت تشويق گرديده، نام ونفوذ 
عادmنه حکومت برتانيه جای پای مناسب خويش را دربين مردمان آسيای 

ميانه پيدا نموده، آرامش درتمام مرزھای مھم ھند برقرارشده ويک مانع 
.د آمددوامداربمقابل تجاوز و دسايس دشمنانه بوجود خواھ  

 
اعليحضرت شاه شجاع الملک با سربازان خويش داخل افغانستان شده و 

بمقابل مداخfت خارجی ومخالفتھای فرقوی توسط ارتش برتانيه پشتيبانی 
گورنرجنرال مطمئينانه اميدواراست که شاه توسط رعيت و . خواھد شد

طرفدارانش برتخت نشانيده خواھد شد؛ وقتی امنيت اودرقدرت تضمين 
ده، استقfل وتماميت افغانستان تامين شود، ارتش برتانيه بيرون خواھد ش

گورنرجنرال بخاطرامنيت ملکيت ھای برتانيه مجبورشده وباين . شد
تدابيرتوصل جسته است؛ اما خشنود است ازاينکه درانجام وظيفه خود 

درجريان عمليات . ميتواند دراعاده اتحاد ورفاه مردم افغان کمک کند
ازنفوذ برتانيه استفاده بعمل خواھد آمد تا منافع اجتماعی بيشترشده، آينده، 

اختfفات ازبين رفته، زخمھا ودردھا به فراموشی سپرده شده وديوانگی 
ھای پايان يابد که بخاطرآن چندين سال، رفاه ومسرت افغانھا زيان ديده 

نيه حتی روسائيکه اقدامات دشمنانه آنھا تجاوزبرعليه حکومت برتا. است
پنداشته شده، درجستجوی تامين معامfت آزاد و باعزت بخاطر ارائه 

اطاعت قبلی آنھا وتوقف مخالفت با تدابيری است که ميتواند برای منافع 
".عمومی قلمروی آنھا بسيارمناسب بررسی شود  

 
توضيحاتی که دراين اعfميه داده شده نشاندھندۀ واضحی برنادرستی، 

 لذا من باmی آن نظرنداده ودراينجا آورده ام تا .حقوق و صراحت آن دارد
.شيوۀ را نشان دھم که حکومت انگليسی ھند درآسيا به پيش ميبرد  
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تھاجم افغاستان فقط مقدمه اشغال سند است، اما حکومت ھند بعلت 
معاھدات دوستانه موجود با اميران تلپوره، حاکمان مستقل اين قلمرو 

 ايجاد شرمندگی زياد تصرف کند؛ لذا اشغال نميتواند قلمرو آنھا را بدون
قطعی آنھا به تعويق انداخته شده و مجبور ساختن اميران برای رضائيت 

نزديک . به عبور سربازان برتانوی ازطريق قلمروی آنھا، مقدمۀ آنست
بود بين کمپنی ھند شرقی واميران آن منطقه سند که توسط اندوس پائين 

يد، چون آنھا قويا مخالف عبورارتش آبياری ميشود، جنگی بوجود آ
انگليس ميباشند؛ اما ميررستم خيرپور، رئيس کھنسال آنھا ازجنگ 

.جلوگيری نموده ودرسازش جوانب پيروزميشود  
 

وقتی قوتھای برتانوی داخل سند ميشود، اين روسای آسيب پذيربتمام 
ريه زمانيکه انگليسھا مسئله به عا. مصايب تحميلی باmی خود تن ميدھند

گرفتن قلعه بوکرواقع درجزيرۀ دھانه اندوس درجريان عمليات به 
افغانستان را بميان ميکشند، اين تقاضا برای آنھا بسياراھانت آميزبنظر 

اين سنگروقلب قلمرومن بوده وعزت من نميگذارد که "رسيده وميگويد، 
بآنھم اوباmخره ". من اعتماد نموده وآنرا درخدمت بيگانگان قراردھم

تمام خانواده او بزانوھای اوافتيده وخواھش . چنين امری راضی ميشودب
ميکنند که اين تقاضای فوق العاده را قبول نکند، اما اوترجيح ميدھد خود 

را مواجه به سرزنشھای زنده وپيوسته قراردھد تا دوستان انگليسی خويش 
 ميدھد اوقلعه بوکررا به کرايه. را نرنجاند که به حرف ھايشان باوردارد

 اما ازآن ببعد ھيچوقت ازدستشان بيرون نشده وبخاطرجبران برخورد –
سخاوتمندانه او، پس ازپنجسال او را ازباقيمانده قلمروش محروم ساخته و 

افسران جنرال . ملکيت برادران وبرادرزاده ھای اورا نيزتصاحب ميکنند
ه وتمام ناپير حتی حرمھای اين شھزادگان بدبخت را مورد ھجوم قرارداد

.خزانه، زيورات وحتی کاmی زنان ايشان را با خود ميبرند  
 

 27حکومت ھند فرمان ميدھد ارتش اعزامی به افغانستان بايد متشکل از
اما وقتی در .  باشد1838ھزارنفروآماده رفتن بميدان جنگ درماه نومبر

 کلکته دانسته ميشود که پارسيان محاصره ھرات را برداشته اند، آنرا بيک
 نفرکاھش ميدھند، اين قوه درساحل شرقی اندوس در 21500قوت موثر

ُ جنرال سر جان کيان تجھيز - تحت فرماندھی ليتنانت1839 جنوری 16
دراينجا شاه شجاع عجله دارد که باوپيوسته ويک ھفته بعد، امير . ميشود

رستم جزيره قلعه بوکررا دراختيارسربازان ميگذارد؛ آنھا متعاقبا دريا را 
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ازطريق پل موقت نظامی عبورنموده ودرروزھای اول مارچ در 
. شکارپور متمرکزميشوند  

 
اين تمرکزيکی ازجملۀ آن اقدامات خشنی است که اغلبا در "سمنرميگويد، 

صفحات تاريخ برتانيه يافت شده وشکوه اقدامات درخشان ثبت شده درآنرا 
.لکه دارکرده است  

 
 درشمالشرق دھانه دوم اندوس  ميل50درنزديکی شھرقرشی که حدود 

واقع است، درجانب سندی آن قلعه کوچکی وجود داشته و مربوط به 
دولت يا ايالتی بوده است که با انگليس درصلح بوده وتوسط معاھدات 

فکرميشد شايد مفيد باشد اين محل . دوستی و تجارتی باوملحق شده است
يھای بخاربتاريخ نگھداشته شود؛ يک کشتی جنگی برتانوی وتعدادی کشت

 با دوقطعه سربازويک قطعه توپخانه اروپائی به قلعه 1839 فبروری 2
ميرسد، قاصدی به ساحل فرستاده وبه افسرفرمانده خبرميدھد که موقعيت 

اوبرای تامين امنيت کشتيھای کمپنی حتمی ميباشد که مصروف انتقال 
ل را در پيام به افسروقت ميدھد مح. مھمات جنگی و وسايل ارتش است

مدت يک ربع ساعت دراختيارايشان بگذارد، درغيرآن، تدابيرسختی 
.بمقابل اواتخاذ ميشود  

 
افسرسندی به خواست اوجواب رد ميدھد، سربازان پياده شده وتحت 

 mپوشش آتش کشتيھا، مالکيت قلعه وشھرقرشی را دراختيارگرفته وحا
".قسمتی ازقلمروی برتانوی درھند شرقی را تشکيل ميدھد  

 
 انگليسھا بخاطرتامين موفقيت خويش ازھيچ وسيلۀ صرفنظرنميکنند؛ آنھا 

ازتمام ھنرھای گمراه سازی وفاسد سازی استفاده ميکنند تا سرداران 
افغانستان را وادارسازند خود را بآنھا وصل نمايند وتعدادی ازاين متنفذين 

زی؛ محمد دربين اينھا اسکندرخان پوپل. به درخواست آنھا پاسخ ميدھند
عطا خان پوپلزی وولی محمد خان اسحاق زی شامل اند که قبايل خود را 

در اولين شايعات جنگ ترک کرده ودرلوديانه با شاه شجاع ميپيوندند، 
پس ازآن، تعداد زياد . جائيکه با توافق آنھا، اوھسته حکومت را ميسازد

 قدرت ماموران سری بمناطق خود ميفرستند، با يک نظرنمايشی درباره
وسخاوت انگليسھا واقناع آنھا باينکه نتنھا مقاومت آنھا بيثمرميباشد، بلکه 

بيشتربه نفع آنھا خواھد بود تا ازآنھا استقبال نمايند، چون آنھا ميخواھند 
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يکتعداد سردارانی که مخالف . خانواده شاھی خود شان را اعاده سازند
سانی توسط ماموران قبيله بارکزی وطرفدارروسای محمد زی ميباشند، بآ

فقط تعداد . سری اقناع شده وبدون معطلی به قرارگاه برتانيه ميپيوندند
کمی که ھمدردی زيادی با محمد زيھا ندارند، با ترس ازعواقب برگشت 
بخت بآن شاخه، بخانه ھای خود برگشته ومنتظرميمانند تا مسيرحوادث 

ری خود را آشکار نشان دھد بنفع که تصميم بگيرند، قبل ازاينکه طرفدا
.سازند  
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  خصايل افغانھا– 21فصل 
 

مقدمه، خصلت افغانھا، انکشاف فزيکی، کيفيت دماغی، مسلمانان بی تفاوت، فطرت ياغيگری، 
قانون يعنی (روحيه استقfل، عشق چپاول وغارت، حرص وآزافراطی، بی ايمانی، بيقانونی 

، شھريان وکوچيان، مھمان نوازی، عادت غذائی يارمحمد، خصوصيت غذائی، )حرف منسوخ
قروت، طريقه خوردن، جھالت، خرافات، تعليمات، رسوم، عادات چتل، احساس مذھبی، 
مديريت قوانين، قصاص، مجازات، امراض، درمانھا، تعميرات عامه، سرکھا، خانه ھای 

اک، محصوmت، خشک بودن، مواد شخصی، وحش افغانستان، حيوانات اھلی، طبيعت خ
.معدنی، موقعيت جغرافيائی، اقليم، مشکل ارتباطات سريع، نفوس  

 

+ + + 
 

درنتيجه گيری دستنويس جنرال فيرير، صفحاتی به خصايل مردم افغان، 
عادات، رسوم، تعليمات، قوانين، مذھب ومعلومات عمومی ديگری راجع 

مولف آنرا به . گرديده ستبه افغانستان، محصوmت، اقليم وغيره وقف 
يا " سفرھای کاروانھا"در(مترجم گذاشته تا اين معلومات را درکدام اثر

فکرميکند اين امردقيقا } انگليسی{لذا مترجم . جابجا سازد) اثرحاضر
خصلت متوالی تاريخ را گسيخته ويکقسمت آنرا دراينجا معرفی ميکند؛ 

يدا ميکند، قبل ازاينکه چون خواننده بينشی درباره خصلت مردم افغان پ
داخل دورانی شود که تاريخ آن بطوربسيارنزديکی با تاريخ ما درھم 

آميخته ولذا بھترميتواند نظری درباره آن وفجايع نظامی غمگينی داشته 
.باشد که برای ھميشه برای ھرفرد انگليسی عميقا دلچسب خواھد بود  

 
ھرۀ زيتونی، بعضا افغان ھا بلند، تنومند، فعال وخوش قواره اند؛ چ

خاکستری و قويا درشت به سيمای آنھا يک قيافه وحشيانه ميدھد؛ دريچه 
چشمھای سياه آنھا پرازآتش بوده وبا سرمه رنگ ميشود، چون بنظرآنھا، 
اين امربآنھا قوت داده وزيبائی ودرخشش خيره کننده بآنھا ميبخشد؛ ريش 

نگ است، ازپيشرو تا سياه آنھا کوتاه بوده وموھايشان که دارای عين ر
باmی سرتراشيده ميشود، به موھای جوانب سراجازه ميدھند تا در حلقه 

گامھايشان مصمم و رفتارشان . ھای بزرگ باmی شانه ھايشان بيافتند
.غرورآميز و خشن است  

 
آنھا دmوربيباک بوده، با کوچکترين مسئله تحريک گرديده، متھور بی 

آنھا دارای تمام . ی جنگ زاده شده انداحتياط و پرتکاپو بوده و برا
کيفيتھای اساسی برای انجام موفقانه جنگ اند، ليکن کامf جاھل ونا آگاه 



 273 

ازاين اند که چطورازآن استفاده نموده وآنرا بنفع خود بگردانند؛ شجاعت 
آنھا آنی بوده وخود را آماده حمله نشان ميدھند؛ اگرناکام شوند بآسانی 

 پشتکاری نشان نميدھند، چون ھمانطورکه بزودی دلسرد شده وھيچگونه
آنھا ھوشيار، ممسک و ظاھرا . گرم ميشوند، بھمان آسانی سرد ميشوند

خشم وغضب آنھا با  .  شايعه پرداز و کنجکاوافراطی اند–گشاد مشرب 
ھيچ نوع ھيجان فوری ازبين نميرود؛ برخfف، طبيعت بيرحمانه و 

fم شده وآتشفشانی خوابيده درزيرخاکستر وحشيانه آنھا با آرامش کامل اع
.ميباشند  

 
شجاعت برای آنھا بزرگترين فضيلت بوده وجای تمام چيزھای ديگر را 
ميگيرد؛ آنھا ظالم، پيمان شکن، خشن و بيرحم بوده، بطوربد وناشايسته 

درمسئله . بزرگ شده و بطورفوق العاده عfقمند دزدی وغارت ميباشند
پارسی ايشان فرق دارند، زيرا آنھا باوجوديکه آخری اينھا ازھمسايگان 

ھمچنان رذيل اند، با تمام وسايل تfش ميکنند رذالت خود را تحت نماد 
بده يا من "آنھا کارد را برگلوميگذارند وميگويند، (قانون يا لفاظی بپوشانند

زور يگانه استدmل آنھا . ، درحاليکه افغانھا برعکس آنرا ميکنند")ميگيرم
مه چيز را توجيه ميکند؛ اگربصورت عام گفته شود، آنھا برخfف بوده وھ

کيسۀ پول شما يا "گلوبران يا آدمکشان اروپائی عمل ميکنند که ميگويند، 
آنھا . ؛ اما افغانھا اول زندگی را ميگيرند وبعدا کيسۀ پول را"زندگی شما

، درمذھب زياد متحمل بوده ودرمقابل کسانيکه به دين ديگری باوردارند
آنھا مانند مردمان اکثرملل . نسبت به فرقه ھای ديگرمسلمانھا بازترميباشند

شرقی، به جنايت ديگری نيزمعتاد اند که ضرورنميدانم نام آنرا بگيرم؛ 
. اما اين مfحظه بيشتربه مردمان پولدارقابل تطبيق است تا عموم مردم

ست؛ اگر ضرر يا صدمه بآنھا ھيچ وقت فراموش نشده وانتقام عشق آنھا
فرصتی مساعد شود حتی به قيمت زندگی خود آنرا اجرا ميکنند وآنھم با 

.بيرحمانه ترين شيوه  
 

ھيچ قومی درجھان وجود ندارد که نسبت باينھا ياغی ترباشند يا نسبت 
باينھا کمترتحت انقياد قرارگرفته باشند؛ مطيع ساختن آنھا ازطريق 

نھا جھت رعايت قوانين يا حتی وادارسازی آ. قوانين، تقريبا ناممکن است
نزاکت عام بسيارمشکل است؛ اين مردم ھمانند وحشيان، خشن و زشت 

روسا وطبقات باmئی آنھا تا اندازۀ متمدن اند؛ اما آداب آنھا ھميشه با . اند
. شيوۀ خشنی ھمراه است که برای اروپائيان بسيارزشت پنداشته ميشود
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ان چه باشد، اوتصورميکند حق صرفنظرازاينکه شرايط يا درجه يک افغ
دارد درموجوديت مافوقان خود بنشيند؛ او با اين امتياز، اھميت بزرگتری 

کسب نموده، با آنھا بآسانی داخل گفتگوشده وبدون کمترين ترديدی نظر 
خود را درباره ھرموضوعی ارائه ميکند؛ خfصه، کوشش ميکند خود را 

mی آنھا تحميل کند، بدون و نظرخود را که فکرميکند مناسب است با
دعوت با آنھا نان خورده وتمام اينھا نشان ميدھد که گويا با آنھا درتساوی 

اين عادات باعث جريحه دارشدن غرورافغانھای ثروتمند و . کامل است
قدرتمند نميشود؛ برخfف، آنھا اين روحيه استقfل را تشويق نموده وحق 

ونظرات آنھا را باين ترتيب خواستار آنھا را برای تقاضاھای آنھا پذيرفته 
.اينھا امتيازات بوده ودر چشم ايشان آزادی پنداشته ميشود. ميشوند  

 
يکتعداد واژه ھا که برای اروپائی ھا مھم اند برای افغانھا اھميت ومعنی 

برای آنھا کلمات ميان خالی بوده وآنھا را به " عزت"و " کشور"ندارند؛ 
اين . بدون ھيچ تشويشی ميفروشند) ه کنندگانمزايد(بلندترين خريداران 

موضوع آنقدرحقيقت دارد که آنھا تقريبا ھميشه بھراشغالگرتسليم شده و 
اطاعت ميکنند؛ اگر آنھا اززمان احمدشاه سدوزی تقريبا مستقل شده اند، 

تا اندازه زيادی از يکطرف بعلت ضعف قدرتھای ھمسايه بوده وازطرف 
اين را . ان ارزش خريداری داشته باشندديگرھيچکس فکرنميکند ايش

، يک 1721نميتوان انکارکرد که اشغال پارس توسط ميرمحمود در
صفحه قابل توجه درتاريخ آنھاست؛ اما اگر ما دولت ضعيفی را درنظر 

گيريم که درآنزمان در اين کشوربدبخت وجود داشت، ما کمترمتعجب 
ر، حاm نيزتمام خواھيم شد؛ يک تھاجم مشابه ومتشکل ازعين عناص

چانس پيروزی را با خود دارد، باوجوديکه وسايل دفاعی پارس بمراتب 
با اينھمه، افغانھا مدت زيادی بفکرازدست . قابل توجه ترازآنزمان است

دادن پيروزی وآزادی خويش نبوده وبنوبه خود توسط کسانی مطيع ساخته 
.شده بودند که آنھا را درھم شکسته واھانت کرده بودند  

 
با ذکراين اوضاع، خدا ناکرده نبايد چنين فرض شود که من ميخواھم 

شجاعت مردمی را کم ارزش نشان دھم که ثبوتھای زيادی برای آن داشته 
اند؛ اما ميخواھم اين حقيقت را واضح سازم که افغانھا مردمان ثابت قدم يا 

غی پايداردرعمل وانديشه نيستند؛ آنھا ھمه چيزرا براساس تيزی يا دا
اين برايشان : لحظات، ازعشق به بينظمی يا برای ھيچ دليلی انجام ميدھند

کمترمھم است چه کسی برايشان قانون ميدھد؛ آنھا ازاولين کسيکه وارد 
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ميشود اطاعت نموده، اگربمفادشان باشد باواجازه ميدھند تا آن ستمگرآنھا 
و با اشتياق را اداره نمايد، بشرطيکه اوبرايشان پول خوب پرداخت کرده 

چپاول، جنگ وآشوب دراوقات . آنھا برای غارت و ويرانی مداخله نکند
معين برای زندگی آنھا ضروری بوده و بعدا با روزھای طوmنی آرميدن 

و بيکارگی دنبال ميشود که درجريان آن با ثمرات تاراج خود زندگی 
.ميکنند  

 
 عھدی حرص وطمع آنھا بينھايت است؛ بخاطررسيدن به ثروت ھيچ
اين حس، . وجود ندارد که آنرا نشکنند وھيچ وظيفه ايکه آنرا ترک نکنند

فوق تمام آنچيزی است که ميتواند تصورشود؛ اين حس سيرناشدنی بوده و 
. بخاطرارضای آن اگربتوانند بزرگترين جنايات را مرتکب خواھند شد

ا؛  حتی غروربومی ومستقل خود ر–برای آن، ھمه چيزرا قربان ميکنند 
حتی عزت زنان و دختران خود را دربدل پول فروخته وآنھا را اغلبا پس 

طf درافغانستان بيشترازھرجای . ازاخذ قيمت بيعزتی آنھا بقتل ميرسانند
ديگری خدای نژاد انسان است؛ طf ميتواند حتی ضعيف ترين صدای 
ان وجدان آنھا را خاموش سازد، اگر در واقعيت، بتوان پذيرفت که آيا افغ

ناممکن است باmی وعده ھا، دوستی ھا يا صداقت آنھا : ھم وجدان دارد
.اعتماد کرد  

 
آنھا بآسانی داخل مذاکره شده وخود را با رسمی ترين سوگندھا ورعايت 
آن متعھد نشان ميدھند، برای اينکه بآنھا خصلت مقدس دھند، آنرا باmی 

د، اما اين سوگند ُقرآن رونويس نموده وباmی آن مھرخود را ميگذارن
صدھا شھرودھکده بربنياد . دروغين آنھا بھيچوجه باورکردنی نيست

عقيده بچنين باورھا تسليم شده وپيمان بسته اند که زندگی باشندگان آن در 
امان ميباشد، ولی ھنوزچنين نمونۀ ناياب است که زمانی درزيرقدرت 

چيزفوق العاده . پيروزمند قرار ميگيرند بکلی نابود ومنقرض نشده باشند
اينستکه آنھا با دانستن عقيدۀ بد خويش، بازھم بخود اجازه ميدھند تا داخل 

اکثريت جنگھای که يکی بمقابل ديگری براه مياندازند، . اين دام ھا شوند
قتل و کشتارصرف يک بازی . بصورت عام با قتل عام ھا بپايان ميرسد

ان داده، به پيمان شکنی بوده، آنھا با ارتکاب آن يکنوع احساس غرورنش
واقدامات ويرانگرانۀ خود ميبالند؛ وقتی آنھا ازنمونه شھری ذکرميکنند که 

آنرا بی جمعيت ساخته وبزمين ھموارنموده اند، تصورميکنند واmترين 
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خfصه، اينھا ھونھای واقعی : انديشه قدرت وشجاعت خود ابرازداشته اند
.رندبوده ونيازی به آتيfھا دربين خود ندا  

 
آنھا زمانی به قانون تسليم ميشوند که تمام راھھا ووسايل طفره رفتن از 
آنرا کوشش کرده باشند؛ آنھا کسانی را که نسبت بخود شان قوی تر و 
قدرتمندتردرغارت ايشان باشند، کامf قانونی فکرميکنند ومتعاقبا ھيچ 

ليت ازطفو. ترديدی درغارت آنھائی ندارند که ازخودشان ضعيفتراند
شاھد ريختن خون انسانھا بوده وازکشتارنه تنھا معذرت نميخواھند بلکه 

بآن افتخارميکنند، آنھا بزودی با انديشه کشتارآشنا شده و با بزرگترين 
بندرت ديده شده که آنھا بخاطردفاع . سردی وآرامش بآن برخورد ميکنند

 تطبيق ازقوميت خود بجنگند، چون اين احساس وجود نداشته و فقط قابل
انديشه آنھا کامf دارای خصوصيات . به قبيله، ناحيه و يا قرارگاه آنھاست

متفاوت است؛ اميد ثروتمند شدن ازطريق غارت وتاراج و حمام نمودن 
 چيزھای اند که يک افغان ازايام نوجوانی با آن سروکارداشته –درخون 

ھای نفرت آنھا ازتمام حکومت. واينھا اصولی اند که درآن بزرگ ميشوند
دارند که نظم و قانون را درکشورمعرفی ميکنند ويا با ھمسايگان خويش 
معاھدات صلح عقد ميکنند؛ انجام چنين اقداماتی درچشم ايشان، حمله به 

حقوق آنھا بوده وآنھا را ازغارت و متعاقبا بھترين بخش عوايد ايشان 
.محروم ميسازد  

 
ل وغارت محکوم به مرگ اگريک افغان توسط حاکم مستقل اوبخاطرچپاو

شود، ھموطنانش باوبحيث يک قربانی يا متضررمينگرند؛ افغانھا دربين 
کسانيکه زندگی خود را درخطرجنگ قرارميدھند و دزدان خانگی گمنام، 

تفاوت زيادی قايل اند؛ اولی برای آنھا يک مرد شجاع است، درحاليکه 
گرديده وبعضا بمرگ دومی با تحقير واھانت معامله شده، ازقبيله تبعيد 

درنگاه اول اگريک افغان با وجود چھره خشن و وحشيانه . محکوم ميشود
حقيقت اينستکه وقتی اوھدفی دارد و بايد چيزی : اش دلپذيربنظرميرسد

بدست آورد، ميداند چطوربازی کند، با نرمی بزرگ يعنی بخشی که 
اشد، به سياست امر می کند؛ اما اگراميدواربدست آوردن چيزی ازتونب

آسانی ميتوان تفصيل آنرا درخصلت اومشاھده کرد، طوريکه اوبدون 
.ترديد با تمام طبيعت خشک وشريرانه خود بصورت عريان خواھد ايستاد  
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تھيج، برخورد سfحھا وھنگامۀ جنگ برای او زندگی است؛ آسودگی 
برای يک افغان فقط يک وضع گذرای زندگی ميباشد که درجريان آن  

يکنواختی دارد؛ شيرينيھای زندگی محلی، آرامش روحی و موجوديت 
گرميھای خانوادگی ھيچ افسونی برای اونداشته و زندگی بدون آشوب 

اوفقط زمانی يکمرد واقعی ميباشد . وتfطم، نظم وآھنگ خود را ميبازد
که درجنگ وغارت باشد؛ بعدا چشمھايش پرازآتش شده، دستھايش بطور 

را بچنگ گرفته وپاھای نيرومندش را بمقابل تکان دھنده قبضه شمشير 
مرد و اسپ : جوانب اسپش فشارميدھد تا حيوان بندرت بتواند نفس بکشد

يکی است، ھريک گرمی ھمديگررا ميفھمند، مشکل است فرق کرد کدام 
چون برای يک افغان ھيچ چيزی درجھان بی ارزش . يک شريرتراست

، اما بشيوه خود يعنی بردۀ تراززندگی نيست، اوبرای زندگی شتاب دارد
احساسات، چون ھيچ کسی نميداند اوفردا توسط شمشيرھمسايه اش بزمين 

 خواھد افتاد، طوريکه ديگران امروزبا شمشيراوبزمين افتاده اند؟
 

ھيچ تفاوتی بين خصلت شھری وکوچی وجود ندارد؛ زندگی شھری 
کنند که در نميتواند عادات اورا نرم سازد؛ آنھا درشھرطوری زندگی مي

يک خيمه زندگی دارند، ھميشه مسلح تا دندان، آماده برای حمله، خالی 
با . ازاحساس وتفکردرست وھميشه تحريک شونده با غرايز وحشيانه

وجوديکه آنھا کامf مزور و دورو ميباشند، بآنھم يکی را ميتوان بعلت 
 نا ظاھرصريح ايشان مسئول انتخاب کرد؛ اما سياح، ديگرقربانی تقلب

آزموده آنھا نيست که ميتواند فقط دربين خودشان موفق شود، چون مغز 
بيگانگان و بخصوص . آنھا سنگين است بعوض اينکه زيرک باشند

اروپائيان، بآسانی ميتوانند ازطريق آنھا ببينند؛ مواظبت مھربانانه يا 
ظاھرمودبانه آنھا با يک فرد، ندرتا نتيجه احساس طبيعی و مخلصانه 

ب آنھاست، چون آنھا مطمئين اند ھدف دلچسپی درنظردارند؛ اگر ازجان
آنھا آنقدرسخاوتمند باشند که يک تخم مرغ ھديه کنند، باينعلت است که 

اگرآنھا برای ھر : آنھا توقع دارند يک گاونردرعوض آن بدست آورند
خدمتی دراختيارشما بوده وچيزی درعوض مطالبه نکند، شما آنرا ھديه يا 

. نداشته است) زحمت يا پولی(اھيد يافت که برايشان ارزشی خدمتی خو
آنھا برای سياحان مھمان نوازاند، اما فقط بخاطراينستکه يک رسم قديم 

بوده وقوت قانون دارد، نه يک فضيلتی که ازقلب ايشان سرچشمه گرفته 
باشد؛ کسانيکه دروضع خوبی قرارندارند آنرا يک باراضافی پنداشته و 

؛ درتمام موارد، آنھا )اگرازافکارعامه نترسند(گذاشتن آن اندخواھان کنار
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تمام وسايل را بکارميبرند تا ازآن طفره روند؛ فقط ثروتمندان آنرا تمرين 
.ميکنند وآنھم بخاطرخود نمائی وھميشه با صرفه جوئی  

 
بيکارگی عيب بزرگ اين مردم بوده وآنھا بندرت کارميکنند؛ زمانيکه 

حتاج آنھا کفايت نکند، ھميشه بفکروسايلی ميباشند مقدارغارت برای ماي
که ازطريق آن بتوانند پول بدست آورند؛ بزرگترين تشويش آنھا اينستکه 

. چطوربتوانند نان روزانه خود را تھيه نمايند بدون اينکه پول آنرابپردازند
اين يگانه موضوعی است که درزندگی درباره آن فکرميکنند؛ پس ازتھيه 

زبرای زنان ودختران خويش، آنھا خانه به خانه باميد دريافت ھزينه ناچي
گرسنگی بحدی است که درحقيقت روسای آنھا وحتی : نان شب ميروند

را درنظر ) اداره منزل(حاکمان ايشان مجبوراند تمام جزئيات خانه داری 
داشته وبه خدمه ھای خود نوع و مقدارغذای را دستوردھند که پيشروی 

اگربا نان خشک يکمقدارشوربا .  حريص خويش بگذارندمfقات کنندگان
ھم بدھند، آنھا ازاعتباری برخوردارخواھند شد که گويا فوق العاده مھمان 

نواز اند؛ اما اگريک اندازه برنج يا گوشت بآن عfوه نمايند، مھمان 
مردم . نوازی و درجه سخاوت آنھا خارج ازاندازۀ تخمين پنداشته ميشود

 اندازی دربشقاب ھای مردمان ديگرتنھا نبوده و عام درعشق دست
اشخاص بلند نيزاعتراض ندارند تا خود را با ھزينه ھمسايه ھايشان تامين 
کنند؛ من بيش ازيکباربا وزيريارمحمد خان و روسای ديگرمfقات نموده 
ام که پس ازختم خوراک خود، بقايای آنرا به مھمانان ديگرپيشکش کرده 

 ايشان جنرالھا، حاکمان شھرھا وغيره بوده اند که بآن اند که تعداد زياد
حمله برده و دريک چشم بھم زدن آنرا نوش جان نموده اند، استخوانھا را 

من . با چنان چابکی ونشاط ميگيرند که گرسنه ترين سگان با آن ميکنند
ھرگزنديده ام ودردانش من نمی گنجد که يک افغان بی اشتھا وجود داشته 

 آنھا بخت خوبی داشته و يک ميزآماده با ميزبان سھل بيابند، باشد؛ وقتی
خرابی (احتياط را کنارگذاشته وطوريکه خود آنھاميگويند تغذيه عظيم 

.ميکنند) سنگين  
 

عادت زندگی کردن بمصرف مردمان ديگر، افغانھا را مجبورميسازد تا 
خوردن زندگی تقريبا شش ماه را با . اعتدال وصرفه جوئی را تمرين کنند

ميوه جات گذرانيده وبرنج ازجملۀ بھترين واشتھا آورترين غذای آنھاست؛ 
با وجود قيمت پائين برنج، فقط اشخاص معينی قدرت مصرف روزانه 

آنھا مانند ترکھا وپارسيان درپلوخود ادويه ميزنند؛ آنھا مثل . آنرا دارند
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ويش را ايشان نيزدرباmی زمين نشسته وغذای خود را ميخورند، غذای خ
گوشت را زياد خوش ندارند، مگر . با پنجه ھايشان دردھن خود ميگذارند

آنھا mغر را دور . اينکه در روغن غوطه بخورد؛ بعدا اومزه داراست
غذای اساسی دھاتيان و . مياندازند،  چون ميگويند که اسھال توليد ميکند

کوچيان قروت است، يک نوع پودينگ ساخته شده ازجواری ھندی 
شداده، کوبيده شده دربين دوسنگ يا نان خشک که درباmی آن روغن جو

ياد ميشوند، ) آب پنير(با موادی که درشرق بنام کيشک ) متعفن(ترشيده 
گوشت گوسفند يا بزچيزی است که افغانھا ترجيح ميدھند؛ اما با . ميريزند

گاونر، شتر و اسپ که ): فقط ثروتمندان قدرت خريد آنرا دارند(برنج 
.يگرنتواند برای خدمات بيشترمساعد باشد، غذای حيوانی مردم استد  
 

آنھا گوشتی را نميخورند که حfل نباشد، يعنی حيوان بايد روبطرف مکه 
بوده، گلويش درقسمت معين بريده شده وکلمه بسم هللا الرحمن الرحيم در 

م بھنگا). مطابق به قانون واحکام دينی آنھا(جريان کشتارآن خوانده شود
خوردن، آنھا يک ظرف را با ظرف ديگرمخلوط نموده، آنرا با پنجه ھای 

.وبعدا دردھان خويش ميگذارند} لقمه نموده{خويش ماليده   
 

عاليترين شخصيتھا اجازه ميدھند که نتنھا پائينترين بلکه چتلترين ومنزجر 
فقط کافيست که آنھا مسلمان : ترين افراد با آنھا دريک بشقاب غذا بخورند
اما بسيارمحتاط اند تا با . باشند، چون آنھا نبايد احساس رنجش نمايند

شخصی نان نخورند که ازمذھب ايشان نباشد، مھم نيست که اوچقدر پاک 
 شب؛ 9آنھا دو وقت غذا دارند، يکی درچاشت وديگری درساعت . است

آنھا اغلبا چلم ميکشند، يکنوع پايپ آبی، اما بسيارنامرغوب تراز نارگيل 
.رکھا يا قليان پارسھات  
 

مشکل است درجه جھالت افغانھا را درک وتصورنمود، ولی اين امر 
نميتواند مانع گستاخی وجسارت بيش ازحد آنھا باشد؛ آنھا حيوان صفت 
وجانورخوی اند، بآنھم بی استعداد وکودن نيستند، اما عfقه دارند تا در 

آنھا نه نبوغ ايجاد . ه باشندحلقۀ تنگترين يا باريکترين انديشه ھا قرارداشت
دارند ونه استعداد تقليد، با نظرات متعصبانه ومحدودی قناعت دارند که 

آنھا کمترين زحمت نميکشند تا . ازاجداد شان برايشان ميراث مانده است
چيزھای را فرا گيرند که مغزآنھا را بازنموده وبه رفاه آنھا بيافزايد، آنھا 

وده بوده و کسانيکه بدنبال آن ميروند فقط تصورميکنند دانش يک باربيھ
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. خستگی وسستی نصيب شان ميشود، بدون اينکه آنھا را خوشتر سازد
آيا اين اروپائيان احمق نيستند که بخود اينقدردراندوختن  "آنھا ميگويند، 

اين چيزھا زحمت ميدھند، درحاليکه برای خود جزای ھولناکی را مھيا 
د دردنيای ديگررنج بکشند، بخاطرانکار ميسازند که برای ھميشه باي

آنھا کمترين تصوری (پيامبرما؟ ) ص(وحدانيت خداوند وقدرت محمد 
) ".فيرير. ازاين ندارند که ما به سه گانگی باورداريم  

 
  خردمند ترين افراد ايشان، مfھا ومنجمين است؛ بخصوص ستاره 

 نميتوانند و شناسان دارای اعتباربزرگی دربين ايشان است، چون آنھا
نميخواھند ھيچ چيزی را بدون مشوره ستارگان و پيشگوئی آنھا متقبل 

آنھا ھمچنان به ساحری باورداشته وتعداد زياد تعويذ دربدن خود . شوند
.واسپ ھای خود دارند  

 
زبان پارسی درتمام افغانستان صحبت ميشود؛ خانواده ھای بزرگ با آن 

مردم با : ا اين زبان پيش برده ميشودصحبت نموده وتمام مکاتبات ايشان ب
آن آشنا ھستند، اما آنھا ترجيح ميدھند به پشتوصحبت کنند که زبان قوم 

آنھا فقط . ايشان بوده و مخلوطی ازپارسی قديم، عربی وھندوستانی است
چند اثردراين زبان دارند، اما آثارپارسی را ترجيحا ميخوانند که برايشان 

افيه، ستاره شناسی، طبابت و تاريخ را ايجاد انديشه ھای غيردقيق جغر
نموده است؛ اين آثارکه مملوازداستانھا و نقايص است، بصورت مادی 

.درانکشاف استعداد ھای ايشان کمک نکرده است  
 

لباس مردم متشکل ازدوجامه بزرگ و بسيار . افغانھا لباس درازميپوشند
َه بنام برک ياد ميشودساخته شده ازپشم شترک(فراخ پنبه ای يا پارچه ای  َ (

يگانه تفاوت درپوشاک ثروتمندان، تکۀ آن است که ابريشم، پارچه . ميباشد
آنھا درتابستان بدون استر يا mئی بوده اما در زمستان . يا کشميره است

زيرجامه با يک توته چيت يا پارچه طويل . استرپنبه يا پوستی دارند
 قسمت بيرونی يا بعضی اوقات محدود شده که بدوربدن پيچانيده ميشود؛

يک ردای سومی بحيث يک عبا استعمال شده و يک شخص بی ادب در 
. نظرگرفته ميشود اگربمfقات يک فوقانی برود وآنرا پوشيده نباشد

اولی ازجانب . پيراھن بسيارگشاد بوده وآستينھا درازترازدست ميباشد
ا بطوراضافی اينھ: گردن بطرف دورکمرباز بوده وباmی شلوارميافتد

سرتوسط يک . گشاد وپھن بوده ودرکمرتوسط يک ريسمان بسته ميشود
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دستار يا لنگی بزرگ آبی يا سفيد پوشيده شده ودرپاھای خود سليپرھای 
طبقات باmئی اکثرا دارای لباس ساده . دارند} چپلک يا چپلی{بدون پشت 

ن نموده يا ميباشند؛ اما بعضی روسای جوان عبای خود را با نوارطf تزئي
تزئينات يا گلدوزی درحرمھا توسط زنانی . با نخ طf گلدوزی ميکنند

. صورت ميگيرد که دراين نوع کارھا مھارت دارند، بخصوص درکندھار
افغانھا درلباس خود محتاط نبوده وآنرا در روزاول پوشيدن خاک آلود 

ن فکر ، بدون کمتري)قوزکردن(ميسازند، چون آنھا درباmی زمين مينشينند
آنھا ھيچوقت جامه و . درباره اينکه محل نشست شان پاک يا چتل است

حتی پيراھن خود را تبديل نميکنند تا زمانيکه کامf پاره نشود؛ ايشان 
بسياربندرت بدن خود را شستشو نموده وھميشه با حشرات بزرگ و 

.کوچک پوشيده اند  
 

پارسی . يس که شيعه اندافغانھا اکثرا مسلمانان سنی اند باستثنای قبيله بر
. وان ھا وايماق ھا که تحت سلطۀ افغانھا قراردارند نيزمسلمان ميباشند

اللھی اند -درپھلوی دوفرقه فوق، بعضی ازآنھا مربوط فرقه سومی، علی
حتی (افغان ھا تا زمانھای بسيارآخر. که علی را بحيث خدا عبادت ميکنند

با وجوديکه اين : ته بودنداسfم را نپذيرف) پس ازاشغال توسط مغولھا
مذھبی . موضوع درتناقض با ادعاھای خود آنھاست، ولی واقعيت دارد

بودن آنھا بيشترجنبه عادت دارد تا جنبه اعتقاد، بآنھم آنھا از اينجھت 
زمانيکه انگليسھا قلمروايشان را اشغال ميکند، آنھا بطور . دورو نميباشند

گرديده ونفوذ مfھا تا حد قابل توجھی ازتمرين عبادت خويش راحت 
زيادی کاھش مييابد؛ اما وقتی انگليسھا ازافغانستان خارج ميشوند، آنھا با 
قوت بميدان آمده وازآن لحظه تfش دارند تا يک روحيه افراطی درمردم 

.را تحريک نموده وآنھا را با نفرت بمقابل اروپائيان الھام بخشند  
 

رباره عصمت اسfم متقاعد شده گمان نميرود افغانھا نسبت به سابق د
باشند، اما ازاينکه مfھا توسط روسای ايشان پشتيبانی ميشوند، اينھا 

آنھا روزی پنج بارعبادت نموده، . عادات قبلی خويش را ازسرگرفته اند
روزه رمضان را رعايت کرده وھمه چيزدرشديدترين شکل ظاھری آن 

انھا دوباره به mقيدی در اگرانگليسھا بازگردند،افغ. درنظرگرفته ميشود
.عبادات خود بازخواھند گشت  
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عدالت دربين افغانھا مطابق به فرامين قرآن صورت ميگيرد، ولی در 
بعضی موارد قوانين عنعنوی خود را بکارميبرند که ميگويند از زمانھای 

قاضی رئيس دادگاه مذھبی است؛ حاکم و مادونان او، . قديم باقيمانده است
افغانھای ھرات و .  داروغه، قوانين معمولی را اداره ميکنندقلعه بيگی و

کابل بايد شکرگذارباشند که با مساوات وعدالت اداره ميشوند، اما وضع 
کندھارطورديگری است، جائيکه قوانين بمفاد قاضيان بشيوه غيرعادmنه 

آنھا ھميشه مشتاق اند متھمی را پيدا نموده و  : وخشن تعبيروتفسيرميشود
ۀ سنگينی باmی اوتحميل نمايند، چون اين سيستم تا اندازه زيادی جريم

.عوايد اورا تقويت ميکند  
 

قصاص قويا دربين افغانھا بمشاھده ميرسد که قاتل توسط نزديکترين 
بعضی اوقات چنين واقع ميشود که شخص . اقارب مقتول کشته ميشود

صورت مورد نظرکه اين وظيفه باو محول شود يک طفل است، دراين
مجازات تعليق ميشود تا زمانيکه اوباندازه کافی قوی شده و بتواند خنجر 

او حق دارد قاتل . را دردستھايش محکم گرفته وعمل کشتن را انجام دھد
را عفو کند، اما چنين نمونۀ ھرگزبوقوع نپيوسته است، باستثنای جبران 

ويکی از که مجرم مجبوراست يکمقدار پول يا زمين بدھد؛ بعضی اوقات ا
ميدھد، بدون اينکه پدر ) بنام بدل(دخترانش را به پسر يا برادرمقتول 

.مجبور شود جيھزيه بپردازد  
 

برای دزدی اول، مجرم مکلف : دزدان با مfيمت بزرگی معامله ميشوند
است تا مال دزدی را به صاحبش مسترد نموده وازاويک سرزنش پدرانه 

معامله ميشود با عfوه نمودن جريمه؛ مطالبه نمايد؛ باردوم با عين شيوه 
بارسوم با چوب زدن دنبال ميشود؛ تکراربيشتراين عمل، شکنجه يا مرگ 

درقلمرويکه مردم آن سخت عfقمند دست اندازی به مال ديگران . است
است، مايۀ حيرت نيست که قاضيان آن با اينھمه شکيبائی عمل کنند، چون 

 ميله ھا قرارگيرند بعوض اينکه در اکثريت آنھا با تناسبی بايد درپشت
با (بايد افزود گردد شکنجه يا ھرمجازاتی . مسند عدالت نشسته باشند

ميتواند بخشيده يا خريداری شود؛ چون ) رضائيت جانب جريحه دار
ھميشه اين احتمال وجود دارد که او روزی به بخشش خويش ضرورت 

.يرباشدداشته باشد، خيلی کم واقع ميشود که اوبسيارسختگ  
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که درفرانسه بدادگاه جنائی فرستاده (مجازات بخاطرجرايم سياسی وغيره 
جريمه، چوب زدن، بريدن بينی، گوش يا دست؛ بازکردن : شامل) ميشود

بدن مجرم و بعدا آويزان نمودن او تا مرگ که به عذاب ودرد او پايان 
پوست ميدھد؛ بريدن گلو، چاقوکاری، چھارميخ کردن، خفه کردن، زنده 

، )سربپائين(کردن، پوست کندن سر، چھارتوته کردن، آويزان کردن 
، سنگسار، جوشدادن درديگ وھزاران )به دارآويختن(مصلوب کردن 

ھيچ امرتخفيف دھنده پذيرفته نميشود؛ . نوع جزا ھای وحشتبارميباشد
تفاوتی بين جرمی که نتيجه احساسات يا گناه عمدی است يا بين قتل عام و 

پس ازمحکوميت، جای ديگری برای استناف :  عادی وجود ندارديک قتل
.وجود نداشته ومجازات بی ترحم است  

 
افغانھا با امراض وحشتناکی مبتf اند که بعلت نادانی ايشان از طبابت، 

نميتوانند درمان گردند؛ اين بيماريھا ناشی ازعادات صفراوی آنھا، خرابی 
رين مواظبت آنھا درمورد جلوگيری از غذای آنھا، چتلی بينھايت آنھا وکمت

کوچيھا بصورت عام چھره رنجوردارند که . انکشاف اين امراض است
امراضی که . مربوط به کيفيت مھلک آبی است که تقريبا تمام القلی است

آنھا بصورت عام مصاب اند شامل تب ھا، بينظمی ھای جلدی وعصبی  
ارع برنج نسبت کوری را آنھا به آبھای مز. وبخصوص کوری است

ميدھند که آنھا مينوشند؛ اما اگراين آبھا اثری باmی چشم داشته باشد، شک 
نيست که کمتر مضر نسبت به آن اعضای است که آنھا اغلبا با دستھای 

درحقيقت، ھيچ قلمروی درجھان وجود : آزمايشی ايشان معالجه ميکنند
وقتی . ان بيشترباشدندارد که درآن امراض چشم ونابينائی نسبت به افغانست

 ساعت پرھيز 24افغانھا خونريزی ميکنند بصورت عام ازنوشيدن برای 
ميکنند؛ اما اگرچنين نکنند، بازوی خود را درجريان نوشيدن آب تا حد 

آب نميتواند با باقيمانده ) آنھا ميگويند(ممکن باm نگھميدارند، بخاطريکه 
 ميکنند مطابق قسمتی که آنھا ھمچنين ادعا. خون رگھا پر و مخلوط شود

آنھا . باد مينشيند يا اتصال ستارگان، آنھا نبايد ازعين رگ خونريزی کنند
بسيارمحتاط اند تا غذای شيرين پس ازترش نخورند، پخته پس از خام يا 

بنظرآنھا روغن ترشيده سه يا چھارساله بمراتب قابل ھضم . معکوس آنھا
ه که ازدنبه عظيم گوسفندان  ترومفيد ترازتازۀ آن ميباشد؛ روغن تاز

بدست ميآيد، فقط بحيث دوای مسھل بکاررفته و وقتی آنرا ذوب ميکنند، 
.چھاريا شش پوند آنرا دريکزمان ميخورند  

 



 284 

طوريکه آنھا (آنھا برای معالجه زخم ھا و ورم ھا فقط يک نسخه دارند 
آب و نرم شده ) چرم( تطبيق يک توته کھنه مشک –) ميگويند منزه است

اما تفرقه . توسط ترنمودن درباmی قسمت متاثرشده که شفا بخش ميباشد
زيادی دربين طبيبان ايشان دررابطه به معالجه زخمھا وجود دارد، 

بعضی ازآنھا تائيد ميکنند که شستن آن خطرناک است، خون يا مواد بايد 
.درسطح لخته شود تا گوشت بھبود يابد  

 
يا چھارروزدورميکنند؛ اين پوش آنھا پوش استخوان شکسته را ھرسه 

متشکل ازآرد کوبيده با زردی تخم مرغ است که فکرميکنند مخصوص 
آنھا برای تب، حمام آب سرد . درمان يک عضو بيجا شده يا شکسته است

واگرممکن باشد آب يخدار را توصيه ميکنند ؛ آنھا سيماب را بطورداخلی 
ديترين عواقب برای توصيه ميکنند، آنھم با مقداريکه بصورت عام ج

.مريض دارد  
 

تمام اروپائيان درچشم افغانھا طبيب بوده وآنھا يک اعتقاد کورکورانه به 
حتی زمانيکه ازصحت کامل برخوردارباشند، بازھم دوا  : ايشان دارند

آنھا . مطالبه ميکنند وصرفنظرازاينکه چه چيزی باشد، آنرا فورا ميبلعند
آنھا ھيچ نميدانند ". يستم، اما شايد شوممن مريض ن"چنين دليل ميآورند، 

چه فرقی بين دواھا وجود دارد؛ آنھا فکرميکنند تمام دواھا دارای عين 
.نتيجه يا اثرات ميباشند  

 
آنھا بھنگام حرکت دستجمعی قرآن را انتقال داده يا آنرا بھنگام خواب، 

ررا زير سر خود ميگذارند؛ آنھا تکراريکھزاربارنام خدا يا محمد پيامب
ازاينکه آنھا ترس بزرگی از . وسيله منزه برای عfج ھرمرض ميدانند

چشم بد يا مضردارند، خود را وحيوانات اھلی خود را با تعويذ ھا می 
بعضی حقه بازان خود را درپيش آنھا طبيب وانمود ساخته، دوا . پوشانند

 که ازخصلت آنھا کامf بيخبر(ھای مختلف اروپائی ازھند بدست آورده 
، بدون تفريق خصلت ومقدارآن وصرفنظر ازاينکه چه مريضی )اند

 مريض را ميکشند، قبل 50دارند، برايشان تجويزميکنند؛ باينترتيب آنھا 
آنھا اعتماد اين بدبختان را کسب نموده، با . ازاينکه يکنفررا معالجه کنند

 اطمينان اينکه آنھا مرض او را درخواب ديده وبطورکامل با او و دارو
مريضان رنجوراين دروغگويان . آگاه ميباشد که او را عfج خواھد کرد

را مطلقا باورميکنند؛ آنھا بعوض وابسته بودن بتfش طبيعت که اکثرا 
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باmی بيماريھا غالب ميشود، بخود اجازه ميدھند با واگذاری به سرنوشت 
.بھترخود را بکشند  

 
 شده افغانستان با کرم وبخشندگی شاھان پارسی، تاتاری وھندی باعث

تعداد زياد تعميرات وآثارخوب مثل مساجد، کاروان سراھا، مخازن آب 
. وغيره مزين باشد، اما آنھا ازمدتھا باينسودرحالت مخروبه قراردارند

افغانھا نميدانند چطورتعميرکنند ولی ميدانند چطورتخريب کنند؛ شخصی 
 يک خانه يا سرپناه ميتواند ماھھا درقلمروی ايشان سفرکند، بدون اينکه

درھرقدم ميتوان آثارعمارات وساختمانھای . بيابد، بجزازخيمه کوچيھا
بزرگ را ديد که بايست بسيارباشکوه ومجلل بوده باشند، اما ھيچيک 

اينجا وآنجا زمينھا پر از زباله است؛ بفاصله . ھرگزترميم نشده است
ا لبريزنموده، دورتر کانالی تخريب شده يا دريائی بعلت خرابی ديوارھ

آبھای که مسيرجريان داشته وميتوانستند مفاد ھنگفتی برای زراعت داشته 
باشند، کامf بدون استفاده باقی مانده اند؛ درپھلوی آنھا مردمی قراردارد 

.که عfقه ودلچسپی آنھا کامf متفاوت با اين مسايل است  
 

دوامدارشتران  اگربتوان اين نام را به راھھای که فقط مسيرعبور(سرکھا 
بصورت تصادفی درقلمرو کشيده شده واغلبا بايد ميل ھا ) بوجود آورده

ازمسيراصلی دور رفت تا ازموانع بسيارکوچکی عبورکرد که ميتواند با 
قيمت بسيارناچيزی تعميرگردد؛ اغلبا بعلت نبودن يک پل يا حتی يک 

.قايق، تمام ترافيک برای ھفته ھا مختل ميشود  
 

ده ھای که خود را دريک منطقه حاصلخيز و زراعتی مستقر اولين خانوا
با يک ) ازطريق حدس وگمان(ميسازند، مسيرخودرا تا جائيکه ميتوانند 

راه مستقيم اختيارميکنند؛ رد پاھای او رھنمای مسافرديگر و بعدی بوده و 
وقتی برفھا شروع به ذوب شدن ميکند، . بزودی به يک راه تبديل ميشود

رکه يکی بدنبال ديگری بسته شده اند به باmی آنھا کشيده  شت40 يا 30
ميشوند تا آنرا خوب لگد مال نموده ومسيرپاھای بزرگ آنان ھرگزناپديد 

.چنين است تنظيم سرکسازی درآسيای مرکزی. نميشوند  
 

قرارمعلوم چنين سيستمی برای سده ھا درساختمان خانه ھايشان نيزبکار 
د معمولی مورد استعمال بوده وثروتمندان برده شده است؛ خشت خام موا

خشت پخته بکارميبرند؛ تا زمان حاضر، سنگھای قطع شده، کاربرد کمی 
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قحطی بزرگ چوب دراين قلمرو، افغانھا را مجبورساخته تا . داشته است
بامھای گنبدی اعمارنموده ومانند پارسيان، دراين ھنرمھارت دارند؛ ھيچ 

.يرترازشکل بعضی قبه يا گنبدھای آنھا باشدچيزی نميتواند درشتتريا دلپذ  
 

ِآنھا ديوارھا را با مخلوط گل وکاه ميده گلمالی يا پلسترميکنند؛ چون در 
اينجا باران کمی وجود دارد، برای مستحکم ساختن آنھا کافی بوده و 

ميتواند بصورت مرتب با يک ماله لشم ساخته شود؛ اثرات آن برای چشم 
مندان پلستربکارميبرند؛ بخصوص کندھاريھا اتاق ثروت. ناخوشايند نيست

معموm خانه ھای آنھا . ھای خود را با ذوق واستعداد زياد تزئين ميکنند
بصورت عام پائين بوده وبندرت بيشترازيک منزل ميباشد، اما آنھا يک 
فضای بزرگی را دربرميگيرند؛ داخل آنھا ازچشم عبورکنندگان توسط 

. ه ودرآنھا بندرت بيش ازيک مدخل وجود داردديوارھای بلند پنھان شد
يک حويلی افغان معموm به چند حصه تقسيم شده وھريک متشکل از 

آنھا بطوردقيق موقعيت . اتاقھا، آشپزخانه، دربار، انبار، باغ وغيره است
خانه ھا را با درنظرداشت نگھداری آنھا ازحرارت شديد آفتاب ميدانند؛ 

بمقابل سردی کامf بيخبراند که درھرات و اما آنھا ازھرگونه تدابير
حتی يک تعميرشاھی اين قلمرو ازنمای بيرونی، . کندھار شديد نميباشد

بمقايسه با يک خانه اروپائی متوسط معلوم شده وقابل تعجب است اگر 
درداخل آنھا ھرگونه آسايش آسيائی يکجا با آنچه تجملی است، دريافت 

.گردد  
 

سمنت فوق العاده سخت ميسازند که بمنظور آنھا درتمام شرق يکنوع 
اين مصاله توسط : مصاله وشکلدھی پلسترحمامھا وانبارھا بکارميبرند

بعضی اشخاص با يکمقدارمساوی خاکسترچوب کامf بيخته شده وچونه 
پودرشده ساخته ميشود؛ توسط بعضيھا با دوقسمت چونه و يکقسمت 

بعدا آب . وط ميشوندخاکستر؛ اما درھردوصورت، اين مواد خوب مخل
باmی آن انداخته شده و خوب خميرميشوند که پس ازآن برای شش روز 

توسط دو مرد با چوبھای بزرگ وبدون وقفه کوبيده ميشود، باستثنای 
وقتی يک طرف آن کمی سخت ميشود، آنرا بروی ديگر دور داده : شب

زياد خشک وميکوبند، البته احتياط ميگردد تا گاه وبيگاه نمناک شود تا 
وقتی خوب مخلوط شد، پيچانيده، دورداده وکوبيده ميشود، بطور . نگردد

درتعميرات، اين سمنت را . مکررتا شش روزکه آماده استعمال ميشود
دربين خشت ھا گذاشته وباmی يکديگرفشارداده ميشود؛ برای پلستر 
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کاری، باmی سطح گذاشته شده وتوسط سنگ چخماق ھموارولشم ساخته 
بصورت . د، چون نبايد بآن دست زده شود زيرا دست را ميسوزاندميشو

پياپی سه قشر گذاشته شده وسومی توسط تيلی شسته ميشود که نوعی آن 
مھم نيست؛ وقتی اين پلسترخشک شود، ھيچ چيزی نميتواند با زيبائی 

يکنوع ديگری آن . وسختی آن مساوی باشد که بنام ساروج ناميده ميشود
ربی ياد ميشود، اما زياد کاربرد ندارد که متشکل ازيکسوم بنام ساروج مغ

چونه داغ، يکحصه ريگ بيخته شده ويکحصه ديگرخشت کوبيده شده 
.است  

 
حيوانات اھلی افغانستان عبارتند ازشتر، گاوکوھاندار، اسپ، خر، قاطر، 

شترھا دونوع اند؛ شتران ترکستان ومنطقۀ . بز، گوسفند، کبوترومرغ
شتران سيستان . رگ وقوی اند، اما بسيارفعال نيستندھزاره بسياربز

باريک وپرطاقت اند؛ اما باوجوديکه کوچک اند، سخت ترين وسريع 
ترين حيوانی است که ميتواند يافت شود؛ آنھا ميتوانند دريکروزباندازه 

بدون خستگی سفرکرده وھرگز }  کيلومتراست6ھرليگ حدود { ليگ25
ند؛ اينھا عموما برای سواری بکاررفته توسط حرارت آفتاب متاثرنميشو

.وشترھای ترکستان برای باربری استعمال ميشوند  
 

. گاونربرای قلبه کردن، انتقال اموال وآخرين منبع يعنی غذا بکارميرود
اسپھای کندھاروکابل جنس خوب ندارند، اما درھرات ودربين ھزاره ھا، 

تحمل ترين درآسيای حيوانات باشکوھی وجود دارند که شايد خوبترين وپر
افغانھا تعداد زيادی ازآنھا را به شکارپورآورده، جائيکه . مرکزی باشند

توسط انگليسھا برای تجھيز سواره وبخصوص برای توپخانه خريداری 
.ميشوند  

 
شاھی، يوزپلنگ، خرس، ) ببر(دربين حيوانات وحش افغانستان پلنگ 

اع موش ھای کفتار، گرگ، گراز، شغال، روباه، موش خرما وانو
صحرائی وجود دارند؛ دھھا ھزارگژدم وخزندگان درجلگه ھا وکوھھا 

آھو، بزکوھی وخرھای وحشی باندازۀ زياد اند که تصور . زندگی ميکنند
فقط درسواحل جنوبی ھلمند ) بزکوھی(تعداد آنھا مشکل است؛ غزالھا 

ت ، ھوبره، درحقيق)مرغ بھشتی(خرگوشھا، کبکھا، قرقاول . يافت ميشوند
.تنوع جانوران شکاری ومرغان آبزی فراوان ھستند  
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درقلمرو . خاک افغانستان با بقايای زمينھای آسيای مرکزی مشابھت دارد
کابل وحصص شمالی ھرات کوھھای بلند پوشيده با جنگfت بوده، دربين 
آنھا جلگه ھای وسيع آبياری شونده وجود دارد که مستعد ھرنوع زراعت 

 وکندھار متشکل ازجلگه ھای پھناوراست، است؛ حصص جنوب ھرات
اما بصورت عام خشک بوده، ازشرق بغرب ادامه داشته وتوسط يک 

خاک اين جلگه ھا ريگی بوده وآب . سلسله کوھھای بايرھمسرحد است
زيادی جذب ميکنند، لذا باشندگان مجبوراند توسط کارطوmنی وپرزحمت 

. زمين مھيا نساخته استچيزی را تامين نمايند که طبيعت آنرا درسطح 
آنھا يک سوراخ عميق درپای کوه حفرنموده، جائيکه توقع دارند آب پيدا 
شده وبعدا توسط کانالھای زيرزمينی ومتصل بواسطه چاھھا به دھکده ھا 

بصورت عام تجربه يگانه رھنمای آنھا دراجرای اين . انتقال داده ميشود
رباره ھنرترازسازی اموراست، چون صرف تعداد محدود آنھا چيزی د

.ميفھمند؛ بآنھم بندرت اشتباه ميکنند  
 

قبل ازاينکه مردم برای چنين کاری اقدام کنند، آنھا بايد قادرباشند نقطۀ را 
. درجوارجريانات طبيعی پيدا نکنند که بتوانند بمقاصد زراعت بکار برند
زيرا وقت وزحمت زياد ضروراست تا اين چاھھا يا کاريزھا کنده شوند؛ 

اگراين قلمروبطورناخوشايندی صحنۀ جنگ شود، اولين عمليات ارتش 
. مھاجم ازبين بردن آنھا ومحروم ساختن مردم ازذخيره آب ايشان است

ھمين ديوانگی ناخوشايند تخريبی بخصوص دراين شکل خاص آنستکه 
مناطق : افغانستان بآن نسبت داده ميشود) تخليه جمعيت(کاھش نفوس 

گفته شده وخشک ميشود؛ آنھا مربوط به ھيچ کسی وسيع متعاقبا ترک 
 زمين بی ارزش شده ونميتواند فروخته شود؛ فقط آب ارزش –نبوده 

دارد، صرفنظرازاينکه ازچاه يا ازدريا توسط کانالھا به نقطۀ آورده شود 
اين بخش ھميشه قسمتی ازچانه زدن بوده، . که برای آبياری ضروراست
ن آب آبياری شود، آب مربوط به خريدار ھروقتی زمين بتواند توسط اي

.ميشود  
 

با درنظرداشت کيفيت بد خاک کندھار، توليد سبزيجات فوق العاده خوب 
قلبه افغانھا بطورساده يک پارچه چوب تيز و سخت شده . وارزان است
افغانھا گندم، جو، جواری، تنباکو، پنبه، برنج، کنجد، و . درآتش است

برنج جfل آباد بھترين . کشت ميکنند) شمزغر يا شر( کريستی -پالما
اسافويتيدا .  کريستی روغن کشيده ميشود-کيفيت دارد؛ ازکنجد و پالما
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صادرميشود، اما ازغله جات ديگرفقط باندازه کفايت خود کشت ) انقوزه(
.آنھا ھمچنان مقدارکمی کرم ابريشم ميپرورانند. ميکنند  

 
گی و توت زمينی درافغانستان تمام ميوه جات اروپا باستثنای انگورفرن

انار . يافت ميشود، اما عدم موجوديت اينھا با تربوزوانارجبران ميشود
.کندھارنسبت به تمام آ نھائيکه درحصص ديگرآسيا ميرويد برتری دارد  

 
درکوھھای افغانستان مقدارزياد آھن، سرب وسلفريافت ميشود؛ سيماب 

طf . نام سنگی پنبه ياد ميشودفراوان است؛ پنبه نسوزنيزيافت ميشود که ب
ونقره ازطريق شستشودرجويبارھای کوچک بدست ميآيد؛ لذا کوھھا 

 اما تمام اين ثروت معدنی بيفايده –دارای مقدار زياد فلزات گرانبھا است 
.است، زيرا افغانھا زحمتی بخود نميدھند تا ازآنھا بھره برداری کنند  

 
 شرق 68 و 60مال وطول البلد  ش36 و 32افغانستان دربين عرض البلد 

 حرارت يا برودت –قرارداشته واقليم اين محدوده بطورعجيبی تغيرميکند 
درنقاط مختلف نظربه موقعيت آن درعين عرض البلد با شدت زياد به 

درجانب جلگه ھا که شعاع تيزآفتاب وجود دارد، زمينھای . مشاھده ميرسد
قراردارد، جائيکه تابستان و ھمواردرارتفاعات بسياربلند وکوھھای عظيم 

 ترماميترھرگز 1845درھرات درجوmی . زمستان پھلوبه پھلوميباشد
 درجه 34 و 32 سانتيگريد درسايه نميباشد که اغلبا دربين 37بيشتراز

ازآغازمی تا نيمه سپتمبربطورثابت باد ازشمالغرب باmی اين . است
يران نموده، درختھا را وmيت وزيده واغلبا با چنان شدت که خانه ھا را و

زمستان قسما معتدل است؛ درجلگه ھا . کنده وتخريبات زياد ببارميآورد
از . برف بمجرد باريدن ذوب شده وحتی درقله کوھھا زياد باقی نميماند

جملۀ چھارسال، سه سال آنقدرسرد نميشود که باشندگان برای تابستان يخ 
ده واقليم آن يکی از ذخيره کنند؛ بصورت عام درجه حرارت معتدل بو

.سازگارترين اقليمھا درآسيا است  
 

درقلعه گرشک درسواحل ھلمند، در ماه . وmيت کندھارشديدا گرم است
اين .  درجه سانتيگريد درسايه ميرسد49 يا 48اگست، درجه ترماميتربه 

قلمرودرجنوب بواسطه دشتھای ريگ متحرک سيستان محاط بوده و در 
بوده ) سرمه ريگ( است که ريگ فوق العاده ميده اينجانب به بادھای باز

.و برای زندگی حيوانات بسيارمضراست  
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 ماه آفتاب با درخشندگی خاصی درباmی افغانستان تابيده وحتی 9برای 

شبھا قشنگترازروزھا است؛ سياحين ميتوانند دربيخطری کامل فقط در 
ط برق زياد درجريان شب، اتموسفير توس. نوردرخشان ستاره ھا سفرکنند

ترچارج شده وکمترين اصطکاک ازھرشی ميتواند جرقه ھا بوجود آورد، 
.با صدای ضعيفی مثل شکستن يک شاخچه بيد  

 
باد شمالغرب بھاروتابستان کندھارمانند ھرات خشن است، اما زمستان آن 

مfيمتراست؛ کوھھای که شمال آنرا احاطه کرده، باران زياد را جذب 
.دارکم وبندرت ديده ميشودميکند، اما برف بمق  

 
اقليم کابل درتابستان بسيارمعتدل بوده واقامت دراين موسم دراينجا بسيار 
دلپذيراست؛ اما درنيمه خزان، زمستان ونيمه بھار، زمين بعمق سه فت با 

برفک ثابت و شديد بوده وسرکھا برای پنج ماه غير . برف پوشيده ميشود
.قابل عبوراست  

 
گری بيشترسرداران وخصومت قبايل برای شکستاندن چيزيکه باعث ياغي

سلطنت افغانھا شده وسه قلمرو را جدا ازھم نگھداشته عبارت ازمشکfت 
قلمرو . شاھان سدوزی درمارش سريع باmی محfت شورشی ميباشد

که توسط قبايل مستقل مسکون بوده وعبوراز ) ھندوکش(پاروپاميزوس 
بورميسازد تا با ارتش خود يک آن درھروقتی مشکل است، آنھا را مج

حلقه طوmنی را طی نموده وبه ھرات برسند که باعث ضياع وقت شده و 
بسيارمشکل است . شورشيان با تقويه موقعيت خويش ازآن استفاده ميکنند

بتوان مرزھای سه قلمروی افغان را درجاھای ازھمديگرجدا و تشخيص 
 مرزھای ھرقلمروتوسط درچنين موارد،: کرد که دريا وکوه وجود ندارد

يک خط فرضی دربرگيرنده زمينی معين ميشود که درباmی آن يک قبيلۀ 
.تابع يا تحت سلطه آن، خيمۀ خود را برافراشته باشد  

 
نفوس افغانستان متناسب با وسعت آن نبوده وشرايطی که اين مسئله را 
تعين ميکند، قويا مانع انکشاف وحتی باعث کاھش محسوس تعداد آنھا 

باشندگان آن بعلت آشفتگی و بی ثباتی حاکم دراين قلمرو آنرا . ميشود
متعاقب جنگھای داخلی يا خارجی که (ترک ميکنند؛ يکچھارم افراد جنگی 
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يا کشته شده يا مصروف خدمت در پارس يا ) افغانستان را رنجورکرده
.ھند ميباشند  

 
کل ساخته دو مسئله وجود دارد که تخمين نفوس افغانستان را بسيارمش

اول، خصلت سيارمردم کوچی آن، مfحظه ايکه بعضی اوقات : است
حتی درمورد باشندگان شھرھا تطبيق ميشود؛ دوم، قلمروی کوھستانی 

پاروپاميزوس بطوربسيارناقصی شناخته شده، بطورخاصی توسط قبايل 
.کوچی مسکون بوده وحتی دريافت تخمينی تعداد آنھا را مشکل ميسازد  

 
اول، افغانھا : نستان به دوقسمت بسيارمشخص تقسيم شده استنفوس افغا

آنطورکه درست ناميده ميشوند؛ دوم، تاجکھا، اوmده فاتحين قديمی اين 
 پارسيوانھا يا باشندگان شھرھا –قلمرو که ميتواند به دو بخش تقسيم شود 

افغانھا درزمان حاضرقوم حاکم بوده وتاجکھا در . وايماق ھا يا کوچی ھا
ت وکندھارتحت سلطۀ افغانھا قراردارند؛ بآنھم يارمحمد خان درھرات ھرا

برای آنھا توجه زياد مبذول داشته و بايشان اجازه داده تا نفوذی بدست 
درکابل، . آورند که شايد درآينده ھا برای افغانھا کشنده ومرگبار تمام شود

د، تاجکھا بعلت کثرت، غريزه جنگی و موقعيت مستحکمی که درشھردارن
برايشان عين امتيازات افغانھا را تامين نموده است؛ آنھا با ايشان در 

مقرريھای خدمات عامه سھيم بوده ودرمشکfت سياسی که اغلبا بظھور 
ميرسد، پشتيبانی آنھا باعث پيروزی جانبی ميشود که ازآنھا طرفداری 

.ميکنند  
 

ھزار 12حدود که ) توسط نادرشاه(قزلباشھا يا پارسيان مستقرشده درکابل 
خانواده بوده، با تاجکھا وصل اند که درمذھب يکسان بوده وھردو نژاد 

.ازعين فرقه يعنی شيعه اند  
 

:ارقام زيرتعداد نفوس افغانستان را بطورتخمينی نشان ميدھد  
 

. ھزارپارسيوان يا ايماق600 ھزارافغان و         300دروmيت ھرات     
. ھزارپارسيوان يا بلوچ300           ھزارافغان و600دروmيت کندھار   

. ھزارپارسيوان وقزلباش800 ھزارافغان و  600 مليون 1دروmيت کابل   
 

 است که 1,700,000  و غيرافغانھا  2,500,000مجموعۀ افغانھا 
. ميشود4,200,000مجموعا   
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  حکومات اياaت افغانھا– 22فصل 
 

وحانيون، ياغيگری سرداران، تصورحکومت، حکومات اياmت افغانھا، قدرت اميران، نفوذ ر
برخورد امورات عامه، عدم ثبات قدرت، طرق تامين آن، خصايل سرداران، طبقات مولد، عدم 
خروج ازکندھار، احساسات قبيلوی، کيفيتھای مزدورمنشی سرداران، عدم وفاداری سربازان، 

 قدرت بارکزيھا، احتمال نتايج جنگھای متعدد، حاکمان مستقل و سرداران، تفوق محمد زيھا،
ابقا، ازدواج انگليسھا درافغانستان، ارتش افغان، ترکيب آن، تجھيزسھل قطعات، نادانی انظباط 
نظامی ومفاد غيرمحسوس آن، ضرورت جنگ، تعدد سواره، طرق جنگ، عدم شناخت حقوق 

د، پول، افراد، ساختمان شھرھا، قبايل جنوب، قوت ارتش افغان درھرقلمرو، سربازان يارمحم
.تدارکات، شراب، اوزان ومقياسھا، پارسيوانھا، حرفه ھای ميخانيکی، توليدات اروپائی، ماليه  

 
+ + + 

 
حکومات اياmت افغانھا تا اندازۀ خصلت شاھی دارند، ولی بيشتردارای 

جنبۀ نظامی، ارستوکراتيک، جمھوری مستبدانه وديکتاتورانۀ مادام 
قه بوده وھرگونه تغيريکه درحکومت حاکمان مستقل، مطل. العمرميباشد

برايشان ضرور يا مناسب بنظربرسد، ميآورند؛ آنھا ميتوانند زندگی يا 
دارائی رعيت خود را سلب نموده وباين ارتباط درمحدودۀ قرارميگيرند 

مذھب يگانه وزنه مقابل قدرت . که فقط جنبۀ احتياط را درنظرميگيرند
وذ زيادی داشته باشند، کسانيرا که آنھاست؛ اين باعث ميشود روحانيون نف

اوبيھوده تfش ميکند مطيع اراده ورضايت خويش نگھدارد؛ بيھوده تر 
اينکه کوشش کند به حقوق و امتيازات سرداران يا روسای قبايلی تخلف 
ورزد که ھرگزحاضرنيستند به واگذاری نفوذ خود درامورات حکومتی 

ان، باندازۀ تعداد سرداران، ميتوان ادعا کرد که درافغانست. تن دردھند
حکومات مستقل وجود دارد، چون ھر يک مطابق ميل خود حکومت 

ميکند؛ اينھا متعصب، ياغی وجاه طلب بوده وحکومت مستقل ميتواند آنھا 
را فقط با استفاده ازرقابت ھا، عداوتھا ومخالفتھای يکديگرتا اندازۀ مھار 

تی وجود نداشته، ھيچ چيز دراينجا ھيچ گونه وحد. ودريک نظم نگھدارند
دايمی نبوده، ھمه چيزبه ھوا وھوس يکتعداد ستمگران مطلق العنان وخود 
کامه وابسته است که ھميشه در اختfف با يکديگرقرارداشته وقبايل خود 
را حامی منازعات شخصی خود ميسازند؛ نتيجه آن، يک احساس دايمی 

اخلی منجرشده وقلمرو را تندخوئی ميباشد که باmخره به جنگھای خونين د
.بحالت ھرج ومرج ووخامت دايمی مبتf ميسازد  
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دراروپا ھمه چيزرا تمدن تنظيم نموده است؛ اکثريت شھروندان آن 
عfقمند دانش، ھنر، صنعت وتجارت اند که باعث ثروتمندی ورفاه مردم 

وقتی جنگی واقع شود، فقط : شده وعادات و شرايط مردم را بھبود ميسازد
بخش کوچک مردم برای دفاع کشورسfح برداشته وتمام نيازارتش يک 

 خfصه، حکومت محافظ –را تامين ميکند که عنصرنظم وامنيت است 
اما درافغانستان، تصور و . بوده وازمنافع عمومی مردم مراقبت ميکند

کامf متفاوت است؛ دراينجا ھرفرد فقط ) مردم(ھدف حکومت و رعيت 
است؛ دراينجا اوبايد با کمترين ) بھم ريختگی(بفکرتخريب وبی نظمی 

صاحبان . زحمت خود را ثروتمند سازد وآنھم با غيرمشروع ترين وسايل
قدرت بعوض رھنمائی ايشان درمسيردرست، بعوض دادن نمونه خوب 

توسط برخورد خود و بھترسازی وضع مردم، آنھا را با اخاذی بارنموده 
.يسازندوخود شان را بقيمت آنھا ثروتمند م  

 
اين سيستم چپاول واختfس توسط ماموران تمام طبقات صورت گرفته و 
اثرات اندوھناکی باmی مغزمردم دارند که آنھا نمونه مافوقان خويش را 

وقتی مردم ميبينند بزرگان آنھا بعوض مشغوليت : تعقيب ودنبال ميکنند
يزبنوبه درجھت رفاه آنھا فقط بفکرلذت خود شان بقيمت آنھاست، آنھا ن

خود، خود پرست و حريص شده و بيکارگی را نسبت به يک صنعت يا 
حرفه ترجيح ميدھند که فقط بمفاد ستمگران آنھا تمام شده وباعث اذيت 

تصرف غيرقانونی اموال ودارائی مردمان . وآزاربيشترخودشان ميشود
ديگر، نمونه ايست که ھرافغان روزانه ازروسای شان ياد گرفته وفکر 

د اين عمل يک اقدام مناسب وعادmنه است؛ اثرات اين اقدامات، ميکنن
طوريکه من قبf گفتم، . ايجاد يک وضع دايمی بيقراری ومزاحمت است

: آنھا ياغی ترين مردم آسيا و مشکلترين مردم برای حکومت کردن اند
آنھا ھميشه وبا اشتياق ازآمدن يک حاکم جديد پذيرائی ميکنند، اما يک 

mنی يا صلح طويل با ھمسايگان، برای آنھا غيرقابل قبول حاکميت طو
است؛ ھرگاه آنھا فرصتی برای تخليۀ ھيجانات اضافی خويش با مخالفين 

.خويش نيابند، با يکديگربجنگ ميپردازند  
 

اگرگفته شود که شجاعت اولين فضيلت آنھاست، ھمچنان ميتوان گفت که 
ی خشونت برپا گرديده، باعث ھيجان اولين نيازآنھا ميباشد؛ لذا صحنه ھا

تغيرحکومت شده و يکجا با آن با سرعت غيرقابل تصور، تغيرحاکمان 
اگرکسی مقدارپول کافی داشته وآنرا دربين مردم توزيع . صورت ميگيرد
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نمايد، بزودی طرفداران کافی پيدا نموده ودربقدرت رسانيدن اوکمک 
توالی منظم تخت ميکند؛ باوجوديکه قدرت درافغانستان موروثی است، 

وارث قانونی، . نشينی بھيچوجه وجود نداشته ومبھم ترين چيزممکن است
ھميشه مجبوراست حق حاکميت خويش را به انتخاب وچانسھای جنگ 

تسليم کند؛ نتيجه بندرت مشکوک بوده وھميشه کانديدی برنده ميشود که به 
ازاينجاست که سربازان پول خوبترپرداخت کند که باووفادارمانده اند؛ لذا 

تعداد زياد ماجراھای مبھم توسط تھاجمات غارتگرانه شکل گرفته وبه 
اينھا دراکثريت موارد نسبت به ستمگران .قدرت عالی ارتقا مييابند

درافغانستان ھرکسيکه پيروزشود . حريص و خونين، کمی بھترميباشند
مشروع بوده و باينترتيب پيروزی، بزرگترين آدم رذيل را مطلوب 

سازد؛ رذايل يا فضايل او دارای اھميت ناچيزی برای مردم است؛ اگر مي
او پول خوب پرداخت کند، معبود ايشان ميشود؛ بمجرديکه کيسه اوخالی 
شود يا بخت او برگردد، بيکبارگی مورد تحقيروتنفرقرارگرفته ومجبور 

است خود را تبعيد کند يا بھمان تاريکی مبھمی عقب نشينی کند که ازآنجا 
.مده استآ  
 

افغانستان يگانه قلمروی درجھان است که درآن موقف فرد کامf نامعلوم 
است؛ يک سرداری که امروزثروتمند وقدرتمند است فردا غارت شده، از 

ھمه چيزتھی گرديده، بيک خدمه تبديل شده ومطيع کسانی ميشود که تا 
متفرق اعضای خانواده او. آنزمان ازکوچکترين اميال اواطاعت ميکردند

و محروم شده و بھمين علت است که دراين قلمرو تعداد زياد اشراف ژنده 
دراينجا صدھا خان وجود دارند که بحيث سربازان شخصی وحتی . ميبينيم

خدمه ھای درجه پائين کار ميکنند؛ اما صرفنظرازنوع مصيبت، تنزل يا 
ده و فfکتی که دچارشده اند، آنھا ھميشه بطورعجيبی مغرورنسل خود بو

افتخاراشرافی آنھا ازطريق لباس يا طرزرفتارخشن وبی ادبانه آنھا بروز 
.ميکند  

 
حاکمان مستقل افغانستان ھرنوع عنوان يا القاب را بدون درنظرداشت 

اساس وبنيادی بافراد ناچيزوگمنامی اعطا مينمايند که بطورکامل توجه يا 
دم پرانرژی ميتواند چانس اينکه ھرآ. مواظبت mزم بآنرا ازبين برده است

تا عاليترين مقام ارتقا کند و وسايلی که بدان نايل ميشود، دربين مردم، 
سرداران و حاکمان مستقل، يک نوع آشنائی را بوجود آورده است که 

افراد پائينترين نسل وطبقه، ملبس با . درھيچ کشورديگری ديده نميشود
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را شخصا به شاه پيش لباس ژنده وپوشيده با حشرات ميتوانند ھرشکايتی 
نمايند؛ آنھا بنزد او رفته و درمقابل او بدون ھرگونه تشريفاتی مينشينند، 

بيکبارگی داخل شده و بدون مقدمه داخل قصه ميشوند، آنھم با چنان سھل 
حاکمان مستقل ميبينند، ميپذيرند . انگاری که مشخصه طبيعت افغانھا است

 بی اھميت ترين موضوعات، وبحث ميکنند به ھردرخواستی حتی درباره
.بصورت عام، به تصاميم آقايش اثرميدھد) اگرداشته باشد(و وزيراو  

 
ازاينکه روسای افغان ھرگزازبودن طوmنی درمقامھای دولتی مطمئين 
نيستند، اولين فکرآنھا ھميشه اينستکه چطوربتوانند صندوقھای خود را 

 سياسی بمفاد آينده را ُپرنموده و قلمرو را خراب کنند؛ ھراقدام بزرگ و
طريقه ديگرثروتمند . بخاطرناچيزترين منفعت آنی وکوچک قربانی ميکنند

مزايده (شدن، قراردادن ادارات عامه برای فروش به بزرگترين مشتريان 
بوده وبعدا خريداران فکرميکنند درارتکاب ھرنوع تقلب برای ) کنندگان

صی ايکه درافغانستان آزادی شخ. جبران پول خود قابل توجيه ميباشند
وجود دارد درھيچ نقطۀ شرق ديده نميشود؛ ھرافغان ميتواند ھرجائی 

برود که فکرميکند برايش مناسب است؛ اوميتواند سلطنت را با خانواده 
خود ترک گويد، نه مقامی وجود دارد که پرسان کند و نه پاسپورتی 

ن مستقل ضروراست، ھيچکس حق ندارد مداخله يا ممانعت کند؛ حاکما
نيز ممانعتی بعمل نميآورند، چون افغان موجودی است بسيارغيرمولد که 

اما چنين موردی : ھمه چيزرا مصرف ميکند ولی ھيچ چيزی توليد نميکند
در باره پارسيوان ھا يا ھندوھای اين قلمرو صدق نميکند که طبقات 

بخصوص آنھائيکه درکندھارزندگی . صنعتی و توليدی جامعه ميباشند
يکنند، دراين قلمروبرخfف ميل شان نگھداشته شده وھرگاه بخواھند م

طوريکه ما دراروپا ميدانيم، . آنرا ترک کنند، شديدا مجازات ميشوند
نميتوان گفت که در اينجا ھيچگونه روحيه قومی دربين افغانھا وجود 

ندارد؛ آنھا بيشتربرای منافع شخصی خود ميجنگند تا برای استقfل خود؛ 
با وجوديکه بصورت عام (م دراينجا چيزی بنمايش گذاشته ميشودبآنھ

يک احساس عاطفه يا تعصب افتخارآميز به قبيلۀ خود ): احساس نميشود
لذا : که باعث نفرت ازھمسايه اش ميشود، با وجوديکه ازعين نژاد است

ميتوان تائيد کرد ھرقبيلۀ افغان احساس قبيلوی خود را داشته واين آنچيزی 
 يک قوم را حفظ ميکند؛ منافع به تنھائی ميتواند وحدت گذرا ايجاد است که

نموده و زمانی که ھدف ارضا ميشود، رقابت ھای متنوع شروع شده و 
.طوايف نوسانات خود را ازسرميگيرند  
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سرداران دريکزمان و درعين وقت، ھم قوت وھم مصيبت شاھان اند؛ 

 سfح گرفته وازاودفاع وقتی تفاھم خوب بين شان موجود باشد، بيدرنگ
ميکنند، وقتی فکرکنند کمترين منفعتی نصيب شان ميشود، آمادۀ شورش 
بمقابل اوميباشند؛ بآنھم درھرچيزيکه بی ميل شوند، حتی حاکم مطلوب 

خود را نيزاطاعت نميکنند؛ بعfوه، آنھا ھميشه وبيصبرانه منتظرتعويض 
ھربخش . تفاده بيشتری نماينديکی با ديگری ميباشند، باميد اينکه بتوانند اس

يک قبيله نظربه تعداد و وسعت ساحۀ آن، توسط يک يا چند سردار 
اين روسا با وجوديکه ازقلمروديگرومذھب ديگراند، . فرماندھی ميشوند
قرون وسطی ) اشخاص برجسته(وبارونھای ) اعيان(ميتوانند با ديوکھا 

و ) نجيب زادگان(ه ھا بمراتب قدرتمند تراز شوالي–فرانسه مقايسه شوند 
 کسيکه –قدرت داشتند ) پائينترازشواليه(کسانيکه باmی چند خانواده آقا 

دراوقات جنگ خود و افراد خود را تحت فرمان رئيسی نامنويس ميکند، 
اينھا ھمچنان . که بيشترين اعتماد داشته وبھترين پول برايشان بپردازد

لويان قديم است، يعنی خصوصياتی دارند که مشابه سربازان اجيرايتا
آنھا بھنگام جنگ يا صلح آماده . فروش خدمات خويش به بلندترين خريدار

اند تا ازصفوف اميرکابل بخدمت وزيرھرات، رئيس کندھار، انگليسھا، 
پارسيان، سيکھا، تاتارھا، بلوچھا يا عکس آن بدون کمترين تشويشی 

فردای شان باشد يا بروند؛ برای آنھا فرق ندارد دوست امروزشان، دشمن 
حتی بمقابل اقارب خود سfح بگيرند؛ عشق پول آنھا را قادرميسازد تمام 

سربازان درمقياس کوچک ھمان چيزی را . اين مfحظات را کناربگذارند
تقليد ميکنند که روسای ايشان درمقياس بزرگ انجام ميدھند، يعنی آنھا 

، بدون احساس يکجانب را ترک کرده وخود را بديگری وصل ميسازند
ھرگونه ندامت يا تحمل کمترين خفت؛ اين موضوع بحيث سنت قبول شده 

.وھيچ شرمی دراجرای آن وجود ندارد  
 

عواقب آن اينستکه يک حاکم مستقل ھرگزازسربازان خويش اطمينان 
نداشته واگرشخص ديگری پول بيشتری بپردازد يا بصورت بھتری 

قدرت روسای قبايل باmی . د رفتمعامله کند، آنھا به قرارگاه اوخواھن
رعيت شان چنان موثراست که بعضی اوقات با يک ميله آھنی فرمان 
ميرانند؛ اينھا رئيس را منحيث پدرخود فکرکرده وعادت کرده اند از 

طفوليت اورا اطاعت واحترام کنند؛ اواز طايفه خودشان بوده، قدرت و 
رده اند؛ اما اين صfحيت خود را ازطريق خط طويل اجدادی بدست آو
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دmيل بھيچوجه نميتواند او را ھميشه از تباھی نجات دھد؛ فقط  ضرور 
است نارضائيتی را تحريک کرد؛ بعدا اومورد حمله قرارگرفته، تعقيب و 
رانده شده وحق او به يک برادريا کاکا يا شاخه پھلوانتقال مييابد، طوريکه 

.حقوق فيودالی درخانواده باقی ميماند  
 

 سال گذشته سرخ ورنگين 70ای که سرزمين افغانستان را درطول جنگھ
ساخته، به خانواده ھای کھن چنان صدمه رسانيده که تعداد زياد شان 

دربعضی موارد، وقتی . منقرض گشته وچندين قبيله بدون سر مانده است
حاکم مستقل کوشش نموده تا برايشان رئيس مطلوب خود را بعوض يکی 

د، تصادمات ھولناک وخونينی بوجود آمده که ھميشه با ازخودشان تعين کن
اين مقاومت باندازه کافی . پيروزی رئيس انتخابی قبيله بپايان رسيده است

قبوmندن رھبريکه باmيشان تحميل شود، ميتواند واگذاری . طبيعی است
حقوق وتسليمی ايشان به مرحمت شھزاده پنداشته شود؛ اما کسی که 

با حق انتخاب بدست ميآورد ازموقف وامتيازات خود با فرماندھی خود را 
.سرسختی دفاع ميکند، مھم نيست چه کسی باوحمله ميکند  

 
مfقات سرداران دردربارحاکم مستقل بسيارنادراست، چون آنھا بصورت 
عام بيمناک افتيدن در دامی ميباشند که اغلبا برای ايشان گذاشته ميشود و 

آنھا ترجيح ميدھند دربين قبيله .  ندارندتوقف طوmنی درآنجا را خوش
خود و دھکده ھای مستحکم خويش اقامت داشته باشند که عموما دربلندی 
ھا قرارداشته ودرموارد حمله، ميتوانند بصورت آماده ودوامداردرمقابل 

قويترين سرداران توسط حاکم مستقل مورد نوازش . دشمنان مقاومت کنند
عطای امتيازات باو وصل ميشوند نسبت باينکه بيشترقرارگرفته واکثرا با ا

ازايشان بترسند؛ اوبطورمعمولی و با درنظرداشت حفظ صfحيت رسمی 
باmی آنھا، تمام ماليه را بخشيده وبعوض آن ايجاد قطعه سربازان بھنگام 

اين سيستم رنجور، . جنگ بمقابل او توسط ھمسايگان را تحميل ميکند
د؛ حاکم مستقل مرھون آنھا بوده و جاه قدرت عظيمی به سرداران ميدھ

طلبی اين مردان است که باعث ايجاد جنگھای متعدد داخلی درافغانستان 
.ميشود، چون آنھا ھميشه درشورش قراردارند  

 
درمسيرتاريخ نشان داده ميشود آنھا تحت سلطۀ حاکمان سدوزی، چه 

عزل و اضافه روی ھای مرتکب شده اند؛ اگرآنھا اغلبا محمد زيھا را 
نصب نکردند بعلت اينستکه آن خانواده دربين افغانھا يک استثنا بوده 
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وآنھائيکه ترکيب آنرا ميسازند، افراد دارای ذکاوت عالی و پرانرژی 
آنھا ھمچنان دارای تفوق درباmی روسای ديگربوده وميدانستند . ميباشند

 محمد زی که(چطورايشان را با ايجاد تفرقه و مقيم ساختن قبيله بارکزی 
درجلگه ھا و واديھای جنوب کندھار تا غزنی کنترول ) مربوط آنست

اين موقعيت مرکزی بآنھا توانائی ميدھد تا قوتھای خود را بسرعت . کنند
بھرنقطه حرکت داده و شورشھا را با چابکی ونيرومندی سرکوب ساخته 

. بودندوھم ازنگاه تعداد نسبت به قبايل ديگريکه کنترول مينمودند قويتر 
تعداد زياد آنھا را به بخش ھا تقسيم نموده يا پراگنده ساخته اند تا نتوانند 

. بھمديگرکمک متقابل نموده وآنھا را با وسايل بزرگترتحت نظردارند
طايفۀ که حاکم مستقل مربوط آنست، ھميشه ازامتيازات ومنافع بزرگی 

يله بطور نسبت بديگران برخورداربوده واين دليل مھمی است که ھرقب
.دوامدارطغيان وتfش دارد تا رئيس خود را به قدرت برساند  

 
شھزادگانی که درافغانستان حکومت ميکنند تا اينزمان با خوش قسمتی و 
خشونت، شورشھای را که دراياmت آنھا رخ داده سرکوب نموده اند؛ اما 

باوجوديکه اين امرآنھا را توان داده تا مخروبه ھای حکومت را برای 
چندين سال نگھدارند، ما نبايد تصورکنيم محمد زيھا روحيه طغيان و 

شورش را ازبين برده اند که تا اندازه زيادی ھم ضرورت خصلت افغان 
است وھم اثرات يک نظم اجتماعی نادرست؛ بارکزيھا ميتواند فردا 

سرنگون شوند، آنھا روزانه دريک موقعيت مشکوک زندگی نموده و 
برنيس تائيد . ط به بخت ومسرت دشمنان آنھاستسرنوشت آنھا مربو

نموده دوست محمد مورد پسند افغانھا بوده واولين حاکم مستقلی بوده که 
برايشان شربت صلح را چشانيده و فراوانی وامنيت بوجود آورده است؛ 

اما وقتی فرارسيد که آنھا بايست نمک شناسی خود را نشان دھند با اوچه 
يس را بخاطرشاه شجاع ترک نمودند، کسيکه در معامله کردند؟ اين رئ

انگليسھا کابل را بدون ھيچگونه مقاومت . پائينترين سطح توجه قرارداشت
جدی تسخيرکردند؛ باوجود آنچه گفته شد وآنچه بايد گفته شود، من تائيد 

وتصريح ميکنم آنھا با تحسينات واظھارات دوستانه وصميمانه بدون 
وسای استقبال شدند که متعاقبا اعfن کردند کمترين درخواست ازجانب ر

اين سرداران اميدوارطf بودند؛ تازمانيکه . دشمنان ايشان خواھند بود
بآنھا داده ميشد قبول نموده وھيچ چيزی نگفتند؛ دراينوقت وجدان آنھا 

درسينه ھايشان ) افراطيگری(مرده و حتی احساس متعصبانه مذھبی 
نان خويش را فروختند، پدران از خاموش شده بود؛ شوھران عزت ز
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دختران را، برادران ازخواھران را، باmخره اوضاعی بمشاھده رسيد که 
يکتعداد مردان انگليسی وعيسوی شوھران : تا آنوقت ھيچکس نشنيده بود

پول، اين ). کسانيکه مذھب اسfم را قبول کردند(شرعی زنان افغان شدند
ومطيع ميسازد، اما به مجرديکه افغانھای سفاک را مانند گوسفند رام 

کمپنی ھند شرقی فرمان ميدھد ھزينه پرداخت آنھا کاھش داده شود، به 
يکبارگی ياغيگری وافراطيگری شروع ميشود؛ درحاليکه معاشات و 
اعانه ھای که بدست ميآوردند حتی پس ازاين کاھش، بمراتب بيشتراز 

آوردند، اما در مقداری است که آنھا ازحاکمان مستقل خويش بدست مي
اينمورد مثل موارد ديگرخصوصيات زياده جوئی، بی ثباتی، بيقراری و 
دمدمی آنھا باعث شورشی ميشود که قدرت اميردوست محمد را درکابل 

برگشت آنھا با تمام شکوه . وکھندل خان را درکندھاردوباره ايجاد ميکند
اغتشاش وجfل توسط رعيتش تجليل شده وازآنزمان برعليه اين رئيس 

آنھا مثل سابق بازھم دراولين فرصت به او پشت خواھند کرد؛ ! نکرده اند
اگراين شھزادگان آنقدرخوشبخت باشند که زندگی پرمشقت خود را در 
. قدرت بپايان برسانند، بزرگترين چيزی است که ميتوانند متوقع باشند
کنند برای آنھا يارمحمد خان ھرات ناممکن است بتوانند سلطنتی تاسيس 
که بنياد آن باندازه کافی محکم بوده و آنھا بتوانند آنرا با اطمينان به 

وارثان شرعی ايشان بسپارند؛ حاکميت دراين قلمروفقط با مfحظات 
 زيرا اغلبا با پايان زندگی او بپايان رسيده وبعدا تابع –فردی وجود دارد 

.حوادث نامعين يا نوکربخت ميشود  
 

روری متشکل ازتمام مردان است، چون ھر مرد ارتش افغان درموارد ض
سربازمادرزاد بوده و بمجرديکه بتواند تفنگ را محکم بگيرد خود را با 

چون سربازان پرداخت منظم ندارند ودر . يک رئيس وصل ميسازد
ازطريق غارت زندگی ميکنند، مشکل است ) بصورت عام(جريان خدمت

ارتش خود شان يا ارتش گفت کدام يک فاجعه بارتر برای مردم است، 
دشمن شان، چون ھريک انواع اضافه رويھا را مرتکب شده، منطقه را 
تخريب نموده واثرات ترسناک عبورخود را بجا ميگذارند؛ اگرعاميانه 

گفته شود قوت ارتش ھرقلمرومربوط به احتمال نگھداری ناحيه ايست که 
.بآن ميروند  

 
 به قرارگاه حاکم مستقل با اولين خبرجنگ، سرداران با قطعات خود

شتافته وھريک با خود تعداد افراد را متناسب به طبيعت واھميت 



 300 

قطعات يکجا شده ارتش را تشکيل ميدھند؛ اما . فرماندھی خود ميآورد
بعfوه اينھا طبقه ديگرجنگجويان نيزوجود دارند، باوجوديکه بھترين نمی 

ثال، باشندگان شھرھا که باشند، اما اغلبا تعداد شان بسيارزياد است؛ طورم
به ھيچ رئيسی وابسته نبوده، ازحساب خود و بمصرف خود ميجنگند، 

بعضی اوقات . کامf باساس عfقمندی و باميد بدست آوردن غنايم بزرگ
اين نيروھای نامنظم يکجا شده، يک رئيس يا روسای را انتخاب ميکنند 

راوقات، آنھا بچندين که خود را تحت فرماندھی آنھا قرارميدھند؛ اما بيشت
قطعه کوچک دوستان يا آشنايانی تقسيم ميشوند که ازيک محل آمده، باھم 

پيوند داشته وعfقه دارند درمنافع ھمديگرشريک شوند؛ آنھا مطابق به 
سبک خود وبدون نظم مارش ميکنند، ولی حرکت خود را نظربه پيشرفت 

. ظروميل شان باشدارتش تنظيم نموده يا زمانی آنرا ترک ميگويند که ن
اين عناصربعضی اوقات بصورت متحد يا غيرمتحد، ارتش افغان را 

تشکيل ميدھد، اگرکسی بتواند چنين نامی به مجتمع مردان، حيوانات و 
برای سرداران فقط چند روزکافی . پيروان مارش کنندۀ بينظم و گيج بدھد

 آماده است است تا قطعات خود را تجھيزنمايند، چون ھرفرد قبيله ھميشه
اسپ خود را سوارشده وتدارکات خويش را دريکنوع کيسه انتقال ميدھد 

افغانھا وقتی درخانه باشند مانند طفيليھا . که درعقب زينش بسته ميشود
واسفنجھا ميباشند، اما در مسافرت فوق العاده صرفه جو و ميانه رو اند؛ 

 با ھرچيز و برای قدرت رياضت و تحمل آنھا زياد بوده و ميتوانند تقريبا
مدت طوmنی زندگی کنند؛ روسا وآنھائيکه توان دارند، توسط تعداد زياد 

خدمه ھای ھمراه ميشوند که مصروف خدمات شخصی يا مراقبت محموله 
اينھا يک توده مخلوط، . بوده وتعداد آنھا عموما بيشترازافراد جنگی است

ھيچ تدبيری برای شلوغ، بی نظم، غيرعملی و بی سfح را تشکيل داده و
امنيت خويش نميگيرند، خواه درمارش باشند يا درقرارگاه وحتی در 

با وجود چنين وضع ناخوش و گيجی، ارتش با سرعت . موجوديت دشمن
باشندگان دھکده ھا با تقرب آنھا فرار : زياد وبا فواصل بعيد حرکت ميکند

وغارت ميکنند، چون آنھا ھرچيزيکه درمسيرراھشان پيدا شود تخريب 
وقتی اکثريت داوطلبان ارتش را ترک گفته وبخانه ھايشان برمی . ميکنند

گردند کمبود شديد تدارکات درقرارگاه احساس ميشود؛ سرداران که فقط 
غذای کافی برای نيازشخصی خود را انتقال ميدھند، مجبورميشوند بخش 

 که ازقطعات خود را برای تامين ذخايرمتفرق سازند واغلبا واقع ميشود
وقتی جنگ دربين خود افغانھا . فقط يکچھارم وحتی کمترآنھا باقی ميمانند
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رخ ميدھد، بصورت عام طوری پايان مييابد که درآن تعداد بسيارکمی از 
.ھرجانب سھم ميگيرند  

 
درميدان جنگ، افغانھا ھيچوقت باين فکرنيستند درخط مقدم آنھا چه می 

ارند، بصورت مستقيم بدون گذرد؛ آنھا نه پيشقراول ونه پسقراول د
کمترين ناراحتی وھراس حرکت ميکنند تا به دشمن مواجه شوند؛ برايشان 
مھم نيست ارتباطات ايشان بازگذاشته شود؛ درنقطه که آنھا اعاشه خود را 

اتفاقی -دريافت ميکنند خط عمليات است؛ آنھا قرارگاه خويش را با خطر
 ميرسند، برقرارميسازند، اما بدون سيستم يا نظم دراولين محلی که بآن

ترجيحا درنزديکی دھکده ھا که بتوانند غارت نموده وجائيکه مطمئين 
ازاينکه آب دربعضی حصص ناياب ودرنقاطی پيدا . باشند آب پيدا ميشود

ميشود که بھمه معلوم است، اغلبا چنين واقع ميشود قطعات متعددی که 
ھای مييابند که درنزديکی درچندين ستون مارش ميکنند، چشمه ھا يا چاھ

آنھا ميخواھند خيمه بزنند، خشک يا تمام گرديده و به مجاورآن ميروند که 
اغلبا اشغال شده وجنگ خونين نتيجه آنست، وقتی چشمه ھا دراختيار 

قويترين جانب قرارميگيرد، ديگران بايد درجستجوی چشمه درمحل ديگر 
منظم ساخته، محموله و درقرارگاه، ھرقطعه يک حلقه غير. ادامه دھند

قسمت اعظم ارتش افغان متشکل از . خيمه رئيس درمرکزآن قراردارد
سواره است، خصلت قومی وخصوصيات اقليم و خاک دmيل اساسی اند 
که آنھا ارتش سواره خود را به پياده ترجيح ميدھند، باستثنای کوھھای 

 منطقه صعب دراينجا: شمال کابل که بتعداد کم دربين ايشان وجود دارد
العبوربوده واقليم معتدل است، اما درنقاط ديگرافغانستان، مردم عfقه 
ندارند فواصل بعيد دشتھا را درزيرآفتاب سوزان وجائيکه آب کمياب 

با کمترين دورانديشی وترتيبات ميتوان براين موانع . است، پياده بپيمايند
د برمشکfت غلبه غالب گرديد، اما اين قلمروی نيست که مردم آن بخواھن

ھرچيزيکه اجرای آن آسان بوده ودرمدت کم تحقق يابد، تا اندازه : نمايند
.زيادی به ذوق آنھاست  

 
عشق جنگ دربين افغانھا نسبت بتمام اقوام شرقی بمراتب بيشتراحساس 
ميشود؛ اما ھيچوقت آرزوی اندکی برای تقويۀ وسايل مقاومت و تعرض 

ا يک تجارت است، چون ناممکن است نام جنگ برای آنھ. نشان نداده اند
دانش را به ھزاران اقدام پوچ وناپسندی داد که آنھا بکارميگيرند واين 

ثابت ميسازد که روسای آنھا کامf بيخبرازابتدائی ترين عناصراين ھنر 
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دليل پيروزی آنھا بمقابل اقوام ديگرآسيائی تا امروزعبارت ازاشتياق . اند
اما نه گرايش زيرکانه يا دانش عمليات نظامی؛ بحمله وشجاعت آنھاست، 

ھمسايگان سيکه ايشان که قبf مطيع آنھا بودند، افغانھا را شکست داده و 
يکتعداد وmيات با ارزش آنھا را تسخيرکردند، کسانيکه فقط دانش جزئی 

اينرا نميتوان انکارکرد که . تکتيکھای اروپائی را حاصل نموده بودند
ام عالی وغارتگران مجرب اند، چون اينھا دارای خصايل افغانھا پياده نظ

اينھا در مانورھايشان کامf . ضروری زيادی نسبت به اروپائيان است
مستقل بوده، ھرقطعه برای مقاصد خود جنگيده و تابع ھيچ اطاعت و 

انظباطی نميباشند، کسانيکه ايشان را فرماندھی ميکند بھيچوجه عاقلتر 
قط غريزه ايشان ميگويد چه حرکتی ميتواند باعث ف. ازخود شان نيستند

سربازان اروپائی نيزدر . نجات آنھا بھنگام شکست يا پيروزی آنھا شود
چنين شرايطی، تا اندازۀ ازھمين سبک پيروی ميکنند، اما آنھا تابع يک 
انظباط معين بوده، توسط انگيزه ھدايت شده واکثريت ايشان به استعداد 

د، لذا شجاعت آنھا در حد مناسب محدود بوده ودر روسای خود باوردارن
خارج آن نميتوانند بدون بخطرانداختن انظباط يا بعضا زندگی ھمرھان 

.  خويش گام بردارند  
 

افغانھا برای ميدان جنگ بين ارتشھای شان ھميشه جلگه ھای کfن را 
ش انتخاب ميکنند، بخاطراينکه تعداد زياد سواره آنھا که ستون فقرات ارت

آنھاست، بتوانند آزادانه بکارگرفته شوند؛ اگرآنھا بتوانند بطورمنظم ودر 
شمشير سfح . يک خط رھبری شوند، شايد خوبترين سواره دنيا باشند

، باو چرب "شمشيری آدم است"دلخواه آنھا بوده و وقتی بيکی ميگويند، 
، يا آنھا ھيچ تصوری درباره مفاد موقعيت. ترين تعارف را نثارکرده اند

ازنگاه نظامی تخمين سيمای اراضی ندارند؛ درچشم آنھا، کوتاھترين راه 
بھترين راه است؛ آنھا ھرگزدرجستجوی دوردادن موضع يا انحراف آن 

نيستند؛ آنھا ھميشه درخطوط موازی به دشمن ودرتمام نقاط بيکبارگی 
 آنھا". گرفتن ازشاخھای گاونر"حمله ميکنند با استفاده ازضرب المثل، 

قبل ازاينکه به دشمن خويش مقابل شوند، تfش ميکنند با ويران نمودن 
منطقه، اورا ضعيف سازند تا نتواند خود را نگھدارد؛ آنھا دھکده ھا را 

سوزانيده، باشندگان را بزوراخراج کرده و کانالھا را تخريب ميکنند؛ آنھا 
ساخته پس ازاينکه دشمن خود را برای روزھا دردشت ايجاد شده آواره 

وبا تشنگی و گرسنگی مواجه ميسازند، باmی اومثل پلنگ تاخته و کشتار 
آنھا . ستراتيژی وتکتيک برای آنھا نا آشناست. ھولناکی براه مياندازند
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ميتوانند استقfل عمل، امکانات نمايش موقعيت وقدرت فزيکی خود را 
ش قرار داشته باشند؛ آنھا پيروزی شجاعت فردی را بمراتب باmترازدان

. داده وھرگونه مفکورۀ ترکيب واتحاد درحرکات خويش را انکارميکنند
اما اين حرارت انگيزوی وشجاعت جسورانه که بآن بسيارافتخارمی 

کردند، وقتی با انگليس مواجه شدند، سست ونحيف گرديد، زيرا توپخانه 
لناکی آنھا زيرکانه بکارافتيده، پياده آنھا مثل ديوارھا ايستاده وخرابی ھو

بخصوص توپخانه که سfح خوفناکی اروپائيان بوده وآنھا را . ايجاد کردند
با ھرناسازگاری روحيه ميدھد، طوريکه قبf به مونتلوک يا شيوالير بيارد 
داده بود، اولی آنرا اختراع شيطان خوانده ودومی گفته بود حيف است آدم 

.شجاعی توسط چنين يک وسيلۀ بدبخت بميرد  
 

انھا بمقابل توپ اينستکه نميتوانند به شجاعت اعتماد نمايند در احساس افغ
دليری آنھا غيرقابل بحث . صورتيکه آنھا چنان ارزش عالی بآن قايل اند

است، اما گستاخی ايشان بزرگتراست؛ آنھا ھرگزازmف زدن دست 
نکشيده وبطورثابت تکرارميکنند که اگراقوام ديگر، مثل ايشان، فقط با 

وقتی آنھا . ميبودند، آنھا ميتوانستند حاکم تمام جھان باشندشمشيرمسلح 
حمله ميکنند، بصورت غيرعادی چيغ زده و دليرترين شان خود را جلو 

مياندازد؛ باقيمانده خط دوم يا سوم را تشکيل داده و کمی ازديگری فاصله 
 اينھا آماده اند تا بجلودويده. ميگيرد، نظربه حرارتی که آنھا نشان ميدھند

وغارت کنند اگرھمرھان پيشرويشان پيروزباشند يا پا بفراربگذارند اگر 
روسا تا حد زيادی مصروف تشويق شجاعت . آنھا درحال شکست باشند

افراد خود ميباشند بعوض اينکه مصروف ھدايت سربازانی شوند که پس 
افغانھا تا زمانی متفرق . ازشروع عمليات، تحت ھيچ کنترولی نميباشند

 که درسه حمله پياپی ناکام شوند، اما پس ازآن ناممکن است آنھا نميشوند
را دوباره گرد آورد يا روحيه داد، چون آنھا باوردارند طالع يا بخت 
.مخالف آنھا بوده وآنھا خدا را با مخالفت طوmنی احکام اورنجانده اند  

 
چون يک افغان ازکشتاردست ! اما اگرآنھا غالب شوند، وای برمغلوب

شد تا بازويش دراثرشمشير زدن خسته نشود؛ بعدا جائی برای او نميک
وجود نداشته وصد باربھتراست درميدان جنگ کشته شود ازاينکه زنده 

مانده و بردۀ او گردد، متيقين است که به سخت ترين عذاب ممکن وغير 
يگانه چانس رھائی فقط پرداخت پول : انسانی ترين برخورد مواجه ميشود

درزمان جنگ، افغانھا ارتباطات خود را با عfمه آتش در . ھنگفت است
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باmی کوھھا برقرارميسازند، معلومات آنھا دربرگيرندۀ تعداد وموقعيت 
.آنھا ومدت سوختن آتش ميباشد  

 
آنھا ھيچگونه تصوری درباره حقوق افراد يا رعايت افکارعامه يا ترس 

اوتمندانه پس ازيک ارائه ھرگونه احساسات انسانی يا سخ. جبران ندارند
پيروزی درچشم ايشان بزرگترين ضعف است؛ اگراينھا تصوراولی در 

باره قدرت برتانيه را فراموش نموده باشند، بخاطراين نيست که آنھا 
منطقه را ترک کرده اند، بلکه بخاطراينستکه آنھا قبل ازخروج شان آنرا 

.تبديل به دشت کامل وغرق درخون باشندگانش نکردند  
 

ی افغانھا، اشتياق وانگيزه نتيجۀ احساسات نجيبانه نبوده، بلکه زادۀ برا
تعصب وکوته فکری است؛ آنھا باميد غارت ھيجانی ميشوند، مثل پلنگی 

ھيچ چيزی در . که بمقصد ارضای غريزه وحشيانه خويش حمله ميکند
چشم آنھا نسبت به اشغال مناطق ھمسايه طبيعی نيست، حتی اگرمتحد آنھا 

ِآخرين استدmل اقوام که ( جزئی ترين تحريکی نکرده باشند؛ زوربوده و
برای آنھا اولين و يگانه استدmل بوده وتمام اعمال ) خود را احترام ميکنند

.آنھا را توجيه ميکند  
 

باوجوديکه افغانھا کامf بيخبرازھنرحمله و دفاع شھرھا و قلعه ھا ھستند، 
جالب توجه اند وقتی درپناه درمقاومت لجوجانه ودرستی مقصد ايشان 

وقتی آنھا حمله کننده باشند ھميشه حمله ميکنند، اما بندرت . ديوارھا باشند
آنھا اکثرا ازطريق . ازطريق غافلگيری يا حيله جنگی پيروزميشوند

محاصره طوmنی يا خيانت واغلبا ازطريق دروغ و سوگندھای غلط 
.ميتوانند يک قلعه مستحکم را بدست آورند  

 
ثريت شھرھای آنھا کم وبيش شکل مربع داشته، توسط ديوارھای بسيار اک

ضخيم و بلند خاکی احاطه شده، آمادۀ جنگ و تيرکش دار، دارای زمين 
: بلند يا پياده رو ازداخل که درباmی آن دونفرميتواند پھلوبه پھلوقدم بزند

، برجھای ميانخالی کوچک بفاصله ھا قرارداشته وبرجھای کنجھا بزرگتر
خندق که حصارمحوطه را ميسازد . محکم و برای توپچی اعمارشده اند

دروازه ھا با ميخھای بزرگ وميله ھای . درزمان جنگ با آب پرميشود
آھنی تقويه شده وبرای امنيت بيشتردارای پنجره و روزنه ھا درباmی آن 

يکقسمت . ميباشد که برای دفاع بمقابل نزديک شوندگان ساخته شده است
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با ديوارھای گلی بارتفاع ) مثل شھرھا( دھکده ھا درکندھاروھرات بزرگ
 انچ ولی باريکتردر قسمت فوقانی 4 فت وقاعدۀ بضخامت 15 يا 12حدود 

احاطه شده اند؛ اينھا بندرت توسط يک خندق محافظت شده ودربعضی 
اين دفاعھا درمقابل توپخانه قوی . موارد، برجھای کوچکی درکنجھا دارند

ند، ولی اينھا تمام چيزھای ضروری برای نگھداری نحوه حمله ناکافی ا
معمولی دراين قلمرواست؛ ازاينکه اقليم بسيارداغ و بارندگی بيسارکم 
است، ديوارھا بطورقابل توجھی مستحکم بوده و مشکل است  فقط با 

. مين وسيلۀ غيرقابل جبران دراينموارد است–توپچی تخريب گردد   
 

شھرھا ودھکده ھای واقع درجلگه ھای کابل نيزقابل  اين مfحظات برای 
تطبيق است، اما نه برای آنھائيکه درکوھھا قراردارند، چون درموقعيتھای 

.دفاعی طبيعی ساخته شده اند  
 

بی استعدادی اين قوم درانضباط وتشکيfت نظامی از روحيه بيصبرانه 
است؛ مذھب آنھا برای کمترين انديشه دربارۀ خويشتنداری بوجود آمده 

آنھا نيز به اين احساس مساعدت ميکند، چون آنھا باوردارند که با اعfم 
، تعداد زياد کافران نميتوانند بمقابل تعداد کم غازيان )جنگ مقدس(جھاد 

اقليم و طبيعت خاک نيز تاثير زيادی باmی عادات جنگی . مقاومت کنند
ل کمتر ستيزه جو و قبايل جنوب نسبت به قبايل شما. افغانھا داشته است

کمترطرفدارجنگ اند؛ آنھائی که باشنده سواحل جنوبی ھلمند اند، توسط 
دراينجا بيش ازيک . ديگران بحيث نژاد زن صفت درنظرگرفته ميشوند

مورد اثرات زيانباراقليم باmی خصلت انسان وجود داشته و يکی ازمثال 
روی بطرف شرق، ھای قابل توجه آن سپاھيان رومی اند که با ادامه پيش

.دليری وشجاعت خويش را بتدريج ازدست ميدھند  
 

سfح افغانھا عبارتنداز تفنگ فتيلۀ، کارابين، تفنگ چرخی يا يکتعداد 
نی (تفنگچه ھای بی کيفيت؛ بعضی اوقات يک کمان يا نيزه با دسته بامبو

سfح آتشی زمخت وسنگين بوده وچکشھای قفلھا نواقص زياد ). ھندی
اينھا دارای يک پوش، بقطر . ُريت لوله تفنگ ترکی ولخت انددارند؛ اکث

 فت بوده، با مس پوشانيده شده يا درباmی فيل يا اسپ گذاشته ميشود 1.5
.که بسيارسخت است  
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تمام قشون افغان متشکل ازسه فرقه کابل، کندھار وھرات است؛ ازاينھا، 
 ياد ميشوند قرار )کسانيکه حقوق دريافت ميکنند(سربازانی که بنام دفتری 

:ذيل اند  
 

. ھزار افغان اسپ15کابل   
. ھزارپارسيوان يا قزلباش اسپ6          
. ھزار افغان کوھی، پياده6          
. ھزار پارسيوان، ھزاره يا يوزبيک، پياده4          

  ھزار31مجموعا 
 

محمد اکبرخان پسراميردوست محمد استفاده بزرگی ازنظم وانظباط داده 
ه ارتش برتانيه دريافت نموده و بمجرديکه اوميتواند تا اندازۀ قدرت شده ب

 –خود را مستقرسازد، تfش ميکند سواره افغان را درقطارھا حرکت دھد 
او با دو قطعۀ پارسی . اما تمام مساعی اوبمقابل قدرت عادت ناکام ميشود

ميشود طوريکه گفته . وان بسيارموفق است که مثل افغانھا متمرد نميباشند
اين قطعات باندازه کافی مانوربد انجام دادند؛ اينھا توسط يک مردانگليسی 

 زخمی 1841بنام کيرويل تمرينات نظامی ميبينند که بھنگام فجايع کابل در
.و اسير وبعدا مسلمان شده وداخل خدمت دوست محمد ميگردد  

 
. ھزار افغان اسپ12درکندھار حدود   
. افغان پياده ھزار3                       
. ھزار بلوچ پياده3                       
  ھزار 18مجموعا          

 
 کھندل خان حاکم مستقل اين قلمرو کمک چند نفر اروپائی 1833درسال 

 سال تقfی 5جھت آموزش وتنظيم يک ارتش را بدست آورده وپس از
 ھزار 2دود دوامدارآنھا موفق ميشوند تا اندازۀ انضباط بوجود آورند که ح

 وقتی محمد صديق خان به قصد تسخير ھرات 1838در. پياده بوده است
به سبزوارپيشروی ميکند، اين قطعات اولين باربا دشمن مواجه ميشوند، 
اما پس ازچند شليک، غريزه طبيعی دفاع خودی ايشان بيکبارگی ارتقا 

وده و مييابد؛ تمام افراد صفوف را ترک کرده، آموخته ھا را فراموش نم
.مستقfنه ميجنگند، فرمانھای افسران درجنجال وگيجی غرق ميشود  
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کابل وکندھارنيزدارای چند توپچی اند که توسط افغانھا بکارانداخته شده و 
.ياد گرفته اند آنھا را درجريان اشغال افغانستان توسط برتانيه بکاراندازند  

 
. ھزار افغان اسپ8درھرات ارتش متشکل است از   

. ھزار ھزاره اسپ4                                          
. ھزار پارسيوان پياده10                                          
. ھزار22مجموعا                               

 
ازجمله سه شھزداۀ افغان، وزيريارمحمدخان يگانه کسی است که بيشترين 

 نگھداری ايشان درارتش خود دارد؛ بدون اعتماد به پياده نموده واصراربه
درنظرداشت عدم دلچسپی زياد توسط مردم، اودرتشکيل ھشت قطعه وھر 

اواين قطعات را بکمک يکنفر مسلمان .  نفرموفق ميشود1000کدام بتعداد 
ھندو تحقق ميبخشد که سرجنت کمپنی ھند شرقی بوده است؛ اين مرد در 

کمپاين وزيربمقابل ھزاره ھا در  به ھرات رسيده ودرآخرين 1829سال 
درتنظيم وآموزش اين قطعات فضای زيادی برای .  کشته ميشود1847

وزيربا . بھبود وجود داشت، ليکن آنھا خدمات بسيارخوبی را انجام دادند
دريافت اينکه ازافغانان نميتوان سربازان با انظباط ساخت، اين قطعه را 

موده واين باعث ميشود او ازاخاذی بطوراستثنائی ازپارسيوانھا استخدام ن
سرداران قلمروی خود رھا شده وبا مھارت زياد ميتواند برای آنھا ناممکن 

اما اين پfن اگر . سازد که اورا جريحه دارسازد يا حتی بی اطاعتی نمايند
مفاد خود را داشت، نواقص خود را نيزداشت، چون يارمحمد عين گناھی 

وقتی او بردگان وآزاد شدگان را (يکند را مرتکب ميشود که ماريوس م
و راه را برای شرمساری ھای بسيار زياد آينده ) بارتش رومنھا ميپذيرد
پارسيوانھا نژاد محکوم واشغالشده بوده وتعداد آنھا . درھرات آماده ميسازد

دوچند افغانھا ميباشند؛ با گذاشتن سfح دردست ايشان که آنھا ميدانند 
ارمحمد خان برای آنھا حيثيت وقدرت ايشان را چطوراستعمال کنند، ي

ھررئيس ديگری بغيراو بايد جبران اين بی تدبيری را . اعاده ميسازد
ميپرداخت، ليکن سياست اوآنقدرھوشيارانه بود که اوبا روابط قدردانی، 

ِنژاد را بخود وصل ميسازد که تا آنزمان ھرگز يوغ ظالمانه مستبدين آنھا 
ممکن است تازمانيکه او زنده ). گربا بيحوصلگیم(را تحمل نکرده بود

است اين قطعات پياده پارسيوان ھميشه باو وفادارمانده و برايش پشتيبانی 
وفادارانه خود را تقديم کنند؛ اما نظارت اوغيرمساويانه بوده، ھميشه 
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پيشبينی نموده وبا استعداد ناياب بمقابل آن، احتماmتی را مھيا ميسازد که 
.رايش مرگبارباشدميتواند ب  

 
 پوندی بوده و درخدمت 12 و8، 6 عدد توپ 16توپخانه وزيرمتشکل از

.پياده قراردارند  
 

درسه قلمروی افغانھا، تعداد روسا بمراتب بيشترازتناسب تعداد سربازان 
. زيرفرماندھی آنان است واين مورد بطورخاصی درھرات صدق ميکند

مانع غرامت اين سربازان دلير وزيرازاين امرباخبراست، اما نميتواند 
گردد که آنقدردmورانه بمقابل ارتش محمد شاه جنگيده وبعدا اورا بمقابل 

لذا وفورافسرانی که بعدا فقيرانه پاداش . شاه کامران پشتيبانی نموده است
.داده شده وفرماندھی دايمی ندارد  

 
 پرداخت قطعات توسط حاکمان مستقل به سرداران صورت گرفته وھرگز

مقدارآن نظربه نفوذ ھرسردار و تعداد افراديکه ميتوانند : ثابت نميباشد
ماليه ايالت ازآن کم ميشود، اما بندرت . بميدان جنگ بياورند، تغيرميکند

 بيشتراز نيمی آن –واقع شده که آنھا تمام آنرا دربين سربازان توزيع کنند 
 کوچک زمين، دردرست خودشان باقيمانده وآنھا مردان را با بخشش ھای

حق چراگاه، اجازه تجارت وغيره تاوان دارساخته وھيچ ياد داشتی گرفته 
ھرافغان مکلف است سfح واسپ خود را بمصرف خود نگه . نميشود

.دارد، باينعلت آنھا ھميشه مواظبت خوبی ازآنھا بعمل ميآورند  
 

شھزادگان افغانستان سکه طf ضرب نميزنند؛ آنھائيکه دراينجا دوران 
تومان طfئی و قيران نقرۀ پارس . َارند دوکت روسی وطfی بخارا اندد

نيزدردوران است اما با کاھش يکدھم ارزش آنھا، درحاليکه ارزش دوکت 
سکه ھای کوچک نقرۀ که بنام . وطf بعين تناسب افزود شده است

جينديک ياد ميشود درھرات ضرب زده شده وارزش آن حدود چار پينس 
درکابل ارزش .  روپيه نقرۀ معادل يک شيلنگ استاست؛ درکندھار،

.روپيه معادل دوشيلينگ است  
 

دراينجا دوسکه سبک جعلی درھرسه شھراساسی دوران دارد که بنام 
شاھی وعباسی ياد ميشود؛ دوشاھی يک عباسی بوده، دوعباسی معادل 

يک جينديک يا چار پينس ميشود؛ سه جينديک ھراتی يک روپيه در 
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اجزای شاھی و . ودوروپيه کندھاری يک روپيه کابلی استکندھاربوده 
قيمت آن : عباسی توسط سکه ھای نقرۀ بنام پول يا پيسه ارائه ميشود

اين . ھرگزمعين نبوده ومطابق به وفرت يا کمبود آن درمارکيت تغيرميکند
قيمت ھرسه ماه توسط حاکمان مستقل باساس گذارش رئيس عمومی 

ن ميگردد که درمقابل حاضرين با تاجران پوليس وپنج تجارکfن تعي
سه تا پنج پول مطابق اوضاع، مساوی به . محfت ديگرمشوره مينمايند

يک شاھی ميشود، اما اين سکه نقرۀ ھيچ ارزشی بغيرازشھرھا ندارد که 
مردم دھکده ھا آنرا نميگيرند يا زمانيکه اجناس . معاملۀ آن اجباری است

ھا ميفروشند، آنھا درتبادله يک پارچه خويش را به کاروانھا وگردشگر
پنبه ساخته شده درمنطقه را ميگيرند که بنام کرباس ناميده شده وبا آن 

آنھا حتی پول نقره ئی را نميگيرند؛ اگرخريدار . لباس خود را ميسازند
کاmئی نداشته باشد، اوبايد متاعی را پيشکش کند که برايش مفيد باشد؛ 

.چيزرا مطالبه ميکنند، چای و شکردرصورت غذا، آنھا فقط دو  
 

درقلمروی که باشندگان اينقدربيکاره وفقيراند، ھرمتاعی بصورت طبيعی 
بقيمت بسيارپائين بفروش ميرسد؛ يکمرد ميتواند با دوپينس درروززندگی 

جدول زيرارزش جاری مواد ضروری اوليه درافغانستان را درسال . کند
: نشان ميدھد1845  

 
 پوند است؛ اما 6 من پارس فقط – پوند انگليس 7ل معاد(يک من ھرات

): نخود است16سيرمعادل   
                      س       د                                      س     د

     0.5     0              نمک                  1.5      0نان                 
0     1       تنباکو                        4.5      0گوشت گوسفند     
           1     2 پوند     200                  گندم 1      1مسکه وروغن   
0     1 پوند       200                  جو 1     0 شير                 
        0     1 پوند 200                   جواری 1     0ميوه                
5     0                شراب يک بيتمين  2.5     0برنج                 

 
ساختن يا نوشيدن شراب درکابل وکندھارشديدا ممنوع است؛ درھرات 

برخfف آن است، جائيکه يارمحمد حق ساختن آنرا انحصاری ساخته و 
بارتباط مصرف آن، اويکی . ازاينطريق مفاد ھنگفتی نصيب اوميگردد

.ترين مينوشان اين شھريا قلمرواستازبزرگ  
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اشيای جامد و مايع توسط وزن آن درافغانستان فروخته ميشود؛ واحد 

 3.2حدود { پوند7اندازه گيری آن من يا بيتمين ھرات است که معادل 
 24 مثقال وھرمثقال 20 سيرتقسيم ميشود، ھرسير40بوده وبه } کيلوگرام

.نخود است  
 

.  انچ است3.7 فت و3 گزاندازه ميشود که کاm وتکه ساخته شده توسط
باوجوديکه .  نقطه تقسيم ميشود4 گره تقسيم شده وھرگره به 16يک گزبه 

اين يگانه مقياس تعين شده توسط حکومت است، افغانھا بندرت آنرا بکار 
برده وکاmی که ازبازارخريداری ميکنند ازدست تا آرنج اندازه ميشود و 

.نی ازآرنج تا انجام پنجه وسطیبخصوص توسط دست خودش يع  
 

تعداد افغانھائيکه درامورتجارتی سھم دارند بسيارکم است؛ اينھا اکثرا 
بابيھا اند که درجنوب کندھارزندگی ميکنند؛ باقيمانده ھرگزخود را دراين 
مشاغل يا ھرشاخه صنعت مصروف نميسازند؛ آنھا درحقيقت با ھرنوع 

.جنگ يا غارت مھارت دارندحرفه و پيشه مخالفت داشته وفقط در  
 

آنھائيکه باشنده شھرھا اند معموm مستخدم ثروتمندان خود بوده وکوچيھا 
يا مردمان اطرافی که دارای چراگاه يا زمين زراعتی اند ھرگزخودشان 

بطورمستقيم يک افغان امتياززمين را از رئيس خويش . آنرا زرع نميکنند
دراختياريک پارسيوان قرار ميدھد دريافت ميکند، اوآنرا با چند گاوآھن 

که برايش کشت ودرونموده و زمانيکه دانه خرمن ميشود اويکسوم حاصل 
زحمات خويش را بدست ميآورد؛ اگرآنھا رمه داشته باشند، بعين ترتيب 
پارسيوان چوپان آنھاست؛ اگرافغان با فقرمواجه شود، اويک اسپ ويک 

طوريکه قبf . پردازدشمشيربدست آورده و به غارت ھمسايگانش مي
گفتيم، پارسيوانھا درشھرھا ودھکده ھا طبقه صنعتی اند؛ تمام امورات 
تجارتی وتوليدی دردست آنھاست؛ دريک کلمه، فقط فعاليت و ذکاوت 

افغانھا حتی توانائی . آنھاست که منطقه وحاکمان اورا زنده نگھميدارد
ند وازدست به دھن تقليد ايشان را ندارند؛ آنھا فقط ميدانند چطوربجنگ

زندگی کنند؛ درمقرريھای عامه بندرت شايستگی نشان ميدھند، اما وقتی 
.کمترين قدرتی بدست ميآورند، با ھرنوع اخاذی خود را ثروتمند ميسازند  
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درپھلوی پارسيوانھا يکتعداد ھندوھا ھم وجود دارند که طبقه تجارتی و 
 سود جذب ميشوند؛ اينھا صنعتی را تشکيل داده ودرشھرھای افغانھا باميد

ھميشه آماده ورود به معامfت ) مانند يھودان درجاھای ديگر(دراينجا 
تجارتی بوده ومثل اسرائيليھا ذکاوت وفعاليت درتمام عمليات نشان داده، 

با . عين قيافۀ فقرزده را بنمايش گذاشته وساده ترين لباس بتن ميکنند
ست، بآنھم ازتحقير واھانت وجوديکه ھمه چيزآنھا نشاندھنده حقارت ا

اين امربازھم باعث تشويش زياد آنھا نشده و خود . افغانھا درامان نميباشند
را تسلی ميدھند اگرمنجربه پرکردن صندوقھای آنھا با دوکت روسی يا 

اينھا درمعامfت . طfی بخارا شود، بعضی ازآنھا فوق العاده ثروتمندند
 خويش بسياردقيق بوده وبه تجارتی بسيارصادق و دراجرای کارھای

تعداد محدود تاجران افغان . آنھای وفاداراند که خود را وصل نموده باشند
که آنھا سيدھا يا اوmده پيامبراند که منشای ) بصورت عام(وجود دارند 

اينھا بطور . تقدس خويش را با خدمت نمودن به ھرآقا بيحرمت نميسازند
ھزاره ھا وترکمنھا مصروف فروشی با -خاصی در حرفه نامقدس اسپ

اينھا اين اسپھا را به شکارپوربرده وازآنشھربا اجناس انگليسی بر . اند
عنوان سيد آنھا تمام مشکfت سفرايشان را ھموارميسازد، چون . ميگردند

آنھا توسط قبايل احترام وتکريم ميشوند، حتی توسط کسانيکه معتاد غارت 
 بسيارخطرناک است اگربعين سفردر اينکاربرای پارسيوانھا وھندوھا. اند

تجارت صادرات وواردات بپردازند، چون آنھا قبل ازاينکه نيمه راه بين 
کندھارواندوس را پيموده باشند، کامf برھنه و لخت ساخته ميشوند، لذا 

.آنھا سيدھا را بحيث اجنتھای خود استخدام ميکنند  
 

: اف نموده استحرفه ھای ميخانيکی بصورت ناقصی درافغانستان انکش
ازپشم (آنھا خنجرھای نامرغوب، شيشه، سفال لعابی وپارچه ھای درشت 

َبز بنام کورک وازپشم شتربنام برک ياد شده، ازآن لباس وعبا ساخته و  َ
کرباس . ميسازند) مقدار ھنگفت آنرا به ترکستان وپارس صادرميکنند

خود را ) ارشلو(پارچۀ اساسی توليدی آنھا بوده وازآن پيراھن وتنبان 
درھرات، وفقط درآنجا، آنھا يکمقدارابريشم را تربيه نموده ويک . ميسازند

. لباس زنان ازاين ساخته ميشود: پارچه سبک برنگ سرخ توليد ميکنند
يک تکه ضخيم تيارشده ازموھای درازشتريا بزتوسط کوچيھا برای خيمه 

انسته اموربنائی ونجاری بصورت عام خيلی خوب د. آنھا بکارميرود
ميشود؛ آنھا بصورت تحمل پذيری چرمگری بسيارخوب دارند؛ ازپوست 

اين کاربا ھنرقابل توجھی . ميسازند) پوستين(گوسفند درکابل لباس قشنگی
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که با اين پوستھا ساخته ) باmپوش يا پوستين(صورت گرفته وعبا ھای 
ر قرا. ميشود بسيارمقبول بوده ودرتمام آسيای مرکزی شھرت زياد دارند

معلوم کيفيت عالی آن مربوط به اين حقيقت است که آنھا با پوست انار 
: آماده ميشود) يک ميوه ايکه با وفرت درنزديکی آنشھررشد ميکند(

کارگرانی که درکندھاروھرات مستقرشده اند، نميتوانند چنين نتيجۀ با 
اناری بدست آورند که دراين وmيات رشد ميکنند، طوريکه آنھا با ميوه 

.ھربومی خود بدست ميآوردندش  
 

افغانھا درپارس، ترکستان وبخصوص درھند يکتعداد اجناس ساخت اروپا 
را خريداری ميکنند که آنرا ندارند يا نميتوانند حتی مقدارکم آنرا درمنطقۀ 

دربين اينھا ميتوان ازفلزات، اجناس ابريشيمی، پارچه، . خود توليد نمايند
صوص آخری که بمقدارھنگفتی خريداری چيتھا، اجناس پشمی وپنبۀ وبخ

تفنگ شکاری . ميکنند، طبقات پائينی ووسطی بندرت چيزديگری ميپوشند
وساعتھا بازارخوبی درافغانستان دارند؛ آنھائيکه من درآنجا ديدم ) ساچمۀ(

بصورت عام ساخت فرانسه بوده وتقاضای زيادی نسبت به عين اجناس 
اردوچنگال، عينکھا، اجناس غنی و سفال لعابی، ک. ساخت انگليسی دارند

وکمربند، کاغذ و ) دستار(سنگين ابريشمی، پشمی يا نخی برای لنگی 
.شکرميتواند با مفاد زيادی وارد شوند  

 
افغانستان، ترکستان وپارس مارکيتھای عالی برای انگليس وروسيه است 
که بطورتقريبی تجارت اين کشورھا را انحصارساخته است؛ اگرفرانسه 

ھده تجارتی با پارس ميداشت، ميتوانست اميدوارباشد که ساmنه چندين معا
اميردوست محمد ويارمحمد . ميليون فرانک درآسيای مرکزی تجارت کند

با تمام وسايل کوشيده اند تا اتباع خود را درتوليد بعضی امتعه که آنھا از 
کشورھای اروپائی ضرورت دارند، تشويق نموده ولذا مانع قيمت ھای 

بلندی ميشوند که مجبوراند آنرا خريد کنند، اما گفتگوبا يک افغان يا يک 
آدم کر روی اين موضوعات مطلقا عين چيزاست؛ پارسيوانھا برای اين 
درخواستھا بصورت بسيارآماده جواب ميدھند، اما اينھا بزودی با دانش 

ضروری دراينموارد بيزارميشوند، چون فقط بمنبع تيره روزی برای 
به بھانه ھای مختلف، طبقات ثروتمند وقدرتمند آنھا : ن تبديل ميشودايشا

بھترين تفنگ . را وادارميسازند برای مفاد آنھا وبدون مزد کافی کارکنند
سازکندھاردرقلعه گرشک توسط سردارمحمد صديق خان زندانی ميشود 

به بھانه پوچ اينکه اودردھکدۀ تولد شده که درقلمروی قدرت او بوده 
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خان باين صنتعگربدبخت بندرت نان کافی برای خوردن داده و است؛ 
باmخره دراثرشکنجه جان ميسپارد، بخاطرتfش ديدن زن وفرزندانش که 

.فقط بفاصله ده ساعت سفرازگرشک زندگی ميکردند  
 

اولی ازغرب است که :  راه به افغانستان ميآيد5تجارت خارجی ازطريق 
رات ميرسد؛ دومی ازترکستان در پارس را ازطريق تھران ومشھد به ھ

شمال است که ازطريق بخارا، مرو، مرغاب به ھرات ميرسد؛ سومی نيز 
ازترکستان ازطريق بخارا، قرشی، بلخ وخلم به کابل ميرسد؛ چھارمی 
شرقی است که ازپنجاب ازطريق mھوروپشاوربه کابل ميرسد؛ پنجمی 

 وبوmن به آنست که ازطرف جنوب ازھند ازطريق اندوس، شکارپور
.کندھارميرسد  

 
عوايد افغانستان نظربه وفرت آب که يک محل را آبياری ميکند يا نژاد 

يک افغان فکرميکند ھر . انسانھای که درآنجا زندگی ميکنند تغيرميکند
قرضی که اوبدھکاراست بايد کشورش تfفی نمايد، با درنظرداشت اين 

پيدا ميکند تا مانع حقيقت که بازوی اودرخدمتش بوده وھميشه راھی 
اما ايماق ھا وپارسيوانھا که : پرداخت يکقسمت ماليه به حاکم خود شود

مردمان اشغالشده ومحکوم محسوب ميشوند، خود را خوشبخت احساس 
را با پرداخت دوچند ماليه راضی سازند؛ ) ماليه گير(ميکنند اگرتحصيلدار

مجبوراند خراج يا ) قسمت بزرگ ايشان شيعه اند(با وجوديکه مسلمان اند
ياد ميشوند، چيزی ) ماليه خانه(ماليه سرانه نيزبپردازند که بنام سرخانه 

.که افغانھا ازپرداخت آن معاف اند  
 

است، اما درقلمرو ) که جمع آوری نشده(درزيريک نمونه ماليه داده شده 
.ھای ھرات وکندھارمعين است  

 
ف اند، تحت نام ديگری باوجوديکه افغانھا ازباج اھانت آميزسرخانه معا

.دوشيلينگ برای ھرخيمه يا خانه ميپردازند  
 

 جينديک 44ايماقھا يا بلوچھای کوچی سھم سرخانه ميپردازند که مقدارآن 
يتميان وبيوه ھا ازاين باج :  پينس درھرخانواده ميشود8 شيلينگ و14يا 

.معاف اند  
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تحت حمايه پارسيوانھا وھندوھای که درشھرھا زندگی نموده وخود را 
روسای افغان ميگذارند ازپرداخت سرخانه معاف اند؛ اما حاکمان با 

.گرفتن ماليه وضع شده ازدکانھايشان خود را بازپرداخت ميکنند  
 

درھرات افغانھا وپارسيوانھا وغيره يک ماليه ساmنه بخاطراسپھا يا 
 16برای يک شتر و يک ماديان . حيوانات ديگر خويش ميپردازند

يک ( جينديک 3.5؛ برای يک گاو ) پينس4 شيلينگ و5(جينديک 
؛ بز وگوسفند ) پينس2( عباسی 12؛ برای يک ميش يا بزماده )شيلينگ

، يکدھم قيمت )بدون تمايز نريا ماده(برای تمام حيوانات . نرماليه ندارد
).وقتيکه درمارکيت عامه فروخته شوند(آنھا ماليه پرداخته ميشود  

 
 پينس فی سراست؛ ماليه 6ات فقط برای گوسفند درکندھارماليه حيوان

. درصد است5باmی تمام حيوانات ديگربنرخ ) فروشات(ميدانی   
 

درکندھاروھرات ماليه فقط باmی زمين زراعتی وضع شده است؛ حاکم 
)  پينس8دوشيلينگ و( جينديک 8باندازۀ تخم زمين ماليه ميگيرد وھم 

. بيتمين تخم پاشيده شده10برای توليد   
 

 10باغھای ميوه براساس طناب يا ريسمان ماليه ميشود، ھرطناب 
باغھای .  قدم درھرجانب است60شيلينگ؛ اين مقياس عبارت ازفاصله 

.  پينس درھرطناب پرداخت ميکنند6 شيلينگ و12آشپزخانه مقدار
زمانيکه مالک افغان زمين خود را دراختياريک پارسيوان گذارده، تخم 

مالک چھارپنجم توليد را نصيب گرديده ويکپنجم را به وگاونيزتھيه کند، 
اما وقتی پارسيوان فقط زمين را ميگيرد، او سه پنجم گرفته . مزدورميدھد

.ودوپنجم را به صاحب زمين ميپردازد  
 

با گذشتن ازقلمروی کابل، برايم ناممکن بود اندازه ماليه را دريافت نمايم، 
تاطانه ميتوانم بگويم که تقريبا اما با معلومات بدست آورده وکاوش مح

.مشابه کندھاراست  
 

درچشم يک اروپائی اين ماليات ناچيزمعلوم ميشود، اما بايد بخاطرداشت 
که کمترين پرداخت برای يک افغان بسيارسنگين ميباشد؛ آنھا آنقدر کم 
کارميکنند ولذا آنقدرغريب ھستند که نيازکمترين چيزگرفته ازايشان را 
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وھرزمانيکه آنھا ماليه پرداخت ميکنند، بمقابل اعfم احساس ميکنند 
آنھا شايد به باج راضی شوند اگرپس ازاينکه . خشونت وستمگری دارند

پرداخته باشند، درصلح وبيکارگی گذاشته شوند تا ثمرات احتکاريا بد 
کرداری خويش را بچشند، اما آنھا مواجه به اخاذی اجنتھای مطيع بوده و 

يکند باوجوديکه نسبت به پارسيوانھا وديگران کمتر می آنھا را تحريک م
باشندگان ھمچنان يک ماليه غيرمستقيم ديگرمتناسب به منابع . پردازند

ايشان ميپردازند که تا اندازۀ سنگين است، اما برايشان ناراحت کننده 
اين مھمان نوازی است که : معلوم نميشود، زيرا بشيوه مردم پيوند دارد

.گردشگران نشان داده وتعداد زياد آنھا خدمه ھای حکومت اندآنھا بمقابل   
 

ھرگاه گردشگران مردھای با درجه باشند آنھا يک قطارطوmنی مfزم 
دارند که دھاتيان مجبوراند برای تمام آنھا واسپھايشان تغذيه مھيا نمايند؛ 

اين درست است که آنھا بعضا ازطريق پنھان کردن خود شان مانع اخاذی 
ند اگرآنھا ياد داشت بموقع داشته باشند، اما آنھا نميتوانند ازنظارت ميشو

رئيس دھکده طفره روند که ھميشه چيزی ازآنھا استخراج ميکند؛ اين 
.خشونت است نه مھمانداری طوريکه آنھا خوش دارند مشق نمايند  

 
بحيث يک قاعده عمومی، اگريک افغان مجبورشود يکماه درطول سال 

اوسرکوبی يک جرم و . را بدبخت ترين آدم حساب ميکندکارکند اوخود 
او زندگی کردن بطوردلخواه وھرگز پرسان . وضع ماليه را ظلم ميداند

باوجوديکه  . نکردن برای ھيچ چيزی را اثبات يک حکومت پدری ميداند
سنگين ترين تقاضا باmی اووجود ندارد؛ پارسيوانھا که وابسته به زمين 

ع بدست ميآورند، فقط آنقدرکه برای نگھداری خود اند، دربدل زحمت زر
دراينجا برای آنھا ھيچگونه امنيتی وجود . وخانواده اش ضروری است

ندارد تا زمانيکه خود را تحت حمايه يک افغان قرارنداده واين حمايه 
آنھائيکه درشھرھا زندگی ميکنند، . نيزبرايشان بسيارگران تمام ميشود

اف زندگی ميکنند، کمترمورد ظلم قراردارند، اما نسبت به آنھائيکه دراطر
ازآنجائيکه ايشان بخش کاری نفوس ميباشند، مواجه به پرداخت ماليات 
مستقيم وغيرمستقيم اند که مشکfت زيادی درپرداخت آن دارند، حتی 

 5تجاران بخاطراجازه دکانھای خود ساmنه . زمانيکه ھميشه درکارباشند
آنھائيکه اجناس خويش را درپيشروی .  ميکنند شيلينگ پرداخت12پوند و

خانه ھای خويش ميگذارند مانند عطار، بقال وحلوا فروش، درمقابل 
ھرقطی يا الماری سھمی را ميپردازند که توسط ماليه گير وضع شده 
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پيشه وران مانند کفشدوز، . ومطابق به مفاد فرضی دکاندارفرق ميکند
تيکه يک جنس ميفروشند وقبل زين دوز، زرگر يا خياط مجبوراند وق

ازاينکه به خريدار بدھند بيکی ازتفتيشان تسليم کند که بازارھا را پيموده 
نمايند، چون آنھا يک ماليه مساوی به يکسوم ارزش جنس ) داغ(ُومھر

کارگران که شامل بنا، نعل بند يا نجاراست . فروخته شده را بايد بپردازند
ھفته را بپردازند يا دو روز مفت مجبوراند برای حکومت دوروزه کار

. درحقيقت، ھرپيشه يا حرفه وھربخش تجارت تابع ماليه است. کارنمايند
درھرات بخصوص مارکيت گوشت، مولدين صابون، مسگران و آھن 

گران، نجاران، ترميم کنندگان وسايل کھنه وحتی بوتھا وآب بران تماما 
.انحصاری اند  

 
 بمراتب بھترمعامله ميشدند؛ آنھا بيشتراز  پارسيوانھا1839درکابل قبf از

 درصد برای محصوmت وخرمن خويش 4 درصد برای گله ورمه و2
نميپرداختند، مثل افغانھا؛ اما اززمانيکه قدرت اميردوست محمد خان با 

برخورد پسرش مختل شده، تقاضاھای حريصانه دراين قلمرو بسيار 
.افزايش يافته است  

 
مردم درتيره . شايع ترازکابل يا ھرات استدرکندھاراخاذی بمراتب 

 ھزاررعيت 100روزی کامل بسربرده ودرجريان ده سال گذشته بيش از
تمام تاجران که داخل افغانستان ميشوند . کھندل خان مھاجرت کرده اند

:بايد قرارذيل ماليه بپردازند  
 

. درصد ميرسد9 درصد، اما با ديگراخاذيھا به 5درھرات   
. درصد ميرسد10درصد، اما ديگراخاذيھا به  2.5درکندھار   

. درصد ميرسد4 درصد، اما ديگراخاذيھا به 2.5درکابل   
 

اجناس ازھرسه قلمروبدون عوارض گمرکی صادرميشود، اما مواجه به 
:باج اند  

                                                              س        د
2       12....رج شونده کشوريک شتربارداخل شونده يا خا  

10        8....................................يک اسپ يا قاطربار  
0        2................................................يک خربار  
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 د بايد به رئيس کندھار 4 س و4 ليره و1ھراسپ فرستاده شده به ھند 
.دبپردازد، وقتيکه قلمرو را ترک ميکن  

 
:عوايد افغانستان عبارتند از  

. درجواری24000 پوند و 56000درھرات              
. درجواری32000 پوند و 48000درکندھار             
. درجواری60000پوند و140000درکابل                

 
ھرکسيکه فقط بمقداراين عوايد نگاه کند، ھرگزنميتواند بطوردرست 

يد قيمت کارگر، مواد، غله وديگر محصوmت اھميت آنرا دريابد؛ اوبا
مورد ضرورت مردم را بداند، دراينصورت است که ميتواند تصوری 

تحت . ازارزش حقيقی اين مجموعه داشته باشد که ظاھرا کم معلوم ميشود
سيستمی که توسط روسای افغانھا تعقيب ميشود، اين عوايد تمام مصارف 

انگليسھا . مفاد ھنگفتی نيزباقی ميماندآنھا را پوره نموده وبرای آنھا يک 
بعوض تعقيب عين سيستم، افسران را منظم پرداخت کرده و ھمه را 

ارضا نموده اند، باوجوديکه ضروربود مصارف افزايش داده شود که 
چنين يک عايدی نميتواند برای آن کفايت کند؛ اين يکی ازدmيل اساسی 

زيرا ھمه ازافزايش بھره مند است که باعث فجايع ايشان درآنجا گرديد، 
.شده و وقتی زمان سنگرسازی آمد، اغتشاش کردند  

 
يارمحمد . ما گفتيم که معادن کوھھای کابل وکندھاراستفاده نشده است

ھرات بھترازھرھمسايه اش مفاد مالکيت براين منابع ثروت را ديده و 
 برای چند سال گذشته باmی معدن آھن وسرب درنزديکی پايتختش کار

بآنھم نتيجه آن نسبتا مفاد وسطی بوده است، بعلت بيخبری . نموده است
کارگران که با عمليات فلزکاری نا آشنا ميباشند؛ نقره بطورمناسب از 

سرب استخراج نشده؛ آھن ميتواند شکسته شده، آنقدرشکننده مثل شيشه 
وزيرسخت مشتاق است تا عوايد خود را توسط . حتی زمانيکه داغ باشد

معادن افزايش بخشد؛ اوعfقه دارد فابريکه ھای نخی وپشمی و اين 
ھمچنان ماشين آmت ريسندگی برای پنبه، ابريشم وپشم تاسيس کند؛ 

ھمچنان کارخانه ريخته گری توپ و کارخانجات سfح کوچک داشته 
يارمحمد ميخواھد تمام اينھا را بدون مصرف . باشد، اما بسبک افغانھا

دمی که با تمام اين مشاغل آشنائی داشته وبتواند ھيچ پولی وبکمک يک آ
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با افسون و جادو دريک کشوری که خالی ازھرچيزی است تمام ماشين 
.آmت و وسايل ضروری برای پيشبرد چنين پروژه ھا را بيابد  
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  ترک شکارپورتوسط برتانويھا– 23فصل 
 

مارش ازطريق معبربوmن، پيشروی کھندل خان برای ترک شکارپورتوسط ارتش انگليس، 
مقابله با آن، شکست روسای افغان، عقب نشينی کھندل به پارس، تسليم شدن کندھار، حمله 

وسقوط غزنی، تfش دوست محمد برای مذاکره وعدم موفقيت، ترک کابل توسط امير، ورود 
 برتانويھا، مداخله انگليسھا دراداره انگليسھا به شھر، اعادۀ شاه شجاع، اولين اختfف بين او و

سلطنت، نتايج آن، دشمنی روحانيون با مھاجمين، نا اميدی نظرات حريصانه انگليسھا، عوايد 
وسطی افغانستان، وسايل ارتقای آن، تقاضای شاه شجاع برای تحقق معاھده، انکارانگليسھا، 

 با زنان افغان، شورش درسلطنت، افزايش تنفر بمقابل آنھا، تبليغات مذھبی، ارتباط انگليسھا
دوست محمد دربخارا، اذيت موصوف، جنگ درقرشی، تھديد محمدشاه باmی امير يوزبيک، 

رھائی دوست محمد، موقعيت خطرناک اودرنزديکی اکسوس، فراراوبه شھر سبز و خلم، 
گليس، بازگشت به کندھار، تصادم بين دوست محمد وانگليسھا، فرارھموطنان او، تسليمی به ان

.فرستادن او به ھند  
 

+ + + 
 

آخرين :  قطع شد20ما حاmبايد به تاريخی برگرديم که درپايان فصل 
اين ارتش آنجا را . حادثه متذکره يعنی تمرکزقوتھای انگليس درشکارپور

دراوايل مارچ ترک کرده وپس ازعبوردادورداخل کوھھای ميشود که از 
آنجا به بزرگترين زمين ھموار  ميل واز52طريق آن به بوmن، بفاصله 

.  فت بلند ترازسطح بحرقرار دارد5000آسيای ميانه ميرسد که بيش از
بادرنظرداشت مفاديکه اين گردنه برای افغانھا دارد، بندرت ازآن دفاع 

 200انگليسھا بدون مخالف جدی پيشروی ميکنند، درحاليکه . کرده اند
ازد که بعلت مارش درد ناک نفربا موضع خوب ميتوانست آنھا را نابود س

اينطرف کوه (در دادور . ازموانع طبيعی پريشان شده وبستوه آمده بودند
 درجۀ فارنھايت بود، درحاليکه طوفان شديد برف 102ترماميتر) ھا

بطورسنگينی درمسيرسربازان خسته وکوفته بھنگام پيشروی آنھا ازمعبر 
سيارخسته کننده از  روزمارش ب8 مارچ پس از24در. بوmن افتيده بود

. شکارپور، ارتش کوھھا را عبورنموده و بطرف کندھارحرکت ميکند
کھندل خان با توقف دسيسه برضد دوست محمد، دست دوستی باو دراز 

اوتصميم . ميکند طوريکه اونيزبھنگام تھديد خطرات جدی چنين ميکرد
ميگيرد خود را درپايتختش محصورسازد تا برادرکابلش به کمک او 

بطرفداری (تابد، اما دوست محمد بخاطرحرکت سيکھا بجانب پشاوربش
معطل ميماند، لذا کھندل خان تصميم ميگيرد با تجھيزتمام ) انگليسھا

ولی ھنوزبه وادی پيشين نرسيده . قطعاتش برای مقابله با دشمن مارش کند
سردارحاجی . که صفوف ارتش اش بواسطه فراريان متعدد کاھش مييابد

 سوارماھربطرف شاه شجاع ميرود، 500لين کسی است که با خان کاکراو
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کھندل خان و برادرانش با ديدن اولين عfمه بی نظمی ارتش کندھاريان 
آنھا به ھلمند . ازدفاع خود وخانواده مايوس شده وتصميم به فرار ميگيرند

رسيده، مسيرخود بطرف جھيل رستم را دنبال نموده وداخل پارس 
ه آنھا را به مھربانانه ترين وجھی استقبال ميکند؛ او ميشوند، جائيکه شا

شھرکوچک شيربابک واقع دربين وmيات فارس و کرمان را برايشان 
بخشيده وعوايد تمام اين نواحی را دراختيار ايشان ميگذارد که حدود 

فرارشھزادۀ کندھاربا تسليمی فوری .  تومان درسال ميشود12000
اسحاقزی، حبيب هللا خان سرکانی، سرداران حاجی دوست محمد خان 

پيشطلب خان نورزی، رمضان خان غلزی، اخترخان عليزی، سرفراز 
خان اسحاقزی وغيره دنبال ميشود که بھمرايشان يک قطعه اسپ به شاه 

.شجاع آورده واوازھمان ساعت بحيث پيروزمند افغانستان بنظرميرسد  
 

ُسخيرکرده، شاه و سر باينترتيب ارتش برتانيه کندھاررا بدون مخالفت ت
شاه .  اپريل انجام ميدھند20جان کيان ورود عمومی خويش بشھر را در

 8شجاع با آگاھی ازاينکه ادعايش برتخت بسيارشرعی نميباشد، بتاريخ 
 درمسجد احمدشاه تاجگذاری ميکند، باميد اينکه اين مراسم 1839می 

يدن پسرش تيمور پس ازنام. نشاندھندۀ ادعای مھم اودرچشم افغانھا باشد
 جون بطرف غزنی 27ميرزا بحيث حاکم شھر، شاه و ارتش بتاريخ 

.مارش ميکنند  
 

 ميل ازکابل 68 ميل ازکندھارو160اين شھربفاصله حدود "سمنرميگويد 
باوجوديکه ده روزبرای رسيدن به غزنی کافی ميباشد، : فاصله دارد

ارش سربازان تا م. ُ جوmی سرجان کيان بپای قلعه آن ميرسد21بتاريخ 
اندازه زيادی بعلت مشکfت راه، تعداد زياد شتران وازدحام پيروان 

قرارگاه که حتی بيشترازتعداد سربازان است بتعويق ميافتد، اما ھيچگونه 
.مقاومت قابل مfحظۀ مانع پيشرفت ارتش نميشود  

 
فرض ميشد که شھرغزنی مستحکم نشده باشد، بآنھم توسط ديواروخندقی 

حمله بآن با چند توپ سبک که ارتش انگليس دراختيار . ده استمحاط ش
داشت ناممکن ميباشد، اما يکی ازدروازه ھا با پودرتفنگ درجريان شب 

 جوmی جنگ شديدی درکوچه ھای شھربوقوع 23دومی تخريب شده ودر
گارنيزيون .  نفرخويش را ازدست ميدھند200ميپيوندد که درآن انگليسھا 

فراست، با انرژی غيرمتوقع جنگيده، گفته ميشود که  ن2500افغان که 
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تقريبا تمام مردگان توسط نيزه ھا سوراخ شده وصرف تعداد کمی زخم 
بآنھم افغانھا شکست خورده وغfم حيدرخان يکی ازپسران . تفنگ داشتند

دوست محمد که فرمانده آنھا ميباشد، اسيرميشود؛ شاه شجاع ميخواھد او 
".ا انگليسھا با مشکل بزرگی مانع اين عمل اوميشوندرا به قتل برساند ام  

 
 بادرنظرداشت تعداد فراريانی که بطورجدی ارتش کابل را ضعيف 

ساخته بود، دوست محمد نميخواھد سلطنت خود را بدون جنگ ترک کند، 
 مرد و توپخانه برای مقابله با 6000او در راس يکتعداد پيروان خود با 

؛ اما با توقف دومی خبرسقوط غزنی را شنيده ارتش انگليس مارش ميکند
ُوبرادرخود نواب جبارخان را بحيث نماينده به سرويليام ايم ناتن کميشنر 

افغانھا نواب را بخاطری . انگليس ميفرستد تا با شاه شجاع مذاکره کند
سرزنش ميکردند که طرفدارانگليس بوده وبا آنھا مراوده داشته است؛ اما 

گرايش سازشکاری داشته وبصورت عام بحيث مصلح ازاينکه اوھميشه 
درمنازعه بين برادران وسرداران قبايل مختلف ھمکاری نموده، اين 

دوست نميتواند انتخاب بھتری نسبت . طرفداری اوسطحی پنداشته ميشود
باوبرای مذاکره با دشمنانش داشته، برايش پيشنھاد ميشود که اوبايد موقفی 

 که مشابه برادرش فتح خان با شاه محمود يعنی را با شاه شجاع قبول کند
اوھمچنان خواستاراعاده پسرسومش حيدرخان و . صدراعظم اوباشد

زنانش ميشود که درغزنی اسيرشده اند و راضی شود که با اين دوشرط 
نواب با پذيرائی سرد وتقريبا . تسليم ميشود؛ اما اين درخواستھا رد ميشود

ا مواجه شده وبا نفرت برميگردد، کسيکه اھانت آميزدرقرارگاه انگليسھ
اميرپس از بررسی پيشنھاد . چند روزقبل بيشترين احترام برای آنھا داشت

خود ونتيجۀ آن، گامھای بعدی خود را ارزيابی نموده و تصور رياست 
بمقابل ارتش مھاجم را با اين قوه بسيارکم ازسردورميکند که قسمت اعظم 

 چون اوفقط ميتواند متوقع فراريان تازه –ايشان بدون مورال شده اند 
لذا او توقف کوتاه درکابل نموده، شھررا ترک کرده، با خانواده خود . باشد

 نفرپيروان وفادارش به آنطرف ھندوکش به زير سلطه اميربخارا 350و 
بمجرديکه اوفرارميکند، عبدهللا خان اچکزی، عزيز . عقب نشينی ميکند

لوگری وخان شيرين خان قزلباش که ھنوزھم خان غلزی، امين هللا خان 
ميتوانستند مشکfت تازۀ برای انگليسھا ايجاد نموده وباعث ضايعات 

بزرگی درحمله آنھا به کابل شوند، بصورت آشکاراز مھاجمين حمايت 
.کرده وتسليمی خويش را اعfن ميکنند  
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 داخل شھرشده و 1839 اگست 7ارتش انگليس بدون مخالفت بتاريخ 
رئيس ستاد که . قراردوبارۀ شاه شجاع الملک درقدرت را اعfن ميکنداست

اميدواراست دوست محمد را اسيرسازد، با شنيدن خبرفراراو، کلونل 
 سواره افغان تحت فرماندھی 700 سواره انگليسی و150َاوترم را با 

 اگست آنھا تقريبا بھدف خود 21در. حاجی خان کاکربدنبال اوميفرستد
 ميل ازاميرفراری فاصله دارند، ليکن با گرفتن يک 14 آنھا ميرسند، چون

اطfع سری توسط قاصدی ازجانب حاجی خان، اوبه مارش سريع شروع 
اوقبل ازاينکه به خلم . نموده وازخطری رھا مييابد که اورا تھديد ميکرد

برسد، مجبورميشود چندين حمله ھزاره دايزنگی را عقب بزند که ھم 
انگليس را احساس کرده وزمانيکه به بلخ ميرسد تعداد اکنون قدرت نفوذ 

قصد اولی اواينستکه به پارس برود، . محافظين اوبه نيم کاھش يافته است
اما اميرنصرهللا خان بھادرباو قاصد فرستاده و پيشنھاد سکونت درتحت 

سلطه خود باو ميدھد، لذا اوسفرخود به تھران را به تعويق انداخته و 
.باراميريوزبيک ميرودمستقيما به در  

 
شاه شجاع درتخت پدرش نشسته وبزودی توسط قسمت اعظم سرداران 
افغان احاطه ميشود، باستثنای بعضی درگيريھای کم اھميت، باين نتيجه 

اين نتيجه گيری بعلت اعfم . ميرسد که بطورمحکم درمسند نشسته است
وبخاطری چنين برخورد سازشکارانه وتفاھم خوب اوبا انگليسھا ميباشد؛ ا

عمل ميکند که شايد دوست محمد درنزديکی ھا باشد، ولی بمجرديکه می 
داند او به بخارا رسيده است، ميخواھد قدرت مستقل خود را بدون حاميان 

درحاليکه آنھا مصمم بودند چيزی باو نسپرند جز صورت . خود پيش ببرد
اوتمام فرمان . ُ و سر دبليو ايم ناتن ھمه چيز را پيش ميبرد–ظاھری او 

ھای خود را ازطريق شاه ميدھد وشاه ھرصبح دردربارش درسھای گرفته 
سرداران اين موضوع . شده درشام قبلی ازکميشنربرتانوی را تکرارميکند

را درک نموده و نفرت خود را با جمfت شديد درتمام اوقات و درھمه جا 
ادی بيان، جرات انگليسھا با وجود مواجه بودن با اين آز. ابراز ميکنند

نمی کنند آنرا بطورآشکار سرکوب کنند، چون مداخله آنھا درحکومت 
بسيارھويدا ميگردد، اما آنھا با تثبيت روسای اغتشاشی وايجاد نارضايتی 

.زياد انتقام خود را ميگيرند  
 

بادرنظرداشت نارضايتی پنھانی که درحال شيوع است، انگليسھا تصور 
تقرشده اند، لذا قسمتی ازارتش خويش را به ميکردند آنھا بطورمحکم مس
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آنھا بيکبارگی وبدون کمترين توجه به افغانھا تصميم گرفتند . ھند ميفرستند
اصfحات اداری بوجود آورند که درقلمروی ھند انجام داده بودند، جائيکه 

تماما بطورانکشافی و بدون تخريش تعصبات مردم اجرا ميگرديد، چون 
اين . ھا بسيارترسوبوده وادارۀ ايشان آسان ميباشدآنھا نسبت به افغان

درست است که آنھا درافغانستان افسران بومی را درراس شعبات مختلف 
قرارميدھند، اما آنھا ھمه دست نشانده بوده، ھيچگونه استقfل عمل نداشته 

وفقط کورکورانه ھدايات افسربرتانوی را اجرا ميکردند که ھمکارآنھا 
ُرد معلوم ميشود سر دبليو ايم ناتن با خاطرۀ ميرمحمود دراينمو. ميباشد

ُغلزی بھنگام استقرارحکومتش درپارس رھنمائی ميشود؛ اما سر ويليام 
اين نقطه را فراموش ميکند يا سطحی ميپندارد که ميرمحمود درانتخاب 
پارسيان دانا تردرپھلوی افسران خود بيشترآموخته ومردمی بوده اند که 

 اشغالگران به خم شدن عادت کرده اند، درحاليکه افسران ھميشه درمقابل
اين پfن . انگليسی برخfف، ارادۀ خود را برافغانھای مامورتحميل ميکند

ناکام شده وباعث تحقيرعمومی بوميانی ميگردد که شعبات را تحت چنين 
.شرايطی قبول کرده اند  

 
ا مختل ميسازد؛ اين سيستم بتدريج تفاھم خوب بين شاه شجاع وانگليسھا ر

آنھا ميخواستند آقا باشند، اما به شجاعت عملی علنی نيازداشته وآنھا شاه 
آنھا ظاھرا بيطرف : را نيزبا انديشه خودش درمورد حکومت نميگذاشتند

اين سيستمی نادرست ھم مردم و . بودند ولی درھرچيزی مداخله ميکردند
ود را بآنھا  ابراز ھم درباررا ازآنھا دورميسازد؛ شاه ناخوشی بزرگ خ

طور . داشته ودرآخربمقابل تمام تدابيرانگليسھا اقدام متقابل اتخاذ ميکند
ُمثال، سرالکساندربرنيس که ليتنانت جنرال شھرکابل تعين شده است، 

تعرفه جديد وکاھش مال التجاره ورودی به افغانستان را معرفی ميکند، 
تشويق منافع تجارتی اما شاه شجاع متوجه ميشود اين عمل فقط بخاطر

برتانيه صورت گرفته، به اجنتھای خود مخفيانه دستورميدھد نسبت به 
تاجران مصدوم به انگليسھا . آنچه تعين شده عوارض بيشتری وضع نمايند

شکايت نموده وآنھا به وزير شاه معرفی ميشوند واين افسرآنھا را بخاطر 
) ی مراجعه کنندقبل ازاينکه به حکومت شاھ(حق خواھی به خارجيان 

درآخرتقريبا يک گسيختگی آشکاربين مf شاکرصدر . چوبکاری ميکند
وزيردسته يا حزبی ايجاد ميکند . ُاعظم شاه وسر دبليو ايم ناتن بوجود ميآيد

باميد اينکه شاه را ازنفوذ برتانويھا خارج سازد واين حزب کمترين 
ُسر ناتن و سر . دمواظبتی بعمل نميآورد تا اھداف خود را پنھان نگھدار ُ
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برنيس ازموجوديت آن باخبرشده ولی آنرا حقيرشمرده ووقتی طرفداران 
آنھا تfش نمودند نشان دھند که معافيت ميتواند افغانھا را تشويق کند، آنھا 

اما ". آنھا جرات ندارند"با کلمات مشھوردوک دی گايس جواب ميدھند، 
 به دوک دی گايس با حقيقت نتيجه ثابت ميسازد اين آقايان بھيچوجه نسبت

.نزديک نميباشند  
 

افغانھا که درپيچيدگيھای سياسی ابتکارکمتری داشته وھنوزاز دو روئی 
حکومت کلکته تجربه کافی ندارند، ماده معاھده منعقده mرد اکلند با شاه 
را بخاطرداشتند که درآن قيد شده بود بمجرديکه شاه شجاع بطورمحکم 

اين درست است که . نگليس به اندوس برميگرددبرتخت بنشيند، ارتش ا
برای او آزادی عمل بزرگ ميدھد، اما افغانھا آنرا " بطورمحکم"واژه 

طورديگری ترجمه ميکردند؛ آنھا برای ساعتی بيحوصله بودند که از 
.شرحمايه کنندگان خويش خfص شوند  

 
ود می نا آرامی باmخره گسترش يافته واعتماد فقط دربين انگليسھا موج

افغانھا پيشبين فاجعه بوده، تfطمی که اوm درشھرھا محدود است . باشد
نخوانده، " خطبه"مfھا ديگردرمساجد . بزودی به اطراف توسعه مييابد

اتھام می بستند که فقط برای يک حاکم مستقل ميتوانند بخوانند وشاه شجاع 
وmيات ازطرف ديگرمصارف حفظ ومراقبت ارتش برتانيه . مستقل نيست

را تقريبا ازپا درآورده، قيمت مواد اوليه زندگی چھارچند شده وفرياد ھای 
وزيربصورت بيھوده فرمان . تنگدستی و پريشانی درھمه جا بلند ميگردد

صادرنموده وفروش تدارکات به وضع سابق وممانعت انحصاررا صادر 
احتکار لذا شاه مجبورميشود . ميکند؛ اما ھيچکس باين دستورتوجه نميکند

به  ) حراج(کنندگان را اسيرساخته وجواری آنھا را بقيمت تعرفه و ليfم 
انگليسھا نادرست قضاوت نموده وبطرفداری آنھا مداخله . فروش رساند

ميکنند که باعث افزايش تخريش دربين مردم شده وباين متھم ميشوند که 
توسط توزيع غذای مفت برای مستمندان . می خواھند قحطی ايجاد کنند

آنھا نيزکمکی ننموده و مردم اين امتيازرا بحيث اقدام خيريه حساب 
بشيوه ديگری توسط افغانھا ) توزيع فقط بيک طبقه(نميکنند؛ اين فضيلت 

. توجيه گرديده وانگليسھا بعوض اينکه چيزی حاصل کنند، بيشترميبازند
ديوانگی دلسوزانه توزيع طf درکشورھای آسيائی فقط بخاطرارضای 

رور بيھوده وارزش دادن اشيا فقط بخاطراينکه قيمت بھا اند، برای غ
انگليسھا دراينمورد ترسناکترين مشکلی ايجاد ميکند که ھرگزبآن مواجه 
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افسران درمصارف شخصی خويش ولخرجی نموده واين . نشده بودند
باعث پائين آمدن ارزش پول ميشود؛ کميشنرانگليس شاه را مجبورميسازد 

نه افسران ملکی ونظامی را آنقدرباm ببرد که معادل ساmنه پرداخت ماھا
آنھا تاکنون بوده است، بدون درنظرداشت اينکه عوايد کشورميتواند اجازه 

اين درست است که انگليسھا متعاقب تنظيم اداره و . چنين کاری را بدھد
) وقتيکه در لوديانه بوده است(مقدارعوايد براساس معلومات شاه شجاع 

آنھا دراينمورد نيز برای بياد نداشتن . دارپول اضافی بدست ميآورنديکمق
اقدام سفربخاطرنمايشات وآروزھای جfی "پند ماکياولی غلط ميکنند، 

انگليسھا ھمچنان برای اجرای ھر ". وطن خطرناک و بی احتياطی است
کاری، ده چند پولی را ميپردازند که قبf افغانھا بدست ميآوردند، طوری 

مام کارگران خوش بودند دراستحکامات يا کارھای استخدام شوند که که ت
حتی شاه شجاع نميتواند افرادی مورد نياز . توسط انگليسھا بوده باشد

خويش را دريابد، زيرا اونميتواند براين بنياد پرداخت نموده و مجبور 
ميشود توسط کارگران مصروف درترميم قصرخود کار اضافی نموده 

انگليسھا باز دراينجا ميانجی .  مزد عادی کشوررا بپردازدولی برايشان
شده وبه وزيرميفھماند اگرکسانيکه شکايت کرده ومطابق به تعرفه 

انگليسھا پرداخت نشده اند، خودشان برای آنھا پرداخت کرده ومجموعه 
اين دستورجديد وتوھين آميزباعث تخريش شاه . را ازحساب شاه بپردازند

ازآن لحظه تصميم ميگيرد ديگربرايش مناسبات با تا درجه آخرشده و
حاميانش اھميت زيادی ندارد؛ اوحتی صادقانه خواستارتخليۀ وعده شدۀ 

ُاما سر دبليو ايم ناتن با تقاضای اومخالفت نموده . آنھا ازقلمروش ميشود
باشد تا وقتی که " بطورمحکم"واعتراض ميکند او نميتواند درتختش 

وانگليسھا نميتوانند اورا بدون پشتيبان بگذارند تا دوست محمد آزاد بوده 
شاه شجاع بعوض . زمانيکه چانس برگشت دوست محمد موجود باشد

اينکه متقاعد سازد، فشارآورده وازقيموميت انگليس استعفا ميکند؛ اما 
شکايات تکراری اوباعث دشمنانه ترين احساسات بمقابل انگليس شده و 

انگليسھا قادربه خدمت ايشان دانسته نشده و وقتی ميبينند افغانھا بنظر
که تا آنزمان يک مردم (توسط ھزاره ھا و پارسيوانھا جايگزين ميشوند

شايد . خشم وغضب آنھا بيحد ميشود) اشغالشده ومغلوب محسوب ميشدند
انگليسھا درداشتن تصوربھتردرباره اوmده پارسيان غلط نبودند، اما چنين 

حتياط، تدريجی وپس ازاستقرارکامل برداشته قدمی بايد با بزرگترين ا
اشتباه ديگرايشان عادت دايمی آنھا مبنی برتھديد فرستادن بعضی . ميشد

شايد اين عمل مانع . روسای نا آرام به ھند وعدم اجرای اين تھديد ميباشد
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افغانھا کمترين احساسی . انکشاف شورشی ميشد که بعدا درآن غرق شدند
ندارند، چون برايشان کامf بيتفاوت است کدام ) يزمپاتريوت(ازميھنپرستی 

قبيله يا چند قبيلۀ آنھا مطيع است، اگرقبيلۀ خود شان بھره مند ازآزادی 
شخصی باشند؛ اما اين بيتفاوتی فردی دررابطه باينکه چه کسی برآنھا 

لذا اين تھديد ھای . حکومت ميکند وابستگی عميقی به قبيله خودش دارد
ازآنھا باعث ھشدارجدی شده، اين ترسھا باmی طرفداران تکراری جدائی 

دوست محمد اثرنموده وباعث افزايش نفرت و بی اعتمادی بمقابل انگليس 
ھيچکسی باين عfمات مختلف نشاندھندۀ تقرب مصيبت توجه : ھا ميشود

.ننموده ودرآرامش کامل خواب مينمودند  
 

ين مذھبی ايشان تfش درحاليکه آنھا مصروف اصfح اداره بودند، مبلغ
داشتند تا درمذھب نيزمداخله نموده ودرھمه جا انجيلھای ترجمه شده به 

 تبليغ دينی ايکه باعث تخريش بيشترميشود –فارسی را توزيع ميکردند 
قبل ازاينکه انگليسھا داخل افغانستان شوند، . بعوض اينکه مفيد باشد

ين تعصب درباره باشندگان چنين درنظرگرفته ميشدند که شايد کمتر
 اما درعوض، آنھا –کسانی داشته باشتند که معتقد به اسfم ميشوند 

آزمندترين افراد روی زمين بوده ونتيجه اين بود که بزودی زنھای خود 
را درمقابل پول دراختيارانگليسھا قرارميدھند، حتی با خبربودن شوھران 

 رسانيده واين شان؛ پدران وبرادران، دختران وخواھران خود را بفروش
منظره جديدی بود که عيسويان شوھران شرعی زنان مسلمان ميشوند، 

مfھا از . چون چندين افسربطورقانونی با زنان افغان ازدواج ميکند
تحريک خشم مردم بمقابل اين تخطی باmی دين شان صرفنظرنکرده و 
درتمام جوانب افراطيگری را برميانگيزند که بشکل کشتاروشورش در 

mکلونل ھيرينگ درغزنی کشته شده وکلونل . يات بظھورميرسدو
اورچارد و ميجر مک گريگور با مشکfت زيادی فتنه تحريک شده 

قلعۀ کfت غلزی نيزبمقابل شاه شجاع يا . توسط سيد قاسم را فرومينشاند
انگليسھا بپا ميخيزند، علت آن يکی ازاعمال غيرضروری سختگيری و 

.کثرنقاط آسيا مقصرآنندخشونت است که آنھا درا  
 

ليتنانت لينچ يکی ازاجنتھای سياسی درافغانستان، بخاطراکتشاف نظامی 
درکfت غلزی ازباشندگان ميخواھد که دروازه ھای قلعۀ خود را برايش 

فرمانده آن يکی ازافرادی است که ازگستاخی متحدين بيگانه باmی . بازکند
نانت لينچ فرمان شاه شجاع يا حاکم خويش خسته شده وجواب ميدھد اگرليت
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. پسرش تيمورميرزا را نشان دھد، صبح بعد ميتواند با او مfقات کند
ليتنانت لينچ با اين جواب راضی نشده وبدون گفتگوی بيشتر خانه اورا با 

توپ تخريب نموده، رئيس وچندين نفرگارنيزيون جان خود را ازدست 
ی اند مدتی درمقابل طوفان خم زنده ماندگان که مربوط قبيله غلز. ميدھند

ميشوند، اما بمجرديکه فرصت ميسرميشود انتقام خود را با قتل عام تمام 
يک قطعه تحت فرمان ميجر . انگليسھای ميگيرند که بدست شان ميافتد

سردار . کليبورن درجنوب بمخاطره افتيده واين افسرزندگی خود را ميبازد
کم سربازان قبيله خود در ناحيه اخترخان عليزی با جمع نمودن يکتعداد 

زمينداورانگليسھا را درآن قسمت محصورنموده و يارمحمد خان بطور 
مخفی برايش قوای تقويتی ميفرستد، با وجوديکه انگليسھا پول زيادی 
برايش ميدھند، بازھم افغانھای ناراض در قلمروی او کمک و مسکن 

.دريافت ميکنند  
 

 ھا با مصيبتھای تازۀ متحيرميشوند، دروسط اين مشکfت جدی، برتانوی
اميردوست محمد بطورمسلح درمرزھای شمالی نمودارشده ولحظۀ نبايد 

.درآماده سازی ومقابله با طوفان ضايع گردد  
 

اميربخارا شھزاده فراری وخانواده اش را زمانيکه به پايتخت اوميرسند با 
تخصيص می شيوه مناسب پذيرفته ومبلغی را برای زندگی روزانه آنھا 

 روزمعلوم ميشود که ابرازپناھندگی بخاطرکشانيدن 6 - 5دھد، اما پس از
او به دام ميباشد، چون مدد معاش دوست محمد توقف گرديده و به منابع 

اين بيتفاوتی که با مفکورۀ اسfمی مھمان نوازی . خودش گذاشته ميشود
.بيگانه است با اھانت ھای اضافی دنبال ميگردد  

 
د پسران دوست محمد او را تا بخارا ھمراھی ميکنند، اما تعداد زيا

جوانترين آنھا سلطان جان که بخاطر زيبائی شخصی ودلپذيری بسيار 
اين ھيوm با ھولناکترين . متمايزاست توجه اميرنصرهللا را جلب ميکند

گرايشھای شرقی معتاد بوده و روزی يک افسرخويش را به خانه دوست 
پدرش با آشنا بودن به . ان جان را به قصربياوردمحمد ميفرستد تا سلط

خصلت اميريوزبيک ازرفتن اوممانعت کرده وفورا فرمان ميدھد سلطان 
.  سوارافغان بخارا را ترک کند100جان ھمراه با پسردومش اکبرخان و

آنھا ھمچنان ميکنند، اما بزودی تعقيب شده وپس ازمقابلۀ نوميدانه در 
وسوم قوای خود را ازدست ميدھند، مجبورمی نزديک قرشی که افغانھا د
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دوبرادربه بخارا اسيرآورده شده وضرور . شوند سfح برزمين بگذارند
.نيست گفته شود سرنوشت سلطانجان دردستھای نصرهللا چه بوده است  

 
وضع اميردوست محمد پس ازاين حادثه بسيارغم افزا ميگردد؛ اوھرروز 

را رد کند؛ حتی زندگی اش درخطر بايد بعضی تقاضاھای جديد آن ستمگر
قرارميگيرد، چون نصرهللا خان درپھلوی نفرت ميراثی بمقابل افغان ھا، 
ميخواھد خود را درچشم انگليسھا با نشاندادن دشمنی به اميرکابل مشھور 

قاصدانی بين اووشاه . سازد، زيرا شايد آنھا روزی داخل قلمروی اوشوند
ازتوطئه ھای را ھمآھنگ ميسازند شجاع رد وبدل شده وھردوشاه يکی 

که آسيائيھا اغلبا برای تامين اھداف خود بکارميبرند، وقتی شاه پارس به 
نصرهللا خان نوشته واطfع ميدھد اورا مسئول اعمالی شريرانۀ ميداند که 

شايد باmی دوست صورت گيرد درحاليکه اعfم کرده است تحت حمايه 
ن ازاو ميخواھد به اين رئيس و شاه ھمچنا. خاص خود قرارداده است

خانواده اش اجازه زيارت مکه بدھد، ھمچنان به اميربخارا ارادۀ شاھانه 
.مبنی برجنگ را ميفھماند اگر به دساتيراوعمل نشود  

 
نصرهللا بصورت آشکارازاعfم خشم خويش بمقابل شاه پارس ترسيده وبه 

ين رئيس بدبخت دوست اجازه ميدھد بخارا را ترک کند؛ اما قصد دارد ا
اوقبل ازعزيمت دوست . را بقتل رسانده وآنرا نتيجه يک تصادم اعfم کند

محمد، شخصی را به سواحل اکسوس فرستاده ودرھماھنگی با مردان 
گذرگاه فرمان ميدھد تا کشتی را واژگون ساخته و مراقب باشند که امير 

.زنده به ساحل نرسد  
 

 وبا ظن ازبعضی خطرات کمينی، خوشبختانه وقتی اوبسواحل دريا رسيده
اين موضوع به دوست رسانيده ميشود، ؛ دراينوقت کاروانی که ازجنوب 
به سمرقند ميرود بآنجا رسيده واوبا تغيرقيافه ودريک تخت بيمارموفق به 

زنان او بعدا . فرارشده وباينترتيب ازنظارت مقامات بخارا طفره ميرود
 7قاصد بخاطرتغيرمسيرحرکت آن شھررا ترک کرده و با فرستادن يک 

ميل دورترازسمرقند باوميپيوندند، جائيکه اوفکر نميکند در ورود بآن 
دراينجا اولباس زنانه خويش را که بھنگام فرارپوشيده بود . محتاط باشد

بيرون آورده، به سواری اسپ به شھرسبزميرود تا مھمان نوازی خان 
ميشود، اما صرف برای شھرسبز را خواستارشود که سخاوتمندانه اعطا 

يک زمان کوتاه، چون با وجوديکه اين خان ازاميربخارا نفرت دارد از 
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لذا با تھديدھا وفرمان او برای کشتن دوست محمد و . قوت اوميترسد
پسرانش ھشدارشده، با درد محروميت ازخانات خود، بطورمخفی وسايل 

ن وmيت که با ميرولی رئيس اي. رسانيدن مھمانش به خلم را مھيا ميسازد
تقرب انگليسھا آسوده نميباشد، به باميان رسيده وبا آمادگيھای جنگی اورا 

لحظات رسيدن دوست محمد نميتوانست بيشترازاين مساعد باشد، . ميپذيرد
چون طرفداران اميردرتحريک کوھستان موفق شده و مردم از اطاعت 

 نارضايتی در .انکارميکنند) درواقعيت ازانگليس(فرمان ھای شاه شجاع 
وmيات ديگرافغانستان عمومی شده واگرفرمانھای انگليس ھنوزھم اجرا 
ميشد ناشی ازضعف ومخالفت مقامات بوده است، زيرا آنھا باندازه کافی 

ُسر دبليو ايم ناتن . فعال بوده وميديدند چانسی خوبی برای اخاذی ميباشد
 افغان ھائيکه باو  چون–نميداند چه کند و باmی چه کسی اعتماد نمايد 

او : خاين نبودند، دربيميلی موجود وانکشاف شورش بيتفاوت ميباشند
فرمان ميدھد و فورا آنرا لغوميکند؛ درآخرمصمم به تدابيرشديد ميشود، 

باين ارتباط يکتعداد افراد مشکوک . باميد اينکه شورش را خاموش سازد
ه اکثريت ايشان را دستگيرميکند ولی مقصرين واقعی را پيدا نميکند ک

.بدور شاه شجاع ميباشند  
 

بخاطرنشاندادن (حاجی خان کاکراولين رئيس افغان که به انگليس پيوست 
استقfل زياد ومظنون به تعقيب آھسته دوست محمد بخاطروقت دادن 

دوسردارديگرغلزی به . دستگيرو به ھند فرستاده ميشود) برای فراراو
مخالف تمام (زد سيکھا پناھنده بودند نامھای عبدالرحمن خان وماھمی که ن

در . به انگليسھا سپرده شده وبه ھند فرستاده ميشوند) قوانين مھمانداری
کندھار شدت به نھايت ميرسد؛ اکرم خان نورزی متھم به سfح گرفتن 

حاجی دوست . بمقابل مھاجمين شده، دستگيروازدم توپ پرانده ميشود
ن درزندان کندھارميميرد ومردم محمد خان اسحاقزی تقريبا درعين زما

چنين است وضع امور، وقتی والی . مظنون بودند که زھرداده شده است
 اگست، مير 30بتاريخ . خلم ودوست محمد برای جنگ آمادگی ميگيرند

افضل خان پسربزرگ اميروفرمانده محافظين پيشرو يوزبيکھای افغان، 
وزنشده وازبدنه عمده به موضع انگليسھا در باجگا حمله ميکند، اما پير

 سپتمبر 18دوست محمد چند روزديگرمنتظرمانده ودر. ارتش عقب ميافتد
پيشنھاد جنگ توسط کلونل دنی را قبول کرده واوھم شکست ميخورد که 

بآنھم اين آزمايشات، . پس ازآن يوزبيکھا درمجموع عقب نشينی ميکنند
روسا ازاوپشتيبانی امير را نترسانده وبه کوھستان ميرود، جائيکه اکثريت 
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نموده، با افراد خود باو پيوسته و يکجا با افراديکه درخلم پيوسته بودند، 
 ھزارنفری ايجاد ميکند؛ نيروھای تقويتی ازنواحی ديگر 6يک قوت موثر

ُنيزرسيده وخود را تحت فرماندھی اوقرارميدھند، اما سر ايم ناتن حرارت 
ا توزيع سخاوتمندانۀ طf در آنھا را برای طرفداری ازرئيس سابق شان ب

دوست وھمراھانش که ازقدرت اين سنگ . بين قبايل دشمن سرد ميسازد
صداقت باmی افغانھا بسيارخوب خبرداشتند، ازنتيجه ) معيار(محک 

 باmی نيرو 1839 نومبر2احتمالی اين ولخرجی ھشدارگرديده وبتاريخ 
ردره پروانه ھای جنرال سيل وشھزاده فتح جنگ پسردوم شاه شجاع د

سربازان دوست دليری زياد نشان داده، قطعۀ دوم سواره . حمله ميکنند
 نفری افغانھا تحت 80منظم بنگال متزلزل شده ودرمقابل يک دسته 

فرماندھی امير فرارنموده که آنھا را دروھله اول شکستانده وبعدا با پياده 
ن تحميل را باmيشا) بخصوص افسران(بجنگ پرداخته وضايعات زيادی 

جنگ اين روزبنفع دوست محمد بوده وارتش انگليس به شکست . ميکند
کامل مواجه ميشد اگرآنھا جنگ را روز بعد شروع ميکردند، اما چون 

پيروزی مشکوک است، آنھا مصمم به پيروزی با طf ميشوند؛ اجنتھای 
آنھا داخل قرارگاه امير شده وچنان بخوبی وبسرعت مانورميکنند که 

ط ميتواند با چند نفر دmور که باو وفادارميماند ازمرگ توسط اميرفق
دوست محمد بعدا به . سربازان ياغی خويش با فرار سريع نجات يابد

کوھھا عقب نشينی کرده وبرای مدتی درآنجا آواره وسرگردان ميماند؛ 
طرفداران او بتدريج توسط رشوۀ انگليسھا وھم ازترس زمستان سخت 

دوست محمد درآخرکامf . بخانه ھای خود برميگردندکوھھا ازاوبريده و
تنھا مانده وتا اندازه زيادی از محروميت وشدت موسم رنج ميبرد؛ اما 

 او خود را مورد شکارافغان ھای ميبيند که –تمام موضوع اين نيست 
اميدواراند پول زيادی دربدل تسليمی او به دشمنانش بدست آورند واين 

.فيصله نمايد که خود را دراختيارانگليسھا بگذاردباmخره باعث ميشود او  
 

 تقريبا بتنھائی بپای ديوارھای کابل رفته و با 1840 نومبر4اوبتاريخ 
ُاستفاده ازيک مfقات تصادفی با سرويليم مکناتن خود را تسليم اوميکند، 

دپلومات انگليسی . اوشمشيرخود را تسليم اونموده وخود را معرفی ميکند
دوست . برحسب احترام به اميرداده ويکجا به کابل برميگردندفورا آنرا 

محمد تا زمانيکه درکابل ميماند با عزت معامله گرديده وبعدا با زنانش به 
ھند فرستاده ميشود، جائيکه باومستمری داده شده وبطورمحتاطی توسط 
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اجنتھای سياسی کمپنی ھند شرقی محافظت ميشود؛ پسرانش که در 
.بزودی باو ميپيوندند) باستثنای اکبرخان(ه بودندافغانستان ماند  

 
توسط بخارائيان پس ازيک جنگ خونين } اکبرخان{ما گفتيم اين رئيس 

دربرگشت به بخارا اوتوسط فرمان نصرهللا . درقرشی اسيرگرفته ميشود
اما پس از . خان محبوس شده ومتعاقبا ازآمدن با پدرش ممانعت ميگردد

ندازۀ کم شده، موفق به فرارشده وبه شھرسبز فرارپدرش، نظارت اوتا ا
اما خان آن محل با ترس دادن پناھندگی باو با عين دmيل که مانع : ميرسد

اقامت پدرش گرديد، باو بدرقۀ دوسواره تا خلم ميدھد، جائيکه والی خلم 
.اين فراری را با چندين اقارب ديگرش که باوپيوسته بودند، ميپذيرد  

 
ت شديديکه باmی دوست محمد وجود دارد، با احترام با درنظرداشت نظار

وتوجه زياد توسط mرد اکلند معامله شده، ميخواھد برايش تصور روشن 
قدرت برتانيه درھند داده و او را بتمام زرادخانه، انبار مھمات، کارخانه 

اميربا ديدن تمام آنھا حيران مانده و پس . کشتی سازی وغيره کلکته ميبرد
وقتی آنھا ميخواستند با (عتقاد راسخ غالبا به پسرانش تکرارميکند ازآن با ا

آنھا شکست ناپذيربوده و شايد روزی آقای جھان "، )انگليس ھا بجنگند
پس ازچند ماه سکونت درکلکته، دوست محمد بعلت اقليم بنگال ". شوند

ه  متعاقبا باواجاز–مريض شده و اجازه مييابد با فاميلش درلوديانه بپيوندد 
داده ميشود درکوھھای زندگی کند که ھوای آن برای صحتش مطلوب 

.ميباشد  
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  درخواست شاه شجاع– 24فصل 
 

درخواست شاه شجاع برای تخليه انگليس، انکارآن، جعل اسناد، تحميل وزيرتوسط مھاجمين، 
جاع بمقابل انگليسھا، اقدامات غيرموجه او،  شکايات روسای افغان به شاه شجاع، توطئه شاه ش

عبدهللا خان رئيس توطئه، بی احتياطی انگليسھا، کاھش معاش روسا، شورش غلزيھا، مارش 
جنرال سيل بمقابل آنھا، عقب نشينی به جfل آباد، احساس امنيت درانگليسھا، طغيان وmيات، 

ضع بد دفاعی ُقيام کابل، حمله بخانه سربرنيس، کشتن آن افسر، راندن انگليس ھا ازشھر، مو
آنھا، غارت ذخايرکميساريت، مرگ عبدهللا خان، اعfم پادشاھی زمانشاه، ادامه جنگ، ضعف 

 ، تعليق اسلحه، بازگشت اکبرخان بکابل، دودلی انگليسھا، 44جنرال الفنستون، برخورد قطعۀ 
ر حوداث وmيات، ترک پfن عقب نشينی، شرمساری مکناتن، ترديد افغانھا، مfقات بين اکب

خان ومسکونين، کشتن مکناتن، ميجر پاتينگر، معاھده با اکبرخان، عقب نشينی انگليس، بی 
نقاب شدن اکبرخان، تسليمی گروگانھا باو، ازبين رفتن ارتش انگليس، محاصره جfل آباد 

.توسط اکبرخان، معامله بين شاه شجاع و زمان خان، کشتن شاه، خصايل او  

 
+ + + 

 
ت محمد، شاه شجاع فکرميکند انگليسھا انگيزۀ پس ازتسليمی اميردوس

ديگری برای طرد تخليه افغانستان نبايد داشته باشند، زيرا مدعی ديگری 
وجود ندارد که آرامش حکومت اورا برھم زند، باين علت برای باردوم 

خواستاراجرای معاھده ميشود؛ آنھا به بھانه ھای مخلتف اين تقاضا را رد 
يرعاقfنۀ ادامه ميدھند که تعداد زياد طرفداران نموده وبه اصfحات غ
ميتوان فرض کرد آنھا زحمت ميکشيدند تا نفوذ . خود را بيگانه ميسازند

خود را با اتخاذ تدابيرغلط ونادرست باھداف شان ازبين ببرند؛ آنھا ھمه 
روزه بنحوی دوستی خود را جريحه داروافغانھا را دلسرد ساخته وتوقع 

 عادات، رسوم وانديشه خود را که درطول سده ھا در بين داشتند افغان ھا
 درحقيقت آنھا تfش داشتند تا –شان بوجود آمده است فورا تغيربدھند 

.ايشان چنين کنند  
 

دريک قلمروی که جديدا اشغال و باmی آن حاکم جديدی تحميل شده، بايد 
 رابطه مخالفت لجوجانه موجود باشد؛ لذا عاقfنه ترين سياست عبارت از

و ) اگرممکن باشد(با مردم ازطريق مھربانی، فراموشی مسايل گذشته 
اما برتانويھا دقيقا . بيش ازھمه بخشندگی درمقابل تخطيھای جزئی ميباشد

.عکس آنرا درافغانستان انجام دادند  
 

دوست محمد پس ازفراربه بخارا با سرداران افغانی که بدور شاه شجاع 
ه داده وتمام نامه ھای ايشان را نگھداشته بوده بودند رابطۀ خود را ادام
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است که دريک کيسۀ کوچک درساحه جنگ پروانه يافت شده وبانگليس 
ھا داده ميشود، آنھا ازکشف آن سخن گفته وتھديد نمودند که ازآن بمقابل 

اما اين برخورد غير . روسای سازشکاروغيرمطيع حکومت کارميگيرند
رميآورد، زيرا سرداران که دشمن او بوده و محتاطانه نتيجه غيرمتوقع ببا

ازفرستادن بھند ميترسيدند، کناره گيری نموده وجھت جلوگيری از غافل 
گيری توسط اشغالگران بدورپيروان خود جمع شده وھميشه با محافظين 

آماده بجنگ خود درمنظرعامه ظاھرميشوند؛ اين روحيۀ جنگی تقريبا 
بعfوه، انگليس ھا از .  آنرا نداشتندچالشی به دشمنان بوده وجرات قبول

طريق جبران افراديکه اين نامه ھا را تحويل داده و محتويات آن در 
حقيقت ساخت توطئه گران ماھروحريص بوده است، کسانی را ناراض 

. حقيقتی که باmخره اثبات ميشود–ميسازند که تا آنوقت وفاداربآنھا بودند   
 

دردورنمودن افغانھا ازايشان وتقويه خود شاه شجاع ازاشتباھات انگليسھا 
استفاده ميکند؛ وزيراومf شاکرسردستۀ اين توطئه ھا بوده وتوجه اندکی 
برای نجات حمايه گران حاکم خود نميکند، طوريکه آنھا درچندين مورد 

ميتوانند تمايل دشمنانه اورا ثابت نموده وباmخره کناره گيری او را 
.خواستار ميشوند  

 
آخرين توان خود مقاومت ميکند، اما درآخرمجبورميشود وزير شاه تا 

منتخب ايشان را بپذيرد؛ نظام الدولت وزيرجديد که آقای خويش را 
بصورت شکلی مشوره ميدھد، کامf ھدايات واصله ازانگليس را تعقيب 

اين وزيررنجوربا دريافت اينکه توسط انگليسھا پشتيبانی ميشود، . ميکند
اذی را مرتکب شده ومقصرچندين اقدام ظالمانه ميشود؛ انواع چپاول واخ

بعضی ازآنھائيکه مورد غارت اوقرارميگيرند، شکايات خود را بحضور 
شاه تقديم ميکنند؛ اما شاه شجاع ميگويد او خودش يک برده بوده و چيزی 

ُسرويليايم ايم ناتن تائيد کنندۀ برخوردھای وزير نمی . ازدستش برنميآيد
اينکه خودش اورا وزيرساخته است، نميتواند فورا او را باشد؛ اما از

با اين نارضايتی ھا ونگرانيھا،  بزودی قضيۀ بزرگتری . برطرف سازد
.افزوده ميشود  

 
مديران کمپنی ھند شرقی با عادت قضاوت ارزش يک اشغال فقط بربنياد 

عوايد حاصله ازآن بعلت کسربودجه ايکه دراثرتھاجم افغانستان بوجود 
لذا آنھا فرمان ميدھند اقتصاد جدی در . ه است، بيشتردلسرد ميشوندآمد
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ارتش شاه رعايت شده واين ھدايات توسط افسران برتانوی دارای 
روسای که درسازشکاری حکومت عاقfنه . اطfعات اجرا ميگردد

برخورد ميکردند ازدريافت ھزينه کمکی محروم ميگردند؛ ھزينه کمک 
 مييابد، درعين زمانيکه منابع پولی افغانھا مورد به ديگران نيززياد کاھش

حمله قرارميگيرد يکتعداد روسای ھزاره و قزلباش مدارک تازه مطلوبيت 
.دريافت ميکنند که باعث تخريش بيش ازحد افغانھا ميشود  

 
سرداران درپايان سپتمبرمfقات نموده وشکايات خود را به شاه شجاع 

ت اوبحيث شاه فقط يک تصور بوده و تقديم ميکنند که جواب ميدھد قدر
اين گناه شماست که من "برايش ناممکن است عدالت نمايد وميافزايد، 

چنين پائين افتاده ام؛ شما مرا برای لذت انگليسھا ترک کرديد؛ اگردر بين 
شما يکمرد با روحيه وجود ميداشت بزودی مرا ازاينحالت شرمناک 

دربين سرداران موجود . ده نميمانداين کلمات بيھو". وابستگی نجات ميداد
يک رئيس پرتوان و ) شاخه بارکزی(دردربارش عبدهللا خان اچکزی 

اوبعد ازظھرھمانروزبطور . قاطع ايستاده شده وميگويد اين مرد اواست
مخفی درباغ قصربا شاه مfقات کرده ودرآنجا شورشی را برنامه ريزی 

. ن بتعويق انداخته بودميکند که بخاطرفرصت مناسب وارائه نتايج معي
ُبآنھم فيصله ميشود مرگ سربرنيس فورا اقدام شود؛ چون شاه زحمت بی 
پايان آن افسردرمورد پشتيبانی ازدوست محمد را دانسته، ازاومتنفر بوده 

ُوبسيارمشتاق است مانع مسکن اودردربارش شود، اگرسرناتن که عزيمت 
.شوداو برای مدتی برسرزبانھاست بايد کنارگذاشته   

 
عبدهللا خان پس ازترک نمودن شاه، يکتعداد سرداران را درخانه خود 

محمد عطاخان، سکندرخان، ميرافضل خان، عبدالصمد خان، : جمع ميکند
وعبدالسfم خان، تماما مربوط قبيله شاھی پوپلزی؛ ھمچنان سيدال خان 

اين (الکوزی، امين هللا خان لوگری و محمد حسين خان عرض بيگی 
برادر ھمان زن دوست محمد است که قبf با محمد عظيم خان سردار

از اين ازدواج پسری دارد بنام سلطان جان خان که تا اين . ازدواج کرد
روسای کابل وکندھاربطورمساويانه تfش . زمان در افغانستان نفوذ دارد

که با آنھا تمايل شاه را درجريان ) دارند تا اورا بطرف خود بکشانند
آنھا با تمام جزئيات موافقه کرده وسوگند ميخورند که قدرت : ميگذارد

اين سوگند درباmی يک صفحه . برتانيه در افغانستان را سرنگون سازند
اسراربطورناقص . قرآن نوشته شده وتوسط سرداران حاضرمھرميگردد
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ُنگھداشته شده وبزودی باطfع سردبليو ايم ناتن رسانيده ميشود که بآن 
يشود، ولی شديدا تحت اين تصورقرارميگيرد که ناممکن زياد ھشدار نم

اوحتی اجازه نميدھد قرآنی . است روسا بتوانند تدابير جدی اتخاذ کنند
ضبط شود که نامھای توطئه گران شناخته شود، شايد اين اقدام تعبيربه 

بنظراو تظاھربه بيتفاوتی کامل، بھترين نحوۀ اثبات : بزدلی ايشان ميکرد
است که برتانيه ازايشان نمی ترسد؛ اما برنيس کامf نظر به ناراضان 
لذا دوافسردارای قدرت خاص ھرگزباmی برنامه سالمی . مخالف دارد

موافقه نميکنند که برای منافع عمومی اتخاذ شده واين عدم تفاھم بين 
مسکونين و نماينده سياسی شايد علت اساسی سقوط برتانيه درافغانستان 

ت شک کرد اگر سه يا چھارتوطئه کننده اسيروبه ھند ناممکن اس. باشد
فرستاده ميشدند،اين توطئه ھا پايان مييافت؛ اما بعوض اتخاذ اين مسير 

نيرومند، ايم ناتن برای آنھا وقت کافی ميدھد تا به پختگی رسيده و 
خشمگين }کاھش کمک پولی{سرداران را با تدابيرنابھنگام اقتصادی

 طوفان بسيارنزديک را ببيند، کامf ازمشکfتی اگراونميتوانست. ميسازد
خبرداشت که ميتوانست برطرف سازد، يا کاھش درپرداخت سربازان 

افغان را اصfح ميکرد که توسط mرد اکلند فرمان داده شده بود؛ اما از 
وقتيکه اونامۀ نامزدی به مقام حاکم بمبئی را دريافت ميکند، ديگرھيچ 

ن نکرده و بدون تامل تمام ھزينه کمکی را اعتراضی به ھدايات مديرا
.کاھش ميدھد که زائد نشان داده شده است  

 
سرداران غلزی که گردنه ھای خيبروکوھھای بين کابل و جfل آباد را 

دراختيارداشته وآنھا را مطابق ميل خود بازيا بسته مينمودند، درآغاز 
 ھزارليره 4 =  ھزارروپيه40 اطfع مييابند که بايد بکاھش 1841اکتوبر

راضی شوند، فورا آنھا بيکبارگی بکابل ميشتابند تا انگيزه اين تغير را 
ُآنھا اوm نمايندۀ خويش را به سرناتن ميفرستند، او ايشان را به . دريابند

شاه شجاع راجع ميسازد که توسط اومغرورانه مرخص ميشوند واين امر 
يکتعداد آنھا را بطور بطوراعظمی آنھا را جريحه دارميسازد؛ اما شاه 

مخفيانه پذيرفته، داخل توطئه بمقابل حاميان خويش نموده واطمينان ميدھد 
.که درآينده منافع ايشان درنظر گرفته ميشود  

 
ُسرالکساندربرنيس بدون پيشبينی واقع بينانه عواقب اين سنگربنديھا، با 

ايشان تمام قدرت خود با آنھا مخالفت ميکند، باوجوديکه اودرممانعت 
موفق نميشود؛ عاقبت اينستکه وقتی سرداران غلزی بخانه ھای خود 
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برميگردند، طرفداران خود را آماده ساخته وارتباطات کوھھا را قطع 
.ميسازند  

 
ازطرف ديگرتوطئه کنندگان درکابل، ماموران سری بتمام وmيات افغان 

راض شده اند، ميفرستند تا قبايل را برای اغتشاش آماده سازند؛ آنھا که نا
ھشدارداده ميشوند که روسای آنھا به ھند تبعيد شده، شاه شجاع يک دست 
نشانده بوده وبزودی سرنگون ميشود ويوغ برتانيه که حاm جنبۀ حمايتی 

کوچيان فورا باين . دارد وقتی مطلقه شود بمراتب سنگينترخواھد بود
ھار و بين درخواست جواب داده، مسلح شده وارتباطات بين کابل وکند

جنرال سيل با يک قطعه فرستاده . کابل وجfل آباد را مسدود ميسازند
ميشود تا راه کابل وجfل آباد را بازنموده وباmی معبرھندوکش فشار 

 اکتوبرکابل را ترک گفته، درعين روز 11آورد؛ اين قوه کوچک بتاريخ 
. شودداخل کوھھا شده وبسياردورازتوقع با مقاومت ھولناک مواجه مي

وقتی سربازان برتانوی داخل اين منطقه دوزخی ميشوند، عقب گشت 
 روزدراين گردنه ھا خفه ميشوند، جائيکه ھرقدم 18نتوانسته ودرجريان 

درروزاول جنرال سيل زخمی شده و . مسيرآنھا مواجه با ستيزه است
 12از. فرماندھی را ترک نموده ويکچھارم قطعۀ اوبکلی نابود ميشود

 نومبر 2 ميل پيشروی کنند و در3.5ازان ميتوانند روزی فقط اکتوبرسرب
ازپای درآمده به گندمک درجانب ديگردره خورد کابل ميرسند؛ آنھا در 
اينجا چند روز استراحت کرده وبعدا بطرف جfل آباد حرکت ميکنند، 

توسط قبايل اغتشاشی بستوه آمده وپس ازرسيدن بآن شھردرداخل ديوار 
سربازان ھرگزدر ). فقط با تدارکات سه روزه(ميشوندھای آن پناھنده 

چنين وضع پرمخاطره قرارنداشتند؛ اما يک حادثه بسيارخوشايند بکمک 
ايشان ميآيد، زيرا کاروانھا برايشان ذخيره سه ماھه ازپشاورميآورد که 

آنھا ميتوانند مقاومت پرانرژی شورشيانی را مخالفت نمايند که درآن 
fک ميشوندباقيمانده ارتش ھ.  

 
اخبارتصادمات کوھيان با قطعۀ جنرال سيل بتاريخ اول نومبربه کابل 

.رسيده وعfمه نا آراميھای جدی ميباشد که دراين شھرآغازميشود  
 

قبايل اشغال نشده افغانستان فقط منتظرعfمۀ ميباشند که توسط خيبريان 
مام جنگ مذھبی که خونين ترين ت(برای قيام ھمزمان وآغازجنگ دينی 

ھندی ميباشند -آنھا با دقت ناظرسربازان برتانوی. داده شود) جنگھاست



 337 

که با بی احتياطی درچندين گارنيزيون کابل، غزنی، کfت غلزی، 
چاريکار، کندھار، جfل آباد وجاھای ديگر پراگنده اند؛ آنھا ميدانند که 

يل اين قطعات بآسانی ميتوانند قطع گرديده وھم ناممکن است تا ماه اپر
نيروھای تقويه ازھند بآنھا برسد، چون معبرکوھھا توسط برف مسدود 

 اجنت سياسی پراگنده درقلمرو، حتی يکی ھم کمترين 32ازجمله . ميشود
نشانه حالت تحريک عمومی را درک نميکنند؛ خود برنيس با اعتماد بيش 

از حد به بوميان کورشده و اولين کسی است که به حکومت ھند گذارش 
 روسای افغان صادقانه به شاه شجاع ارتباط داشته وارتش برتانوی ميدھد

ايم ناتن با عين فشارو با . ميتواند ازگارنيزيونھای خود بيرون کشيده شوند
ھمه درخواب مرگبارفرورفته وفقط با قتل : اطمينان بيشترچنين مينويسد

 کميشنرانگليسی درمرحله اول کوشش ميکند با. عام ماحول بيدارميشوند
غلزيھا گفتگو کند وآنھا را وادارسازد تا به وظايف خويش برگردند، البته 

 ھزارليره؛ اما آنھا ھرگونه فريب 10=  ھزار روپيه 100با تقديم پيشکش 
ديگررا رد کرده وبه جنگ با مھاجمين ادامه ميدھند که حمfت آنھا 

.بصورت عام ازطرف شب صورت ميگيرد  
 

 داده ميشود، عبدهللا خان رئيس توطئه گران بمجرديکه اشاره قيام درمنطقه
درکابل بدون پنھانکاری بيشتراھدافش بصورت آشکارميگويد او برنيس 

اين افسربا وجوديکه ھشدارداده .  روزآينده بقتل ميرساند8را درجريان 
ميشود باين تھديد ھا توجه ننموده وآنھا را mفزنی صرف ميخواند، اما با 

سرداران ناراحت شده واطfع مييابد که دريک افزايش گستاخی روزانه 
موقعيت جدی قراردارند؛ بعfوه، اوميبيند که برخورد عبدهللا خان با 

اين امرروشن ميسازد دامی بزرگی بدورايشان . بغاوت کوھھا رابطه دارد
حاm ديگرچيزی نمانده و بايد کشوررا ترک "تنيده شده واعfم ميکند، 

 يکی ازخدمه ھای خويش را بخانه 1841 نومبر2اوروزبعد بتاريخ ". کرد
عبدهللا خان فرستاده وازاوميخواھد که بنزدش بيايد، اما سردار با ظن 
اينکه برنيس اورا توقيف نموده و به ھند ميفرستد، تصورميکند لحظه 

اجرای پروژه وقيام آشکارفرارسيده است، چون او آمادگی خوبی گرفته 
 قاصد برنيس بوده، بعدا بدون ضياع وقت است؛ لذا اولين اقدام اوکشتن

بھمرای سيدال خان، سکندرخان، محمد عطا خان، عبدالسfم خان ، امين 
)  نفر يعنی ھسته طغيان130حدود (هللا خان وسايرپيروان وخدمه ھا 

.بخانه اوميروند  
 



 338 

آنھا درمسيرراه خود افسران وسربازان برتانوی درکوچه ھا را بقتل 
يق برنيس را قادرميسازد ازقتل عام خبرشده، دروازه ميرسانند؛ اين تعو

بزرگ بيرونی خانه خود را مسدود سازد، لذا شورشيان پس ازمدت 
اوفکرميکند به اردوگاه عقب . طوmنی ميتوانند معبری با قوه بگشايند

نشينی کند که سه ميل با شھرفاصله دارد، لذا با پوشيدن لباس افغانی 
ا افشا نسازد، اما فکرخود را تغيرداده ومی ميخواھد عقب نشينی خود ر

نه، من نميتوانم بزدmنه عمل نموده وبخاطرزندگی خودم، عزت "گويد، 
لذا اگرمن فرارکنم، افغانھا باورخواھند . وافتخارنام برتانيه را بخطراندازم

کرد که من ترسيده ام؛ نه، اعتبارقدرت من  صد مرتبه بد ترازمرگ از 
ا اين کلمات اودوباره يونيفورم خود را پوشيده ودر ب". بين خواھد رفت

موضع خود ميماند، اما قاصدان متعدد به ايم ناتن ميفرستد با تقاضای 
 عدد توپ باوفرستاده شود، چون اوفکرميکند با 2اينکه يک قطعۀ پياده و

اوراست بود، چون اگر . اين قوت ميتواند شورشيان را سرکوب سازد
 ھزارقزلباش، 10چه ھای کابل ظاھرميشدند، سربازان برتانوی درکو

ھزاره و پارسيوان بدوربرنيس جمع شده وازاو پشتيبانی مينمودند؛ اما با 
ديدن اينکه انگليسھا ابتکار را بدست نداشته وبا تشويش مقابله با افغانھا 

. که شايد بقيمت گرانی تمام شود، بحيث ناظران منفعل مبارزه باقی ميمانند
 فرستاده توسط افسرمحاصره شده ھرگزنرسيده وجمعيت مردم اما توپخانه

با برخورد دفاعی ساده جسورميشوند؛ باشندگان درتمام شھربپا خاسته و 
ازاين لحظه تکانۀ داده به شورش، . بزودی با مردم حومه يکجا ميگردند

کينه توزانه وغيرقابل مقاومت بوده وتمام مردم مثل يکنفربمقابل مھاجمين 
دکانداران، کسبه کاران و باقيمانده مردم خانه . يستاده ميشوندبيگانه ا

برنيس را محاصره ومورد حمله قرارداده، خود را فوق العاده کينه جو 
نشان داده، حالتی بوجود ميآيد که اوحاکم شھربوده واغلبا آنھا را با شدت 

د، مردم زياد تfش نمودند تا بداخل خانه او راه يابن. مجازات کرده باشد
 10که متشکل ازچند افسر، خدمه و)  نفر23بتعداد (ولی محاصره شدگان 

سربازمحلی اند با گوش ماندن به زمين و صدای شکستن ديوارھا ميدانند 
که حمله ازکدام جانب بوده و وقتی سوراخ ايجاد ميشود، باmی اولين نفر 

ظاھرشونده ازسوراخ فيرنموده واورا ميکشند؛ اين امرباعث تشويش 
ديگران وعقب نشينی آنھا شده وعمليات خويش را ازنقطه ديگری شروع 

 بعد ازظھرطول کشيده و افغانھا 2 صبح تا 8لذا دفاع ازساعت . ميکنند
چندين نفرازدست ميدھند که ميخواستند ازطريق مدخل وارد شوند؛ مواد 

منفلقه بمقابل دروازه بزرگ گذاشته شده وبا انفجارآن بطورکتلوی از 
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کسانيکه داخل بودند تا اينزمان . معبردويده وداخل خانه ميشوندطريق 
تمام مھمات خويش را خfص نموده، گلولۀ بچشم راست برنيس اصابت 

جسد او بعدا با شمشيرتوته وقطع شده ودرباغ : نموده وفورا جان ميدھد
.خانه اش انداخته ميشود  

  
ين ايشان برادراو  نفرفوق الذکر با برنيس نابود ميشوند که درب23تمام 

ليتنانت چارلزبرنيس و ليتنانت برادفوت نيزوجود داشتند؛ کپتان جانسن 
کپتان تريور با فاميل خود وچند . رئيس خزانه بطورمعجزه آسا فرارميکند
خانه اووبرنيس کامf سوختانده . افسرديگرنيزخود را به اردوگاه ميرسانند

. ميساريت غارت ميشوندشده، صندوق نظامی، خزانه و ذخايرتدارکات ک
اين جزئيات مرگ برنيس توسط محمد حسين خان کاشی بمن داده شد که (

). زخم برداشته بود26او. اويگانه فرد زندۀ قتل عام خانه برنيس است  
 

ُسرنات با شنيدن شورش دوقطعه تحت فرماندھی بريگدير شيلتون و 
رارگ تعدادی غيرمنظمھا تحت فرماندھی کپتان نيکول برای تسخي

اين حرکت يگانه تدبيری . باmحصار ميفرستد که مسکن شاه شجاع است
است که نماينده اتخاذ ميکند کامf بدون درنظرداشت وضع شھروتقاضا 

ھای صميمانه برنيس که پيامھای تکراری اواعfم کننده موقعيت بحرانی 
ه و اين اشتباه بزرگی ميباشد، زيرا تدارکات دربارکھا کم بود. او ميباشد

ذخاير اساسی درکابل ميباشد؛ مسکونين تصورميکنند يک گروه کوچک 
. برای دفاع آن کافی است، اما دودلی افسرفرمانده باعث تخليه آن ميشود

ديپوی ديگريکه شجاعانه دفاع ميشد، مورد حمله قرارگرفته وبا مشکfت 
بزرگ وضياع افراد بدست ميآيد که دارای تدارکات خوب بوده و مدت 

mنی تردوام ميکنندطو.  
 

اين فجايع نتيجه عدم دورانديشی وعلت تمام مصيبت ھای است که ارتش 
بدون شک اگرتدابيربزرگتری اتخاد ميگرديد، . برتانيه بآن مواجه ميگردد

پيروزی بزرگتربدست ميآمد، اما جنرال الفنستون که کھنسال وناتوان 
ی مسئوmنه را از شده، ازمدتھا قبل کيفيت ضروری برای چنان فرماندھ

دست داده است؛ قرارمعلوم اودروضع بيحالی قرارداشته و بطورعشرت 
طلبانه با رويه دفاعی خود راضی ميباشد، درحاليکه مطلقا ضروربود با 

رئيس ستاد ارتش نيزخود را نسبت به . وسايل کامf متفاوت اقدام ميکرد
اوقت بخاطرخطا ُفرمانده خويش شايسته تراثبات نکرده و سرناتن خيلی ن
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ھای بيشماری که مرتکب شده بود دست بعمل زده وچند ھزار ھموطن 
خويش را درخطرانداخته، کوشش ميکند با انرژی وقوت دفاعی بيشتر 

اما اين مساعی بيھوده بوده ومعلوم ميشود . اشتباھات خود را ترميم کند
و ھمه چيزفلج شده است؛ فرمانھای اومانند تقاضاھايش بطوربزدmنه 

غيرموثراجراشده، بعوض حصول کمترين بھبودی باعث فجايع تازه 
.ميشود  

 
پسرمرحوم نواب اسدهللا خان برادر ( نومبرزمان خان محمد زی 4بتاريخ 

که مالک ثروت ھنگفت بوده ومردم را با سخاوت زياد به ) دوست محمد
جانب خود جلب نموده، به کمک کاکايش نواب جبارخان وپسرکاکايش 

دوشخصيت با ) پسرامين خان برادراندردوست محمد(ين خان شمس الد
نفوذ، افغانھا را وادارميسازد تا او را بحيث شاه خود اعfم کنند واوخود 

اين رئيس در راس طرفدران خود . را با تمام شکوه شاھی آماده ميسازد
روزانه چند فير با انگليس ردوبدل ميکند که دراردوگاه خود محصوراند؛ 

که اوچند افسروسربازرا دربيرون قرارگاه دستگيروبقتل می با وجودي
دريکی از . رساند، درحمfت تکراری خويش به عقبگرد مواجه ميشود

اين حمfت، عبدهللا خان اچکزی موسس وتشويق کننده توطئه درپيشانی 
.خود گلوله خورده ودر دو روز وفات ميکند  

 
ب نشينی ميکند، زمان خان پس ازھرشکست، بدون مزاحمت به شھرعق

چون انگليسھا اورا تعقيب نميکنند که ميتوانستند بدون مشکfت اين کاررا 
انجام دھند؛ طوريکه آنھا خطاھای جدی مرتکب شده ومخازن تدارکات 

خود را بفاصله زياد ازاردوگاه مستقرساخته بودند، آنھا درآغازبايد انرژی 
نه ھای دورسازند که از بيشتربخرچ داده وتfش ميکردند افغانھا را ازخا

توسط يک قطعه ودو يا سه عدد توپ ميتوانستند . باmی آنھا حمله ميکردند
آنھا قبول ميکنند واين قدمی بود که آنھا سخت : آنھا را وادار به فرارسازند

افسران چند بارتقاضا ميکنند اما جنرال . ميترسيدند اگردشمن چنين ميکرد
يبيند که بايد خود را به تامين تدارکات با الفنستون رضائيت نداده وارتش م

 درواقعيت، برخورد جنرال –طf وھدايا ازطريق شورشيان تامين کند 
پس ازاينکه شاه شجاع وعبدهللا خان اغتشاش بمقابل . غيرقابل درک است

انگليس را ھماھنگ ميکنند، شاه شجاع بسياروابسته عبدهللا ميشود در 
سرداراچکزی وسايرتوطئه .  کناربزندحاليکه عبدهللا ميخواھد اورا

کنندگان خود را بسيارمغرورنشان داده، بحثھای تندی صورت گرفته و 
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نزديک است تفرقه بوجود آيد؛ بآنھم شاه شجاع آنقدربصيرنميباشد کشف 
کند که آنھا باوفقط منحيث يک وسيله ديده وبزودی اورا کنارميگذارند اگر 

، قيام خيبريھا نيزشاه را وادارميسازد ازبين رفتن حاميان او تحقق پذيرد
اواوm اجازه ميدھد برنيس کشته شود، در . خود را دردست آنھا قراردھد

صورتيکه ميتوانست اورا بسھولت نجات دھد، زيرا ارگ اوبا گارنيزيون 
يکھزارنفری مجھزبود؛ اما معلوم ميشود اواعتماد وھمدستی با او را از 

m معلوماتی است که اوازسردارمحمد عطا دست داده است، علت آن احتما
او بعدا فکرميکند ازروی احتياط بايد دروازه ھای . خان گرفته باشد

باmحصاررا دربرابرمردم بسته کند قبل ازاينکه مردم بآن برسند و کور 
کورانه باورميکند وقتی نظم برقرارشود، افغانھا اورا دوباره بحيث شاه 

ک باو خود داری کرده و اميدواراست باين اعfم خواھند کرد؛ لذا ازکم
او حتی اين را غلط فکر . وسيله ميتواند پشتيبانی مردمش را کمائی کند

ميکند وقتی بعضی سربازان انگليس دردروازه قلعه مسدود شده، باmی 
مردم فيرکرده وتوپخانه خود را بسوی شھرگشتانده بودند؛ اما اين يک 

ورشيان درختھای باغش را با توپھا قطع مسئله بسيارمتفاوت است وقتی ش
بعدا شاه التماس : کرده يا وقتی طرفداران زمانخان بساحه نزديک ميشوند

چندين افسر برتانوی . ميکند تيزترين ودوامدارترين آتش ممکن فيرگردد
که برايشان خيانت شاه شجاع ھويدا شده، پيشنھاد ميکند ارتش بايد ارگ 

کون است، چون آنھا بعدا ميتوانند شھررا را تسخيرکنند که اودرآن مس
. دراختيارداشته وميتوانند با تھديد تخريب آن، ذخيره وتدارکات تامين کنند
اين پfن توسط ايم ناتن پشتيبانی ميشود اما جنرال الفنستون آنرا رد می 

کند، دليل اواينستکه دلسردی دربين سربازان اجرای آنرا ناممکن ميسازد؛ 
خالفت مستقيم با اين مشوره عمل کرده و فرمان ميدھد درحقيقت اودرم

قطعۀ که به باmحصارفرستاده شده به قرارگاه برگردد وقتی شورش آغاز 
پس ازاين، باوجوديکه تقويه شده بود، جنرال تمام اعتماد بنفس . شده است

را برای ھرھدف مفيد ازدست ميدھد؛ اودرآغاز از پيروزی نوميد شده، با 
: ی که نتيجه يک نظرثابت است، تا بآخرمنتظر ميماندناکاری وسرد

سربازان نيزبا پيروی ازرئيس شان بيروحيه شده وتمام انرژی خود را 
سربازان برتانوی ثابت ميسازند که دراروپا از نگاه . ازدست ميدھند

او : شجاعت درمقام دوم قراردارند؛ اما اين تحت شرايط معينی است
ير وھزاران محرک ديگرخود را داشته باشد بايست جيره مکلمل، عرق، ب

.که تھيه آنھا دلسردی و دودلی ببارميآورد  
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چنين است شرايط ووضع قوت ھا درکابل، ولی بايد برخورد ضعيف و 
 را بآن تخصيص داد،  وقتی توسط 37 و ان آی 44بزدmنه ايچ ايم 

شورشيان دريک قرارگاه کوچک خندقی درباmی برآمدگی مورد حمله 
ارميگيرند که ارگ را حمايت ميکند؛ آنھا مقاومت نشان نداده، مساعی قر

بريگديرشيلتون برای تحريک شان بيفايده بوده، سواره و پياده با بينظمی 
بزرگی فرارنموده وبه اردوگاه ميآيند، اما توسط افغانھا دنبال شده وشايد 

خله آنروزميتوانستند موضع دشمن خود را تسخير کنند، اما بعلت مدا
ُشورشيان سردارعثمان خان اسحاقزی دراثر يک معاھده خاص با سرايم 

پس ازاين . ناتن چند روزنسبتا آرام برای سربازان انگليسی فراھم ميشود
 ان آی که درباmحصارمستقر است بيرون رفته وشاه 54آزمايش قطعۀ 

.شجاع به منابع خودش گذاشته ميشود  
 

دوست محمد پس ازفرار ازبخارا به قبf متذکرشديم محمد اکبرخان پسر
با عدم تامين کمک ازميرولی بخاطرنگھداری سربازان . خلم ميرسد

قديمی پدرش که با اودرتبعيد يکجا شده بودند، تصميم ميگيرد به پارس 
برود، جائيکه کاکاھايش، سرداران کندھارتوسط محمد شاه خوب پذيرفته 

سبت بايشان نخواھد کرد؛ شده واميدواراست آنشاه چيزی کمتری برايش ن
درحقيقت اودرمسيرراه آنجا ونزديک بلخ ازشورش کابل خبرشده، مسير 

روزنامه ھا و يکتعداد ( نومبربه کابل ميرسد25خود را تغيرداده وبتاريخ 
نشريات بارتباط اين شورش نوشتند، ازاينکه بنياد آن چه بوده من نميدانم، 

رگشته، توسط حکومت روسيه که اکبرخان با يکھزارسوارتاتاربکابل ب
 سوارافغان 12زيرا اوبا . فرستاده شده، اما اين ادعا کامf نادرست است

مجھزبا بدترين اسلحه آمده وکمکی ازروسھا بدست نياورده وآنھا ازھر 
جائيکه ھمه چيز .) گونه مداخله مادی بنفع اشغالشدگان خودداری کردند

زمانخان بحيث شاه اعfم دربزرگتريی گيجی قرارداشته و پسرکاکايش 
باوجود آزردگی با او، اکبرخان مجبورميشود تا انتخاب اورا . شده است

برسميت بشناسد، اما فقط با اراده مخفی که دراولين فرصت آنرا سرنگون 
سازد، چنين است اختfف نظرومنافع دربين افغانھا دراينوقت، بآنھم اوبا 

ی ايجاد نموده وبزودی کمترين مشکلی درظرف چند روز يک دستۀ قو
.برتمام روسای ديگرغلبه حاصل ميکند  

 
تعداد زياد افسران برتانوی با درنظرداشت عمليات نظامی و پيش بينی 
نتيجه که دراثرضعيفی وبی ظرفيتی جنرال الفنستون بوجود ميآيد، باين 
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نظرميباشند که موضوع تخليه باساس مذاکره با تمام روسای با نفوذ کابل 
رنظرداشت تفوق يکی برديگری که خاصيت ايشان است صورت وبدون د

ُبرای چند روز سرايم ناتن اين مشوره را رد ميکند؛ اما معلومات . گيرد
فاجعه بارازگارنيزيون ھای دورافتاده باعث ميشود تا ازتدابيرمنفعل 

. صرفنظر نمايد، چون ضايعت انگليسھا ازھرجھت مورد دلسوزی ميباشد
تحت فرماندھی کلونل پالمرفرمان داده ميشود به کابل بسربازان درغزنی 

باوجوديکه آنھا : بيايند، اما موفق نشده و به ارگ عقب نشينی ميکنند
بريگاد ليتنانت کلونل ايم mرين که ايم ناتن از . بسيارخوب مجھزبودند

کندھار بکمک کابل فراميخواند، بعلت عمق برف وموجوديت شورشيان 
اين قطعه تا غزنی پيش ميآيد؛ اما درآنجا . يافتددرھرنقطه، بتعويق م

مجبورميشود عقبگرد نموده و پس ازگذاشتن يک گارنيزيون درکfت 
ازطرف ديگر، . غلزی با تدارکات يکساله، دوباره به کندھاربرميگردند

 نفرترک کرده درراه توسط شورشيان 130کپتان وود برن که غزنی را با 
 5 يا 4دراينجا توسط . به ھا پناھنده ميشودبستوه آمده، دريکتعداد مخرو

ھزارافغان محاصره ميشوند، اوقطعه را بدوبخش تقسيم ميکند، يکی تحت 
فرماندھی خودش وديگری تحت فرماندھی يک افسربومی؛ اوبا تمام افراد 
خود دليرانه يورش نموده وازبين ميروند؛ بخش دوم تfش ميکند برگردد، 

افسرديگرانگليسی، کپتان .  به فرارميشود سربازمحلی موفق5اما فقط 
 4 يا 3 نفردريک قلعه محاصره شده، چندين روزبمقابل 250فيريزبا 

ھزارافغان دفاع نموده وکوشش ميکند راه خود را ازطريق دشمن بازکند 
که مسئله آسانی نميباشد، چون خانم وخواھراوھمرايش است، زنان در 

مرکزقرارداده شده وپس ازيک عقب دوسواره محلی محکم بسته شده ودر
تصادم ھولناک، دسته کوچک به قلعه ديگررسيده وازآنجا بکمک 

.رھنمايان، راه خود را به پشاوربازميکنند  
 

اولين مفکوره ايم ناتن با شنيدن اين فجايع اينستکه قوتھای خود را از 
طريق خيبرعبورداده وبا جنرال سيل درجfل آباد بپيوندد که مستحکم 

است؛ اما مشوره ھای عاقfنه ترغالب شده واين پروژه غيرعملی ساخته 
اين برنامه کامf غيرعملی ميباشد بعلت خصلت اراضی . صرفنظرميشود

واحساس نادرست قبايل که درتمام معبرمسلح بوده وبرف عميق که باعث 
مشکfت زيادی شده وقطعۀ سيل بآن مواجه ميگشت، اگرفرمان داده ميشد 

لذا پfن عقب نشينی توسط ايم ناتن ترک گفته . fقات کندکه با ايشان م
متعاقبا درتطابق با نظرات عمومی، او کپتان mرينس و تريوور . ميشود
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را با چند افسرديگرميفرستد تا مقدمه صلح با افغانھا را مذاکره نمايد که 
بطورمطلوب پذيرفته ميشود؛ اين امرباعث ميشود ايم ناتن بطور مستقيم با 

ا وبخصوص محمد اکبرخان ارتباط گرفته وکميشنرانگليس پيشنھاد روس
اين موضوع توسط ايشان پذيرفته شده .  مادۀ را ميکند12عقد يک معاھده 

ودرچند کنفرانس بعدی، تعداد زياد سردارانی که خواھان برقراری 
آرامش اند، اصرارداشتند که شرايط تخليه بايد بطورقطعی و فوری عملی 

تن با درک اينکه محمد اکبرخان دربين ايشان قدرتمند معلوم ايم نا. شود
شده وبيشترمتمايل به مذاکره است، ترجيح ميدھد با او معامله کند، با 

وجوديکه خوب ميداند اين رئيس ھرروزبا شورشيان يکجا شده وباmی 
اما اکبراطمينان ميدھد او بخاطری چنين . سربازان اردوگاه حمله ميکند

منی سايرسرداران با خود را کم سازد، چون آنھا ميخواھند ميکند که دش
اورا درچشم مردم بحيث خاين تبليغ نمايند، باينترتيب اودربدست آوردن 

.اعتماد کميشنرموفق شده وتفاھم دوستانه خوب بين شان برقرارميشود  
 

آيا محمد اکبرراست ميگفت که به انگليس وفاداراست وحتی وعده ميدھد 
نيس را تسليم کند؟ اين مشکوک است، چون احتمال ندارد او که قاتfن بر

کسانی را فراموش کند که ويرانی خانه اش توسط آنھائی صورت گرفت 
آيا پدرش، رئيس خانواده اش، امير . که برايشان ابرازفداکاری نموده بود

دوست محمد ھنوز درھند محبوس نبود؟ ناممکن است انکارکرد که موقف 
مآوراست، چون مجبوربود با مھاجمين کشورش سازش اکبرخان بسيارشر

کند تا اميدی برای رھائی پدرش داشته وآنرا ميتوانست فقط با خطر بد 
زمان . گمانی ھموطنانش انجام دھد که بسيارمايل نبودند باواعتماد کنند

خان پسرکاکايش ميداند که برگشت دوست محمد تمام چوکاتی را درھم 
اmی آن استواربوده و لذا ازھيچ وسيلۀ برای ميشکند که تخت شاھی اوب

دورساختن افغانھا ازمحمد اکبرخان دريغ نميورزد؛ اوشايد موفق ميشد 
اگر محمد اکبربخاطرنجات زندگی خودش، شيوه برخورد فعالی اتخاذ 
نميکرد که وفاداری اوباشکال مختلف توسط کسانی قدردانی ميشد که 

 روسا بطورآشکاربا پسرامير تعداد زياد. موضوع را درنظرداشتند
 دسمبراورا سرزنش ميکنند که با انگليس معامله 22منازعه داشته ودر 

. نموده که برای آنھا ناشناس بوده وآنھا را فدای جاه طلبی خود کرده است
اودرمقابل اين اتھامات با انرژی ازخود دفاع ميکند، اما نميتواند مخالفين 

ن سوگند نميخورد که فردا کميشنرانگليس خود را قناعت دھد، اگراوبه قرآ
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را بشکل گروگان يا جسد بکابل بياورد اورا درھمانجا توته و پارچه 
.ميکردند  

 
افغانھای که درحوادث غمگينانۀ پايان اشغال کابل توسط برتانيه سھم 

داشتند، بصورت عام متيقين اند که دريکی ازمذاکرات با محمد اکبرخان، 
ميدھد که پدرش را درمدت يکماه باوميسپارد؛ اما ايم ناتن رسما وعده 

اين حقيقت تا اندازۀ . وقت پوره ميشود ولی اميرھنوزدرھند اسيراست
زيادی اکبرخان را خشمگين ساخته ومجبورميشود تا شرايط تخليه را 

دقيقترسازد؛ مذاکرات متعددی بدون نتيجه پايان يافته وناگوارترميشود، 
کينرازقرارگاه افغانھا به قرارگاه انگليسھا  دسمبرکپتان س24 بر23شب 

آمده وخواستارمذاکره جديدی با ايم ناتن ازجانب اکبرخان برای عقد يک 
 1841دعوت پذيرفته شده ونماينده درروزکريسميس. معاھده معين ميباشد

ھمراه با کپتان mرينس، تريوور و ايم کينزی به ميعاد گاه ميآيند؛ مfقات 
 سواره افغان قبf درکمين 16ام ميشود که درپھلوی آن درنزديکی پلی انج

اکبرخان کميشنررا با سرزنشھای خشن ميپذيرد مبنی بر . گذاشته شده اند
اينکه آزادی پدرش وتخليه کابل را اينقدرطوmنی و بتعويق انداخته است؛ 
اوھمچنان اعfم ميکند سfحھا، مھمات وگروگانھا ھيچوقت باوتسليم داده 

حاليکه ھمه چيزبشمول گاوان ضروری برای انتقال محموله نشده، در
من درتبادله "اوميگويد، . ارتش آماده است تا دراختيارايم ناتن گذاشته شود

خود فقط تعويق و دوروئی يافتم؛ جنرال سيل بعوض تخليه جfل آباد 
طوری که موافقه شد با انرژی بيشترازھميشه خود را تجھيزواستحکام 

ميشنربرتانيه بطوربيھوده، تمايل خوب ووفادارانه خود را ک". نموده است
ُاوميگويد سرايم : ابرازميدارد؛ اما محمد اکبربه ھيچ چيزی گوش نميدھد

ناتن تا امروزوعده ھای خويش را به تاخيرانداخته، لذا او و رفقايش بايد 
لذا او . منحيث اسيرگرفته شود تا تمام شرايط قبf فيصله شده تحقق يابد

ُزوی سرويليام را گرفته وميخواھد اورا بکابل بياورد، اما نماينده با
اکبر ". بھتراست بميرم تا تو را دنبال کنم"مقاومت نموده وفرياد ميکند، 

خان فورا تفنگچه خود را کشيده و برسينه او فير ميکند، مرمی دومی او 
وزقبل تفنگچه ايکه محمد اکبراستعمال ميکند چند ر. را نقش زمين ميسازد

کپتان تريوورکه بفاصله . ُتوسط خود سرويليام برايش تحفه داده شده بود
دورتری قراردارد، با ديدن اولين حرکت دشمنانه قاتل، فورا پياده شده و 
. بکمک رئيس خود ميشتابد، اما توسط فيرمرمی يک افغان کشته ميشود

 اسپھای کپتان mرينس و ايم کينزی دستگير و لخت ساخته شده ودرباmی
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دورئيس بسته ميشوند که مشکfت زيادی درنجات آنھا توسط پيروان 
آتشين خويش داشتند؛ آنھا متعاقبا دريک قلعه محبوس شده ولی پس ازچند 

کلۀ ايم ناتن درنوک يک نيزه ھمراه با عينکھای سبزکه . روزآزاد ميشوند
ا ھمراه با عادت پوشيدن آنرا داشت دربازارھا گردانده ميشود؛ متعاقبا آنر

جسد اووکپتان تريووردرباmی برج يک نقطه گرد دربازارآويزان ميکنند 
اجساد سه روزدرآنجا باقی مانده و بعدا در : که بنام چارسو ناميده ميشود

.يک چاه خشک انداخته ميشود  
 

پس ازمرگ ايم ناتن ھدايت اموربه ميجرپاتينگرسپرده ميشود که مدافع 
او با ترک آنشھربه کابل آمده و حاکم . ھرات درسال قبل بوده است

چاريکار و استالف تعين شده است، دوشھرکوچک واقع درکوھھای شمال 
گارنيزيون که در ).  ميل ازکابل وحدود سه ميل ازھمديگر21(کابل 

اختياراو بود، پس ازيک دفاع دليرانه غلبه مييابد که تقريبا ھمزمان با 
 وجوديکه توسط مرمی در ران شورش کابل است، اما ميجرپاتينگربا

زخمی شده، موفق ميشود معجزه آسا فرارنموده وبه خانه برنيس برسد که 
اوازاين حادثه بيخبرميباشد، اما با . قبل ازاو غارت وچپاول شده است

رسيدن بآنجا آثارفاجعه ھنوزتازه بوده واو خود را در دود ويرانه ھا ودر 
نھا بکمک بخت و اسپ عالی اش بين شورشيان تنھا مييابد که ازدست آ

. يکبارديگرنجات يافته وبحالت ازپا درآمده به اردوگاه برتانيه ميرسد
ميجرپاتينگرھنوز از زخم پايش بھبود نيافته که وظيفه سنگين ھدايت امور 

با وجود نتيجه اعتماد اندوھناک ايم ناتن به . سياسی کابل به دوش اوميافتد
ازھم ميجرپاتينگرمسيربھتری نسبت به محمد اکبر و وضع بسيارسخت، ب

تجديد مذاکره با سرداران ندارد؛ اما روسای ديگرافغان که ميخواستند 
مانع تمرکزقدرت دردست پسراميرشوند، با سھم گرفتن درمعاھدۀ اصرار 

آنھا مجموعۀ تصويب . ميکنند که موجب بيرون راندن انگليس ميشود
ت که به ايم ناتن سپرده شده بود، ميکنند که مواد آن تقريبا ھمان چيزی اس

مواد عمدۀ آن تخليه جfل آباد توسط بريگاد سيل و رھائی دوست محمد 
است؛ اما اينزمان موافقه ميشود انگليس سfح خود را نگھداشته وبايد از 

طريق خيبرتوسط بدرقه افغانھا وتحت فرماندھی اکبرخان تا پشاور 
ارشدن درخود خواھی وعقيم اکبرخان باوجود جريحه د. ھمراھی شوند

شدن در نظرات جاه طلبانه اش که نميتواند با مھاجمين بطورانفرادی 
 افسر 28تا اينزمان . معامله کند، عfقۀ ندارد که بدرقۀ فوری آماده سازد

 ھزارجسد افراد وحيوانات ھوای 10ھندی بقتل رسانيده ميشود؛ -انگليسی
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ده ارتش ميباشد که بعلت  ھزارافراد زن5شھررا آلوده وباعث عذاب 
سردی بسيار .  ھزار شورشی خسته شده اند40مقاومت دوماھه بمقابل 

 fشديد شده، مواد سوخت، تدارکات ومھمات تمام گرديده وسربازان کام
دلسرد و بيروحيه شده اند، ميجر پاتينگرفکرميکند انتظاربيشتربرای بدرقه 

ری ازبين دشمن را وعده شده مصلحت نبوده وتصميم حرکت سريع ناچا
.  فرمان عقب نشينی صادرميکند1842 جنوری 5ميگيرد؛ باينترتيب اودر  

 
 روزه وتحمل 67بروزپنجشنبه ششم جنوری پس ازيک محاصره دوامدار

ظالمانه ترين محروميتھا، ارتش تحت فرماندھی جنرال الفنستون، با 
يکند شرايط اھانت آميزقرارگاه کابل را ترک کرده ودرمسيری حرکت م

قوتھا ھنوزاردوگاه را کامf ترک نکرده . که عمق برف يک فت ميباشد
که محافظين عقبی آنھا توسط افغانھا موردحمله قرارميگيرند؛ يک افسر 

 سواره بومی بنام ھارديمين وتعداد افراد او دراين حمله کشته شده 5قطعۀ 
 آسمان صاف و بسيارسرد.  ميل مارش ميکند5وارتش دراين روزفقط 

بوده، وقتی آنھا به زمين خيمه گاه ميرسند، سربازان بايد برف را پاک 
کنند قبل ازاينکه بتوانند بدن خسته خويش را باmی زمين يخ  بگذارند؛ 

کمبود تدارکات نيزبا اين مصايب افزود شده وقبل ازصبح چند صد مرد و 
.زن ازسردی و گرسنگی ميميرند  

 
ار مارش نموده واسکورت افغان بروزھفتم جنوری قطعات بسوی باريخ

که اکبرخان وعده کرده تا عقب نشينی را حمايه کند، بتعداد زياد ولی 
بصورت دشمنانه ظاھرميشوند؛ محافظين عقبی دراين روز با چندين 
ازاين . برخورد خونين خسته شده ودشمن سه توپ کوھی را با خود ميبرند

ای افغانھا دارند، احساس لحظه ببعد انگليسھا که اعتماد کمی به وعده ھ
ميکنند شايد ھرگزبه جfل آباد نرسند، مگربا جنگ نمودن درھر قدم و 

. خيمه زدن درمدخل گردنه که نسبت به شب اول، وحشتناکترميباشد
آنھائيکه تا دميدن صبح زنده ماندند، روی زمين را پوشيده با اجساد می 

د تا خود را گرم نمايند يابند؛ سربازان گيج محلی کاmی خود را ميسوزانن
وسربازان برتانوی با غرق شدن درسردی وگرسنگی قدرت انتقال سfح 

ھولناکترين بينظمی درجمعيت يخ زده و گرسنه : خويش را ندارند
حکمفرما شده وآنھائيکه ھرچيزقيمت بھا با خود گرفته بودند مجبور 

.ميشوند آنرا رھا کنند  
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ارتفاعات ماحول .  پيشروی کنددرصبح ھشتم، قطعات نميتواند يکقدم
توسط دشمنان اشغال شده که آتش خود را درجريان شب معطل نموده وبا 

دراينحالت مجبوريت نھائی، انگليسھا . طلوع آفتاب آنرا ازسرميگيرند
مجبورميشوند داخل گفتگوی دونفری با محمد اکبرخان شوند که قرار 

 ھمدردی زياد نشان معلوم دريک برآمدگی نزديک خيمه زده ودرحاليکه
اوميجرپاتينگررا بخاطرشتاب در . ميدھد، ميخواھد که ايشان باورکنند

ترک کابل وبدون انتظاربه بدرقه وحمايه ارتش مfمت نموده وميافزايد او 
به تنھائی دربين روسای افغان قدرت اين را داشت تا مانع حمfت ايشان 

کنترول کند بشرطيکه شود، اوپيشنھاد ميکند که ميتواند شورشيان را 
انگليسھا راضی شوند گروگانھای بدھند که ازتيزين پيش نروند تا زمانيکه 

معلوم بود که سرداراز اتصال . قطعۀ سيل جfل آباد را تخليه نکرده است
دوقطعه درمحلی که مستحکم ومجھزاست ترسيده وميداند که آنھا ميتوانند 

. د تا حمfت را تجديد کنندزمستان را درامنيت بسربرده ومنتظربھارشون
 mگروگان تقاضا ميکند، 6لذا جھت اطمينان به مذاکرات صادقانه، اواو 

. اما متعاقبا با ميجرپاتينگر و کپتان mرينس  و ايم کينزی راضی ميگردد
بمجرديکه آنھا دراختيارش قرارداده ميشود، سربازان بطرف برآمدگی 

م جوانب بدون درنظرداشت مشھورخورد کابل پيش ميروند، اما ازتما
معاھده ايکه ھم اکنون عقد نموده بودند، مورد حمله قرارگرفته و اين 

روزنقطه اوج بدبختی ايشان ميباشد؛ صحنه ھای قصابی وبيرحمی 
ظالمانه درھرقدم تجديد شده، قطعات با آتش دشمنان غيرمرئی شکسته 

مرمی، آنھا مجبور با کاھش . شده ودرآخرتوپھا را به افغانھا تسليم ميکنند
ميشوند با سرنيزه دشمنان سنگرگرفته درپشت سنگھا و تجھيزشده با 

مھمات بجنگند درحاليکه زنان واطفال سپوخته ازسردی، آواره وپريشان 
محمد اکبرخان ھيچ . دربين آتش سربازان غيرمنظم سرگردان ميباشند

، غازی فرمانی باmی افرادش ندارد، چون آنھا جھاد مقدس اعfم کرده
شده وافراط آنھا ھيچ مرزی را نميشناسد؛ احساس انتقام يعنی انجام آن 
چيزيکه پيش خدا خوب است و باmترازھمه اميد غنايم کامf ايشان را 

دربرابرفرمان يا التماس کروکورساخته است؛ آنھا بدون ھرگونه رحم يا 
غوطه ترحم وبی پروا ازھرگونه نظم يا انظباط، خود را درخون وغارت 

.مينمودند  
 

درروزنھم جنوری، اکبرخان ميپذيرد که اوقدرتی درمھارکردن اين 
غازيان ندارد، کسانيکه صحنه ھای روزقبل را با غضب بيشتر تجديد 
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نموده وطوفانی که باmی سربازان رنجوربرای سه روزمتوالی جاری 
ارتش بقايای . است با يکی ازھولناکترين فجايع نظامی تاريخ بپايان ميرسد

ازپا افتيده با مارش اجباری و سردی، کمبود غذا ومواد سوخت وانواع 
عذاب دردناک، ديگرقدرت دفاع خود را نداشته وتوسط دشمنان بيرحم 

ازجمله ) داکتربرايدن(فقط سه نفربومی و يک اروپائی . قتل عام ميشوند
خی که زندگی خود را دراين سf( ھزارنفر وتعداد زياد پيروان قرارگاه 5

قرارمعلوم اکبرخان با دلسوزی در . به جfل آباد ميرسند) ازدست دادند
مورد نحوۀ برخورد سربازان خود وعدم کنترول ايشان، دراوج اين 

تراژيدی خونين برای زنان انگليسی پناگاه ابرازنموده ووعده حمايه آنھا 
را بقيمت زندگی خودش ميدھد؛ اين پيشکش توسط تعداد زيادی قبول 

د که دربين ايشان خانم سيل، خانم ناتن، خانم اندرسن، خانم ريد و ميشو
.خانم مينوارينگ قرارداشته وبشکل خوبی معامله ميشوند  

 
اکبرخان درقرارگاه خود گروگانھای داده شده باو را نگھميدارد که دربين 
ايشان جنرال الفنستون، بريگادير شيلتون، کپتان جانسن ويکتعداد افسران 

داشته و دو روزدراين زمين مرگبار منتظرتخليه جfل آباد ديگرقرار
توسط جنرال سيل ميباشند که برايش يک نقل معاھده عقد شده بين خودش 

اما جنرال سيل آنرا رسما رد کرده . وميجرايلدرد پاتينگرفرستاده ميشود
وميگويد نميتواند اين محل را بدون فرمان گورنرجنرال ھند ترک گويد؛ 

بخت است که چنين فيصله ميکند، چون افغانھا پfن گرفته اوبسيارخوش
.بودند تا سپاه اورا نيزتا آخرين نفرنابود سازند  

 
پس ازفاجعۀ خورد کابل، محمد اکبرخان اسيران خويش را به تيزين و 
جگدلک وبعدا به تيگری يک شھرک مستحکم واقع دروادی حاصلخيز 

يم ميگيرد آنھا را به جfل آباد لغمان انتقال داده و پس ازترديد زياد تصم
يک قلعه بزرگ وجديدا ساخته شده درانجام (تسليم ننموده و به بودی آباد 

دريازدھم آنھا را به زينده انتقال داده وتحت رياست .ميفرستد) عليای وادی
مرگ جنرال الفنستون بعلت عوامل طبيعی در . محمد شاه خان قرارميدھد

 جسد را با بدرقه به جfل آباد ميفرستد؛ اما  اپريل رخ داده و اکبرخان23
غازيان درراه با آن برخورد نموده، محافظين را مورد حمله قرارداده، 
پراگنده ساخته، جسد را ازتابوت بيرون نموده، لخت ساخته وسنگباران 

.ميکنند  
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قتل عام خورد کابل قدرت ونفوذ محمد اکبررا بسيارافزايش داده وروزانه 
فزايش مييابد؛ غازيان درھمه جا به درخواست اوجواب داده طرفدارانش ا

وسواره غيرمنظمی که درخدمت انگليس قرارداشتند نيزفرارنموده و باو 
 ھزارنفررسيده و با آنھا جfل آباد را 8 يا 7بعدا ارتش او به . ميپيوندند

محاصره ميکند، چون متيقين است که جنرال سيل آنجا را مطابق معاھده 
اين افسردلير خود را درخندقی با دوقطعه برای مدت بيش . کندترک نمي

ازدوماه و زندگی با نيم جيره محصورنموده ومصمم است اين محل را تا 
. جfل آباد درغرب پشاورودردھانه خيبر قراردارد. آخرين نفرنگھدارد
 ھزارباشنده است، اما درزمستان باشندگان آن بحدود 2درتابستان دارای 

رميرسد، چون شدت موسم درکوھھا باشندگان را مجبور می  ھزارنف20
سازد تا درشھر پناه گزين شوند؛ جنرال سيل دراين موسم بآنجا آمده و 

مجبوراست برای امنيت قطعه خود قدم ھای بردارد تا مانع افزايش نفوس 
تمام مساعی اکبرخان جھت بيرون راندن اين جنرال دلير بی . شھرشود

وفقيت، بسيارنزديک بود زندگی خود را به علت بد اثر مانده وبعوض م
تفنگ رئيس محمد عثمان خان اسحاقزی . قسمتی يا خيانت ازدست بدھد

تصادفا فيرنموده ) اولين سردارشورشی که با ايم ناتن معاھده عقد ميکند(
  ومرمی به بازوی اکبر خان اصابت ميکند، اما – چنين است اظھاراو –

 حمله قصدی بوده و عثمان خان توسط انگليس اکبرخان وانمود ميسازد
.لذا او را بمرگ محکوم ميکند: رشوه داده شده تا اورا بقتل برساند  

 
وقتی اکبرخان مصروف محاصره جنرال سيل درجfل آباد است، زمان 
خان، شاه منتخب جديد افغانھا شھرکابل را تسخيرنموده وشاه شجاع را 

 قراردارد؛ چند ھزارنفرزندگی }باmحصار{محاصره ميکند که درارگ
خود را دراين مبارزه ازدست ميدھند، اما زمانخان موفق نميشود؛ اوبا اين 

ضايعات بيمورد عصبانی ودلسرد ميشود؛ لذا اوپيشنھاد داده شده توسط 
شاه را قبول نموده، ازحق شاھی داده شده توسط مردم بخود صرفنظر 

اوبا چنين . دوزی شودنموده وراضی ميشود که صدراعظم شھزاده س
اقدامی فکرميکند ميتواند مانع آمدن دوست محمد شده وھم اکبرخان را به 

اطاعت وادارد که مصمم است دراولين فرصت شاه شجاع را سرنگون 
ساخته وتخت را بار ديگرتسخيرکند؛ اما حوادث طوری ميآيد که تمام 

رش مخلص ازطرف ديگرشاه نيزبيشترازوزي. برنامه ھای اوخنثی ميشود
نبوده و باو چيزھای را وعده ميدھد که ھرگزميل اجرای آنرا ندارد؛ اواين 
امتيازات را به خاطری به دشمنانش ميدھد که خود را ازموقعيت شرمسار 
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اگربتواند خود (کنونی رھا ساخته وميخواھد ازشرتمامشان خfص شود 
اکبر اوجھت تکميل اين مصالحه ظاھری، ). را بطور محکم مستقرسازد

خان را سردارسرداران ناميده واين مقرری را برای اودرجfل آباد 
ميفرستد؛ اما اين رئيس معاھده عقد شده با پسرکاکايش را نه قبول ونه 
تحريم ميکند، مگراينکه شاه شجاع درمحاصره آنشھرپشتيبانی وکمک 

بسيارمشکل است تمام پيشنھادات مطابق به ميل شاه باشد، چون . کند
قانه منتظر فرصتی است که کابل را ترک نموده وبا قوتی به اومشتا

پشتيبانی انگليسھا برگردد، وقتی ميبيند کمک آنھا ناوقت شده، چارۀ 
شرايط ارائه شده توسط اکبرخان بھيچوجه برای توطئه . ديگری ندارد

زمان خان مطلوب نبوده، لذا بشاه مشوره ميدھد تا آنرا قبول نکند يا اگر 
ل را ترک کند، اورا درجريان غيابتش فرمانده کابل سازد؛ اما بخواھد کاب

شاه با درک نيت اوفرمان ميدھد او را تا جfل آباد ھمراھی نموده واثبات 
کند که دراين تصميم صادق است، لذا اودرغياب خويش پسرسردار امين 

زمان خان با ناراحتی به سماجت شاه، . هللا خان را حاکم کابل تعين ميکند
صله ميکند قضيه را معلوم ساخته وميداند که اوتوسط شاه فريب داده في

.شده است، کسيکه ميخواست خودش خيانت کند  
 

شاه شجاع بادرنظرداشت تمايل خود، ارگ را ترک ميگويد تا با ارتش 
کوچکش دريکنيم ميلی باmحصاريکجا شود، با اعfم ھدفش مبنی برمقابله 

عمال آن بحيث بدرقه بخاطر قراردادن خود با انگليسھا، اما درحقيقت است
تحت حمايت انگليسھا؛ بمجرد حرکت او سردارشجاع الدولت پسرزمان 

شاه بد . خان بھمراھی چھار خدمه فرا رسيده وبرتخت روان اوحمله ميکند
قسمت توسط چندين مرمی زخمی شده وھنوزنفس ميکشد که قاتfن اورا 

يباری مياندازند که نزديک سرک ازکجاوه بيرون نموده وجسد اورا درجو
. بوقوع ميپيوندد1842اين حادثه درفبروری . قراردارد  

 
. خصايل شاه شجاع بصورت عام بطورشديدی موردانتقاد قرارگرفته است

که حاm برافغانستان حکومت می ) محمد زيھا(درحاليکه حتی دشمنان او
سرتيمورشاه ميباشد کنند، ميپذيرند اويک آدم بسيارقابل توجه بوده ويگانه پ

اوھر دو مشخصۀ قابليت وشجاعت را دارا بود . که قابليت سلطنت داشت
اويک مديرخوب بوده . که افغانھا خوش داشتند درشھزادگان خويش ببينند

وميدانست چطوريک جنگ را پيش ببرد؛ اوفقط نيازبه بخت بھترداشت؛ 
 بيرون اوچندين بار شکست خورده وازمنطقه. نظرافغانھا چنين است
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 باردرتfش تخت 12رانده ميشود، اما ھرگزخود را مغلوب نشمرده و 
ناممکن است اين استقامت را فقط لجاجت ناميد؛ اين . بميدان جنگ ميرود

امرنشاندھنده توان بزرگ او بوده واگراوھميشه ناکام ماند، بعلت اين بوده 
تی ما وق. است که اوھرگزبه کوچکترين تخطی به حقوقش اجازه نميدھد

اروپائيان درباره اقدامات مردم وحشی آسيا نظرميدھيم، ھميشه مطابق به 
معيارھای اخfقی وعfيق سياسی خود مان و بدون کمترين انعطاف به 
. اختfفات موجود بين احساسات وعادات خود و ديگران قضاوت ميکنيم

ستبد ھيچ سوالی وجود ندارد که شاه شجاع مثل تمام افغانان ديگر ظالم وم
بوده است، اما بيائيد موقعيتی را بازنگری کنيم که اودرآن قرارداشته و 

حکومت کردن برمردمی که زور يگانه قانون آنست، نميتوانست طوری 
نفوذ محمد زيھا در حکومت بسيارزياد بوده وھميشه . ديگری عمل کند

پس ازمرگ احمد شاه، . برضد اودرجريان سلطنت اولش توطئه نمودند
ه اوھميشه مواجه به ھوا و ھوس بوجود آمده توسط جاه طلبيھای اوmد

شاه شجاع . سردارانی بوده است که برايشان فقط سايه قدرت باقی ميماند
درمقابل توطئه ھای آنھا نسبت به قبليھا با بزرگترين سرسختی مقاومت 

کرده وبطورخاصی ھدف دسايس آنھا بوده است؛ اوبايد احمق ميبود اگر 
داد بدون ھيچ تfشی برای دفع آن شکست بخورد و زور يگانه اجازه مي

: وسيلۀ بود که توسط آن ميتوانست درتمرکز قدرت دردستش موفق گردد
اوباورداشت اگربتواند بايد ھدف خود را تامين کند، درغيرآن اشتباه 

اونشان داد که قبايل با ھزاران رشته با روسای خود بسته . خودش است
تيبانی ضعيف ومبھم ميدھند، اودقيقا ازاستعمال زور بوده وباو يک پش

برای بدست آوردن آن پرھيزکرد؛ اما اگرخودش ضعيفی ميکرد، بايد 
برخورد او دردوردوم سلطنت اوثبوت آن استقfلی . بيکبارگی تسليم ميشد

آزردگی و خشم در زيريوغ تحميلی : است که باعث بد قسمتی اوگرديد
انی او را عريان ميکند؛ او به ولی نعمتان خود انگليسھا، تمام رذايل افغ

خيانت ميکند، درمقابل ناجيان خود مقاومت ميکند و با دست ھای آدم 
 برای يک افغان نميتواند شکوھی بيشتری ازاين –کشان بقتل ميرسد 

.موجود باشد  
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  بازگشت اکبرخان به کابل– 25فصل 
 

ن فتح جنگ و زمانخان، شکست فتح جنگ، فتح جنگ ميرزا جانشين شاه شجاع، جنگ بي
برگشت اکبرخان به کابل وعقب نشينی فتح جنگ به ارگ،  وزيرشدن اکبروقبولی شاھی فتح 
جنگ، غارت فتح جنگ توسط اکبر، فرارشھزاده، تسلط اکبربرکابل، نگھداشت انگليسھا در 

ھر، گزارش کندھاربا وجود طغيان، دورانديشی ميجرراولينسن، حوادث درھمسايگی آن ش
پارسيان، شکست اخترخان عليزی توسط آنھا، پfن افغانھا برای تسخيرکندھار، شکست آنھا، 
تھاجم دومی انگليس به کابل، شکست اکبرخان دربتخاک، نظرمطبوعات درمورد تھاجم دوم، 
حقايق ودروغھا، غلطيھای ژورناليستھا درمسايل نظامی، تخليه افغانستان توسط انگليس، به 

شاندن شاپورميرزا درکابل توسط انگليس ھا، آزادشدن دوست محمد توسط انگليس ھا، تخت ن
برگشت اکبرخان به کابل وتسخيرقدرت، اعاده دوست محمد درکابل، بيرون راندن صفدرجنگ 

.توسط کھندل خان ازکندھار  

 
+ + + 

 
شاه شجاع چندين پسربرجای ميگذارد که چھارنفرآن درحوادث سياسی 

جريان اشغال انگليس سھم دارند؛ اينھا عبارتند از تيمور افغانستان در
.ميرزا، فتح جنگ ميرزا، صفدرجنگ ميرزا و شاپورميرزا  

 
باوجوديکه شاه شجاع قبل ازمرگ خشونت بارخويش حاکم کابل را تعين 

کرده بود، برای امنيت بيشتر، پسردومش فتح جنگ را درباmحصار 
تل پدرش باخبرميشود، خود را در وقتی اين شھزاده ازق. جابجا ميسازد

ارگ با يکھزارمرد دارای منشای عربی که باو وفاداراند، محصورنموده 
و برای طرفدارخود امين هللا خان لوگری پول ميفرستد که درحومه شھربا 

 ھزار نفر قراردارد تا بنام او دربين مردم پول توزيع نموده ومردم را 3
اوچنين کرده وجنگ خونينی برای : م کنندوادارسازد تا بمقابل زمانخان قيا

دو روز و دو شب بوقوع ميپيوندد تا اينکه امين هللا مجبورميشود به 
.باmحصار عقب نشينی کند  

 
محمد اکبرخان ھنوزاززخم خود بھبودی کامل نيافته است که ازاين 

اقدامی که (حوادث باخبر شده، فورا ازمحاصره جfل آباد دست برداشته 
 روزپس از 20وباعجله ) برايش فقط منبع دلسردی بوده استتا کنون 

او ازاينکه يا قوت کافی ندارد يا لحظه . مرگ شاه شجاع به کابل ميرسد
را مناسب نمی پندارد، برای گرفتن قدرت تfش ننموده و درمرحله اول 

فيصله ميکند دشمنان خويش را مصروف ازبين بردن ھمديگرسازد، باين 
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 متحد شده وبه اودردستگيری شھزاده فتح جنگ کمک مقصد با زمانخان
آنھا با قوتھای متحد خود چھارحمله غيرموفقانه به باmحصارنموده . ميکند

وباmخره درپراندن يکی ازبرجھا موفق ميشوند، بعدا بداخل قصر يورش 
.برده وتمام کسانيرا که درداخل قصربودند يا ميکشند يا اسيرميگيرند  

 
د فتح جنگ را بقتل رساند، اما محمد اکبربا اين پيشنھاد زمان خان ميخواھ

مخالفت نموده ونتنھا آن شھزاده را تحت حمايه خود ميگيرد بلکه با ابراز 
وفاداری باواعfم ميکند ھرگزافغان ديگری را بحيث حاکم مستقل نمی 

ھدف اين سخاوت ظاھری اوشکست قاطعانه قدرت زمانخان است . شناسد
مه ھای شھرمستحکم نموده است، اما محمد اکبرحمله که خود را درحو

نموده، او را درھرنقطه بعقب رانده و او نجات خود را با کناره گيری از 
اکبرخان پس ازاين پيروزی با . ادعای شاھی ومقام وزارت بدست ميآورد

دخترسردارامين هللا خان ازدواج ميکند، متحديکه طرف او را بسيارقوی 
 توسط فتح جنگ بحيث وزيرتعين شده وفرمانده ارتش ميسازد؛ اوھمچنان

اما اين امتيازات، برنامۀ اصلی اورا متاثرنساخته وآماده است تا . ميگردد
سقوط اين شھزاده را مھيا سازد، فتح جنگ ازخطرآگاه شده و يکبارديگر 

 48به ارگ عقب مينشيند، بآنھم مجبورساخته ميشود پس ازيک محاصره 
اکبر فورا تمام خزانه شاه شجاع را قبضه ميکند . کندساعته عقب نشينی 

که به پسرش باقی گذاشته، اما مظنون است ازاينکه فتح جنگ يکمقدارآنرا 
پنھان کرده است، لذا به محافظين خود فرمان ميدھد يک لحظه ھم نظارت 

او را ازدست نداده و او را بخواب نگذارند تا وقتی تمام الماس ھای را 
فتح جنگ بيچاره مدت سه شبانه . که دراختيارش قرارداردتسليم نکند 

يک سردار (روزمورد شکنجه قرارميگيرد، تا اينکه خان شيرين خان 
با دريافت فرصت ) قزلباش که طرفدارمخفی او و پشتيبان انگليسھا است

 دوکت باو وتوزيع آن به دربانھا، زمينه فراراو را مھيا 200پرداخت 
 ازبرجھای بزرگ کنج ارگ قرار داشته و محبس اودريکی. ميسازد

دارای يک کلکين بطرف شھرميباشد؛ ازاينجا اودراثنای شب توسط 
بفاصله يک فير توپ از (ريسمان پائين شده ودرقسمتی پناھگزين ميشود

که باشندگان آن قزلباشھای جوانشيربوده وخانشيرين خان او را ) محل
.درخانه خويش پنھان ميسازد  

 
علوم ميشود، اکبرخان به جستجوی اوميپردازد؛ سختگير وقتی فراراوم

 روزبراه انداخته ميشود، اما بدون موفقيت پايان 12ترين جستجوبرای 
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 سواره قزلباش به 100مييابد، بعدا فتح جنگ ازخفا برآمده و با بدرقۀ 
اين موضوع تا زمانی فھميده نميشود که خان شيرين . جfل آباد ميرسد

 کمک کرده است، باوجوديکه نارضايتی محمد اکبر خان درفرارشھزاده
بسيارزياد است اما آنرا پنھان ميکند، چون با نگھداری مناسبات خود با 

آيا تمام اين توطئه ھا وضد توطئه ھا بھترين . اين سردارضرورت دارد
شاھد خصلت بی ثباتی وياغيگری افغانھا برای تغيرمداوم وعشق فطری  

باشد؟آنھا برای خونريزی نمي  
 

فرارفتح جنگ ميرزا آخرين قسمت داستان اشغال کابل توسط برتانوی ھا 
آنھا بعلت خوشقسمتی يا آمادگی بھتردرکندھارميتوانند اين شھر را . ميباشد

نگھدارند؛ نتيجه ايکه مربوط به استواری جنرال نات وبيشترازھمه 
را با فعاليت خستگی ناپذيرميجرراولينسن بوده که امورات آن مسکونه 

ميجرراولينسن يکی ازشخصيت ھای نايابی (توانائی زيادی اداره ميکند 
 محترم، استوار، روشنبين وصلح –است که توانانمندی ھمه چيزرا دارد 

 1845خاطره حکومت او را مولف حتی در.  اومحبوب ھمه است–آميز 
شيوه دفاع اوازکندھارتصور . درحافظه مردم تازه وقابل قدرمييابد

اورا ميتوان دربين مردان . ی ازشايستگی وشجاعت اين افسرميدھدنادرست
بزرگی بحساب آورد که درخدمت کمپنی ھند شرقی بوده وممکن است 

احساس شگفتی کرد که پس ازيکچنين دفاع با شکوه، استعداد و صداقت، 
اما بآنھم چنان مردانی ھميشه . اوتوسط حکومتش بيحرمتانه معامله ميشود

رانش باmرفته وصرفنظرازاينکه اينھا موردحمايت نسبت به ھمقطا
.)حکومت قرار ميگيرند يا نه، احترام وتحسين جھانيان با ايشان است  

 
پيشبرد جنگ دراين وmيت بسيارمشکل است، زيرا اين قلمروھرگزبطور 

سرداراخترخان عليزی که به ناحيه زمينداورعقب . کامل مطيع نبوده است
وقفه بمقابل انگليس را نگھداشته و با وجوديکه نشينی کرده است، جنگ بي

. دايما شکست ميخورد، با بيباکترين شيوه وبطورثابت بازھم حمله ميکند
وقتی شورش کابل بوجود ميآيد، تعداد طرفداران او بطورقابل توجھی 

افزايش يافته و سردارصديق خان، محمد عطاخان، سالوخان، ميرافضل 
. باوميپيوندندخان وديگران با قطعات بزرگی  

 
صفدرجنگ پسرسومی شاه شجاع که درکندھارزندگی ميکند، ازآن شھر 
فرارنموده وبه شورشيان ميپيوندد؛ لذا پدروپسردرمقابل ولی نعمتان خود 
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يا کسانيکه مرھون آنھا بودند با سياھترين ناسپاسی برخورد ) انگليس(
.ميکنند  

 
اومخفيانه قاصد ھای بتمام اخبارقيام کابل فورا به ميجرراولينسن ميرسد، 
اوھمچنان انتقال تدارکات . جھات ميفرستد تا سربازان پراگنده را جمع کند

ازتمام ذخايرمختلف را به ارگ فرمان ميدھد که درآن مسکون بوده واين 
دراينوقت در . اقدامات عاقfنه قبل ازگزارش قيام درشھرتکميل ميشود

رپرداخت دولت قراردارد؛ اين اسپ د- ھزارافغان4کندھاروحومه ھای آن 
سربازان علت بزرگترين ناراحتی برای ميجر راولينسن بوده ومتعاقبا او 

پسربزرگ شاه شجاع و (به ميرزا محمد خان پوپلزی وزيرتيمورميرزا 
حاکم کندھار؛ اما فقط رسمی، چون قدرت انگليسھا دراينجا بيشترازکابل 

ا اوبا برتانويھا ھست يا نه؟ فرستاده وخواھش ميکند بگويد آي) بوده است
او باين سوال پاسخ مثبت ميدھد، لذا ميجرراولينسن ازاوميخواھد جھت 
اثبات وفاداری خود، کندھار را با سواره خود ترک کرده و به سردار 
محمد خان حمله کند که ازکابل درراس قسمت اعظم شورشيان بطرف 

 دريافت نموده وبا ميرزا محمد اوm مقداربزرگ پول. شھرپيشروی ميکند
قطعاتش حرکت ميکند، اما بعوض جنگ کردن، با قوتھای رئيس شورشی 

با شنيدن اين خيانتکاری، تدابيربسيارضروری اتخاذ ميشود تا . ميپيوندد
ازتخريبات قطعۀ جنرال نات جلوگيری شده وفرمان ميدھد قسمت اعظم 

زمانی ترک باشندگان که منشای افغانی دارند شھررا درکوتاھترين مدت 
.نموده وفقط تعداد محدودی درپھلوی پارسيھا وھندوھا باقی بمانند  

 
 قطعۀ توپچی و چند صد سواره 2 قطعۀ نامکمل، 9 انگليسھا درکندھار 

ھندی داشتند، اما قطعات کامل دربيرون شھربوده ومنطقه تحت فرمان 
دثه درجريان اقامتم درکندھار، من يک گذارش فارسی حا. پاتينسن ميباشد

المناکی را خواندم که باعث مرگ آن افسر و يکی ازھمرھان او بنام 
سھل بودن سند مرا وادارساخت تا آنرا ترجمه نموده و . گولدينگ ميشود

:متن فارسی آنرا نيزارائه نمايم تا درستی ترجمۀ من قضاوت گردد  
 

دو تا صاحب . کابلی درکندھاربودند-فارسی-دوفوج جانبازازمردان افغان"
يکی اسمش، گولدينگ . نصب انگليس سرکرده ھمين دو فوج جانبازبودم

پاتينسن صاحب سرکرده کل، درچادر گولدينگ صاحب . بود يکی ويلسن
ھمان شب که ميخواستند . بيرون دروازه ھرات چادرزده بودند. بود
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. صبحگاه بروند درگرشک، فوج گولدينگ صاحب ريختند باm چادر
دست به شمشيرباmی اينھا ريختند، . درچادرھردوصاحب خوابيده بودند 

يازده زخم . گولدينگ صاحب کشتند، پاتينسن صاحب ازچادربيرون آمد
يک نوکرھوشيارداشت؛ اسپ حاضرميکند وخودش پشت . شمشيرداشت

بی آن صاحب . ھمان شب او را آورد درکندھار. صاحب سوارميشود
 به چادر صاحب ديگر، که ويلسن صاحب باشد، خبردارميشود؛ خودش را

 – ميبيند خون بسيارريخته است وصاحبان اين نيستند –ميرساند 
ميآيد ميان فوج . مضطرب بيرون ميآيد؛ ميبيند يک فوج جانبازھمه رفتند

ھرگاه شما اين نمک بحرام ھستيد، مرا بکشيد، وخود : خودش، ميگويد
 –يم ما نمک بحرام نيست! خدا نکند: تان برويد، آنھا درجواب ميگويند

ميگويد ھرگاه نمک بحرام نيستيد با من بيائيد، که برويم خون برادران 
اين سوار ازھمين فوج اسپھای خود را زين ميکنند، دوصدو . مارا بگيريم

ھندی، عاليجاه ميجر راولينسن، به کمک او . پنجاه سوار ازرساله
فرصت تفنگ . ميفرستد، وغافل می ريزند باmی ھمان فوج گريخته

تن نبود، دست به شمشيرکشی ميشود، عاليجا ويلسن صاحب شيردل انداخ
  را به شمشير ميزند، - بزرگ –سه تا ازسرکرده . اول سواربود، ميرسد

 قلندرخان -: کشته شده ازاسپ می اندازد يکم ميديد، سر يکی را می برند
 را آن کرده بود باقی سوار، شکست کرده، رو به –اسمش بود ھمين فاسد 

يگذارند، عقب ايشان ميروند تا بسيار ازايشان قتل کرده و اولجه گريز م
بسيارميآورند، برميگردند سربريده قلندر خان را آوردند در کندھار؛ 

جارچی جار کشيد در . اينکارکردند که سه روز دربازارآويزان کردند
".بازار که سزای کسی که نمک بحرامی ميکند  

 
فغانھا است؛ افراطيگری که تا اين درواقعيت، خيانت فرمان روزبرای ا

توسط مfھا . زمان برای اين مردم نا آشنا است، بآن افزوده ميشود
برانگيخته شده، افکاررا تحريک نموده، اين وزرای خون آشام خداوند 

بدون وقفه درتمام خطابه ھا اين آيه قرآن را تکرارميکنند کشتن ھرکافر 
غازی پس ازمرگش به بھشت عملی است که خدا را خشنود ميسازد وھر

آيا اين شگفت . رفته ودربين حوران ھميشه جوان وقشنگ زندگی ميکند
انگيزاست که چنين آموزشی اين مردم وحشی را وادارسازد تا با رقت 

 انگيزترين افراطيگری توسل جويند؟
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يک نمونه ميتواند تصوری درباره وضع احساس عامه دراين زمان ارائه 
اريای انگليس مصروف خريد دربازار بوده ويکی از يک افسرکميس. کند

او فورا . اين افراطيون پيش آمده ودرشکم او چاقوی خود را فروميبرد
بازداشت وبنزد ميجرراولينسن آورده شده و پرسيده ميشود چرا چنين يک 

عمل شيطانی را مرتکب شده است؟ ميرزا جان يک خدمه انگليس فرياد 
اما . اينترتيب ميخواھد زندگی اورا نجات دھدوب" اوديوانه است"ميزند، 

" نه، نه، من تمام حواس خود را دارم"آن افغان مشتاقانه جواب ميدھد، 
بدون پشيمانی ازآنچه کرده ام، "وبا ننگ آورترين شيوه به مردم ميگويد، 

اگرحاm چاقوی خود را داشته باشم ودستھايم آزاد باشد، برای تونيزچنين 
.اين تبھکارمتعاقبا ازدم توپ پرانده ميشود". واھم دادکاری را انجام خ  

 
شھزاده صفدرجنگ، اخترخان، محمد عطا . برگرديم به روايات خويش

 9خان وديگرروسای شورشی پس ازمتحد ساختن قوتھای خود بتاريخ 
 بفاصله کوتاھی ازکندھار پيشروی ميکنند، درعين زمان 1842جنوری 

ماندھی جنرال نات ميتواند آنھا را  نفری تحت فر600يک دسته کوچک 
بآنھم آنھا با اين آزمايش بيمورال نشده وپشتکاربخرچ ميدھند . شکست دھد

اما با قضاوت اينکه تعداد ايشان برای تحقق اين . تا شھررا تسخيرنمايند
ھدف ازطريق زورممکن نميباشد، بيک مھارت خوبی متوسل مشوند که 

 ھزارغازی کوشش ميکنند 20 تا 18بتعداد . نزديک بودند موفق شوند
ماحول کندھاررا غارت کنند، جنرال نات فورا بميدان برآمده وآنھا را 

 قطعه ناتکميل وچند سواره است؛ دربين اينھا 8اوفقط دارای . بعقب ميراند
 1841يکصد بلوچ تحت فرماندھی ھمان آغا خان قراردارد که انگليسھادر

تاد، اما درآن معامله ناکام مانده بغرض ايجاد شورش به جنوب پارس فرس
غازيھا با تقرب جنرال نات بآھستگی عقب . ودوباره بايشان می پيوندد

نشينی کرده، با زدوخورد تمام تا کوھھای ناحيه زمينداور، سه روزه راه 
ازکندھاربعقب ميروند وسربازان برتانوی با بی مباmتی به دنبال ايشان 

 ميبيند آنھا درکشانيدن دشمن خيلی دوراز وقتی فرمانده شورشيان. ميروند
شھرموفق شده اند چند سواردرپيشروی خود ميگذارند تا آنھا را مصروف 

ساخته و خود بسرعت با قسمت عمدۀ سربازان خويش به کندھاربرمی 
 سربازمحلی ويکصد 700گردند، جائيکه گارنيزيون باقيمانده متشکل از

ورت ميجرراولينسن ذکاوت، دراينص. سربازانگليسی با يک افسراست
اوافراد خود را بنحو درستی جابجا . خونسردی واراده mزم نشان ميدھد
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ھندوھا باmی ديوارھا ويکتعداد انگليسھا دردروازه ھا؛ با اين : ميسازد
.اقدام، منتظررسيدن دشمن درآرامش کامل ميشود  

 
 با ھيزم بھنگام شام يکتعداد افغانھا دردروازه ھرات با قاطران بارشده

ظاھرميشوند، آنھا ادعا ميکنند چوب برای مصرف شھر بوده وخود را 
سربازمحلی نگھبان باmی استحکامات اين . دوستان انگليس اعfم ميکنند

داستان را احمقانه باورنموده وبآنھا اجازه ميدھد در محدوده يک فير توپ 
باعث ازمحل توقف نمايند، بی احتياط ترين برخورديکه نزديک بود 

 صبح زمستان انبارھيزمی که آنھا مخفيانه 2درساعت . تسخيرشھرشود
بمقابل دروازه ھا ذخيره نموده بودند، بآتش کشيده شده و يک دسته ارتش 
شورشيان يورش آورده ودرروشنائی آن خود را بداخل روزنه ايجاد شده 

آنھم آنھا با گلوله ھای تيزپذيرائی ميشوند، ب. توسط شعله آتش مياندازند
. چند نفرايشان ميتوانند بداخل شھررخنه کرده وبزودی ناپديد ميشوند  

 
جنگ با شدت دراطراف دروازه ادامه داشته؛ توپخانه برتانوی خدمات 

آنقدرجسد : قابل وصفی انجام داده وصفوف کامل غازيان را ازپا مياندازد
حاصره افغان درآنجا ميافتد که کامf مانع ورود شده واستحکامی برای م

چندين حمله ديگری که درنقاط ديگرانجام ميدھند، . شدگان ايجاد ميکند
 ساعت جنگ سخت عقب نشينی 6کامf غيرموفقانه ميباشد؛ آنھا پس از

اطfعت .  جسد درزيراستحکامات برجا ميگذارند1200کرده وبيش از
محل فورا به جنرال نات فرستاده شده وآنھا بزودی به کندھاربرميگردند، 

غانھا ديگرجرات باقی ماندن دراين نزديکيھا را نداشته و مساعی خود اف
اين محل تحت اداره محمد . را بمقابل قلعه کوچک گرشک متوجه ميسازند

قلی خان يک پسروزيرمشھورفتح خان محمد زی قراردارد که متحد 
انگيسھا ميباشد؛ اين سردارجوان با تھديد ھا وبرتری بزرگ قوتھايکه 

ندين ماه درحالت محاصره قرارداده بود نترسيده، درجريان اورا برای چ
.آن مقاومت قھرمانانه نشان داده ودرپايان آقای محل باقی ميماند  

 
ازاينکه انگليسھا درجريان تمام دورانيکه مصيبتھا درکابل ادامه دارد 
ميتوانند خود را درکندھارنگھدارند، طوريکه قبf خاطرنشان کردم، 

د وشجاعت ميجر راولينسن بوده که تدابيراوميتواند مربوط به استعدا
جديترين مشکfت را برطرف کرده ومنتظرباشد تا ارتش نجات بخش 

برتانوی را دراين قلمرواعاده -ازھند رسيده ودوباره اعتبارارتشھای ھند
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اين تھاجم با اجازه ازطريق قلمروھای مھاراجه پنجاب، اندوس را . سازد
بمجرديکه اين معلومات به کندھار . ورميکند عب1842دروسط تابستان 

ميرسد، چھارقطعۀ گارنيزيون وسواره بلوچھا تحت فرماندھی برادرآغا 
خان محموله وتوپھای سنگين را تا شکارپوربدرقه نموده وازآنجا به ھند 

 ترک نموده 1842 اگست 8 قطعۀ جنرال نات نيزشھررا بتاريخ 5. ميروند
يکه آنھا اتصال خود را با قطعۀ که از وبطرف کابل مارش ميکند، جائ

.پشاورپيشروی ميکند درپايان ھمين ماه تحقق ميبخشند  
 

افغانھا تحت فرماندھی محمد اکبرخان شھرکابل را ترک نموده ودردھکده 
خان شيرين خان .  ميل ازکابل با انگليسھا مقابله ميکند14بتخاک بفاصله 

 ھزارسوار 5بادل چند فيربا سردارقزلباش با اويکجا ميشود، اما پس ازت
خان شيرين خان، سردارسرداران (تحت فرمانش بصف انگليسھا ميپيوندد

 ھزارخانواده تحت فرمان خود داشته ومورد توجه و تشويش 4قزلباشھا 
 ھزارخانواده ديگراين قبيله دربين سرداران ديگرپراگنده 6. افغانھا ميباشد

رمشھوربوده وباmی يکھزار اند که ازجمله غfم حسين خان اچار بسيا
).خانواده صfحيت دارد  

 
 ساعت دوام ميکند، محمد اکبرخان شکست 5درجنگ بتخاک که حدود 

او در . خورده، به کوھھا عقب نشينی کرده وازآنجا عازم خلم می شود
اينوقت ھمرايش يک افسربرتانوی ھمراه دارد که درآغازجنگ گروگان 

 شود اما ترس انتقام ازفاميلش که ھنوز گرفته واول فکرميکند بايد کشته
درھند ودراختيارانگليسھا است، باعث برخورد مناسبترگرديده وپس از 

فرارش به خلم، اين افسررا با بدرقۀ دوسوارافغان به قرارگاه برتانيه می 
محمد . فرستد؛ اسيران ديگرشامل مردان، زنان واطفال نيزبآنجا ميرسند

اززينده انتقال ميدھد تا از نزديک مراقبت  می 28اکبرآنھا را بتاريخ 
 ھزار 2شوند، چون گفته ميشود دورئيس بانگليسھا پيشنھاد کرده بودند 

لذا آنھا را درقلعه ھای مختلف . مرد تھيه نموده وآنھا را آزاد ميسازند
بفاصلۀ حدود يکساعت از کابل، نزديک دريای لوگرپراگنده ميسازد که 

اما وقتی قوتھای برتانيه به اکبر . ھترداشتنددراين زمان منزل وغذای ب
خان نزديک ميشود؛ با ترس اينکه آنھا را گرفتارنمايند واو شايد بھترين 

زمينه برای ھرگونه قراردادی را ازدست بدھد که ميتواند اميد رھائی 
 اگست آنھا را بطرف باميان 29برای خانواده تبعيدی اش باشد، بتاريخ 

. سپتمبررسيده وبا بدترين حالت مواجه ميشوند3ا درميفرستد، جائيکه آنھ  
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پس ازجنگ بتخاک، باوجوديکه خان شيرين خان توسط قزلباشھا جستجو 

 سپتمبربداخل قرارگاه درکابل 21انجام داده وآنھا را بطورمحفوظ بتاريخ 
اوآزادی آنھا را با وساطت خود با محمد شاه خان تامين ميکند که . ميآورد

 وعده داده ميشود ولی 2000ارروپيه نقد و تقاعد ساmنه  ھز20پرداخت 
.ھرگزپرداخت نميشود  

 
برتانوی برای چند روزدرپای ديوارھای کابل ميماند قبل از -ارتش ھند

ُ اکتوبرسرآر شکسپيرفرمان مييابد يک کمپنی 9اينکه داخل شھرشوند ودر
، سواره سبک 31 کمپنی 5 و33 و26 کمپنی علياحضرت 5نقب زنھا، 

چون باشندگان با تقرب سربازان .  غيرمنظم داخل شوند3بنگال وسواره 
اما ھدايات : برتانوی فرارنموده بودند، ھيچ کسی نبود که با آنھا بجنگد

 11بتاريخ . افسراينستکه چندين قسمت اين شھرمرغوب را ويران سازد
تخريب ساختمان مجلل ودرخشان عليمردان خان، بزرگترين مرکزفروش 

ت آسيای مرکزی تخريب شده و پس ازآن مسجد نزديک بازارھا اينقسم
تخريب ميشود؛ خود بازارھا وھرربع شھر، باستثنای باmحصارو خانه 

ھای قزلباشان، بعين ترتيب معامله شده وھيچ چيزی باقی نميماند بجزاز 
ارتش پس ازويران ساختن شھربه گندمک ميرود، جائی . يک کتله ويرانه
 ميرسند، منطقه را مخروبه نموده، 18چ مقاومتی بتاريخ که آنھا بدون ھي

 21بتاريخ . مسکونه ھای روسا ودھکده ھای مسيرمارش را ميسوزانند
يک قطعه به فرماندھی جنرال پاmک به جfل آباد رسيده وتوسط جنرال 

 اکتوبرانجنيران،استحکامات 25در.  ميرسد24نات دنبال ميشودکه بتاريخ 
 قوتھا پس ازاين عمليات –ده وخانه ھا را ويران ميکنند جfل آباد را پران

.تھاجمی انتقامگيری، برگشت فوری خود بھند را آغازميکند  
 

من اين قسمت جنگ درکابل را با نقل قول ازاثرخانم سيل بپايان ميرسانم 
که بحيث يکی ازاسيران سخن گفته ودرتندی ھای کوھھای خيبراقامت 

تقام وکينه جوئی يک زن ھولناک است؛ اما گفته ميشود ان: "موقت دارد
ھيچ عملی نميتواند مرا درمقابل اکبر، سلطان جان ومحمد شاه خان اقناع 

ھنوزميتوانم بگويم اکبرفقط بخاطراھداف سياسی خودش ارتش ما . سازد
اجازه داد تا فرارنموده و ) داکتربرايدن(را ازبين برد و فقط بيک نفر
  ولی اززمانيکه –اسارت گرفتن خانواده ھاداستان را بگويد وھمچنان ب

اين .  يعنی بعزت ما احترام شد–مارا دراختيارداشت برخورد خوب کرد 
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درست است که ما آسايش مشترک نداريم؛ اما چيزيکه ما معين داريم 
 آنھا ھميشه باmی فرش ميخوابند، –برای زنان افغان ناشناخته است 

 گوشت، برنج، اوتاه، روغن، تيل و وزيربرای ما جيرۀ. مينشينند وغيره
دراول برای ما غذای آماده ميدادند که بسيارچرب . ميوه ھای تازه ميداد

اين . ومنزجرکننده بوده و ما خواھش کرديم بگذارند ما برای خود ميپزيم
درست است ما را به اطراف بردند که با گرمی، سردی، بارندگی وغيره 

اوبرای ما چيت گلدار . دشان چنين بودمشکfت مواجه شديم؛ اما زنان خو
ولباس درازداد تا خود را بپوشانيم؛ اما من ترديد ندارم تکرارکنم که با ما 

ھميشه برخورد خوب ميشد منحيث اسيرانی که ميتواند درچنين يک 
اما بارتباط اکبرخان که بايد محاکمه گردد، من . قلمروی صورت گيرد

ارتش ما .  که اوبه انگليس زده استھرگزنميتوانم صدمۀ را فراموش کنم
توسط يک دشمن قسم خورده درميدان جنگ يا معبرھا توته وپارچه می 

شود، بگذاربا آنھمه حيله ھای که بکاربردند خوش بوده وآنرا مناسب 
اوآزاد کنندۀ منطقه خود از يوغ : اکبرمانند ويليام تيل درخشيد. پندارند

اساس اعتراف آزادنه خودش قاتل ننگين تحميلی کافران است؛ اما او ب
او با . نماينده، آنھم نه توسط شخص ديگری بلکه با دستھای خودش ميباشد

دشمنان خودش معامله و خيانت ميکند؛ اودرزيرچشمان خود ھزاران مرد 
و زنی را قتل عام کرد که از سردی و گرسنگی درحالت مرگ قرار 

ه بود؛ لذا نام او با رسوائی داشتند، درحاليکه بآنھا وعدۀ غذا و دفاع داد
".دايمی ھمراه ميباشد  

 
من اکثرروزنامه ھا ومجfتی را مطاله کرده ام که درآنھا اشغال افغانستان 

توسط برتانيه مورد بحث قرارگرفته و تماما با صدای بلند بمقابل تھاجم 
 مطبوعات لندن و پاريس و بخصوص –دوم کابل رجزخوانی کرده اند 

چرا با اينھمه حرارت؟ چرا با اينھمه روحيه . شن انگليسمطبوعات اپوزي
حزبی؟ چرا تحريف حقايق يا اغراق آن؟ اين درست است که خطاھای 

صورت گرفته ولی آن فجايع خونين وحتی اضافه رويھا، عواقب آن 
بيائيد با . تھاجم بوده است؛ اما چنين ناسزاگوئيھا نميتواند آنرا ترميم کند

) بعوض وحشی شدن دردفاع وحشيان(مان متمدن آرامش و کرامت مرد
درمسيراين روايات، مfمت نشان داده شده وبيطرفی . بايشان توضيح دھيم

بطورمساويانه درنظرگرفته شده، بخاطراصfح بيانات اضافی حوادث و 
مقالۀ . اوضاع که گفته ميشود بھنگام تھاجم دوم کابل بوقوع پيوسته است

 باوجوديکه با درجۀ معين 1843جنوری  8" ژورنال ديس ديبيتس"در
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خشونت نوشته شده، معتدلترين مقالۀ ايست که تا آنزمان دراين موضوع 
درفرانسه نوشته شده ومرا وادارميسازد آنرا با افزودن چند مfحظه در 

:اينجا درج کنم  
 

حقيقت اساسی که ما درماھنامه ميل ھند يافتيم، اطfعات واصله ازبمبئی "
. عبارت ازتخليه نھائی افغانستان است1842ر تا اول دسمب  

 
دراوايل نومبرارتش ھند برتانوی اندوس درپشاوردرسلطنت mھور 

متمرکز شده، آماده برگشت به قلمروی ھند برتانوی بوده، جائيکه توقع 
. دسمبربرسد25 و 20ميرود آخرين قطعه بين   

 
در . ناک استحوادثی که اين تخليه را برای ھميشه بخاطرميسپارد، اسف

حقيقت، اگرما بخواھيم انتقام خويش را ازاظھارات mرد پالمرستون 
 اگرما بخواھيم تمام اتھامات بدون وقفه مطبوعات انگليس بمقابل –بگيريم 

جنرالھا وسيستم جنگی ما را بگردن انگليس بياندازيم که مجبوربودند در 
قوتھای جنرال عقب نشينی .  وظيفه بسيارآسان است–الجزايربکاربرند 

: پاmک با وحشيگری ھای نھايت نفرت انگيزوبيھوده مشخص شده است
ھرکسی که بدست ارتش ميافتد، کشته ميشود؛ تنھا افغانھا نبودند که نمونه 

 را صحيح وسالم برگشتاندند 1841بيدادگری بودند، چون اينھا اسيران 
 موافقه شده توسط اما اينھا ھمان افغانھای نبودند که درمقابله با تسليمی(

خود و روسا شان برای عقب نشينی سالم، آن ارتش را تا آخرين نفر قتل 
عام کردند؟ اين درست است که اسيران انگليسی برگشتانده ميشود؛ اما 

).اگردوست محمد اسيرکمپنی ھند شرقی نميبود، چنين ميشد؟ فيرير  
 

ميشود، چرا؟  ھزارباشنده داشت، بخاکستربرابر60سه شھرکه يکی ازآنھا 
.برای چه؟ برای مسرت بيمورد واقناع غريزه ناپسند ما، جذبۀ انتقام  

 
اگروحشيگری . مگربرخورد سربازان وجنراmن ما درافريقا اينطورنبود

 اگرنياز –دشمنان ما که مثل افغانھا نميدانند چه کسی را بايد اسيرساخت 
يارشديد اتخاذ ھای سخت جنگ جنرالھای ما را وادارميسازد تا تدابيربس

.  آنھا حد اقل بدنبال يک ھدف معين مثبت، پسنديده ودرخشان بودند–کنند 
درآن سختگيريھا وزرای فرانسه حداقل اميدوار بآينده روشنتربودند؛ آنھا 
. حق داشتند باورنمايند که روزی آن مستعمره را ازوحشت نجات ميدھند
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بود که اين اقدام واقعی و قربانيھای داده شده توسط فرانسه ثبوتی به جھان 
جدی بوده وکشورچيزھای بھتری نسبت به ارضای جذبۀ حيوانی ميبيند؛ 

اما درتنظيم اين سوختنھا و قتل عام ھا، آن جنرال چه ھدفی دارد که فورا 
 افغانستان را برای ھميشه تخليه ميکند؟

 
 ھزار 15نامه يک افسرانگليسی ميگويد، استالف يک شھرک بسيارزيبای 

باشنده است که بمقابل آنھا ما چيزی برای گفتن )  ھزار4رخارج آن د(
نداريم بجزاينکه شھرآنھا بين کابل وچاريکارقراردارد، جائيکه يکی از 

 سربازان قابل تحسين و –سواره غيرمنظم پياده (قطعات گورخه ما 
سال قبل توسط افغانھا ) استخدام شده درکشورکوھستانی درقاعده ھيماليا

ازآن ببعد آنھا فشارميآورند ولی نميتوانند به چاريکار . برده ميشودازبين 
يک قطعه تحت فرمان جنرال ايم کاسکيل . برسند، استالف جزا داده ميشود

دراوايل سپتمبرداخل شده وپس ازيک برخورد جزئی ھمه کسانيرا که 
قرارمعلوم حتی زخميھا و . موفق به فرارنميشوند، ازدم شمشيرميگذرانند

سربازان محلی اضافه ازبيرحمی . گان نيزمورد احترام قرارنميگيردمرد
کامل، آتش به لباس نخی قربانيان خويش زده وباينترتيب مردگان و 

ميرندگان را سوختاندند که حتی مطابق به تصورات خرافاتی خودشان، 
پس . نفرين براوmده آنھائيست که بقايای آنھا را بدون احترام دفن نميکنند

fآيا .  زن دردست فاتحين ميماند که آنھا را آزاد ميسازند600خی، ازس
آنھا احترام شدند، طوريکه خانمھای اروپائی پس ازفجايع کابل درزمستان 

قبلی دردست افغانھا افتيدند؟ معلوم نميشود سربازانی اسيران خويش را 
.ببينند که بھنگام تحويل ايشان اينقدرراضی باشند  

 
 ساله را گرفتارنموده 14ارتش شاھی دريکوقت دختر دوسربازپياده نھم 

تخته (ونميخواھند برای تصاحب آن بجنگد، آنھا موافقه ميکنند با دايس 
 باين شرط که برنده بايد او را زن خود ساخته وبا –تصميم بگيرند ) نرد

دايس انداخته ميشود، بازيگرموفق با عروس منتخب بيرون . اوازدواج کند
اوبيھوده التماس نموده و . ن مييابد که بايد او را آزاد سازدميرود اما فرما

تمايل نيک خود را ابرازميدارد؛ مجبورميشود او را تسليم نمايد ولی بدون 
.تاسف نميشود  

 
يک کپتان بيست وششم، ازبين گروپ زيباھای ديوانه يکی را انتخاب 
 افغان کرده، برای سلطانه خود رخت مجلل گلدوزی ميخرد که زنان عالی
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ميپوشند که پس ازغارت شھرببھای ناچيزی بفروش ميرسد؛ اما اووقت 
: بسيارکم دارد تا اورا بخانم ھديه کند، وقتی فرمان ميرسد اورا آزاد سازد

آنزن ضرورت ندارد که دوباره گفته شود، اما آنقدرکه ميتواند بسرعت 
.فرارميکند  

 
، اگرمن تمام ناسپاسی وقتی اوناپديد ميشود، کپتان آھی کشيده وميگويد

قلب زن را ميشناختم ، اينھا ھرگزنميتوانستند مرا با خريد اين لباسھا 
.بگيرند  

 
استالف پس ازاينکه غارت ميشود، به آتش کشيده شده وقطعۀ جنرال ايم 

.کاسکيل بکابل برميگردد، جائيکه تراژيدی شکل ديگرميگيرد  
 

اتيک ومکارانه تحقق کارويرانی اينجا با يک پالودگی بربريت سيستم
انگليسھا با رسيدن بپای ديوارھای مرکز . ميپذيرد که باورآن مشکل است

 سپتمبرآنرا متروک مييابند؛ چون نمونه ھای که آنھا انجام داده 15بتاريخ 
جنرال پاmک با مصروفيت درمورد . بودند، باعث فرارتمام مردم ميشود

يرانه بمقابل شھراعfن رھائی اسيران انگليسی، ھرگزھيچگونه ميل شر
نميکند؛ ارتش دربيرون خيمه زده، محافظين دردروازه ھا گماشته شده و 

ميتوان فرض نمود اين يک ارتش دوستانه : سربازان اجازه عبور ندارند
است، ارتش جانبازان پرھيزگار، چون ريف مسترآلن با استفاده ازعدم 

دين موعظه درباره فعاليت سربازان در جريان اين چندروز استراحت چن
حادثه . رحمت خدا ميکند که برگشت ھمرھان اسيرش را اجازه داده است

توسط محفل رسمی برگذارشده، تمام لشکرحضوريافته ومردان انتخاب 
انضباط سخت ارتش و .  سرود مذھبی ميخواند13شده ازپياده سبک 

تعداد تمرينات مذھبی تا اندازۀ اعتماد باشندگان رنجوررا اعاده نموده و
 اکتوبرجنرال 9بعدا در. زيادی جرات مييابند به خانه ھای خود برگردند

پاmک به کلونل ريچموند شکسپيرفرمان ميدھد با قطعۀ خود داخل شھر 
اين قزلباشھا ھمان (شده وباستثنای باmحصاروربع که توسط قزلباشھا 

 محمد را مردمی اند که mرد اکلند متھم به دشمنی با برتانيه نموده ودوست
. اعfميه سيمله mردشيپ ديده شود. با مطلوب دانستن ايشان مقصردانست

مسکون بوده وھميشه با انگليسھا دوست بوده، شھررا ويران نموده ) فيرير
.وبسوزانند  
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درجfل آباد عين صحنه بنمايش گذاشته شده ومشکل است فھميد چرا آن 
 جنرال سيل 1841مبروقتی درنو. محل با چنين سختگيری مواجه ميشود

توسط غلزيھا بستوه آمده وتقريبا باوغالب ميگردند، خود را به دروازه ھا 
اوبا خود فقط دوروزه . رسانيده و باشندگان بدون مقاومت آنرا بازميکنند

وقتی اوميبيند . تدارکات آورده است، اما آنھا باو ذخيره mزم مھيا ميکنند
يد زمستان را درشھربگذراند، بخاطر نميتواند قبل ازبھارنجات يافته وبا

جلوگيری ازنابودی گارنيزيون کوچکش با قحطی، مجبورميشود باشندگان 
چرا . را بيرون رانده وآنھا خانه ھای خود را بدون شکايت ترک ميکنند

نيازھای جنگ سخت (اين شھربطورکامل تخريب وسوختانده ميشود؟ 
راحتياطی برای سfمتی است؛ جنرال سيل با دانش خصلت افغانھا تدابي

پس ازھمه، اين آنچيزی بود که داووست برای دفاع . سربازانش ميگيرد
. ھامبورگ انجام داده وھرجنرالی ديگری درعين موقعيت چنين ميکند

).فيرير  
 

 ھزارمردم فقط درآغاززمستان سوختانده ميشود، 100دراينجا خانه ھای 
اينھا خوفناک اند . خت استوآنھم درمناطقی که زمستان آن مانند روسيه س

ولی نفرت انگيزترين معامله ظالمانه اينستکه دراين جنگ باmی باشندگان 
شھرھا، انگليس ھا مردم بی آزاررا جزا دادند نه قبايلی که ارتش جنرال 

درافغانستان مانند الجزايرقبايل جنگی .  ازبين بردند1841الفنستون را در
اند؛ شھرھا توسط يھودان، ارمنيھا، با رمه ھايشان دراطراف سرگردان 

ھندوھا، کشميريھا، تاجکھا، بردگان، تاجران، کسبه کاران وصنعتگران 
مسکون بوده که دارای طبيعت صلحجو بوده وھرگزديده نشده که تفنگی 

اين درست نيست، زيرا باشندگان کابل مثل کوچيھا (دردست شان باشد
).فيرير.  ارمنی بيشترنيست يھود يا6جنگی بوده ودرتمام قلمروبتعداد   

 
درتمام جنگھای که اين قلمروبرای مدت طوmنی صحنه آن بوده است، 

اينھا مردمان : اينھا مردمی اند که بايد ضربه انتقام برتانيه را تحمل کنند
اگرآنھا اراده انتقام نموده بودند بايد غلزيھا، افريديھا، . ناشايسته اند

ھا را دنبال ميکردند، درحقيقت جنرال شنواريھا، مھمندھا وعتمان خيل
پاmک نخواست آنھا را درتندی کوھھايشان جستجونموده وبعوض انتقام 

دريک کلمه، جنرال پاmک چيزی انجام داد که . خود را ازشھريان ميگيرد
يک جنرال فرانسوی ميکرد که بايست شورش فليتاس يا بن اميرھا را در 

دراينجا (بدون عذرمرتکب گرديد الجزيره مجازات مينمود؛ او وحشت 
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موضوع طورديگری است، چون مردمان شھری افغانستان نيزکامf مثل 
).فيرير. اطرافيھا جنگی بوده ودرشورش بسيارخطرناک و وحشی اند  

 
بآنھم بايد گفته شود افکارعامه درھند ھم اکنون صدای خود را بمقابل اين 

ن شک درانگليس نيزمورد اضافات فرومايه وبيرحمانه بلند نموده وبدو
بآنھم گورنرجنرال، mرد ايلنبورو . خشم قلبھای بخشنده قرارخواھد گرفت

برای پذيرائی مجلل ازارتش پيروزمند افغانستان درفيروزپورآمادگی 
دعوتنامه بتمام شھزادگان برای اشتراک درجشن نظامی فرستاده . ميگيرد

قديمی مغول است؛ وگفته ميشود مھتاب گرفتگی شکوه دربارامپراطور
يک طاق پيروزی مجلل درجريان ساختمان است که ازطريق آن ارتش 

اندوس رژه رفته و توسط يادگارپيروزی آن، دروازه ھای قبرمحمود 
 ازدوست محمد 1839 عدد توپ در24غزنوی که درغزنی تسخيرشد و

اين جزئيات آخرکمترين قسمت کنجکاوانه تجليل . گرفته شد، دنبال ميشود
، چون کامf معلوم است که ارتش انگليس با باختن توپخانه خود از نيست

افغانستان برگشته است؛ توپھا يا توسط افغانھا گرفته شده يا به فرمان 
تمام (جنرالھای برتانيه تخريب شده که ھيچ وسيلۀ برای انتقال آن نداشتند 

ر اين نمايشات درحقيقت عوضی بوده است؛ بی اندازه دردناک است آنقد
پائين شد تا افغانھا را چنان شديد مجازات کرد بدون افزودن مسخره 

اما . پيروزی که وجود ندارد، چون درآنجا ھيچ جنگی وجود نداشت
حرکت دستجمعی بخاطراثرگذاری باmی سيکھا، بوميان ھند ومتحدان 

مشکوک که بايد تا اندازه زياد مثل اھداف mرد ايلنبورو وخشنودی 
).بچگانه باشد  

 
دوست محمد وخانواده اش وتمام افغانھای محبوس درھند، دراين جشن 
حاضرشده وپس ازآن گورنرجنرال اجازه خواھد داد برگردند طوريکه 

.شايد فکرکنند شايستۀ کشورشان باشد  
 

حکومت ھند برتانوی بعدا خود را ازتمام مکلفيت ھا درافغانستان آزاد 
ای سه سال جنگ را ادامه داده و درآنجا بينظمی بوجود آورده، بر: ميداند

اين کامf ".(ھرج ومرجی باقی ميگذارد که شايد برای عصرھا باقی بماند
).فيرير. درست است  
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من بمنظوربررسی حقايق مربوط به اشغال افغانستان توسط انگليسھا 
خواستاراسناد وشواھد ازافغانھا گرديدم، متاسفانه با تعديfت متفاوت 

. طورقابل توجھی وزن بعضی ازآنھا را کم ميسازدتصديق نمودند که ب
 آنھا درمقابل انگليسھا 1841آنھا تائيد ميکنند باوجود بيرحميھا واضافات

مقصراند، چون انگليسھا نسبت بآنچه توقع ميرفت بيشتربرخورد انسانی 
وعادmنه نموده اند، زيرا آنھا ميدانستند مستحق بيشترين جزای اند که 

ان تحميل گردد؛ آنھا مرکزرا ترک گفته وخانه ھايشان ميتواند باmی ش
بيشترازاستالف سوختانده نميشود، چون اين خانه ھا ازخاک ساخته شده و 

که بھترين (اما اين درست است که بازارھای کابل . قابل سوختن نميباشند
مانند بعضی خانه ھای مجاور، ماينگذاری ) تعميرات درافغانستان بودند

" ژورنال ديس ديباتس" لذا اين درست نيست، طوريکه در.وويران شدند
. ھزارنفربدون پناگاه ماندند100گفته شده که   

 
اين نيزنادرست است که شھرھای افغانھا توسط مردمان بی آزارمسکون 
است؛ درکابل يھودان تحمل نشده ودربيرون آن، بيش ازدويا سه خانواده 

 منشای افغانی است؛ قسمت عمدۀ نفوس دارای. ارمنی وجود ندارد
صرفنظرازمشغله، ھرفرد اين قوم قبل ازھمه جنگی، ياغی، عاشق 

ثبوت آنرا ميتوان درھزاران نمونه پيدا . غارت، کشتن و ويرانی است
کرد، من ميتوانم يکی را نام بگيرم، کشتاربرنيس بدقسمت درخانه خود 

يکه طور. توسط ھمين دکانداران که مثل مردمان صلحجومعلوم ميشوند
درافغانستان سربازان شامل (قبf گفتم، اينھا دکانداران يا تاجران سرباز

قطعات نبوده، مليشه ھای بی انضباط اند؛ ھرکس درخانواده خود زندگی 
وغازيان ديگر ) نموده وبعضی اوقات چند ھزارآنھا درشھروجود دارند

بودند که بطورخاصی باعث غضب انگليسھا شده ولذا بھنگام بازگشت 
ومی، خانه ھای خود را ترک کرده ودراستالف پناه گزيدند، يک قلعه د

 6کوچکی که فکرميکردند تسخيرناپذيراست، اما ازآنجا نيزفقط پس از
 ھزارنفراست؛ 3.5 يا 3نفوس آن شھر. ساعت جنگ بيرون رانده شدند

 ھزارنفرداشته باشد، بعلت مھاجرت 15اگراينشھربھنگام حملۀ انگليسھا 
فراريان با خانواده ومحموله خويش به اين شھرکوچک .  استازکابل بوده

آمدند، با باوراينکه ايشان ازھرگونه تfش دشمنان درامن خواھند بود؛ 
انگليسھا بزودی ازفريب آنھا آگاه شده وتعداد زيادی عذاب جنگ را می 

چشند؛ اما افغانھا ضايعات خود را تخمين نميکنند، دراستالف وکابل، 
. نفر450زياده از  
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استحکامات . بارتباط غارت جfل آباد، تاريخ آنقسمت نيزاغراق شده است

که جنرال سيل برای دفاع خود ساخته، ويران ميکند تا افغانھا ازآن 
اما بزرگترين . استفاده ننموده وخانه ھای مجاورنيزبا آن تخريب ميشوند

ده تصورغلط دراين موضوع اينستکه امتياز بخشندگی به اکبرخان دا
شود، گويا او زنان انگليسی را تحت حمايه خود قرار داده وآنھا را از 

.انتقام نگھميدارد  
 

مولف اين موضوع را اثبات ميکند که درست است آنھا احترام ميشوند، 
ولی اين حقيقت بھيچوجه نميتواند اعتباری برای پسردوست محمد باشد، 

ی سرداران جوان، چون اوبيش ازچند بارايشان را دربين حرمھای بعض
دوستان ھرزه وفاسد خويش تقسيم نموده وبرای خودش دخترجنرال سيل 

را نگھميدارد، مکالمات محرمانه او با ديگران اغلبا با چشم اندازاين 
يکشب، پس از مينوشی طوmنی، اين . تقسيمات زندگی بخش بوده است

ود که بانوان درخطرحتمی قرارداشته وفقط بواسطه آشوبی جلوگيری ميش
بآنھم وقتی اين رئيس با . فورا محمد اکبر را به صحنه عمل فرا ميخوانند

خوردن شراب، زياد مست نشده، اجازه ميدھد کمی در باره موضوع 
صحبت شود، زيرا بخاطردارد که پدرش دراختيارانگليس ھا بوده و می 
ترسد ازاينکه دوست محمد و زنان خانواده اش چقدرعذاب خواھند کشيد 

انگليسھا شايد در مورد سرنوشت . اواين اعمال رذيfنه را انجام دھداگر
اسيران درافغانستان باوگوشزد نموده باشند؛ باين علت است که اکبرخان 

برای ايشان احترام ميکند؛ وقتی آنھا تھاجم دوم باmی اين منطقه را 
رويدست ميگيرند، باين علت نيست که نميتوانند ايشان را بطريق ديگری 
رھا سازند، چون ميتوانستند آنھا را با دوست محمد، زنھا واطفالش تبادله 

 باعث 1841نمايند، اما آنھا ميخواستند به افغانھا ثابت سازند فاجعۀ که در
ھر (عذاب آنھا شد، نميتواند به قدرت آنھا صدمه رسانيده وآنھا قادراند 

 اين حقيقت را افغانھا. قلمروی ايشان را اشغال نمايند) وقتی بخواھند
ميدانستند وبھمين علت پس ازجنگ بتخاک فورا سfحھای خود را بزمين 

ميگذارند، برتانويھا ميتوانستند باردوم کابل را با اتخاذ تدابير سياسی 
.عاقfنه ترنسبت به تھاجم اولی ايشان نگھدارند  

 
اما آنھا آنرا نگه نداشته وعمل درستی انجام دادند؛ چون اگراين قلمرو 

بحيث يک وزن مرده باmی خزانه ايشان ثابت نميشد، بھيچوجه 
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اين قلمرو به ھيچ درد آنھا . نميتوانست چيزی به خزانه آنھا افزود کند
نميخورد، باستثنای يک موضع مقدم بمقابل نقشه ھای جاه طلبانه روسيه؛ 

اما تا وقتی قفقاز کامf مطيع نشده است، محتمل نيست آن قدرت اقدامی 
 تسخيرآسيای مرکزی نمايد، ازاينزمان تا آنوقت کابل ميتواند درجھت

ازوقتيکه انگليسھا قسمت باmئی اندوس (برای خودش باقی گذاشته شود 
را اشغال کردند، آنھا تمام مناطق درساحل راست اين دريا درشرق کابل 
را فرماندھی کرده وميتوانستند درمدت کمترازيکماه افغانستان را اشغال 

پس ازتحقيق ومواظبت تمام جزئيات معلومات بارتباط تھاجم دوم ). کند
 fکابل، من متقاعد گرديده واثباتی بدست آورده ام که اقدامات انگليس کام

درآخربا شرح . تاسف آوراست، اما دربارۀ آن فوق العاده مبالغه شده است
بسيار مشکل . جوانب مثبت ومنفی آن، خواننده بايد خود قضاوت نمايد

ت کسانی را يافت که خصلت وسياست افغانھا را دانسته و باور نمايند اس
برتانوی چيزی را تعقيب کند که درآن قلمرو کامf نابود شده -ارتش ھند

برای . ودرمقابل مظالم وبيداد قربانيان آن بيتفاوت يا فراموشکارباشد
ا انتقامگيری، کسی بايد اقاربی يا دوستی داشته باشد؛ سربازان ھندی ب

انديشه ھای مذھبی ايشان اين مسايل را با نظرات بسيارمتفاوتی نسبت به 
اروپائيان ميبينند که من باوردارم برای فرماندھان شان ناممکن است از 

کردارھولناک ايشان ممانعت کنند که بواسطه عشق به انتقام يا بيشتر 
.احساس باوربه مکلفيت بوجود آمده است  

 
برئه اين جنايات وسختگيريھا ندارم؛ اما من من بھيچوجه قصدی برای ت

جنگھای آسيا وافريقا را ديده وشوربختانه با تجربه ميدانم ناممکن است 
آنرا با اروپا مقايسه کرد، جائيکه دراکثريت دولت ھا، حقوق افراد احترام 

ما شايد بمقابل خونريزی بيھوده رجزخوانی ميکنيم؛ ما شايد . ميشود
جنگ را به اتاق رسامی تبديل کنيم، جائيکه تمام ھرگزنتوانيم ميدان 

وقتی من ميشنوم گفته ميشود، . جوانب مايل به تبادل نزاکت ونجابت اند
فرانسويھا "، يا "سربازان روسی چند ھزارقفقازی را ازدم تيغ کشيدند"

انگليسھا ھزاران ھندورا بخاطرحرص "يا !" درخون عربھا حمام کردند
تی من ميشنوم گفته ميشود سربازان اين ملتھا ؛ وق"مال قربانی کردند

 بيوجدانانی که تمام قوانين، انسان و يزدان را ھتک –تفاله زمين است "
، نميتوانم برمردمانيکه چنين ميگويند نفرين ولعنت نفرستم "حرمت ميکنند

 مردان يا نامردانيکه شجاعت رذيfنه داشته وبه طرفداری بربريان –
که ميتوانند فقط يک صدای اتھام آميز پيدا کنند صحبت ميکنند، درحالي
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شما چقدر آدمھای ديوانه و . وقتی ازسربازان کشورخود صحبت ميکنند
آيا شما ميدانيد چنين دشمنانی بخشندگی شما را ضعيفی ! شوربخت ھستيد

 آنھا ھيچ سپاسی درمقابل ھيچکسی جز - ميدانند وشکيبائی شما را ترس؟ 
 ومذھب –انع سfح کافران ازکشتن ايشان ميشود خدای اسfم ندارند که م

.آنھا سفارش ميکند بدون ھيچگونه رحم واندوھی قتل عام کنند  
 

جنگ سختی ھای . درمان درجائی وجود دارد که درد و زيان وجود دارد
خود را داشته وبسياربزرگ است، لذا نبايد بآن اقدام گردد، مگربا دmيل 

د که من ھرگزاقدام جنگ انگليسھا درست وشرعی؛ کافی است گفته شو
اما اقدامات يک حکومت را نبايد با اعمال . بمقابل افغانھا را تائيد نکرده ام

 برای دومی، بخاطر –برای اولی مردوديت کامل : سربازان آن درآميخت
فراموشی ايشان درآرامش . عذابھا وسختيھا چند کلمۀ تشويق کننده

ارآتش وباmی صندلی بسيارنرم  وقتی درجو–خصوصی بسيارآسان است 
نشسته باشيم قضاوت آسان است وآنھم ازنقطه نظرانسانی؛ اما کسانيکه 

 کسانيکه درگرمی جنگ بخشندگی –رنج ومصيبت را تحمل نموده اند 
 کسانی به –نشان داده ولی درسينه خود زخم شمشير يا مرمی خورده اند 

زمرگ بوده و کسانيکه شکنجه ھای مواجه شده اند که صدھا مرتبه بدترا
بعدا خود را بد نام ومتھم توسط کسانی ميبينند که بايد کردار شان را 

 ازايشان بپرسيد نظرشان درمورد سيستم شما چيست؟ از –تمجيد نمايند 
تعداد زياد جنراmن انگليسی، فرانسوی وروسی بپرسيد که با جنگ نمودن 

وشته ھای ديگران را ببينيد بمقابل مسلمانان تا حد مرگ بيزارشده اند يا ن
شما انرژی . که آنھا ميگويند ثمرات مfحظات بی تدبيرانه شما چه است

روحيه ملی را ازبين برديد وبه ھيچ چيزی محدود نيستيد جز رفاه کشور 
خود تان؛ اگرمن باmی شما قدرت ميداشتم، برای شما نويسندگان بيوجدان 

ين سخاوتی داده نشود که شما فرمان ميدادم ھيچ جزای ديگری بجزازتمر
برای چند سال فقط به . با چنان چرب زبانی درباره آن موعظه ميکنيد

الجزاير، تفليس يا کلکته برووتفنگ را تحمل کن، وقتی برگشتی، صحبت 
.خود را ازسرميگيريم  

 
 انگليس، ھدف احتمالی آنھا اعاده حيثيت ارتش 1842دررابطه به تھاجم 

رافغانستان بوده و من قصد ندارم آنرا توجيه کنم؛  برتانوی د-ھای ھندی
اما اگرحکومت کلکته دmيل مثبت بيشتری برای آغازچنين افزايش ھزينه 

ارائه نموده و مردم عام را در کنارخود دارد که با برگشت سريع ارتش 
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بدون کشتن چند صد نفر و ويرانی يک بازار و چند خانه متعجب نشده 
ه را برای اين گمان بازميگذارد که آنھا ھرگز اين موضوع زمين. باشد

نميدانستند چرا بکابل رفتند يا چرا برگشتند، يک نويسنده ميگويد، 
انگليسھا طوری ازکابل برگشتند که نشاندھنده عقب نشينی يک ارتش "

اين را نميتوان ". شکست خورده ومارش يک ارتش پيروزمند ميباشد
طان شرعی رفتند؛ اما اگرچنين باورکرد که آنھا بخاطراعاده يک سل

تمايلی داشتند، فقط ميتوان گفت که آنھا درتھاجم دومی ازبخت بيشتری 
.نسبت به تھاجم اولی برخوردارنبودند  

 
انگليسھا قبل ازاينکه کابل را ترک کنند، باmی فتح جنگ ميرزا فشار 
آوردند تا قدرت شاھی را نگھدارد، باميد اينکه او با سربازان خود و 

پشتيبانی اخfقی آنھا شايد بتواند خود را پس ازبازگشت ايشان درقدرت 
اما آن شھزاده با شکوه خيالی خيره نميشود؛ اوبسيارخوب ميداند . نگھدارد

بمجرديکه حمايه گران رسمی اش اورا ترک کنند، اوبايد اکبر خان را با 
ميداد خود داشته ومصمم ميبود تا خود را در خطر تکرارمعامfتی قرارن

بآنھم توسط برادر . که ازآن سردارگرفته بود، اواين پيشنھاد را انکارميکند
جوانش، شاپورميرزا قبول ميشود اما اوبزودی تخريب کامل اميدھای جاه 

. طلبانه خويش را ميبيند که درآن مغزغيرمجرب اوغوطه شده بود
 پيشگوئی ھای برادران بزرگ اوبه تحقق ميپيوندد، چون آخرين دسته

ارتش برتانيه بندرت ازچشم اودورشده ودرعبورازاندوس است که محمد 
اکبردرکابل ظاھرشده، باmی ميرزا حمله نموده، اورا شکست داده، خزانه 

ديگربرای انگليسھا مھم نبود . او را قبضه و او را مجبوربه فرارميسازد
 ، نظربرنيس در مورد)باوجوديکه ناوقت بود(چه ميشود؛ آنھا دريافتند

قبول ننمودن مفکوره اعادۀ سدوزی بمقابل محمدزی راست بوده است؛ 
 دسمبرھمراه با کپتان نيکولسن 19ثبوت اين ادعا اينستکه دوست محمد در

. وچند روزپس ازآزاد شدنش به شکارپور ميرسد) بحيث بدرقه کنندۀ او(
اورا آزاد ساخته بودند تا ھرجای خوش دارد برود يا ھرچه خوش دارد 

 دھد، اميريک لحظه ھم ترديد ندارد بجزاينکه راه افغانستان را در انجام
او با رسيدن به mھوربا استقبال دولتی شيرسنگه، مھاراجه . پيش گيرد

بعدی پنجاب مواجه گشته وانگليسھا ميگويند اين شھزادگان يک معاھده 
مخفی عقد نمودند؛ اما اين شکايتی بوده است که ھميشه وجود داشته و 

حقيقت اين . ص وقتيکه آنھا ميخواھند يک منطقه را اشغال نمايندبخصو
بود که مديران با کسربودجه دراثرجنگ افغانھا آنقدرگيج شده بودند که 
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نميدانستند چه کنند و قويا ازاستقبال درخشان اميرکابل توسط حاکم مستقل 
.سيکھا خشمگين بودند  

 
ارmھوراست، ھنگاميکه دوست محمد مصروف لذايذ وخوشيھای درب

پسرش محمد اکبرخان مشکfت زيادی دراداره دسته ھای مختلف کابل 
.دارد که دراول مطيع بوده وحاm پراگنده شده اند  

 
پسرزمانخان وشمس الدين پسرکاکايش، ) قاتل شاه شجاع(شجاع الدولت 

دريکجا ساختن طرفداران زمان خان ) ھردو برادرزاده دوست محمد(
 را مجبورميسازند به ارگ عقب نشينی کند، جائيکه پيروز شده واکبرخان

اطfع اين وقايع وموقعيت .  روزمحاصره ميکنند73آنھا او را برای 
بحرانی اوبه دوست محمد درmھورميرسد، خودش قادرنيست با سرعت به 

کابل برود لذا چھارپسرخود، محمد افضل خان، محمداکرم خان، محمد 
.  کمک برادرمحاصره شده اش ميفرستدعظيم خان وغfم حيدرخان را به

سرداران با يک فرمان مھاراجه ويک خدمه فورا حرکت نموده، اسپان 
خود را درھرقريه تبديل نموده، با ادامه سفرروزوشب که کسی مانع 

رسيدن اين ).  روز10طی اين فاصله در(ايشان نميشود به کابل ميرسند
ميرسند محمد اکبرفقط دو شھزادگان بسيارمھم ميباشد، چون وقتی اينھا 

اين چھارجوان درکابل بزرگ شده، محبوب . روزتدارک درارگ دارد
باشندگان وشاھد شجاعت جوانی آنھا بوده وظھورآنھا بيکبارگی باعث 

بازگشت امير . طرفداری آنھا شده وباmخره بردشمنان خود پيروزميشوند
طه پايان که بزودی و پس ازايشان صورت ميگيرد، بتمام منازعات نق

ميگذارد؛ اوپس ازتاجگذاری که سه سال ازآن محروم شده بود، بيکبارگی 
بوظيفه خطيرمحواثرات ھرج ومرج درقلمروش اقدام ميکند که باثرتھاجم 

.انگليس بوجود آمده است  
 

درکندھارنيزکه متروک شده است، جنرال نات وميجرراولينسن کوشش 
وادارسازند درراس اين ميکنند تيمورميرزا پسربزرگ شاه شجاع را 

او . اما اين شھزاده ميلی به تملک تاج وتخت ندارد. قلمرو باقی بماند
راضی ميشود که افتخارشاھی افغانستان برای ھميشه ازسدوزی ضايع 
شده وسلطنت بايد به محمد زی داده شود، لذا پيشنھاد را انکار نموده و 

ت دريک زندگی آرام ترجيح ميدھد به ھند برگردد، جائيکه اواميدواراس
با نپذيرفتن موصوف، . قرارداشته وتا اندازه زيادی مطابق ذوق اوميباشد
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. انگليسھا پيشنھاد ميکنند برادرش صفدرجنگ حکومت را بردوش گيرد
خواننده بخاطرخواھند داشت که اين شھزاده قبf بايشان خيانت کرده وبا 

 نميکشد؛ مرگ پدرش شورشيان ميپيوندد، اما اتحاد اوبا آنھا زياد طول
 fمتغيرساخته، باعث تسليمی واتحاد او به آنھائی ميشود که قب fاورا کام

سردارمحمد قلی خان پسروزيرفتح خان بحيث وزير . ترک کرده است
موصوف تعين ميشود، لذا با توزيع قدرت بين يک محمد زی که ھميشه به 

باوجوديکه او (آنھا وفاداربوده ويک سدو زی که اورا ترک کرده بود، 
 – با بيfنس يکی بمقابل ديگری –) بعدا قويا بايشان وابسته ميباشد

اما اين . انگليسھا اميدواراند تا نفوذ خود را دراين شھرمھم نگھدارند
برنامه فقط باعث افزودن توھمات بيشترميشود، چون حدود چھار ماه پس 

خان ازپارس ازاينکه صفدرجنگ به منابع خودش گذاشته ميشود، کھندل 
اوبرای مدتی . برگشته وتمايل خود را برای گرفتن کندھاراعfن ميکند

درسواحل ھلمند باقی مانده و با سرداران اخترخان، سرفراز خان، شاه 
پسند خان وغيره يکجا ميشود؛ وقتی اوخود را با قوت کافی ميبيند، بطرف 

ط محمد بارتبا. مرکزسابق خود مارش ميکند تا صفدرجنگ را عزل کند
قلی خان، اوبيکبارگی شھزاده را ترک گفته وبه قرارگاه کاکای خود 

بآنھم صفدرجنگ با فرار وزير خود دلسرد نشده وبا کھندل خان . ميرود
 ميل درغرب شھربجنگ ميپردازد؛ اما دراولين 28درحوض سنگر 

برخورد متوجه ميشود که نيم ارتش او فرارنموده وباقيمانده به دشمن 
کھندل خان فورا اختيارپايتخت را دروسط تحسين باشندگان . ميپيوندد

و ) باوجوديکه خاطره خوبی ازاداره قبلی او ندارند(دردست ميگيرد 
سرداراين تبريکات را عوضی ميگيرد؛ اينھا برای اونبوده، بلکه برای 

 انتخاب مردم باستثنای حق -موفقيت اصول نمايانده درشخصيت اوميباشد 
.يانده آزادی افغانھا وديگری سلطه انگليسھا يکی نما–الھی   

 
صفدرجنگ پس ازاين ناراحتی نميتواند به کندھاررسيده وآنرا دفاع کند، 

از . لذا مجبورميشود بطرف شکارپوربرود که بدون مشکل وخطرنيست
.آنجا به ھند ميرود، جائيکه برادرانش باو می پيوندند  

 
انستان توسط انگليس جنگ حوض سنگرآخرين قسمت سريال اشغال افغ

ميباشد، جائيکه کمپنی ھند شرقی ارتش خود را ميفرستد تا بميرد وخزانه 
اينست نتيجه اين جنگ "يک مولف ذکی وھوشيارميگويد، ! اش تھی شود

بعوض  . وسياست mرد پالمرستون که دراول دودل ودرآخرخشن است
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ده اتخاذ نموده مسيرعالی ومستقيم که دولتھای منظم بايد افتخارانه وبرازن
 بعوض اينکه با روسھا –وعزتمندانه با يکديگرمfقات و برخورد کنند 

 اوترجيح ميدھد با آنھا ازفاصله دوروتوسط مانور –روبرو مfقات کند 
ھای متقابل مشاجره نمايد، سياستی که فقط ميتواند بختھای سياسی خود را 

fصه آنرا تقديم غرق سازد، درواقع اين آخرين مذاکراتی است که ما خ
نموده وسريال اندوھناک مدارا، دوروئی، بيقراری واحتياط بمقابل روسيه 

اولين پيامد سياست جنابعالی در . دراينجا ھمه چيزختم ميشود. پايان مييابد
آسيا عبارت ازتھاجم mرد اکلند، دومی قتل عام ارتش انگليس توسط 

روزی پوچ وبيمعنی mرد افغانھا، سومی انتقاميگری ازافغانھا وآخری پي
خدا انگليس را ازچنين چيزھا نگھدارد؛ خدا . ايلينبورو درفيروزپوراست

اما اين صحيح است که دشمنيھای سياسی و افراطيگری ! او را نگھدارد
که به بھانه افزايش ترور درھرجا سرکوب (مذھبی آسيای مرکزی را 

ھا را که قبf تحريک  اونفرت ازنام روس-برانگيخته وارتقا ميدھد ) ميکند
 اواحترام به قوت خودش را از بين برده و –شده بود خاموش ميسازد 

بغيرازطريق (ترس آنرا گسترش ميدھد که او جرات حمله بآن قدرت را 
". اوخودش پيشگام تھاجم مسکويھا ميشود–ندارد ) غيرمستقيم  

 
دون تناقض بدون قبول نمودن نتايج نويسنده ايکه فوقا نقل کردم، ميتوان ب

اظھارداشت قبل ازاين تھاجم ناميمون به کابل، انگليسھا درافغانستان 
ھرگزبجزازھمدردی با چيزديگری مواجه نميشدند؛ حاm نظردرمورد 

احساس . ايشان بسيار متنوع بوده واکثريت روسا دشمن ايشان است
با وجود تعصبات (مطلوب بآنھا بعوض اينکه دربين مردم پيدا شود

اداره منصفانه مھاجمين را فراموش نکرده وھنوزتاسف ميخورند ، )ايشان
درھرصورت، . چرا توسط فرمانداران افغان خود شان ادامه نمييابد

انگليس حاm بايد به درستی مشوره داده شده توسط الکساندر برنيس 
ُمخالفين اوسر سی ويد، سردبليو ايم ناتن وسر ژی ايم نيل . باورمند شود ُ ُ
انگليس ميتواند باmی . ت آنھا توسط mرد اکلند قبول ميشودبوده و سياس

اين چھارفرد اتھام مسئوليت فجايع آنرا بياندازد؛ مشوره شريرانه آنھا 
متاسفانه زندگان نميتوانند ضايعات تحميلی : باعث مرگ برنيس ميشود

مردان دارای فضيلت علمی، (درمرگ او و تعداد زياد افسران ديگر
.را تعويض کنند) ذير وآينده اميدوارشجاعت تسلط ناپ  
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  وضع کابل– 26فصل 
 

وضع کابل پس ازبازگشت دوست محمد، مخالفت بين اميروپسرش اکبرخان، برنامه ھای جاه 
طلبانه اکبر، جنگ بين دوست محمد ووالی خلم، دmيل اين گسست، تمايل اکبرخان برای عزل 

ل انگليسھا، گسستن با دوست، ازدواج اکبر با کھندل خان ازکندھار، ھمکاری با سيکھا بمقاب
دختريارمحمد خان، توطئه کھندل خان جھت جلوگيری ازاين اتحاد، نمايش اکبرخان بمقابل 

کندھار، تقاضای کمک ازشاه پارس، جواب مطلوب آن شاه، مجبورساختن پدرش برای کناره 
جباری او به وظيفه گيری توسط اکبر، مرگ اکبرخان، اغتشاش محمد شاه خان، بازگشت ا

توسط دوست محمد، اتحاد بين پارس و کابل، ھشدارانگليسھا، شرمساری امير، برگشت سلطان 
محمد خان به کابل، استقبال توسط دوست، تعين پسرش حيدرخان بحيث وزيرتوسط امير، يکجا 

ک شدن دوست با سيکھا بمقابل انگليسھا، ناسازگاری افغانھا با سيکھا وعکس آن، تسخيرات
.توسط دوست، شکست سواره اوتوسط انگليسھا، فراربا اسپ  

 
+ + + 

 
اگرآرامی مطلق، عواقب فوری برگشت دوست محمد به قلمروش نباشد، 

اکثر . حد اقل تعليق دشمنيھا دربين جوانب مختلف دولت را بوجود ميآورد
مردم بدوراوجمع ميشوند، اما ھنوزناممکن بنظرميرسد تا عين وحدتی را 

 ايجاد نمود که قبل ازتھاجم انگليس وجود داشت؛ سرداران و دوباره
بخصوص آنھائيکه مربوط قبيله غلزی اند اطاعت الزامی اندکی نسبت به 
قبل نشان ميدھند، لذا دوست محمد ميبيند اومقدارزياد آن احترامی را که 

اودر : قبf داشت ازدست داده وعلت آن اقامت موصوف درھند بوده است
ھا طوری آلوده شده است که ھرگز نميتواند آنرا تصفيه نمايد؛ چشم افغان

آنھا نميتوانند اورا بخاطرقدردانی ازتمدن برتانويھا عفونموده وبه مساعی 
.اوجھت بھبود ايشان تقريبا بحيث يک جرم ميبينند  

 
اکبرخان، وارث احتمالی قدرت، نيزازتائيد سياست ھای جديد بسيارفاصله 

بات کتلۀ مردم افغان قويا آغشته بوده وازانگليس ھا اوبا عين تعص. دارد
نفرت دارد، باوجوديکه برتری آنھا را درمسايل جنگی وحکومت داری 

ُاوپس ازبدام اندازی وقتل سردبليوايم ناتن متيقين است . کامf درک ميکند
که خون ريخته شده توسط اونميتواند بازخريد شود و دشمنان اونميتوانند 

خاطرآن جرم نفرت انگيزش پرھيزکنند؛ لذا اوضاع کامf ازانتقام اوب
مشابه ميل خودش او را درخط برخورد متفاوت ازپدرش انداخته و اودر 
مخالفت خويش سرسختی بيشترنشان ميدھد، تا حديکه دراتحاد با نظرات 

.تعداد زياد ھموطنانش قرارگرفته ومتاثرازآنھا ميباشد  
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سھا کينه توزانه بوده ومخالفت سرسختانه لذا نفرت محمد اکبربمقابل انگلي

او، باوجود سرزنشھای پدرش، بمقابل آنھا قاطع ومصمم است و تا وقتی 
آرام نميگيرد که آنھا را شکست نداده و ازمفکوره اشغال بيشتردرشمال 

اوآمادگی خويش را با مشتعل ساختن مغزسربازانش با . آسيا بيزارنسازد
ن وعده ھا آغازميکند، درحاليکه پدرش از وحشی ترين و گمراه کننده تري

ھيچگونه تfشی بخاطرآرامسازی حرارت وغيرت غيرمدبرانه او و 
طرفدارانش بخاطرخاموش سازی خانه جنگی، اعاده امنيت واميدواری 

اما محمد اکبرکه ھمه . برای انکشاف تجارت وزراعت دريغ نميورزد
وجه ميشود موفقيت چيزرا ازمنشوراحساسات افراطگرائی خود ديده ومت

ومخالفت دوامداراو بمقابل انگليسھا که باعث برانگيختن مغزافغانھا و 
پشتيبانی پيروان ياغی اوشده با تدابيرعاقfنه ومفيد پدرش برای انکشاف، 

مقام وزارت که توسط فتح . استقfل و رفاه مردمش تخريب وازبين ميرود
برانه او را نگھداشته جنگ به محمد اکبرداده شده و پدرش چنان غيرمد

است، باو نفوذ زيادی درامورحکومت داده واوآنرا بشيوه بسيارقاطعانه 
اودرخياmت اعاده دوباره . برای چشم اندازھای آينده اش بکارمی بندد

سلطنت افغانھا، شکوه وقدرت سابقه وتسخيرسايرقلمروھای افغان ھا، 
 اين مناطق نيزجاه خانات يوزبيک، پنجاب وبلوچستان افراط ميکند؛ حتی

طلبيھای او را ارضا نساخته وھند برتانوی درچشم او جايزه يا غنيمتی 
نميتوان چيزبيشتری . است که اوتصورميکند روزی بتواند آنرا اشغال کند

درباره خياmت آنروزی اظھارکرد اگراوميل داشت آنرا بخاطربھترسازی 
ا داشت؛ اما اوفقط شرايط مردمی بکاربندد که آرزوی مطيع سازی آنھا ر

ميخواست سريالھای خونينی را ازسرگيرد که با سلطنتھای چنگيزخان و 
تيمورلنگ سوگوارانه تجليل ميشود، جائی برای شادی و وجد وجود 

ندارد، چون اميربا اين پيشنھادات واعfميه ھای جنگی وبدون بازتاب 
 اکبرخان با محکمی تزلزل ناپذيرو آرزوھای مخلصانه برای صلح

.مخالفت ميکند  
 

فروريختگی سيکھا وتاخت وتازبرتانويھا درقلمروی ايشان اولين فرصت 
مناسب برای طغيان ودرگيری جدی بين پدروپسرميباشد؛ برای اکبرخان، 
ديدن اينکه دوست محمد مخالف مارش اوبرای کمک به ھمسايگانش بوده 

آوردن وبصورت تغيرناپذيری مصمم است اقدامی نکند که باعث دوباره 
اودراين . انگليسھا شود، به نقطۀ ميرسد که با پدرش کامf مقاطعه کند
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زمان عfقمند است با دختريارمحمد خان ازدواج نموده وتfش ميکند 
وزير را شامل برنامه ھايش ساخته، باواطfع ميدھد ميخواھد برای مدتی 

 خود ازکابل خارج شده وتقاضا دارد درناحيۀ ازقلمروی اومسکون بوده و
اما يارمحمد . را با افغانھای نزديک سازد که مايل اند پيروی او باشند

اعتراضات زيادی بارتباط اين خواھش دارد؛ اوباين خاطرمداخله ميکند تا 
دوست را وادارسازد که تھيج پسرش را آرام سازد واين مشکfت با دادن 

اره  سو500امتيازازجانب دوست حل ميشود، طوريکه وعده ميدھد با 
اين سرداردر . بمقابل برادرودشمن سابقش سلطان محمد خان بفرستد

خدمت سيکھا بوده و با حکومت روتاھا ھمکاری ميکند پس از اينکه 
رنجيت سنگه پشاوررا تسخيرميکند؛ نواب جبارخان، برادرديگراميرنيز 

که مظنون به داشتن ھمدردی با انگليس است، محمد اکبربا سپردن 
ميخواھد او ) پسرجبارخان( سواره به عبدالغياث خان 500فرماندھی اين 

اما اين نمايش بمقابل حکومت ھند انگليسی . را درچشم ايشان خوارسازد
برای ارضای اکبرخان کافی نميباشد؛ اواز کاکايش کھندل خان ميخواھد 

اوشايد . باو بپيوندد و درصورت انکار، تھديد به تھاجم به قلمرو اوميکند
ا اجرا ميکرد، اما بخاطريک حادثه غيرپيش بينی شده عملی اين تھديد ر

نميشود که فرض ميشود دوست بيخبرنميباشد؛ پسرش جنگ را با تمام 
خطراتش ميخواھد ودراين خواھش، اوبشيوه ذيل طرح ميکند که با او 

:مخالفت نکند  
 

دوست محمد بدرفتاری اميربخارا بمقابل خود وخانواده اش را فراموش 
اوھمچنان آرزو . رزوميکند با اعfن جنگ بمقابل اوانتقام بگيردنکرده وآ

 تحت حکومت مطلقه ايشان صددوردارد بلخ را اشغال کند که توسط 
نصرهللا حکومت ميکند، اما بخاطررسيدن به آنشھرضروراست ازقلمرو 

خلم عبورکند ووالی آن قلمرواجازه تھاجم افغانھا ازطريق قلمروی خويش 
او به دوست .  درک اينکه نتيجه اين رضايت چه ميباشدرا رد ميکند با

اگرتو کدام شکايتی بمقابل اميربخارا داری، من منازعه شما را "مينويسد، 
حمايت نموده وخودم خواھم جنگيد، اما اگر شما به قلمروی من تجاوز 

".نمائيد، من با اويکجا شده وبمقابل شما ايستاده ميشوم  
 

 دوست محمد که مھربانيھای والی را بخاطر لذا مذاکرات توقف ميکند،
دارد درآستانه پس گرفتن پيشنھاد خود ميباشد، اکبرخان نيزکه بايد بخاطر 
برخورد سخاوتمندانه والی نسبت بخودش سپاسگذارباشد، اوضاع با يک 
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آدم ربائی چنان مغلق ميشود که درچشم تعداد زياد افغانھا نسبت بتمام 
محمد اکبر . ا، برايش افتخارزياد بارميآوردپيروزی او باmی انگليسھ

بھنگام ترک خلم، يک نوجوان مربوط خان آن ناحيه را بمقصد بينام با 
اين واقعه باندازۀ اھميت دارد که والی اعfم جنگ نمايد و . خود ميآورد

 ھزارسواربمقابل يوزبيکھا می 10اکبربرادرخود اکرم خان را درراس 
 بوقوع می پيوندد، اما بدون نتيجه و 1846 و 1845سه جنگ در. فرستد

خان خلم مضطرب ميباشد، چون عقبش ازطرف اميربخارا مورد تھديد 
قراردارد؛ لذا اوبه پايتخت خود واکرم خان به کابل برميگردد، جائيکه 

برادرش مصرف زياد پول را برای شخصی ادامه ميدھد که علت اساسی 
. جنگ است  

 
د جائی برای ترس ازوالی خشمگين خلم  وقتی اکبرخان متيقين ميشو

وجود ندارد ميخواھد با لجاجت بيشتربه برنامۀ اتحاد با سيکھا پيوسته 
 سوار 500 بتعداد 1845درپايان . ويکبارديگربجنگ با انگليس بپردازد

تحت فرماندھی پسرکاکايش عبدالغياث خان بکمک سيکھا ميفرستد ولی 
 سرنوشت 1846رباشد که دربموقع نميرسد تا درجنگ سوربراون حاض

پنجاب را تعين نموده وبرتانويھا قادرميشوند داخل mھورشوند؛ اما اکبر 
خان باوردارد اوفقط ميخواست خود وسربازانش بآنجا برسند وواگذاری 

دوست محمد در . پشاوردربدل اين مداخله مسلحانه وعده داده شده بود
سرميشود که اين شھر مقابل اين معامله بيتفاوت نبوده وفرصت آن مي

مرزی را شامل قلمروی خود ساخته وھيچوقت نميخواست آنرا ازدست 
بدھد؛ بآنھم اواحساس ميکند اين موضوع اورا با انگليس مقابل ميسازد 

اگرآنرا دربدل ھمکاری با سيکه بدست آورد، لذا اوترجيح ميدھد آنرا در 
ارند؛ اما اکبربازھم لحظۀ دراختيارداشته باشد که آنھا قدرت دفاع آنرا ند

اين ھدف اوتوسط دوست . اصراردارد که ميخواھد ازاندوس عبورکند
عقيم ساخته ميشود که بطورمخفی استخدام ارتش را بتاخيرانداخته و 

جھت جبران . پسرش مجبورميشود اجرای ھدف خويش را بتعويق اندازد
ايش با دلسردی اوفيصله ميکند بطرف کندھارمارش شود، باتھام اينکه کاک

برتانويھا اتحاد بسته ونارضايتی درکابل را تحريک کرده است که باعث 
باين ارتباط، . ايجاد تغيرات بسيارنامناسب به منافع دوست محمد ميشود

چندين سردار صف اميررا ترک کرده وبخدمت برادرش ميروند؛ اما ھيچ 
ردناک يک ازاين پناھندگيھا باندازۀ پسراندرش، سلطان جان خان برايش د

 سواره به کندھارپيوسته وتوسط کھندل 500اين سردارجوان با . نميباشد
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 اين امردرچشم اکبرعلت کافی برای –خان مورد استقبال گرم واقع ميشود 
اعfم جنگ بمقابل کاکايش بوده واميرمشکfت زيادی برای ممانعت اواز 

، اين نظرات متفاوت درموضوعات بسيارجدی. برداشتن اين قدم دارد
تخريش بين پدروپسررا بيشترساخته وباعث منفعت زيادی برای دشمنان 

اکبر که تجربه امير را نداشته و روحيه مستبدانه وتحکم آميز نا . ميشود
آرام دارد، ھرگزھيچ نوع مfحظۀ را درنظرنگرفته، نظرات خشن او 

توسط روسای ياغی مثل خودش پشتيبانی شده ومصمم به پيشروی بسوی 
؛ بآنھم او بدون )با اعتنا نکردن کامل به مخالفت پدرش(شودکندھارمي

اينکه مسايل را بآخربرساند، فکرميکند سياست خود را با اتحادی تقويه 
.کند که دوست محمد تھداب آنرا درسال قبل گذاشته است  

 
يارمحمد، پس ازاينکه شاه کامران را ازتخت عزل وخفه ميسازد، تمام 

رفته است اميربايد اورا درمنافع خود مطمئن قدرت ھرات را بدست خود گ
 با بوبوجان 1846سازد؛ لذا مذاکره بين ھردو خانواده آغازميشود؛ اکبردر

دختربزرگ يارمحمد ازدواج نموده وپسروزير، سردارسيد محمد خان با 
.عقد ميکند) برادراندراميردوست(گوھريگانه دخترمحمد خان مرحوم   

 
 عروس خويش را به کابل بياورد؛ اما مادراکبرخان بھرات ميرود تا

بھنگام برگشت مدت زيادی درکندھارميماند بعلت شورشی که درناحيه 
شورش دراثر . کfت غلزی بوقوع پيوسته ومانع ادامه مسافرت اوميگردد

توطئه کھندل خان وبدنبال اتحاد منعقده بين کابل وھرات صورت گرفته 
او . ا دربين دوآتش قرارميگيرداست، چون قلمرو او دربين کابل وھرات ي

ازيارمحمد بخاطردادن دخترش به اکبرخان با صدای بلند شکايت کرده و 
قبل ازاينکه ازدواج صورت گيرد، اورا برای يکی ازپسران خودش 

خواستگاری ميکند، با اصراراينکه اوھمسايه وزيربوده وبايد نسبت به 
دراين تنظيمات تغيری ايجاد اما نماينده اونميتواند . کابل ترجيح داده شود

 ھزارسوارغزنی 2نموده وباشندگان کfت غلزی ميشنوند که اميربرای 
فرمان داده که بمقابل آنھا مارش کند، لذا مسئله با بازنمودن راه برای 

دراينمورد خشم سرداران کندھارزياد . عروس محمد اکبرخان پايان مييابد
برای غارت دشت بکوا که گرديده وآنھا با فرستادن چند ھزارسوار 

با عfوه نمودن اينکه آنھا (مربوط ھرات است، انتقام خود را ميگيرند 
، برنامه آنھا وقتی ناکام ميشود که )ميخواستند خود شھررا نيزبگيرند

انحرافی بطرفداری محمد اکبرصورت گرفته وبرادر او، حيدرخان در 
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که دوست محمد لحظه اي.  ھزارسواربطرف کندھارپيشروی ميکند8راس 
، او را به )با تاسف زياد اکبر(خبرميشود کندھاريان عقب نشينی کرده اند

اکبربا اين بھانه وبخاطرآزادی کامل خود ازصfحيت . کابل ميخواھد
پدرش با مغرورترين وگستاخترين شيوه اظھارميدارد او بعد ازاين ھرچه 

رامورات او دلش خواست ھمان را نموده وازپدرخود ميخواھد درآينده د
متاسفانه محمد اکبرخان باندازه کافی قوی است تا با اين . مداخله نکند

زبان دربرابرحاکم مستقل خود ايستاده شود واميرخود را بمقام غيرفعالی 
.تنزل ميدھد که پسرش تعين ميکند  

 
فھم ودرک اقدامات عجوmنه واحمقانۀ اکبرخان بعدا ازاين ناممکن است؛ 

 1846اودرپايان. زيادی برای تحکيم قدرتش انجام ميدھدباوجوديکه تدابير
آخندزاده عظيم را بخاطرعقد يک اتحاد تعرضی وتدافعی با شاه پارس 

بنزد اوميفرستد ؛ خسرش، يارمحمد خان نيزنمونه اورا تعقيب نموده ويک 
اين دو رئيس يک نامه . اجنت را برای عين مقصد به تھران روان ميکند

 مينويسند با شرايط بسيارمبرم و نشان دادن اينکه مشترک به محمد شاه
چطورانگليسھا اشغال خود را درمسيرکامل اندوس ادامه داده وآماده داخل 

اگراعلی : "شدن به افغانستان است؛ نامه رسمی با اين کلمات پايان مييابد
حضرت شما ازسھم گرفتن با ما درجنگ بمقابل انگليسھا ترديد داريد، هللا 

زخواست خواھد کرد چطوراجازه داديد که مسلمانان توسط ازشما با
".کافران ازبين بروند  

 
شاه پارس بدون وعدۀ کمک تقاضا شده، کامf متمايل به اتحاد طرح شده 

نماينده ھای ھرات وکابل بگرمی استقبال شده وشمشيرھای گوھر . است
ر نشان وتزئين شده به دوست محمد، اکبرخان، برادران، کاکاھا وديگ

.سرداران قلمروفرستاده ميشود  
 

کھندل خان که روزمره با اقدامات يارمحمد واکبرخان ناراض ميگردد، 
تھاجمات تازۀ به قلمروھای ھرات، درناحيۀ گلستان براه مياندازد که 

نتيجه آن پيشروی وزيربسوی واشير و گرشک بوده وانتقامھای ھولناکی 
ش را کمک نموده وبمقابل اکبرخان مشتاق است خسرخوي. بوجود ميآورد

کھندل خان مارش کند، اما دوست محمد مخالفت نموده ومجادله تند بين 
پدرو پسرايجاد ميشود که امير را با لحن تلخی سرزنش نموده، اورا بزدل 

اين منازعه باmخره چشمھای . وترسو خوانده وحتی تھديد به حبس ميکند
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نه وشيطانی پسرش را دوست محمد را بازنموده وبرايش گرايش شريرا
ثابت ميسازد که تا اينزمان درمورد آن ترديد دارد؛ لذا اوازارگ خارج 

شده وبه قلعه جوانشيرپناه ميبرد، جائيکه خان شيرين خان، رئيس قزلباش 
محمد اکبرتھديد ميکند اما اثری . اورا با گرمی تمام واحترام زياد ميپذيرد

ازد تا مھمانش را تسليم کند؛ اينکه ندارد؛ اونميتواند قزلباشھا را وادارس
اکبرتا کدام نھايت پيش ميرفت وچه ميکرد نامعلوم است، چون اوبا يک 

طوريکه گفته ميشود، با خوردن دو . مرگ فوری و نابھنگام ازبين ميرود
. تابليت مقوی غريزۀ جنسی که توسط يک طبيب ھندو برايش داده ميشود

 قطی داشته و دوتابليت آنرا درپيش اين طبيب آنرا با يکتعداد ديگردريک
روی اکبر ميخورد، لذا اکبرنيزآنرا بدون بد گمانی بلعيده و پس ازسه 

برخورد اکبرخان بندرت برايش چانس . ساعت تشنج ھولناک ميميرد
مردن طبيعی را گذاشته بود؛ اوفکرميکرد با ايجاد يک قوت جنگی قوی 

 انگليسھا مخالفت نموده و ازطرفداران خود ميتواند ھم با پدرش وھم با
ازھشدارھای که غالبا درمورد امنيت شخصی اش داده ميشد، طفره 

.ميرفت  
 

بعضيھا آنرا به گردن . نظرافغانھا درمورد انگيزه مرگ اومتفاوت است
انگليس مياندازند، بدون اينکه ثبوتی داشته باشند؛ ديگران فرض ميکنند 

فته است واکبرآنھا را دراثرتحريک دوست محمد و پسرانش صورت گر
بھر . ازاستبداد انگليس بخاطری رھا ساخت که وزنۀ خود را سنگين سازد

صورت، دوست محمد پس ازمرگ اويکمقدارآزادی عمل پيدا ميکند، اما 
اکبرخان مرده بود، اما طرفدارانش زنده . نه بآن حديکه او توقع داشت

 به شکست مواجه شده، بودند؛ يکتعداد سرداران با ديدن اينکه برنامه شان
با نفرت به قلمروھای خود برگشته وبه امير پير بی اعتنا ميشوند؛ ديگران 

بمقابل اوشورش ميکنند که دربين شان محمد شاه خان غلزی قراردارد، 
اودوست محمد . رئيسی که دارای نفوذ زيادی دربين قبايل کوھی ميباشد

بل را تسخيرکردند، وقتی وخانواده اش را دنبال ميکرد وقتی انگليسھا کا
آنھا به خلم برگشتند کمک اودرتنظيم اقدامات بمقابل شاه شجاع وھم در 

اين سردار و محمد .  فوق العاده ارزشمند بوده است1841جريان شورش 
اکبرسوگند دوستی وبرادری نموده، آنرا باmی قرآن نوشته وتوسط يک 

نگونه روابط را تائيد مf رسما تصديق نموده بودند؛ قوانين اسfمی اي
دروقت حيات اکبر، . نموده واين دورئيس منحيث برادرمحسوب ميشدند

محمد شاه خان يک فرمانده مھم درمناطق کوھی شمال کابل بوده، باو 
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اعتماد زياد شده وھم بعلت موقعيت منطقۀ او، اکبرتمام ثروت خود را 
 برادرانش يا دردست اوگذاشته بود تا ازھرگونه حمfت آزمندانه ازطرف

حتی برگشت انگليسھا بکابل درامان باشد؛ تفاھم خوب بين اين دو رئيس 
پس ازاين حادثه، دوست . تا مرگ محمد اکبرخان بدون وقفه ادامه مييابد

محمد خواھان اموالی ميشود که پسرش دراختيارمحمد شاه خان گذاشته 
سوگند آنھا است، اما اوتسليمی آنرا لجوجانه انکارکرده وادعا ميکند 

دربرگيرنده وراثت اموال نيزبوده واميرنميتواند بصورت غيرعادmنه از 
دادن عنوان وزيرنيزانکارکند که به اکبربخشيده بود؛ بعين ترتيب اوحق 
 –دارد تمام بيوه ھای او را درترجيح نسبت به پسران دوست ازدواج کند 

ارائه ميکند که با محمد شاه خان درواقعيت تعداد زياد ادعاھای غيرمستدل 
غلزيھا باين درخواست بطورمجموعی . نمايشات دشمنانه پشتيبانی ميشود

جواب داده واميرمجبورميشود ارتشی بمقابل آنھا بفرستد، اما تعداد آنھا 
برای سرکوب شورش کافی نميباشد، چون منطقۀ عمليات پرازمشکfت 

راضی جنگيده و بوده، با دشمنی که ھميشه با استفاده ازموقعيت بزرگ ا
دوست . لذا سربازان مجبورميشوند عقب نشينی نموده ومنتظرتقويه باشند

محمد که با مشکfت اراضی آشنا است، مساعی خويش را دوچند ميسازد 
 ھزار 25 بتعداد 1847تا قوای کافی جمع آوری نموده ودرماه اپريل 

اوبا . ارندجنگجويان کھنه کاری گرد ھم ميآيند که با قبيله غلزی نفرت د
اين ارتش بزرگ بمقابل يک دشمن نسبتا ضعيف مارش ميکند که تاکنون 

ميتوانستند خود را درمقابل مخالفين خويش با استفاده ازخصلت کوھستانی 
منطقه خود نگھدارند واميرتصميم دارد ضربه قاطع وارد نمايد؛ لذا او با 

ياد شورشيان تمرکزسربازان بنقطه ميرسد که محمد شاه خان با تعداد ز
خيمه زده واورا قويا و شديدا تحت فشارقرارميدھد که باmخره تسليم 

. گرديده وخزانه مورد مناقشه را به وارث قانونی محمد اکبر تسليم ميکند
دوست ھمچنان خان را وادارميسازد تا شرايط کامf اھانت آميزی را 

کوچک قبول کند؛ اوپسرش را گروگان گرفته وفقط حکومت يک ناحيه 
 تدابيريکه شورش ديگری را برايش تقريبا –کوھی را باو باقی ميگذارد 

سرکوب اين قبيله شورشی باعث صلح درقلمروی کابل . ناممکن ميسازد
شده وسرداران سازشکار با ترس ازدست دادن اموال، آزادی يا زندگی 
شان برای تسليمی به قرارگاه اميرمی شتابند، امير پس ازنصب پسرش 

ّحيدرخان درجfل آباد درستاد فرماندھی ساحه غلزی فورا به کابل غfم 

بازميگردد؛ اوبعدا خود را درترميم زخمھای ساليان جنگ داخلی تحميلی 
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باmی خوبترين وmيات افغانستان مصروف ميسازد که درآن ضديت با 
.انگليس ھميشه درمغزپسرش محمد اکبرموجود بوده است  

 
زاده عظيم، سفيربه دربارپارس، به کابل بر می دراين ايام است که آخند 

گردد؛ اميرچاره ديگری ندارد بجزاينکه برخورد نماينده پسرمرحومش را 
تائيد کرده ومطابق آن تمام گامھای که آخند زاده عظيم برای اتحاد محکم 

.بين افغانھا وپارسھا برداشته، تصويب کند  
 

ابط خوب بين اين دو حکومت انگليسی ھند با اضطراب ناظرافزايش رو
صرفنظرازدشمنيھای اکبرخان، ھدف او روياروئی نبوده و . ملت است

ميدانستند طرحھای مرکزگريزی اواحتماm زود يا ديرباعث زيان قدرت، 
موجوديت چنين . نفاق دايمی وگيجی دربين اياmت افغان را بوجود ميآورد

شرقی بوده و شخصی درراس ادارۀ کابل وسيلۀ خوبی برا ی کمپنی ھند 
 حد –لذا قابل ترديد است که مرگ خشن او برای شان قناعت بخش باشد 

آنھا . ُاکثرميتواند انتقامی برای قتل سردبليو ايم ناتن باشد که مقصربود
اميدواربودند دوست محمد با رھائی ازاسارت طاقت فرسای پسرش، شايد 

ھم دراينصورت بآن. بيطرفی بمقابل آنھا را حد اقل برای مدتی نگھدارد
خطربزرگ ديگری درکمين بود، چون درتحت اداره توانمند امير، قدرت 

اين قلمرو درمدت کوتاھی ده برابرافزايش خواھد يافت؛ روسای تحت 
نفوذ اوبه آسانی متحد ميشوند درحاليکه تحت اکبر، آنھا ھميشه درمنازعه 

 آنھا تن بآنھم دوست محمد شايد مجبورساخته شود به تقاضا ھای: بودند
.دھد، طوريکه حقايق بعدی نشان داد، ھمينطورميشود  

 
انگليسھا بطورکامل ميدانستند که آرامش افغانستان برايشان مفيد نبوده و 

.بعوض اکبرخان شاخه ديگرنفاق را مھيا ساختند  
 

دراين تاريخ نشان داده ميشود قبل ازاينکه دوست محمد قدرت مستقل را 
ھای مشکfت وجنگھا مبارزه نموده، چندين بدست گيرد، اوازطريق سال

بارجنگ نموده واگراوبرھرمشکلی فايق ميآيد مديون خانواده اش برای 
کمک باوبرای بدست آوردن اين نتيجه نبوده است؛ تقريبا تمام برادرانش 
با اودشمن بوده وکسيکه نفرت اومداوم وکينه توزانه است سلطان محمد 

ھمچنان گفته . کابل تا آخرين دم درستيزبودخان ميباشد که با اودرحاکميت 
شد که اين سردارمجبورساخته ميشود به پشاورقناعت نموده ومتعاقبا 
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باmيش تحميل ميشود آن وmيت را به رنجيت سنگه تسليم نمايد که اورا 
پس ازمرگ مھاراجه وشيرسنگه . حاکم قلعه روتاس درپنجاب تعين ميکند

شمنی وزيرسيکه، جواکرسنگه را آخرين پسرش، سلطان محمد خان د
بسوی خود جلب نموده، متعاقبا به mھورخواسته شده ودرآنجا محبوس 

اما انگليسھا باmی اونظارت داشتند؛ چون ھيچ کس ديگری . ساخته ميشود
بجزسلطان محمد خان نميتواند نقشه ھای آنھا را بصورت بھتری عملی 

ايشان بسيارخوب معلوم نمايد، چون مخالفت ودشمنی ثابت اوبا اميربر
بوده واين مايه اميدواری است که استفاده ازاوميتواند باعث تحقق پfنھای 

لذا با پا درميانی ايشان، سردارافغان رھا شده وفکرميشود از . شان شود
ايشان وعده تقاعد دريافت ميکند؛ اوبعدا به افغانستان برگشته، چندين ماه 

يک شھرکوچک واقع درجنوب (تدرپشاورزندگی کرده وبعدا به کوھا
.ميرود) پشاور  

 
دوست محمد ناظرتمام اين رويداد ھا است، اما ھيچگونه اظھارنارضايتی 

پس ازاينکه سلطان محمد ازحکومت پشاورمحروم ساخته ميشود، . نميکند
قلب اميربا سرنوشت اونرم شده ودرموارد متعددی تfش ميکند با او 

انه برادرش با ھرتfش اوغيرقابل سازش نمايد؛ اما غرورستيزه جوي
وقتی اوميبيند ازmھوربرگشته است، بازھم ابتکارنموده، با . دسترس است

اوتماس گرفته وپسربزرگش محمد افضل خان را به کوھات ميفرستد تا 
. برای کاکايش تضمين امنيت او را نموده واورا وادارسازد به کابل بيايد

ردرنھايت وعده ميدھد نفرت قديمی سردارپي: اين گام آخری موفق ميشود
اووعده خود را نگھداشته و . را فراموش نموده وبنزد دوست محمد ميآيد

آيا . اميردر سازش خويش مخلص است. پس ازمدت کوتاھی بکابل ميرسد
ميتوان چنين چيزی را درمورد برادربزرگش گفت؟ اين مسئله ايست که 

.فقط زمان ميتواند اثبات سازد  
 

ان محمد خان به کابل وقتی صورت ميگيرد که يک شورش بازگشت سلط
جديد غلزيھا بميان آمده ومحمد شاه خان يکبارديگرخود را درراس آنھا 

دوست محمد اعfن ميکند وظيفه نظامی اش بپايان رسيده، او . قرارميدھد
مدافع غزنی (صfحيتش را بصورت عام به پسرسومش غfم حيدرخان 

.  وفقط اداره امورملکی را برای خودش نگھميداردسپرده) بمقابل انگليسھا
سرداران کناره گيری نيمی اورا مطلوب ميدانند؛ حيدربرايشان مانند اکبر 
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شجاعت آنھا : با عين دmيل عزيزبوده وبعfوه پسرعين مادرميباشند
.مساوی و نفرت آنھا ازانگليس عميقتروثابت ميباشد  

 
درخان يکتعداد خانمان برادر با بعھده گرفتن ازدرجه وزير، غfم حي

اولين اقدام او، . مرحوم خويش ودربين ايشان بوبوجان را عقد ميکند
نصب روسای تمام قبايل، سوگند وفاداری به خانواده او و جنگ بمقابل 

غلزيھای غيرمطيع است؛ اوعfقه ارتش را با افزايش پرداخت سربازان 
مد شاه خان وسرکوب کسب نموده وطرفداری مردم را بھنگام تعقيب مح

.کمائی ميکند) تا حديکه ديگرامکان شورش نداشته باشد(سريع او   
 

شوق ايجادی با اين موفقيت ومزايای جنگی روسای جديد، باعث خواھش 
آنھا با آوازبلند باmی غfم حيدر : ميدانھای تازه جنگ برای افغانھا ميشود

ند؛ چنين است احساس خان صدا ميکنند آنھا را بمقابل انگليسھا ھدايت ک
. متفق آرائ که برای اميرناممکن است آنرا ناديده بگيرد يا بتعويق اندازد

سيکھا برای چندين سال پيشنھاد نموده بودند که پشاوررا دربدل کمک 
قبلی بايشان برگردانده وحاm تصميم گرفته اين پيشنھاد را قبول نمايد که تا 

گری عمل ميکرد، شايد عfقه اينزمان رد کرده است؛ چون اگرطور دي
.مردمش را بيگانه ساخته وتخت افغانستان را برای ھميشه ازدست ميداد  

 
 ھزار 15وقتی جنرالھای برتانوی فرمانده پنجاب ميدانند دوست محمد با 

با . نفربه جلگه اندوس سرازيرشده است، مايل بودند مسيراورا بدانند
 که سيکھا را درتمام بآزمايش کشيدن شاطرسنگه وپسرش شيرسنگه،

جوانب بمقابل ايشان شورانيده بودند، درموقعيتی قرارنداشتند تا مانع 
تھاجم افغانھا شوند که اختيارجلگه حاصلخيزپشاوررا بدست گرفته و 

اين . متعاقبا به اتک مارش ميکنند که فرمانده آن کلونل ھيربيرت است
رديده وافغانھا آنرا افسروسايل دفاع قلعه را نداشته، مجبوربه تسليم گ

بآنھم بعوض نشاندادن کمترين گرايش بطرفداری سيکھا که . اشغال ميکنند
متحد ايشان وباشندگان شھربودند، آنھا را غارت نموده، قوای خود را 
بداخل حرم آنھا برده وبه زنان ودختران آنھا تجاوزميکنند، درانتقام به  

ويا ارتش شيرسنگه خوگھا را گ) طوريکه آنھا گفتند(توھين ناشنيده ايکه 
.درمساجد مسيرخود ميکشتند  
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دوست محمد وپسرش بصورت کامل توانائی کنترول سربازان خود را 
نداشته ومجبورميشوند باين اضافه رويھا بھانه ودستاويزپيدا کنند وھم 

اما موقعيت جدی وخراب . برای متحد شان که برای دفاع آنھا آمده بودند
روسای سيکه درمقابل اين شرارتھا چشم پوشی نموده سيکھا باعث ميشود 

ولذا انگليسھا متيقين ميشوند که متعاقب ضديت مذھبی ايشان، ھيچ اتحادی 
نميتواند بين سيکھا وافغانھا ايجاد شود؛ لذا آنھا با پيشروی دوست محمد 

.تشويشی زيادی نشان نميدھند  
 

شميرميسرشده و با درنظرداشت دورنمای که برای اميردرمورد اشغال ک
قبf مربوط سلطنت افغانھا بوده، معلوم ميشود اوبھيچوجه عfقه ندارد تا 
ازمحدودۀ اشغال شده فراتررفته وھيچ تمايلی برای پشتيبانی از حرکات 

تصاحب اتک، جائيکه اوميتوانست يک قوه کافی . شورشيان سيکه ندارد
جاه طلبيھای را برای حفاظت خودش ازيک حملۀ ناگھانی متمرکزسازد، 

اورا ارضا ميسازد، اما سربازانش چنين نيست؛ آنھا بسادگی اورا دنبال 
نکردند تا درسواحل اندوس خيمه زنند ولی بخاطرتسکين آنھا، او يک 

قطعه سواره به شيرسنگه ميفرستد که اندکی قبل انگليسھا را درشيليانواله 
 افغانھا وسيکھا را انگليسھا بزودی انتقام خود را گرفته،. شکست داده اند

شکست خوردگان .  درگجرات درھم ميکوبد1849 فبروری 21بتاريخ 
) شاطرسنگه وشيرسنگه(بصورت داغ دنبال ميشوند، اما فرماندھان سيکه 

ميدان جنگ را برای يکماه ديگرنگھميدارند؛ آنھا بعدا درمييابند تمام 
يلبرت تسليم ُموقعيت وقسمت اعظم توپخانه را ازدست داده وبه سروالترگ

اين حادثه قطعات . ميشوند که باقيمانده ارتش سيکه را خلع سfح ميکند
اورا آزاد ساخته وازستاد ارتش، mرد گاف فرمان ميگيرد بمقابل اتک 

.وپشاورمارش نموده وافغانھا را ازماورای معبرھای افغانستان براند  
 

يزشھر اگردوست محمد اميدواراست انگليسھا اورا درتصاحب صلح آم
ھای تسخيرشده اش باقی خواھد گذاشت، اين تصوربزودی باطل ميشود، 

اوبا يک . چون حمله وشکست اوبرای آنھا يک عمليات فوری وآسان است
فرارشتابناک خود را نجات داده و سواره ھندی از امير فراری برای دو 
ساعت بفاصلۀ يک فيرتوپ ازھم فاصله دارند؛ باmخره اسپ چابک او 

.   گرفته، آزادی و شايد زندگی او را نجات ميدھدفاصله  
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  تسخيرپنجاب توسط انگليسھا– 27فصل 
 

اشغال پنجاب توسط انگليسھا، ازدست دادن پشاورواتک توسط دوست محمد، عقب نشينی اوبه 
کابل، سياست کھندل خان درکندھارپس ازبازگشت پارس، بازنگری امورھرات، يارمحمد خان 

اتينگروکلونل ستودارت، عزيمت ستودارت به بخارا، مfقات بين ميجرپاتينگر وانگليس، ميجرپ
وشيردل خان، عواقب جدی آن، برخورد يارمحمد، ميجرتاد درھرات، معاھده با شاه کامران، 

قدرت کامل يارمحمد درقلمرو، صحنۀ يک نان شام با يارمحمد، توطئه ھای او، معامله اوبا شاه 
ميجرتاد ووزير، دين محمد خان، تصويب برخورد ميجرتاد توسط کامران، سوئ تفاھم بين 

مديران کمپنی ھند شرقی، دساتيررسمی بآن افسر، بدايمانی يارمحمد، مشکfت موقعيت ميجر 
تاد، خيانت يارمحمد، توقف کمک مالی به شاه کامران وخانواده او، تقاضاھای تازه وزيرباmی 

. اتميجرتاد، پيشنھاد متقابل تاد، ترک ھر  

 
+ + + 

 
انگليسھا بارديگربا اشغال پشاور و اتک خود را بشيوه مستقرساختند که 
مانع بيرون نمودن سھل خويش شوند؛ دوست محمد به کابل برميگردد، 

جائيکه کمترازھميشه مصئون بوده وبا نظرات نھائی ھمسايگانش توافق 
 نگھدارد، اگراومتاسف باشد که نتوانست مناطق اشغالی خود را. کمتردارد

حداقل توانست به رعيتش اثبات کند که قضاوتش درست بوده، حمله باmی 
شکست . انگليس بی احتياطی بوده وحاm آنھا خطرناکترازھروقت ديگراند

اوتوجيه سياست گذشته او بوده وبا تغيرآن، حاm دربدترين حالت ممکن 
 از او 1848انگليسھا بخاطرسfح برداشتن بمقابل ايشان در. قراردارد

اوبرای افغانھا يک فرد مشکوک بوده وآنھا مظنون اند که او : متنفرشدند
درحقيقت آيندۀ . ھميشه آماده ومتمايل به معامله با کمپنی ھند شرقی است

اوبرای ھمه بی اھميت ونامعلوم است؛ سرنوشت امير و سلطنت اومسئله 
.ايست که فقط زمان ميتواند آنرا حل کند  

 
خان درکندھارنسبت به برادربزرگش بمراتب شرم آورتر موقعيت کھندل 

نشان داده شد اوچطورپس ازشکست دادن شھزاده صفدرجنگ، . است
پس ازاين او درمييابد که درپھلوی . اختيارقلمروی خود را ازسرميگيرد

منازعه با اکبرخان ويارمحمد خان، بايد اغتشاشھای ھزاره ھای پشت کوه 
اما سرداران .  درحوزه قدرت اوقراردارندوبلوچھای را سرکوب کند که

وmيت اومانند کابل ياغی نبوده واومشکfت کمتری نسبت به دوست محمد 
دارد؛ استعداد سياسی او باندازه اميرخوب نيست، اما برای موقعيت او 

سرداراخترخان يگانه کسی است که ميتوانست برايش مضر . کافی است
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ه بھنگام تحکيم دوباره قدرت او به باشد، اما با درنظرداشت خدماتی ک
شھزاده انجام داده وروابط خانوادگی که بين آنھا وجود دارد، کھندل خان 

تصميم ميگيرد اورا ازناحيه زمينداورخارج سازد؛ اودراينجا درقلب قبيله 
 با يک قوت زياد مورد حمله 1847مستقربوده، درپايان ) عليزی(خويش 

اين حادثۀ بسيارخوبی برای . ات فرارکندقرارگرفته ومجبورميشود به ھر
يارمحمد خان است، چون اوازنفوذ اين سردارباmی قبايل افغان درجنوب 
. وامکانات اوبا خبربوده وميتواند آنرا بمقابل روسای کندھاراستفاده نمايد

وزيربا نصب اخترخان درناحيه غورواقع درمرزکندھاروقريب زمينداور 
ا خنثی ميسازد که قبيله عليزی تقريبا تمام آنرا تدابيروقايوی کھندل خان ر

اين حقيقت درايجاد . ترک کرده و به رئيس خود درمحل جديد ميپيوندند
تفاھم مدنظرگرفته نشده بود که مدتھا قبل بين کھندل خان ويارمحمد قطع 
شده بود؛ ازاين زمان تعامل بين آنھا با خشونت افزايشی دوامدارمشخص 

است نتيجه اين خصومت را ازقبل دانست، افغانستان بسيارمشکل : ميشود
.کشوريست که درآن ھيچ چيزی را نميتوان پيشبينی کرد  

 
يک خواھش بخاطرجلوگيری ازضرورت برگشت به تاريخ کابل وکندھار 

مولف را وادارساخت تا آنرا بدون وقفه ادامه دھد؛ اما چون چيزی برای 
رات برگشته وحوادثی را شرح افزودن وجود ندارد، پيشنھاد ميشود به ھ

دوران اعادۀ شاه : دھد که پس ازرفع محاصره محمد شاه رخ داده است
شجاع درتخت سدوزيھا درکابل توسط انگليسھا واستقfل ھرات دروقت 

.شاه کامران  
 

باوجوديکه عقب نشينی پارسيان ونجات ھرات بايد حساسيت برتانويھا را 
راری درغيرعادmنه ترين تھاجم اين  کاھش ميداد، mرد اکلند کمترين اص

.قلمرو نميکند  
 

ھندی اوm اختيارکندھار - قبf گفته شد شاه شجاع با بدرقۀ ارتش انگليسی
نماينده سياسی (ُرا بدست ميآورد؛ اودرھمآھنگی با سردبليو ايم ناتن 

موافقه ميکند تا چند قطعۀ ارتش را برای تسخير ) برتانيه دردربارکابل
دmيلی باعث ميشود ازاين برنامه صرفنظرشود، . ربفرستندھرات بآن شھ

چون اھميت ھرات پس ازعزيمت ارتش پارسيان دردرجۀ دوم پنداشته 
ميشود؛ درپھلوی آن شاه شجاع اظھارميکند اميدواراست برادرزاده اش، 

اما اين دmيل فقط باين . شاه کامران بخاطرکمک انگليسھا سپاسگذارباشد
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 حالت حقيقی اوضاع پنھان گرديده و بخاطرپيشبينی خاطرگفته ميشود تا
رنجش واثرات اخfقی زيان آوردرباره حقيقت اتحاد افغانھا که وفاداری 

مراسfت ميجرپاتينگرکه پس ازرفع . وايمانداری آنھا بسيارمشکوک است
محاصره درھرات ميماند وکلونل ستودارت که با اويکجا شده وبعدا 

رس ميبرد دربرگيرندۀ ضمانتھای است که باعث اولتيماتوم را به شاه پا
ُآنھا به سرناتن خبرميدھند يارمحمد ممکن است . تعويق اين تدبيرميشود

بحيث حاکم مستقل واقعی ھرات درنظرگرفته شده وپس ازتوصيف او 
بحيث يک مرد پرانرژی ومخالف با نظرات جاه طلبانه آنھا، چنين پايان 

بآنھم آنھا قدرت واژگون .  ميانه استاوپست ترين آدم درآسيای: ميدھد
سازی او را به کمک کامران وھراتيان پذيرفته واين انگيزه واقعی است 
که باعث تعويق برنامه ناتن واصfح برنامۀ اوليه اشغال نظامی ھرات 

لذا آنھا به واژگونی وزيرازطريق دپلوماسی اعتماد ميکنند؛ اما . ميشود
وائی بخت حساب ميکند که تا اينزمان در شورای کلکته بسيارزياد با ھمن

اجرای برنامه ھای افغانستان موفق بوده ونظارت يارمحمد خان مظنون 
.تمام محاسبات ايشان را مغشوش ميسازد  

 
 ميجرپاتينگربه پرداخت ھزينه 1838پس ازعقب نشينی شاه پارس در

. سربازان ھرات با پول تھيه شده توسط کمپنی ھند شرقی ادامه ميدھد
مساعی او و کلونل ستودارت عمدتا بخارنجات ھراتيان رنجورازقحطی 
وممانعت فروش آنھا توسط يارمحمد به يوزبيکھا است؛ عوايد دولت به 

پايان رسيده و وزير پول ديگری ندارد بجزادامه تجارت انسان فروشی، 
اما انگليسھا مکلف بودند بخاطرتوقف آن، پرداخت تقاعد به شاه کامران 

اين تدبيرھدف را برآورده .  عمده ھرات را بگردن داشته باشندوروسای
نساخته وافسران برتانوی بزودی ازمعامfت نادرست يارمحمد شکايت 
ميکنند؛ بنظرآنھا، انگيزه عبارت ازحمايه مردم شھربمقابل حاکم مستبد 

من پس ازتحقيقات گسترده باين نتيجه رسيدم که آنھا در . ايشان بوده است
اند؛ اين آقايان اميدواربودند سپاسگذاری بخاطرپشتيبانی حکومت اشتباه 

ھرات ازکلکته و ترس ارتش برتانوی درھمسايگی کابل بايد يارمحمد 
بخصوص کلونل . خان را مجبوربه تسليمی درمقابل خواھشات ايشان کند

ستودارت خود را مربی فرض نموده وتوقع داشت بايد اطاعت شود؛ او 
شن با وزيربرخورد نموده وبعوض اينکه به منافعش اغلبا با گرايش خ

عواقب آن، فرمان شاه مبنی بر .خدمت نمايد اورا مستحق توھين ميسازد
ترک ھرات ميباشد؛ بعfوه، برخورد غيرمحتاطانۀ او پاتينگررا نيزدر 
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ستودارت رخصت شده وبه بخارا ميرود، . موقعيت خراب قرارميدھد
ه ميشود، ولی فقط بواسطه تدبيربسيار جائيکه وظيفه ديگری برايش داد

خوب است که پاتينگرميتواند اجازه باقی ماندن درھرات بدست آورد، 
جائيکه بزودی با مشکfت جدی روبروميشود؛ مشکfت ايجادی دررابطه 

به بعضی امتيازات خواسته شده ازوزيردربدل کمکھای نقدی کمپنی ھند 
اصfح حکومت در : دند ازامتيازات مورد سوال عبارت بو. شرقی است

ھرات واعتماد اداره آن به اجنتھای برتانوی؛ اشغال ارگ توسط دوقطعۀ 
منظم ھراتيان تحت فرماندھی انگليسھا؛ وتسخيردوباره قلعه غوريان که 

. دراختيارپارسيان است1837ازپايان   
 

وزيرتمام اين پيشنھادات را رد نموده وتفاھم موجود که توسط ستودارت 
پاتينگربا دريافت . ارشده بود، کامf با ميجرپاتينگرقطع ميشودخدشه د

اينکه تقاضاھايش قبول نشده، پرداخت کمک مالی برای روسای افغان را 
قطع ميکند؛ اما يارمحمد با درک اينکه اين پرداختھا حق اکتسابی و 
او . استمراری اوميباشد، اين توقف را غيرقانونی وغيرعادmنه ميپندارد

 برادرخود، شيرمحمد خان را نزد ميجرپاتينگر 1839 جنوری 30 بتاريخ
افغانھا دربين ملل اروپائی وشرقی . ميفرستد تا توضيحات ارائه نمايد

غيرمودب بوده وگفته ميشود رئيس افغان رسالت خود را با چنان خشونتی 
فرمان ) يک ھراتی(اظھارميدارد که ميجرپاتينگر بيکی ازخدمه ھايش 

 دروازه را نشان دھد؛ غوغا برپا گرديده و خدمه ھای شير ميدھد برايش
محمد خان با شنيدن جيغ وفرياد ھای اوبکمک آقای خود شتافته واورا از 

سرداربا خشم وغضب بنزد برادرش : موقعيت بيعزتی اش نجات ميدھند
، فورا به فرمان )خدمه بدبخت ميجر(برگشته و دست خدمۀ کش کننده او

اوبعدا .  باm کردن باmی رئيس افغان بريده ميشودوزيربخاطرجرات دست
فرمان ميدھد سرتيپ لعل محمد خان قلعه بيگی خانه افسربرتانوی را با 

دوصد نفرمحاصره نموده وھرگزازنظارت اودست نکشند که فرمان فورا 
.عملی ميشود  

 
يارمحمد خان ازتمام توطئه ھای چيده شده توسط نماينده برتانيه بخاطر 

سازی اوازقدرتش خبرداربوده ولذا متاسف نيست ازاينکه فرصتی محروم 
بدست آورده تا برايش بفھماند که کمترين تحقيری ازاقدامات او نصيبش 

نشده است؛ اوبا زياده جوئی وچيره دستی تدبيرنموده وبا تاکيد ازاستقfل 
خويش با تقاضای انگليس مقاومت نموده وخود را باندازه کافی خم ميکند 
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اودراتخاذ اين شيوه، ھيچ . برای سازشی پس ازاين گسستگی اجازه دھدتا 
چيزديگری بجزازثروتمند سازی خود درنظرنداشته و فيصله ميکند از 

يارمحمد . روزيکه آنھا تامين خزانه را قطع کرده اند، چيزديگری نخواھد
آنھا ميخواستند مرا غارت کنند، نابود سازند وشايد ھم "به مولف گفت، 

".ر، من بايد احمق بزرگی باشم اگرازآنھا پيش نباشمبدت  
 

ميجرپاتينگردانش خوبی ازخصايل مسلمانان آسيا، تنوع وانعطاف پذيری 
درمعامله با ايشان دارد؛ لذا او بزودی ازنظارت محافظينش رھائی يافته 

ومذاکرات خود را دردربارشاه کامران تجديد ميکند، اما فقط با از سر 
مک مالی که موقتا قطع شده وآزادی خود را بدست گيری پرداخت ک

با وجوديکه شھزاده، دربار و وزرا بطورمطلق توسط انگليس . ميآورد
حمايه مالی ميشوند، ھيچکس ازاين حقيقت قدردانی ننموده وحتی بآنھا 

احترام نميگذارند، چون اينھا ميدانستند که سخاوت ايشان تا اندازه زيادی 
يارمحمد نيزھرگزساده لوح نبوده، . ا منافع ھراتيھابمنافع خودشان است ت

 درمکاتبه با دربارپارس قرارداشته وتfش ميکند پشتيبانی 1839ازمارچ 
دراين زمان است که او به محمد شاه . ايشان را بمقابل آنھا کمائی کند

پيشنھاد ميکند ارتش خود را با شھزاده کندھاريکجا نموده وبا تھاجم شاه 
 کند؛ اما مارش سريع برتانويھا بطرف آنشھر وتاخيرشاه شجاع مخالفت

پارس درتھيه کمک مالی برای پيشبرد جنگ، بارديگر وزير را وادار 
ميسازد خود را به انگليس بچسپاند که بيشترين منفعت را دربين ھردو 

او با اتخاذ پfن مطابق روز، اولين کسی است که تبريکات خويش . دارد
ميجرپاتينگرنميداند دروسط . طرموفقيتش ميفرستدرا به شاه شجاع بخا

تمام اين نوسانات درسياست وزير، کدام طرف را بگيرد ولی با يک 
احساس مسرت غيرقابل اظھارميشنود کمپنی ھند شرقی ميخواھد اورا با 

.فرستادن جانشين از زنجيرھا آزاد سازد  
 

 ايم ناتن، ُميجردارسی تاد مربوط توپچی، معاون ومنشی نظامی سردبليو
افسرمسئولی بود که توسط گورنرجنرال ازلوديانه به شکارپورھمرای شاه 
شجاع رفته و بعدا با ارتش به کندھارميرود، جائيکه ھيئت تبريکيه به شاه 

اين افسرصاحب دانش نھانی زبان پارسی وامور . توسط يارمحمد ميرسد
يث نماينده به آسيای ميانه است که بھنگام خدمت شاه پارس فراگرفته وبح

مواد آتی دساتيری است که .  انتخاب ميشود1839 می 15دربارھرات در
:اودريافت ميکند  
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دريافت تمايfت واحساسات شاه کامران ودربارش بمقابل حکومت . 1

انگليس واگردريابد که با وجود مفاد حاصله ازانگليس، بازھم حکومت 
تی ورفع آن با انجام پارسيان را مطلوب بدانند، دريافت علت نارضائي

.ھرچه درقدرت دارد  
.مذاکره معاھده اتحاد با شاه کامران.  2  
ارايۀ نامه تحريری تاوان برای يارمحمد بخاطربرخوردات گذشته و . 3

تامين اعتماد اوبرای آينده، اما بدون اطمينان سپردن حکومت کشورباوو 
.خانواده او  

.دربارھراتتوجه به روابط مالی کمپنی ھند شرقی با . 4  
.بردن افسران توپخانه وانجنيربخاطراعاده وترميم استحکامات شھر. 5  
.پارس را ازھرات جدا سازد) اگرممکن باشد(تعين مرزی که . 6  
تفھيم اھداف سياست برتانيه برای روسای بخارا وخيوه؛ پس ازانتقال . 7

 به اين دساتير، ميجرپاتينگررا بحيث نماينده انگليس درھرات گذاشته و
.کابل برگردد  

 
چنين بود دساتيرانتقال شده به نماينده برتانيه؛ اما بنظرميرسد دراينجا چيز 

بھرصورت، فقره آخری ماده سوم، جائی برای : ھای مخفی نيزبوده است
 به ھرات 1839 ھرچه باشد، ميجرتاد درجوmی –حدس وگمان ميگذارد 

جرا نموده وتفاھم قلبی اومساعی بخرچ ميدھد تا وظيفه سپرده را ا. ميرسد
بين شاه کامران، وزير وخودش ايجاد کند؛ مساعی او دراول موفقانه 

 يک معاھده اتحاد ودوستی با شھزاده سدوزی 1839است، چون دراگست 
استقfل قلمروی ھرات توسط انگليسھا تضمين شده و . انعقاد ميکند

بشرطيکه بزرگترين منابع پولی دراختيارروسای آن قرارداده ميشود، 
تجارت بردگان پايان يافته وتمام مکاتبات با دربارھای ديگرمتوقف شود، 

مجموعه پولی ماھانه . مگراينکه به اجازه نماينده برتانيه صورت گيرد
مساوی به عوايد قلمرو قبل ازمحاصره برای حفظ ومراقبت حکومت اھدا 

ا ازآغاز  ماه بدون زراعت بوده وتمام کارھ18ميشود، چون زمينھا برای 
.خصومتھا قطع شده اند  

 
کمپنی ھند شرقی پيشرفت زيادی درعرصه زراعت، تجارت ودکانداری 

ميکند تا آنھا بتوانند پيشه خويش را آغازنموده وتمام ماليات تا پس از 
 معاف ميشود؛ پول ھنگفتی درترميم استحکامات بمصرف 1840خرمن 
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بيشتری انجام دھد ھندی بمشکل ميتواند چيز-حکومت انگليسی. ميرسد
حتی اگرھرات دراختياربرتانيه ميبود ودراينجا ترديد کمی وجود دارد که 
آنھا اميدواربودند، ھرات بزودی يگانه ونمونه شود طوريکه آنھا با چنان 

بآنھم تدابيرآنھا خوبترين نتايج را برای . سخاوتمندی برخورد ميکردند
مينھا با غله جات پوشانيده افغانھا ببارميآورد؛ شھربسرعت مزدحم شده، ز

شده، تجارت فعاليت خود را شروع نموده، کاروانھا بسرعت رفت وآمد 
اما قربانيھا ومخارج کمپنی . نموده وامنيت واعتماد کامf ايجاد ميگردد

يارمحمد کوچکترين . ھرگزبا مفادی که توقع آن ميرفت، جبران نميشود
د؛ اوانگليس را تحمل ميکند اما امتيازی نداده وآقای مطلق قلمروباقی ميمان

اين درست است که آنھا بطورثابت تfش . فقط بخاطريکه طf بدست آورد
کردند تا شاه کامران را وادارسازند که وزيرمستبد خود را تعويض کند؛ 

اما آن شاه نميتواند چاره ديگری برای عزل او دريابد مگراينکه اورا 
ه و شاه نميتواند آنرا اجرا کند  تدبيريکه ميجرتاد تصويب نکرد–بکشد 

مگراينکه انگليس ھمرايش ھمکاری کند، لذا وقتی نظرات ھردوجانب 
سردارشيرمحمد خان، . بسيارمتضاد باشد بسيارمشکل است به تفاھم رسيد

برادروزير و ايشک آغاسی فيض محمد الکوزی ھردوطرفداران گرم 
ل انگليسھا بوده اتحاد پارسيان، ھمواره موجب گزارشات خصمانه بمقاب

ھرات در . وتمام اميدھای رسيدن به يک احساس قلبی کامf عقيم ميماند
حقيقت پرازتوطئه بوده واگرخون ريخته نميشود، فقط بخاطروفاداری 
ميجرتاد است که بطورثابت توسط طرفدارانش تحت فشارقراردارد تا 
د برای کشتن وزيرراضی شود واو ھميشه اين مفکوره را با خشونت ر

ميکند؛ اگرآن افسرميخواست مسئله را باين شيوه خاتمه دھد، ھيچ چيزی 
نميتوانست آسان ترازآن باشد، چون در يکی ازنانھای شب که اوبه يار 
محمد خان ميدھد، وزيرکه مسلمان خوبی نميباشد آنقدرمست ميکند که 

تعداد زياد مھمانان ودربين : فرصت خوبی است. درزيرميزبيھوش ميافتد
، سرداردين محمد )نواسه حاجی فيروزالدين(ان شھزاده محمد يوسف ايش

خان و قاضی ھرات دشمنان اعfم شده او ميباشند؛ حسن محمد مھمان 
ديگرپيشنھاد ميکند سروزير بيھوش بايد قطع شود وميجربزرگترين 

مشکل را برای ممانعت ايشان ازقبولی اين پيشنھاد داشته، مجبورميشود 
اين بيھوده ميباشد که . وايستاده وزندگی اورا نجات دھدتمام شب درکنارا

او به اين روسا تذکرميدھد چنين اعمال توسط اروپائيان مردود بوده و 
درتضاد با مذھب وحقوق افراد است؛ آنھا باين برخورد اومنحيث ترسو 

نگريسته و فقط باين دليل چندين سرداراز طرفداری انگليس دست می 
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ربيھوشی اختfط آميزيا سکته آوربھيچصورت کشند، مرگ وزيردراث
شاه قبل ازآمدن نماينده . نميتواند ميجرتاد را باحتمال قوی پريشان سازد

انگليس درمورد يارمحمد بدنيت بوده و درپنھان نمودن نظرات خود 
زحمت نميکشد؛ اما اوديگردرباره پارسيان پس ازعقب نشينی فکرننموده 

اورا با چنان وقت شناسی پرداخته واورا با ووقتی ميبيند فرنگيھا تقاعد 
وفرت شراب والکول تامين نموده که افسون زندگی اورا ميسازد، طرفدار 

اما انگليسھا . داغ آنھا شده وھرچه ميخواھند دراختيارايشان قرار ميدھد
تصويب وزيررا ضرورت دارند واين وزيرھرگز چيزی را تصويب 

جرتاد يک جرم ميپندارد که اوشاه حکومت ھند اين را برای مي. نميکند
پيررا تسليم نساخته وازقدرت اقناع واستدmل باmی وزيراستفاده ننموده 
است؛ اما ھيچ ثبوتی وجود ندارد که نماينده برتانيه چانس موفقيت با او 
داشته باشد، چون يارمحمد ھم اکنون به تصميم احترام به قدرت انگليس 

پشتيبانان شاه کامران را ازميجرتاد رسيده وتعويض وزيربجای شاه، 
بعfوه اين مربوط شاه است که توسط حکومتش اعتبارکسب . دورميسازد

نموده است؛ لذا اين وظيفه اواست مذاکرات اورا درمسيرمنظم اجرا کرده 
واگرشاه کامران قدرت جوانی خود را ميداشت، ازھمان آغازتفاوت 

بح يک محفل داشته ودر وزير ھرص. خويش را با وزيرش تصفيه ميکرد
آن گزارش درباره اوضاع اموررا بصورت عام به شاه ارائه ميکند؛ 

خدمه ھايش ھميشه دردروازه ارگ باقی ميماند که اقامتگاه شاه بوده و 
برای شاه بسيارآسان است که يارمحمد را اسير ساخته وخفه کند قبل از 

ام، اورا با خشن اما بعوض اتخاذ اين گ: اينکه کمترين کمکی باو برسد
 به ازدست 1839ترين وپوچ ترين شيوه تھديد ميکند تا اينکه درپايان 

:جريان ازاين قراراست. دادن آزادی وبعدا زندگی اش ميانجامد  
 

 ھزارروپيه گرفته وتقاضا ميکند 100شاه کامران خبرميشود وزيرمقدار
اری، بلکه بايد باوداده شود؛ اما وزيرجواب ميدھد اين پول نه برای نگھد

مطابق به رسوم شرقی ھا، يارمحمد در . برای مصارف اداره اش ميباشد
اينزمان باmی زانوھا بمقابل شاه نشسته وفوق العاده مست وبيخود ميباشد، 

شاه ازريش وزيرخود گرفته، با يکدست او را بطرف خود کشانيده و با 
 ميکند پولی بآنھم تfش. دست ديگرخنجرخود را کشيده وآماده زدن ميشود

که پيش وزيراست، اعاده گردد؛ اما تھديد و وعده باmی نخست وزيراثر 
بزن، سرنوشت من "اوميگويد، . نداشته وخونسردی خود را نگھميدارد

من پول را بخاطرخوبی دولت مصرف کرده ام وھيچ . دردستھای شماست
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رفتاريکه کامران با آن ثبات فوق العاده و ". پولی ندارم که بشما برگردانم
درجريان ده سال با چنان نفوذ عظيمی باmی اونگھداشته بود، لرزيده، 

وزيرپس ازاين . خنجررا درکمرش گذاشته وبه يارمحمد اجازه ميدھد برود
نظارت شديدی باmی شاه نگھداشته وھرگزبه تنھائی داخل نميرود تا باmی 

.سياست دولت بحث گردد  
 

رتاد و يارمحمد ايجاد نموده وبزودی با اين حادثه فاصلۀ بيشتری بين ميج
.حادثه ديگری دنبال ميشود که انگليسھا بحيث محرکين آن متھم ميشوند  

 
 بزودی پشيمان 1830سرداردين محمد پس ازمرگ عطارخان پدرش در

ميشود که اومقام قدرتمند وزيررا به پسرکاکايش تسليم نموده است؛ جاه 
ته وخود را دربين دشمنان يارمحمد طلبيھای اوبا ازدياد عمرافزايش ياف

با درنظرداشت اين خصومت، دواقارب ازمfقات ونگھداری . قرارميدھد
روابط دوستانه دريغ ننموده ووزيرمکارازھيچ چيزی صرفنظرنميکند تا 

دين محمد را طرفدارخود سازد، چون ھيچکس نميتواند نظرات جاه 
نمونه کامل جنگجويان اين سرداريک . طلبانه اش را بھترازاوتشويق کند

 يکی ازروسای دليروآتشين که شمشيراوازنيامش ميپرد –آسيائی است 
وقتی دست آقايش به قبضه آن برسد؛ بيباکی اودربين افغانھا جوره نداشته 
وھيچکس بھترازاونميدانست چطورشجاعت واشتياق را درسينه ديگران 

اوموفق ميشد اگر يارمحمد خان شايد درتامين کمک . برانگيخته والقا کند
انگليسھا اورا به طرفداران خويش ملحق نميساختند، دين محمد به نفوذ 
. اقناعی وطfی آنھا تسليم شده وبزودی داخل برنامه ھای ايشان ميشود

 قاصدی به وزيرميفرستد بغرض دعوت مھمانی 1840اين سرداردرآغاز 
يش را بھنگام درخانه اش که قبول شده وتدابيری اتخاذ ميشود تا پسرکاکا

رسيدن دستگير کند؛ وزير با عبورازآستانۀ دروازه ھشدارشده، فورا 
 سواره ميفرستد تا خانه 500برگشت نموده، بخانه خود آمده ويک دسته 

چنين صحنه ھای ھر . دين محمد را محاصره نموده و او را اسيرسازند
ميافزايد که روزبوقوع پيوسته وتا اندازه زيادی برمشکfت نماينده برتانيه 

.با آن مبارزه نمايد  
 

قسمت زياديکه من درباره ميجرتاد بيان داشتم ازيک مقاله درتايمزبمبئی 
با يکجا ساختن اين روايات با .  گرفته شده است1847 نومبر14مورخ 

يادداشت ھای خودم، اميدوارم شرح ساده وصريح دردفاع اين افسرشجاع 
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لکته چنان ناشايسته معامله شده ارائه نمايم که توسط حکومت ناسپاس ک
.است  

 
کميته مخفی شورای کلکته معاھده عقد شده بين نماينده خود درھرات را با 

شاه کامران تصويب ميکند؛ آنھا به ميجرتاد نوشته وازتوانائی اودراين 
مذاکرات تمجيد ميکنند؛ آنھا ھمچنان تمام مصارف را پذيرفته وبرای 

 سربازان ھراتی ومقاصد ديگروعده داده استحکامات شھر، حفظ ومراقبت
ما اھميت زيادی به امنيت ھرات قايليم، اما قربانيھای که ما "وميافزايند، 

برای شاه کامران ميکنيم برای تواين حق را ميدھد تا نفوذ قوی باmی 
شوراھا وبرخوردھای او داشته واميدواريم او خود را برای تمام آنچه 

نفوذ "شورا درتوقع ". ھد، سپاسگذارنشان دھدحکومت برتانيه انجام ميد
خود را بطورعجيبی فريب ميدھد که ميجرتاد بمشکل ميتواند تحمل " قوی

معاھده تصويب شده توسط شورا دراگست . نموده وبسياردورازتوقع است
 عقد شده ودراکتوبربه دنبال قربانيھای که آنھا درنامه ايشان به 1839

.ميشود)  ھزارليره60(بالغ به شش لک روپيه نماينده اشاره کرده بودند،   
 

اما يارمحمد درمقابل سخاوت حکومت انگليس بيتفاوت بوده وھرلحظه 
ايکه آنھا خواھان پشتيبانی جدی ميشوند اوپيشنھاد تازۀ بدربارپارسيان 

ارائه ميکند؛ نامه ھائيکه اوبه آصف الدولت گورنرجنرال خراسان نوشته، 
ينه توزانه نسبت به انگليس ديده شده واو ُدرھرجمله آن مھرنفرت ک

. پيشنھاد ميکند که خود و کشورخود را تحت حمايه محمد شاه قرارميدھد
وقتی ميجرتاد، نماينده انگليس درکابل را ازاين خيانت تازه باخبرميسازد، 
اواظھارميدارد نگھداری روابط دوستانه با دربارشاه کامران بيشترازاين 

امنيت سلطه شاه شجاع واجب است قلمروی ھرات را ممکن نبوده و برای 
اوھمچنان موقعيت پرمخاطره وغيرمفيد خود و وظيفه خود . ضميمه سازد

درآن شھررا درمقايسه با ھزينه ھنگفتی که دربردارد نشان داده واصرار 
ميورزد براينکه کمپنی ھيچ چانسی درنتايج مخارج خود نداشته و ايجاد 

ھندی برای ترساندن - موجوديت ارتش انگليسینفوذ دايمی ومحکم بدون
اوبا اين گفتارنتيجه ميگيرد اگردرمخالفت با مشوره . وزيرامکان ندارد

ھای او درنگھداری استقfل ھرات اصرارکنند، کمپنی برای خود 
.مشکfتی خلق ميکند که بسيارترسناک است  
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نی کرده و ُسردبليوايم ناتن نظرات ميجرتاد را با شورای مديران پشتيبا
ميافزايد که اوضميمه سازی ھرات را برای تحکيم کامل سلطه برتانيه 

اما درچنان موضوع جدی، مديران فکر . درافغانستان ضروری ميداند
ميکنند به بازتاب وارزيابی نيازداشته وپس ازضياع چند ماه بخاطر 

مشوره، تصميم ميگيرند برخورد يارمحمد را به mرد اکلند پيش نموده 
.جنابعالی فيصله نمايد چه اقدامی دراوضاع کنونی مناسب استو  
 

درحاليکه ميجرتاد منتظرجواب است، مشکfت ھرات ھرروز بزرگتر 
وزيربا دانستن اينکه خيانتش افشا شده، با تقاضا ھای تازه ولحن . ميشود

آمرانه اقامت ميجرتاد را ناممکن ميسازد؛ فقط پول بزرگ ميتواند اورا 
. وميجرتاد برايش پول ميپردازد تا موقف خود را نگھداردقانع ساخته  

 
 پرداخت به شاه کامران، وزيرحريص ومردم گرسنه 1840درجنوری 

 ھزارليره ميشود، يارمحمد درجريان اين ماه نامه 100ھرات بالغ به 
ديگری به شاه پارس فرستاده، خود را خدمه وفاداراو خوانده واعfم 

. تانيه فقط بربنياد ادب ومھربانی اجازه داده استميدارد اوبه نماينده بر
درعين زمان اونامه به وزيرروسی درتھران نوشته وازاوميخواھد يک 
اجنت روس را به ھرات بفرستد؛ نفرت اوبمقابل انگليسھا چنان بزرگ 

. است که تسليمی شھررا به گارنيزيون پارسيان درغوريان پيشنھاد ميکند
قيقت خشمگين گرديده، فورا بنزد وزيرميرود تا ميجرتاد با دريافت اين ح

اورا سرزنش دوستانه نمايد، اما اونميتواند اوراوادارسازد تا اينکه تفنگچه 
اش را برسينه اوميگذارد؛ اين کوشش بدون شک بی احتياطی بوده است، 

يارمحمد با اين شجاعت و . اما نماينده برتانيه ھمه چيز را به قمارميگذارد
رسيده وجرات مقاومت را ازدست ميدھد، اگرmرد اکلند قاطعيت اوت

گزارشات ميجرتاد را قدرميکرد شايد اوبا تواضع بيشتربرخورد مينمود؛ 
اما ضعيفی باورنکردنی جنابعالی درمعامله با اين وحشيان، اورا تشويق 

گورنرجنرال . ميکند تا تمام تکبر و گستاخی قديمی خود را ازسرگيرد
ه برتانيه ميگويد اوخيانت يارمحمد را بمفکوره مبھم درجواب به نمايند

خطرتخصيص داده و باوتوصيه ميکند با تمام وسايل ممکن تfش نمايد 
وزيررا باحساس قلبی و دوستانه با حکومت ھند وادارساخته و او را 

بعوض اقدامات دورويانه ومشکوک بمقابل کمپنی ازمفاد اتحاد با برتانيه 
 ميافزايد با درنظرداشت خدمات سابقه وزيرومقاومت mرد اکلند. بفھماند

چندين ماھه درمقابل پارسيان، اوبايد درمقابل ھرگناھی که مقصرآن باشد 



 399 

 بھرات رسيده وآخرين اقدامات 1840اين نامه درفبروری . پوزش بخواھد
 بوقوع پيوسته، آنرا به فراموشی 1840خيانت بار يارمحمد درجنوری 

رميشود وظيفه دردناک تحميلی باmی خود را اجرا سپرده وميجرتاد مجبو
اوبه وزيرمثبت ترين ورسمی ترين اطمينان ميدھد که تمام تخلفات . کند

گذشته ازمعاھده فراموش شده و يارمحمد ازمھربانی mرد اکلند ظاھرا 
محظوظ بنظرميرسد؛ اما بطورمخفيانه درمغزخود متيقين ميشود برخورد 

ھرچه باشد، اوبخشندگی برای کردارھای شريرانه آينده اوبمقابل انگليس 
خود را حاصل نموده ولذا با پfن قديمی بھره برداری ازحماقت ايشان 

.برای پرکاری جيبھای خود با پول ايشان ادامه ميدھد  
 

ُپس ازگسستن با دربارپارس، سرجان ايم نايل به انگلند برگشته، سکرتر 
افير در ارزيروم ميگذارد که از خود ليتنانت کلونل شيل را بحيث شارژد

آنجا مکاتبات فعال با وزيرپارسيان را نگھداشته، تفاھم خوب بين انگليس 
وپارس را تابع تخليه غوريان توسط پارسيان واعاده آن به شھزاده ھرات 

باين ارتباط تقاضاھای عاجلی توسط کلونل شيل به تھران فرستاده . ميداند
ارمحمد درمورد تسليمی محل به شاه پارس ميشود، درعين زمان پيشنھاد ي

اين تصادفات . ميرسد ويکجا با آن درخواست اينکه ھرات را اشغال کند
باعث مجادله زياد بين ميجرتاد و وزيرميشود؛ اما وقتی وزير پوزش 

کامل از تخلفات اورا ازmرد اکلند ميگيرد، با سپاس بيکران باين سخاوت 
ا اعمال فداکارانه آنرا ثابت سازد؛ لذا او اعتراف نموده وسوگند ميخورد ب

ازميجر تاد تقاضا ميکند يکمقدارپول پيشکی بپردازد، با وعده اينکه او 
ميجربا قرارداشتن در . تھاجم  بمقابل قلعه غوريان را براه مياندازد

موقعيت مضطرب خويش به اخfص اواعتماد نموده ودولک روپيه 
جھيزکند، وقتی پول نقد به خزانه وزير پيشکی باو ميدھد تا قوتھايش را ت

ميرسد، آمادگيھا که فقط ھزينه ناچيزی ضرورت دارد به کندی پيش رفته 
واو درمدت کوتاھی به بھانه ھای احمقانۀ اعfن ميکند ازاين اقدام 

بعدھا بصورت واضح ثابت ميشود که يارمحمد به . منصرف شده است
ا اخبارجنگی ھشدارنشود، حاکم پارسی غوريان نوشته وخبرداده که ب

چون باوجوديکه انگليس اورا مجبورساخته و وعده داده که محل را 
محاصره کند، ازمغز خويش ترس واضطراب را دورکند، چون اوعfقه 

ميجرتاد با نوميدی ازچنين بيعھدی . ندارد که حرف خود را نگھدارد
انه مطلق بحکومتش مينويسد که تھاجم تحت شرايط کامf پيمان شکن
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 رخ داده ودراينزمان پول 1840اين واقعه درجوmی . منصرف شده است
. ھزارليره بالغ ميشود190مصرف شده بخاطرتحکيم اين اتحاد بی ثمربه   

 
نماينده برتانيه با ديدن ناسودمندی کامل اين مصارف ھنگفت، تصميم 

 ليره کاھش دھد؛ يار 2500ميگيرد پرداخت ماھانه دربارھرات را به 
د درسپتمبرآينده با خشم ازاين کاھش توطئه ھای خويش با شاه پارس محم

به درخواست اوميرزا مسعود، وزيرخارجه محمد شاه .  را ازسرميگيرد
که دراين زمان درمشھد است به غوريان آمده وبا يک اجنت وزيرمfقات 
ميکند؛ اما يارمحمد ميتواند حتی اين عمل خاينانه را بنفع خود بچرخاند، 

ارتباط او به ميجرتاد وانمود ميسازد که اين موضوع بدون اطfع او به 
او پيشکی تازۀ : وتوسط برادرش سردارشيرمحمد صورت گرفته است

بخاطراين اظھارصريح بدست ميآورد، اما بايد افزود او اين مبلغ را از 
ھرگزموقعيت يک . دست ميجردرميآورد بعوض اينکه اوبرايش داده باشد

با مواجه .  درشرق مثل اين افسردرھرات تلخ نبوده استاجنت برتانوی
بودن بمقابل نيرنگ وحرص مرديکه ازطريق نظرات جاه طلبانه حکومت 

ھندی باmی کشورش ميبيند، نماينده کامf درخدمت و رحمت او -انگليسی
قرارداشته و وزيرآگاھانه ھرساعت روزرا برای او درھرات تلخ وغير 

نقدرکه امتيازات آن حکومت بزرگ وسخاوتمندانه ھما. قابل تحمل ميسازد
است، بھمان اندازه يارمحمد نفرت وخصومت خويش را به حمايه کنندگان 

بی احتياط خود کمترپنھان ميکند؛ نفرت وخصومت افزايش مييابد، در 
حاليکه ھرشکست يا برگشت سربازان برتانوی درافغانستان توسط وزير 

اوتا : سمانان برضد کافران ارائه ميشودمبالغه گرديده وبحيث پيروزی م
آن اندازه پيش ميرود که درمحضرعام ميگويد اوبا استفاده ازفرصت 

دراين . اولين فاجعه بزرگ ارتش برتانوی به دشمنان ايشان خواھد پيوست
دوران افق آسمان سياسی افغانستان ابرآلود است؛ دوست محمد درشمال 

درجنوب : وکابل را تھديد ميکندشمشير خود را ازغfف بيرون نموده 
دسته ميجرکليبورن تارومارشده و کfت غلزی ازمھاجمين گرفته شده 

اين درست است که منازعه بين وزيروپسرکاکايش باعث اضطراب . است
وزيرشده ومانع سھم گرفتن اوبمقابل انگليسھا ميشود؛ اما اوبا پيوستن به 

د که با کمک آنھا ميتواند معنويات ناراض کابل وکندھاربخود صدمه ميزن
. بآسانی آرامش آن وmيات را برھم زده ومانع ايجاد سلطه شاه شجاع شود
اين فقط با اقناع تقاضا ھای درنده خوئی وگزافی امکان دارد که يارمحمد 
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روزانه وتقريبا ساعتوار با ھربھانه ممکن به پيش ميبرد وميجرتاد دراين 
.درھرات نگھداردلحظه بحرانی ميتواند پای خود را   

 
لذا با ادامه کشيدن خزانه کمپنی، يارمحمد واقعا برنامۀ برای حمله به 

کندھاردرشورا پيش ميکند، نقشه ايکه اومطمينانه ميتواند اجرا کند اگر 
درتمام اين دوران ھفتۀ نبود که اودر باره . دوست محمد درميان نميبود

ليس صحبت نکند؛ درماه اتحاد با پارس وتمايل برای اسارت افسران انگ
اگست دستگيری آنھا چنان بصورت عام توقع ميرود که ھيچکس به خانه 

شاه کامران در . اش نميرود، حتی افراديکه تحت مکلفيت ايشان نميباشد
اينمورد درمحضرعام صحبت ميکند، اما ميافزايد، سفارت چيزی برای 

د اگربطرفداری ترس نداشته، اودوست ايشان بوده وکسی زنده نخواھد مان
اين شرايط اسفناک بجائی ميرسد که ظھور يک بحران . ايشان مداخله کند
پول مصرف شده باmی روسا واستحکامات ھرات به . اجتناب پذيراست

 ھزارليره ميرسد ولی بھيچوجه مانع يارمحمد ازادامه مقاربت با 300
ف  يک اجنت مخفی بنزد آص1841دربارپارسيان نميگردد؛ اودرجنوری 

 عدد توپ ازشاه پارس 6الدولت ميفرستد با درخواست کمک پولی و 
مانند (بخاطرمارش بمقابل گرشک، يک قلعه کوچک نزديک کندھار

وقتی ميجرتاد ازھدف اين سفرمتيقين ميشود، اووزير ). غوريان درھرات
 معاھده بوده ونقض آن 8را به خطری مواجه ميسازد که مخالف ماده 

زرنج طوmنی وحوصله حکومت اوميباشد؛ او معاھده رسمی خارج ا
ھمچنان اعfم ميکند نميتواند خود را محدود به ادامه جيرۀ نمايد که تا 

 باوجوديکه تمام خزانه کمپنی نميتواند ضروريات –آنزمان پرداخت شده 
 ووزيربايد ھزينه حکومت خود را تھيه نمايد تا وقتی –اورا کفايت کند 

. ومواد دوستی موجود بين دوملت عمل ميگردداوببيند که مطابق شرايط  
 

 ليره به دربارشاه کامران را 2500بتعقيب اين اعfميه، ميجرتاد پرداخت 
وزيرکه با معافيت عادت گرفته، .  معطل ميسازد1841دراول فبروری 

اين موقوفسازی را کامf موقتی پنداشته وتوقع دارد اوبايد بخاطرآخرين 
 ھمين ماه تقاضاھای ذيل را بآدرس 8ذا بتاريخ نقض پيمان معاف شود، ل

:ميجرتاد تقديم ميکند  
 

نماينده برتانيه تمام برخوردھای گذشته اورا معاف نموده واورا برای . 1
.آينده تحت کدام ھراسی نگذارد  
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 ھزارليره ازکمپنی ھند شرقی بخاطرتاديه وام شخصی 30اوبايد فورا . 2
.اش دريافت نمايد  

.ه اش افزايش يافته ويکساله پيشکی پرداخت شودتقاعد ماھان. 3  
نماينده برتانيه بايد موافقه تحريری بدھد که ھرات را درھيچ جنگ . 4

.خارجی تا پس ازخرمن جوmی بخطرنياندازد  
استحکامات شھربايد بمصرف کمپنی ھند شرقی توسعه وتکميل شود، . 5

بتواند محfتی حکومت ھرات بايد با منابع پولی ضروری تامين شود تا 
.را اشغال کند که ازاطاعت برگشته اند  

.کمپنی بايد سربازان ھراتی درميدان جنگ را پرداخت وتامين کند. 6  
 

پس ازتخلف آخری ازمعاھده موجود، اين مواد آنقدرگزاف معلوم ميشود 
که ميجرتاد جواب ميدھد ناممکن است حکومت اوبرای قربانيھای تازه 

، اما او )مگربخاطرمفاد مکاتباتی(fحی آن راضی شود حتی بشکل اص
پيشنھاد ميکند بعضی تقاضاھای يارمحمد را ميپذيرد اگراوامتيازات آتی 

:را قبول نمايد  
 

يارمحمد بايد ھرگزدوباره ازروحيه معاھده بين دوحکومت انحراف . 1
.نکند  

سردارسيد محمد خان پسربزرگش بايد يکتعداد سربازان را به کابل . 2
.درخدمت ارتش برتانيه قرارگيردبرده و  

بمجرديکه اين سرداربمقصد خويش ميرسد، نماينده نيمه وام وزيررا . 3
.تاديه نموده ومدد معاش ماھانه اورا افزايش ميدھد  

ارگ ھرات بايد يک گارنيزيون برتانوی را پذيرفته و اقامتگاه شاھی . 4
ه انگليس داده  ميل درجنوب شھر با زمين مربوط بآن بايد ب7 باغ -روز

.شود تا برای سربازان خويش بارکھا اعمارنمايد  
وزيربايد ھرگزدوباره توقع نکند پول مناسب برای حفظ ومراقبت . 5

روسای دربارشاه کامران را اخذ وتوزيع نمايد ومجموعه تخصيصی 
.برای اين مقصد بايد توسط اجنتھای کمپنی بخود ايشان تاديه شود  

 
ُد توسط سرويليام ايم ناتن تصويب ميشود، درحاليکه اين پيشنھادات ميجرتا

يارمحمد کامf راضی بنظر می . گورنرجنرال ھند آنرا مايۀ تاسف ميداند
رسد بشرطی که مجموعه تقاضا شده پيشکی پرداخت شود؛ اما ميجرتاد 

خصايل شخصی اورا دانسته ونتيجۀ آن يک بحث بسيارتحريک کننده 
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ميکند که ميجرتاد بحساب او ازکمپنی ھند وزيربا دروغ بھانه . ميباشد
شرقی پول زياد گرفته وباو پول کم پرداخت کرده است واين تفاوت را به 

درآخر . مردمانی داده تا تحريک شده وحکومت ھرات را سرنگون سازند
 –نماينده بطورثابت با شاه کامران توطئه نموده تا وزيرسقوط داده شود 

زيرقھربه ميجرتاد اعfم ميکند موجوديت  و–قرارمعلوم اين صحيح است 
واطاعت اوبيشترنميتواند درھرات تحمل شود و او بايد بدون کمترين 

.معطلی ھرات را ترک کند  
 

برتانوی درھرات بپايان -باينترتيب مداخله بيمناک وسنگين حکومت ھند
ميرسد، ونتيجه آن طوريکه توقع ميرفت چندين اقدام غارتگرانه ازجانب 

 نشان داده ميشود که فورا تمايل مارش بمقابل کندھاررا آشکار يارمحمد
ميسازد؛ بخاطراينکه ھيچ شکی دراخfص اونماند، برادرش سردارشير 

محمد خان را بحيث سفيربه دربارپارس ميفرستد با ھدايا برای شاه و 
اما آشکاربود . تقاضای کمک مالی برای تھاجمی که اوطرح کرده است

ضا اخfص بيشتری ندارد نسبت باينکه با انگليس ھا که وزيردراين تقا
انگليس و {داشت؛ يگانه ھدف اوبدست آوردن پول ممکن ازھردوجانب 

. بمقصد تقويه وتحکيم موقف خودش ميباشد} پارس  
 

نماينده برتانيه به گزينۀ رانده ميشود که يا قربانيھای تازه بدھد يا عزيمت 
يش وسايل ضروری سفررا تامين کند، اومصمم به عزيمت شده ووزيربرا

ميکند، با اوسردارفتح خان يکی ازپسرکاکاھايش را بحيث بدرقه تا مرز 
ميجرتاد با ھدفی که فھم آن آسان است مقدارزياد جواری در . ميفرستد

ھرات جمع کرده است؛ اما انبارغله قبل ازاينکه اوشھررا ترک گويد 
که اوچھارجعبه خزانه را توسط مردم غارت شده و گزارشی اشاعه مييابد 

انتقال ميدھد، ھراتيان تصميم ميگيرند او را غارت کنند واگروزيرکوچه 
. ھا و بازارھا را با سربازان مسدود نميساخت، دقيقا اينکاررا ميکردند

پسراو، سردارسيد محمد خان نيزميجرتاد وھمراھان او را تا فاصلۀ امنی 
.ت نجات دھدھمراھی ميکند تا آنھا را از اعمال خشون  
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  واکنش بمقابل انگليسھا– 28فصل 
 

واکنش بمقابل انگليسھا درھرات، ناسپاسی کمپنی ھند شرقی بمقابل ميجرتاد، مرگ آن افسر، 
تھاجم روسھا بمقابل خيوه، ترک اورنبورگ توسط جنرال پيروفسکی، فجايع وعقب نشينی 

ھرات درخيوه، گفتگو با خان، ارتش روسيه، ظھورقيام درکرمان توسط آغا خان، قاضی 
رسوائی يعقوب مھتر، قبولی اتحاد با انگليسھا توسط هللا قلی خان، دام برای قاضی، کپتان ابوت 

 درخيوه، رسالت او، توطئه ھای يعقوب مھتر، عزيمت کپتان ابوت به روسيه، اسيرشدن او
زاده واسير، يوس توسط يوزبيکھا، ترک خيوه توسط آخند زاده وجستجوی او، مfقات آخند 

 باشی و حسن بھادر، پيچيدگيھای تازه، رسيدن کپتان ابوت به روسيه، رسيدن ليتنانت شکسپير
 به خيوه، تامين آزادی بردگان روسی وانتقال ايشان به استراخان، استقبال ليتنانت شکسپيردر

ی سنت پطرزبورگ، عدم پاداش کپتان ابوت، خلق مشکfت درخيوه ازطرف روسھا، تقاضا
.شاه بخاطربردگان پارسی، رسيدن کپتان کونولی به خيوه، ناکامی او، نيازمنديھای خان  

 
+ + + 

 
پس ازعزيمت نماينده برتانيه واکنش دردناکی بمقابل تمام آنھای صورت 

ميگيرد که مورد سخاوتمندی انگليسھا قرارداشتند، کسانيکه درخدمت آنھا 
ف ومحبوس گرديده، ھمه چيزايشان آنھا توقي: بودند يا تقاعد اخذ ميکردند

درھرات چند تجاری . ربوده شده وبه پريشانی بزرگی گرفتارميشوند
وجود داشتند که با ميجرتاد معامله داشته وبعضی ازآنھا سرمايۀ بزرگی 
کمائی نموده بودند؛ وزيربخاطرمنفعت خويش دارائی آنھا را يا ضبط يا 

.دين ماه ادامه مييابدماليه گزاف نموده، توھين وسرکوب برای چن  
 

دربين خانواده ھای که متقبل بزرگترين صدمه شدند، قاضی ھرات حسن 
 ھزار ليره آنھا 20محمد وپسرش آخند زاده صالح محمد است؛ بمقدار

گرفته شده، زنان، دختران وبردگان ايشان مورد شکنجه قرارميگيرند تا 
اين پير . ستبگويند قاضی بزرگ ثروت خود را درکجا پنھان نموده ا

 ليره 1400محترم واقعا به مرگ محکوم ميشود ولی زندگی اوبا پرداخت 
طبيعت رذيfنه يارمحمد . نجات مييابد که توسط ميجرتاد فرستاده ميشود

در اينمورد تمام مظالم فطری خود را ازسرميگيرد؛ فقط دربين بحرخون 
 –ا ميگيرد است که اواموال ودارائی تعداد زياد اين مردمان شوربخت ر

اين غنايم وتاراج که اوفرض ميکند شرعا مربوط اوميشود، فقط باين 
.علت است که آنھا گويا ازسخاوت مفسدانه انگليس کمائی کرده اند  
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 ماه قبل ازعزيمت ھيئت ھرات، mرد اکلند به شورای 9قابل ذکراست 
لمرو مديران پيشنھاد ميکند اگرتدابيرتطبيقی توسط حکومت برتانيه درآن ق

مورد ظن يارمحمد قراردارد بايد ميجرتاد فراخوانده شود؛ جنابعالی می 
فرمايند با چنين فراخوانی، وزيراحساس خواھد کرد موقف اودررابطه به 

اما با رسيدن اخبارحل اختfف . دفاع ازاستقfل کشورش غلط خواھد بود
ران، اين بين پارس وانگليس به کلکته دربارۀ واگذاری غوريان به شاه کام

دکتور رياش، آتشه سفارت برتانيه درپارس که . پيشنھاد صرفنظرميشود
 به تھران فرستاده شده و به 1841به ايرزيروم برگشته است، درجنوری 

خراسان سفرميکند تا بھنگام تسليمی محل درآنجا باشد؛ اين موضوع در 
ردانی معاھده منعقده بين برتانيه بزرگ وپارس قيد شده و پارس با بازگ

.جزيره خارک به محمد شاه جبران ميشود  
 

شورای مديران اميدواربودند اين تنظيمات ومعاھده جديد با پارس باعث 
شود شاه پارس از يارمحمد خان دست برداشته وبه توطئه ھای يارمحمد 

اما اين پيشبينی نادرست واشتباه است؛ عزيمت ميجرتاد . نقطۀ پايان گذارد
فقط درلحظه ايکه mرد اکلند دربھترسازی موقف ازھرات پس ازيکسال و

خود موفق ميشود، تصادفی است که باعث دلسردی تلخ کمپنی ھند شرقی 
ُوحتی خشم گرديده وسکرترحکومت فرمان مييابد تا به سرويليام ايم ناتن، 

سفيرمقيم برتانيه درکابل که ميجرتاد وابسته اواست، بنويسد که نماينده 
اmيق دراجرای مناسبات سياسی بوده وبايد با آخردرھرات يک شخص ن

.بی احترامی به قطعه خود بپيوندد  
 

چنين است پاداشی که اين افسردربدل چنان کاروزحمت، چنان فداکاری به 
چنين بود شورای . کشوروچنان خطرات وبرخورد شجاعانه نصيب ميشود

حتی مديران، مردانيکه ازيک آدم پرذکاوت وظرفيت يک نتيجۀ ناممکن و
 بخاطريکه او –بيشترازناممکن ميخواستند؛ بخاطريکه اوموفق نميشود 

يارمحمد را ازبين نميبرد، اينھا باmيش برچسب بيعزتی ميزنند که در 
حقيقت خود شان مستحق حماقت ورسوائی ميباشند، نه تنھا درامورھرات 

آيا . بلکه درتمام وmيات ديگرافغانستان که سياست دردست ايشان بود
يجرتاد ھمانقدرمقصربود؟ آيا اواوضاع را درست بررسی نکرده بود م

وقتی مشوره داد آنھا بايد ھمه چيزرا ازيارمحمد گرفته وھرات را با 
ارتش برتانيه اشغال کند؟ آيا اين مديران ناmيق نبودند که حرص ايشان 
کمترازيارمحمد نبوده ونميدانستند چطورمشوره نماينده خود را ارزش 
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به وزيراجازه دادند باورنمايد اوميتواند ھرچه بخواھد با معافيت دھند و
کامل انجام دھد؟ شرم آوروافتضاح آميزاست که نويسندگانی درمطبوعات 

برتانيه يافت ميشوند باندازه کافی احمق که مfمتی را تائيد نموده و نام 
  مfمتی ايکه ھرگز نميتواند–يک مرد ذکی و باعزت را لکه دارميکنند 
.ناسپاسی سياه شورای مديران را پنھان کند  

 
ميجردارسی تاد بد قسمت با قوت آگاھی براينکه برخورد اودرھرات دقيقا 

غيرقابل سرزنش است به قطعه توپچی خود درھند ميپيوندد؛ اما بطور 
ثابت با افکاريکه آنھا چنان غيرعادmنه اورا بدنام ساختند، درمضيقه قرار 

ت اوبا تلخی لبريزگرديده وبا مسرت فرمان ميگيرد گرفته، زندگی پرمشق
اوبميدان جنگ فيروزشاه .  بين انگليس وسيکھا سھم گيرد1845درجنگ 

ميرود با درک اينکه درآنجا زندگی خود را بسپارد، اوبا شجاعترين شيوه 
برخورد ميکند وقتی گلولۀ يکی ازتوپھای دشمن بحضورغمناک او پايان 

جرتاد بحيث يک سربازبميرد، مدتھا قبل مورد قبل ازاينکه مي. ميدھد
احترام ھموطنانش قرارداشته، ايمان آنھا نسبت باو برای لحظۀ لرزيده و 
حاm خاطره اورا احترام نموده ودلچسپی عميقی درحوادث پيشۀ ممتازاو 

. دلچسپی ايکه جاودانه خواھد بود–دارند   
 

اوھمچنان شناسائی بخاطرداريم وقتی ميجرتاد به ھرات ميرود، دساتير
. اھداف سياست برتانيه درآسيای ميانه به خانھای بخارا وخيوه ميباشد

انگليسھا فورا ازيک حالت صلحجويانه کامل بيک ترس مبالغه آميزعبور 
نموده وديگرقناعت نميکنند که اشغال افغانستان باندازه کافی سلطه ھندی 

رارکامل نفوذ خويش در حاm ميخواستند با استق. ايشان را برآورده سازد
حتی . خانات يوزبيک، ترکستان را بحيث حايل بمقابل روسھا تبديل نمايند

لحظه ھا گرانبھا بنظرميرسند، چون درزمانيکه شاه ازھرات برميگردد، 
کونت سيمونيچ جسورانه اعfم ميکنديک قطعه نظامی روسی اورنبورگ 

وررا سرکوب کند را ترک گفته وبطرف خيوه مارش ميکند تا خان آن کش
و کابينه سنت پطرزبورگ انگيزه بسيارمستدلی برای اين تھاجم جديد می 

تعداد زياد تبعۀ روسی توسط يوزبيکھا انتقال شده و بحيث برده در . دھد
مارکيتھای خيوه به فروش رسانيده شده وتمام مذاکرات برای رھائی آنھا 

 انھا لجوجانه راضی غيرموفقانه ميباشد، چون هللا قلی خان برای رھائی
حکومت روسيه دراول با انتقامگيری در پی درمان بوده و از . نميشود

 800 نفرو200 بدينسو يک کاروان مردمان خيوه متشکل از1833سال 
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شترباررا با مقدارزياد مال التجارۀ با ارزش دراستراخان توقيف ميکند؛ 
 اوميشود، اما اين عمل بعوض اينکه خان را معقول سازد باعث تخريش

.لذا امپراطورتصميم ميگيرد تقاضای عادmنه خود را با قوه تامين کند  
 

 ھزار 6 جنرال پيروفسکی اورنبورگ را درراس 1840درآغاززمستان 
 ھزارشتر برای سرکوب مقاومت لجوجانه حاکم مستقل 10پياده و 

اين موسم بخاطری انتخاب شده تا سربازان متقبل . يوزبيک ترک ميکند
ت کمبود آب درجلگه ھای خشک مسيرمارش نشوند؛ اما بعلت يکی زحما

ازچانسھای عجيب که بعضا بوقوع ميپيوندد، اين زمستان دارای شدت 
:  درجۀ زيرصفراست40شدت سرما . فوق العاده وغيرقابل تصورميباشد

برف زمين را با عمق زياد پوشانيده وباد با سرعت فوق العاده خشن در 
چند ھزارسربازسرما زده، پاھا ودستھای خود . وزدباmی جلگه لخت مي

را ازدست داده وتعداد زياد مردان وحيوانات قبل از رسيدن به آق بولک 
نابود ميشوند، وقتی جنرال ) ايستگاھی درمرزھای نھائی روسيه وخيوه(

.پيروفسکی عاقfنه عقب نشينی ميکند، فجايع بيشترجلوگيری ميشود  
 

ه آشکارميشود، ھيچ چيزی نميتواند اھداف وقتی ناراحتی ارتش روسي
انگليسھا را بھترازآن برآورده ساخته وقناعت آنھا متناسبا بزرگ ميشود؛ 
اما با درنظرداشت اينکه تھاجم ديگری ممکن است با موانع کمترمواجه 

گرديده وبرنامه ھای را تحقق بخشد که اين بارنشد، لذا انگليسھا شتاب 
نع پيشروی تازۀ روسھا ازطريق وادارسازی ما) اگرممکن باشد(داشتند

قلی خان واقناع او برای برآورده سازی تقاضای روسھا شوند؛ بخاطر 
ممانعت شاه پارس ازطرفداری تزاردرجنوب خيوه، حکومت برتانيه 

.مشکfت زيادی درقلمروش ايجاد ميکند  
 

 بارتباط امورات کندھار، ازيک سيد اسماعليه سخن بعمل ميآيد که بسيار
اين رئيس پس . شجاع ومورد تکريم بلوچھا بوده وبنام آغا خان ياد ميشود

، درراس يکتعداد سوار 1839ازبدرقۀ محمولۀ جنرال نات به شکارپوردر
به کرمان مارش نموده وخود را درآنجا مستقرميسازد، چون طرفداران 

موفقيت اوچنان سريع وقاطع است که شاه . زيادی دراين وmيت دارد
جبورميشود تعداد زياد سربازان بمقابل اوفرستاده ويکسال دربر پارس م

.ميگيرد تا او را سرکوب ساخته وازکشورش براند  
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وقتی آغا خان مصروف اين شورش درجنوب پارس است، ميجرتاد به 
ھرات رسيده ودرانطباق به دساتيرقبلی، محمد حسن را بحيث سفيربنزد 

ينده بھتری نسبت به قاضی پيدا ميجرنميتوانست نما. خان خيوه ميفرستد
کند، چون بعfوه نفوذيکه ازطريق قاضيگری دربين مسلمانھا دارد، او 

، )اوmده چغتای، پسرچنگيز خان(ھمچنان منشای چغتائی ترکستانی دارد
قاضی نامه ھای از . قبيله ايکه درکشورخودش مورد احترام زياد است

يوزبيکھا برده وشاه افغان ميجرتاد، شاه کامران ووزيريارمحمد به خان 
ازاوميخواھد پيمان اتحاد با انگليس عقد کند؛ اما اين رسالت تا اندازه 
زيادی خطرناک، حساس ونيازمند شجاعت است، چون دراين زمان 

معلوم بود که يعقوب مھتر، وزيرهللا قلی خان ھرکسی را که ازسياست 
ی مصئون به خيوه قاضی شجاع وذک. برتانيه پشتيبانی کند بقتل ميرساند

ميرسد، اما با استقبال فوق العاده خشن يعقوب مھترمواجه ميشود؛ بآنھم 
پس ازمfقات با . اوخود را نباخته، خونسردی واحتياط خود را حفظ ميکند

خان، محمد حسن نامه شاه را باوسپرده وچنين وانمود ميسازد که فقط 
مولی، شھزاده پس ازتعارفات مع. حامل نامه شاه کامران بوده است

يوزبيک فضا را جديترساخته وخواستارھدف مسافرتش ميشود؛ مکالمه 
:ذيل صورت ميگيرد ومن آنرا ھمانطورکه قاضی برايم گفت، نقل ميکنم  

 
 ای قاضی، عقيده مرا بخودت قوی ساز، با اطمينان اينکه شما -خان 

 اگرشما مسلمان ميبوديد، ھرگزنميبايد اين. ھنوز يک مسلمان ھستيد
.فرنگيھای کافررا به کشورمسلمان ميآورديد  

 
 اين من نيستم که آنھا را آورده ام، اين کارخداوند است که آنھا را -قاضی 

.اينجا آورده است  
 

  توچطورجرات ميکنی نام خداوند را با اين کار بد يکجا سازی؟-خان 
 

. من فقط حقيقت را ميگويم و ميتوانم آنرا به توثابت کنم-قاضی   
 

. پس ثابت کن-ن خا  
 

 وقتی قاجارھای رافضی ھرات را محاصره کردند، حاکم ما که -قاضی 
 به کمک ما سنی –آدم بينظيراست، بشما نامه فرستاد که به کمک ما بيائيد 
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افغانھا درتشريح يک (شما آمديد؟: ھای مانند شما، پايه ھای واقعی اسfم
 مثf آنھا پارسيان را قاجارھا، :قوم اغلبا آنھا را بنام قبيله شان ياد ميکنند

کندھاريان را محمد زيھا، سنديھا را تلپوره ھا، سيکھا را رنجيتھا ياد 
)فيرير. ميکنند  

 
ارتش پيروزمند من !  من کمک ھيچ مسلمانی را بيجواب نگذاشته ام-خان 

فورا با اخذ نامه اول شاه کامران مارش کرد؛ اما وقتی درپنجده رسيدم، 
 سردارجمشيديھا مرا مطمئين ساخت که سربازان من محمد زمان خان

 يعنی افغانھا کامf کافی بوده ومن –برای نجات محل ضروری نيستند 
.بعدا به قلمروی خود برگشتم  

 
 خان بزرگ، به کمک شما کی ضرورت داشت، زمان خان يا -قاضی 

شاه کامران؟ چرا بحرف زمان خان گوش کرديد، وقتی پايان ترسناک 
ران رسيده و بتمام آسيا معلوم است؟ شما نتنھا قضيه مارا ترک شاه کام

کرديد، بلکه شما تبعه ھای خود را قدغن کرديد که برای ما تدارکات 
اين نمونه ناخوش بين بخارائيان ومحمد زيھا دنبال گرديده و . بياورند

بعدا . بعوض اينکه به کمک ما بيائيد به قاجارھای رافضی پيوستيد
کردند که شما آنھا را کافرميدانيد؟ آنھا بکمک اوmد حقيقی فرنگيھا چه 

خداوند آمدند، آنھا برای ما جواری وارد کردند که شما رد کرديد؛ آنھا 
برای ما طfی خود، خون خود وھوش خود را آوردند تا استحکامات 
خود را دفاع کنيم که تحت توپھای محمد شاه فروميريخت وحاm تحت 

آنھا بودند که دست معاونت به . ه آنھا باmميشودمراقبت نيکوکاران
بيچارگان درازکرده وبرايمان فراوانی وآرامش آوردند، کسانيکه خود 

را با عدالت ومساوات مشخص ساخته ومسلمانان حقيقی را درمقابل 
 پارسيان که باmی ما –پس چه کسی کافراست . مرتدان حمايه کردند

 کی را ميگيريد؛ يا کسانيکه ھرگونه مصيبت آوردند و شما جانب
فرارکردند، طوريکه ما برادربوديم، خدا آنھا را فرستاد برای حمايه 

 ما، شما کمک کی را ميخواھيد تا ازپيشرفت روسھا ممانعت کند؟
 

 ای قاضی، واقعا درست است که اين فرنگيھا ھمينطوراند که شما - خان 
  اند؟تشريح کرديد؟ آيا آنھا اسfم را پشتيبانی کرده
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دراين نقطه قاضی ميبيند که گرمی سخنانش باmی هللا قلی خان اثرنموده، 
برای يک "ازجيب خود نامه ميجرتاد را کشيده، باوتقديم نموده وميگويد، 

لحظه ھم شھزاده بزرگ شک نکنيد؛ اين نامه را بگيريد که عاليترين 
ه است؛ کلمات با اعتباردرحاکميت قدرتمند ما بتو فرستاد) نماينده(ايلچی 

اومثل مرواريد گرانبھائی است که اودرحلقه گل دوستی بافته ودررابطه 
به اينکه اوتمنيات خويش را برای سلطنت طوmنی ودرخشان شما ابراز 

".داشته است  
  

خان . نامه دريک کيسه ابريشمين وگلدوزی شده با طf پيچانيده شده بود
ده وپس ازاينکه نامه رسمی را آنرا گرفته، مھربزرگ ارتش برتانيه را کن

ميخواند که دربرگيرنده پيشنھادات دوستی واتحاد وھم ميانجيگری فعال 
بين اووروسيه است، پيشانی منقبض شده اش بتدريج انبساط نموده وازآن 

محمد حسن با استفاده ازاين . زمان قاضی را با احترام زياد معامله ميکند
حاضرين بھنگام تقديم . ميکندفرصت، ازبی احترامی وزيرنيزشکايت 

ھدايای فرستاده شده توسط ميجرتاد به شھزاده يوزبيک رخصت گرديده 
 آmت عدسی وسfحھای باشکوه که درتماشای آن تمام دربار به –بودند 

) دشمن خطرناک آنھا(وجد آمدند؛ مسئله انگليس با رسوائی يعقوب مھتر
.اشته ميشودبيشترمفيد ميگردد که ازصحنه مذاکرات دورنگھد  

 
قاضی پس ازتھيه مقدمات يک معاھده بسرعت به ھرات برميگردد تا به 

اما وقتی اوبه مرو : نماينده برتانيه گذارش نتايج سفارت خود را ارائه کند
اين دام توسط . ميرسد درکمينی ميافتد که تقريبا برايش کشنده تمام ميشود

. مگين تنيده ميشودحاکم شھرنيازمحمد خان کاکای يعقوب مھتر وزيرخش
خوشبختانه يکتعداد اشخاصی که نزديک بودند با شنيدن فريادھای قاضی 

نيازمحمد با تصديق . بکمک اوشتافته واو را ازدست قاتfن نجات ميدھد
تاسف خويش باين حادثه، رياکاری نموده وازاوديدن ميکند، اما ھيچکس 

قاضی نشاندھنده با اين عمل ظاھری اوفريب نميخورد؛ صدمات وارده به 
.اثرات رسوائی باmی يعقوب مھترميباشد  

 
وقتی ميجرتاد خبرميشود قاضی دراھداف رسالت خويش موفق شده است، 

کپتان ابوت روايت سفرخويش را بنشر (کپتان ابوت را به خيوه ميفرستد 
سپرده است، اما بعلت عدم آشنائی با زبان انگليسی نميتوانم ازخواندن آن 

معلومات اوبارتباط مذاکرات برتانيه درخيوه فوقا . ره گيرماثردلچسپ بھ
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تقديم گرديد طوريکه اوازقاضی حسن محمد و پسرش آخند زاده صالح 
وادارساختن هللا قلی خان ) اگرممکن باشد(دساتيراو). محمد گرفته است

برای رھائی اسيران روسی بوده است؛ اوبمجرديکه باين ھدف موفق 
فته ورھائی کاروان را حاصل ميکند که درآنجا ميشود، به استراخان ر

کپتان ابوت سفرخويش را .  سال توسط روسھا توقيف بودند7برای مدت 
 دريک لحظه بسيارفرخنده، چون ارتش – آغازميکند 1840دراوايل 

جنرال پيروفسکی تلفات زياد ديده ومجبوربه عقب نشينی شده است، لذا 
.ت به نتيجه مطلوبی برسدفضای خوبی برايش مھيا بوده ومذاکرا  

 
اگرانگليسھا درتسھيل اشغال افغانستان درمصرف طf ولخرجی نمودند، 

درتfش برای اثرگذاری اھداف شان درترکستان نيزچنان بودند؛ کپتان 
اوآنقدرولخرج است . ابوت بطورآزادانه ازاين وسيلۀ تطميع استفاده ميکند

ا به ھرات فرستاده واز که درمرومجبورميشود آخند زاده صالح محمد ر
بآنھم اومنتظرنمانده : ميجرتاد تقاضا کند يکمقدارپول بيشتربرايش بفرستد

وسفرخويش به خيوه را ادامه ميدھد، درآنجا توسط خان با گرمی استقبال 
ميشود، با وجود توطئه ھای يعقوب مھترکه دوباره گماشته شده وبطور 

بآنھم حقيقتی وجود . يباشدعادmنه ياغيرعادmنه، طرفدارداغ روسيه م
داشت که نشاندھنده تناقض بود؛ اوبھرطريقی سعی ميکرد مانع آزادی 
بردگان روسی شود وانگليسھا تائيد ميکنند اوبخاطری چنين ميکرد تا 

بآنھم خان باوجود مخالفت . بھانۀ برای مارش ارتش روسيه به خيوه بدھد
ه را به کپتان ابوت وزيرخويش امتيازضروری برای حل اختfف با روسي

اگرچه قراردادی طرح ميشود، اما وزيرخود را مغلوب . ميسرميسازد
نميداند ؛ اين درست است که قاضی ھرات ازدام اوفرارميکند، اما کپتان 

.ابوت نميتواند چنين موفقيتی بدست آورد  
 

پس ازبدست آوردن وعده مثبت که بايد بردگان روسی اعاده شوند، افسر 
ا اشتياق خواھان ختم رسالت مھم خود دراسرع وقت است، انگليس که ب

منتظربماند؛ او با ) با پول ازھرات(نميتواند برای بازگشت آخند زاده 
 خدمه، يک مھمانداروچند 7تامين آنچه درھمانجا ضرورت دارد بھمرای 

سوارکه توسط خان خيوه آماده شده است بطرف استراخان حرکت ميکند 
اين افسردرمرحله . جه عالی بنام حسن بھادرميباشد مھمانداريک افسردر–

اول کپتان ابوت را به بندرگوديک برده ودرجوارقبيله خود خيمه ميزند که 
کپتان ابوت با نيافتن کشتی دراينجا، تصميم ميگيرد . رئيس آن قبيله است
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به داش قلعه برود که چھارروزه سفربطرف جنوب قرارداشته ودراشغال 
بھادرازھمراھی بيشترصرفنظرميکند، بدليل اينکه حسن . روسھا است

حاکمش اجازه پيش رفتن ازمرزھای گوديک را باو نداده است؛ لذا کپتان 
خدمه ھايش نيز : ابوت مجبورميشود سفرخويش را بدون بدرقه ادامه دھد

.مثل اودرمنطقه بيگانه وازراھھا بيخبرميباشند  
 

کند، با پيشبينی مشکfتی مھماندارباساس فرمان مخفی وزيرخاين عمل مي
که کپتان ابوت با نيافتن کشتی مواجه ميشود، قبf قاصدی بآنجا فرستاده و 

افسردررفتن خود . فرمان ميدھد تمام کشتيھای آنجا بندررا ترک کنند
خطری نميبيند، ولی آنھائيکه برای نابودی اوقسم خورده ومنتظرش 

ت مارش از داش قلعه ميباشند، درپيشروقراردارد؛ ھنوزبيش ازده ساع
دورنشده اند که او و خدمه ھايش توسط دستۀ يوزبيکھا مورد حمله قرار 
ميگيرند، آنھا دراول مقاومت پرزورنشان ميدھند، اما درآخربعلت تعداد 

کپتان ابوت دو پنجه . زياد آنھا مغلوب، دستگيرو لخت ساخته ميشوند
اينحالت بيک خويش را ازدست داده، يک زخم درسرخود برداشته ودر

خيمه کوچيھا ده ميل بطرف شمال، تقريبا درمرزھای بحيره کسپين برده 
ميزبان جديد او با خشونت زياد برخورد ميکند؛ خدمه ھايش ازاو . ميشود

.جدا ودرخيمه ھای جداگانه انداخته ميشوند  
 

درحاليکه کپتان ابوت به توطئه يعقوب مھترگرفتارشده، آخند زاده به خيوه 
با خود يکھزاردوکت ازميجرتاد آورده است، زيرا کوشش پيوسته رسيده و

اونميتواند اورا بآن شھربرساند قبل ازاينکه کپتان عزيمت نمايد؛ وقتی می 
خواھد اورا دنبال کند توسط يعقوب مھترازمرگ نابھنگام افسرمطلع می 

وزير درعين زمان فرمان ميدھد تمام نامه ھای ميجرتاد به کپتان : شود
 ازنزد آخند زاده گرفته شود، باوجوديکه به انگليسی نوشته شده و ابوت

پس ازاينکه آخند زاده ده روزدرخيوه ميماند،اخباری . محتوايش را نميداند
حاصل ميکند مبنی براينکه کپتان ابوت ھنوززنده است، او با اين اميد 

هللا قلی خان دراول . تصميم سخاوتمندانه گرفته وبه جستجوی اوميرود
کوشش ميکند مانع اوشود؛ اما با ثابت قدم يافتن او، برايش اجازۀ عزيمت 

اين وظيفه بسيارمشکلی است که .  سواربرای امنيت شخصی اوميدھد8با 
پسر قاضی ھرات بعھده ميگيرد؛ او با نا آشنائی ازمنطقه و زبان تاتار 

مجبوراست خيمه به خيمه درجلگه ھای خشک آواره شده وغالبا با 
ات غلط منحرف گرديده واکثرا با سوئ نيت بدرقۀ خود ستيزه معلوم
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درروزھفدھم . اما او با پشتکاربجستجوی افسرانگليس ادامه ميدھد. ميکند
، اوباراول به ردپائی ميرسد که )درقراگاه ماوکيگfگ(پس ازترک خيوه 

ميتواند با اعتماد کپتان ابوت را پيدا نموده وتصميم ميگيرد بدون معطلی 
 توقيف او بشتابد، وقتی بدرقه با اخذ فرمان مخفی يعقوب مھتراز بمحل

ھمراھی اوسرباز ميزند، با تاکيد اينکه اين منطقه درحالتی است که رفتن 
بآنھم آخند زاده ازھرخطری که . بآن مواجه شدن به مرگ حتمی است

برايش نشان داده ميشود، نميھراسد؛ او شتران وتدارکات خويش را به 
. اوکيگfگ گذاشته وبتنھائی درمسيرنامعلوم جلگه ھا سفرميکندکوچيان م

ساعتواردرمعرض دستبردوکشتن، محروم . مصيبت ھای اودردناک است
ازآب برای فرونشاندن تشنگی سوزنده خودش واسپش يا غذا جھت تسکين 
گرسنگی، درپايان روزچھارم احساس ميکند ازبيجانی نابود ميشود، وقتی 

رپياده درمسيرراھش را ميبيند که برايش يک جرعه خوشبختانه يک مساف
لذا کمی تقويه شده وبه جستجوی کسل . آب ويک مشت جواری ميدھد

کننده خود ادامه ميدھد؛ چنين بود فداکاری او که ميخواست بميرد ولی 
درآخر، درروزپنجم اوبه قرارگاھی ميرسد که کپتان ابوت . ناکام نشود

افسرنگون بخت .  که اورا غارت نموده اندتوسط آدمان رذيلی توقيف بوده
درباmی يک فرش رنجوردرازکشيده، اززخمھای خويش بسيار به رنج 

بوده وھرلحظه مرگ خود را توقع ميکند، وقتی يک قزاق داخل خيمه شده 
؛ اوبندرت اين کلمات را بزبان "آنھا آمده اند تا تورا ببرند"وميگويد، 

، دوستش "بارک هللا" ايستاده ميشود، ميآورد وقتی آخند زاده درمقابلش
چشمھايم روشن شد ازاينکه ترا يافتم ورسيدن من پايان "فرياد ميزند، 

اثرات اين نا اميدترين رستگاری باmی احساسات کپتان ". رنجھای توست
آخند زاده بعدا يکھزاردوکت را برايش ميدھد . ابوت را ميتوان تصورکرد

کت خيوه پنھان کرده ودرھمه اوقات  روزپس ازحر22که درکمرش برای 
اين عمل درچشم کسانيکه با خصايل آسيائيھا . ميترسد که ازاوگرفته شود

بلد اند بسياربرجسته است، نسبت به فداکاری درقضيه برتانيه وکپتان 
ابوت، چون او بآسانی ميتوانست بگويد که دستبرد زده شده و ھيچکس 

در واقعيت تعداد .  اوشک کندبرای يک لحظه ھم نميتوانست باmی حرف
اين برخورد برای اومفاد کمی (کمی افغان پيدا ميشود مانند اوعمل کند 

اشخاص ديگری که خدماتش نميتواند با او مقايسه شود، : بارمغان داشت
مورد بخشش سخاوتمندانه قرارگرفتند درحاليکه اومقدار بسيارکمی بدست 

 خوب  برايشان خدمت ميکند، اين ناسپاسی درحق کسيکه اينھمه. ميآورد
 مقصريک عمل جرمی ميشود که 1847خصلت اورا تغيرداده ودر
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باساس فرمان حاکم خراسان، : مستوجب مجازات چوب زدن ميگردد
آصف دولت که اوبايد چند ھزارفرانکی را اعاده کند که انگليسھا برايش 

 که داده بودند تا به خلم بخاطر جستجوی بعضی اسيران انگليسی برود
آخند زاده پول را گرفته، اما در خانه مانده و . گفته ميشد درآنجا اند

خاموشانه دروقتھای مختلف بنمايندگی برتانيه گزارش ميفرستد که او 
وقتی اولين احساسات قلبی بين کپتان ابوت و ). مصروف معامله است

 ناجی دليروخود گذرش سپری ميشود، آخند زاده به رئيس قبيله فرمانی را
تقديم ميکند که حاملش ميباشد؛ دراين فرمان، هللا قلی خان به اتباعش 

ميگويد درکشف کپتان ابوت وخدمه ھايش ھمکاری نموده وھرجا اورا 
با اطاعت ) گرچه ناوقت(لذا کوچيھا درک ميکنند. بيابد تسليم ايشان نمايد

ازرئيس خويش وحمله به افسرانگليسی، خود را درمعرض خشم حاکم 
اشته اند، چون واضح بود اوکامf بيخبرازاين معامله بوده و شان گذ

تقاضای کپتان ابوت بخاطرعفو ايشان، آنھا . مسئوليت باmی ايشان ميافتد
را متوجه او نموده ودو روزه سفر را ازماوکيگfگ تا قرارگاه ديگربعھده 

ميگيرند که متشکل ازدوقبيله است، اولی توسط رئيسی بنام يوس باشی 
ندھی ميشود وديگری توسط پسرحسن بھادروآنھا درخيمه اولی منزل فرما

.موقتی خود را اختيارميکنند  
 

يوس باشی مھمان خود را بگرمی استقبال نموده وبزودی پسرحسن بھادر 
بديدن اوميآيد؛ اما وقتی درمييابد افسربرتانوی مايل است پدراورا مسئول 

له اورا درجريان گذارد و مشکfتی سازد که باووارد شده، ميخواھد بعج
ھم دشمن ايشان يوس باشی درپی جمع آوری شواھد بمقابل آنھا است تا 

قاصد با چنان سرعتی اين نامه را انتقال ميدھد . جرم اورا سنگينترسازد
 سواربقصد ممانعت 150 روزدرراس 4که حسن بھادردرمدت کوتاه 

 قرارگاه پسرش به) با بدرقه يوس باشی(کپتان ابوت ازبرگشت به خيوه 
وقتی اوخيمه خود را تنظيم ميکند باmی کپتان ابوت فشارميآورد . ميرسد

که مھمانش باشد، بترتيبی که او مھماندارش بوده و وظيفه اوست ازامنيت 
اين افسر با وجوديکه بصورت قطعی پيشنھاد دعوت اورا . اونظارت نمايد

زنش تند حسن بھادر رد ميکند، يوس باشی با پشتيبانی ازانکاراو به سر
بحث گرم وداغ گرديده، شمشيرھا کشيده شده وبايد خون ريخته . ميپردازد

شود، اما مداخله آخند زاده باmی دوستش غالب شده وفيصله ميگردد شب 
کپتان ابوت ميخواھد به . درخيمه حسن و روزدر خيمۀ يوس باشی بماند

هللا قلی "و ميگويد، ا. خيوه برگردد، اما آخند زاده اورا منصرف ميسازد
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غافل نيست ازاينکه من نامه ايرا که برای توآوردم با زورازمن گرفت؛ 
اوبا گزارشات حسن بھادرتحت نفوذ قرارميگيرد که عfقمند تبرئه خود 

يعقوب مھتراورا کمک خواھد کرد وشما . ازاقدامات جنائی بمقابل تواست
بلی خود را ازدست ممکن است دراثرتوطئه ھای تازه، ثمرات مذاکرات ق

لذا آنچه با هللا قلی خان بسته ايد نگھداشته وبه داش قلعه واستراخان . بدھيد
برو، من به خيوه برگشته وازمنافع تو نظارت ميکنم وبرای آنچه واقع 

".ميشود، آماده باش  
 

افسرانگليس اين مشوره را پذيرفته وسرانجام تمام منافع اين برخورد 
اوبه قلعه . راين نمايندگی خطرناک را ازدست ميدھدھوشيارانه ودليرانه د

روسھا ميرسد، جائيکه پنجه ھايش قطع شده وبمجرديکه زخمھايش بھبود 
مييابد بطرف استراخان ميرود تا با مقامات روسی مشوره کند، درحاليکه 

.آخند زاده با بدرقۀ تھيه شده توسط حسن بھادربه خيوه برميگردد  
 

برکشته شدن کپتان ابوت بزودی به ھرات گزارش يعقوب مھترمبنی 
رسيده، ميجرتاد عميقا درمحروم شدن ازھمکاری چنان يک ھمکارخوب 
غمگين شده وبغرض ادامه مذاکرات با خان خيوه فورا ليتنانت ريچموند 
شکسپيررا به درباراوميفرستد وھم معلوم سازد که سرنوشت اسف بار 

مرای قاضی حسن محمد در ليتنانت شکسپيربھ. افسرقبلی چه بوده است
) پسرقاضی( به خيوه ميرسد، ھمان روزيکه آخند زاده 1840آغازجون 

نيزازماوکيگfگ رسيده وآنھا را ازخطرات وارده برکپتان ابوت ورھائی 
.غيرمنتظره اوآگاه ميسازد  

 
وقتی ليتنانت شکسپيرازسfمتی ھموطن خود متيقين ميگردد، مصروف 

هللا قلی خان . ت با چنان خوبی آغازکرده استمعاملۀ ميشود که کپتان ابو
که قلبا متمايل به انگليسھا شده بود، بزودی تعصباتی را ازدست ميدھد که 

وزيرش درمغزاوتزريق کرده وحتی ازصحبت با ليتنانت شکسپيرباmی 
او يک روزبرايش ميگويد، . مسايل مربوط به سياست ايشان لذت ميبرد

رازمن است، اينقدرمشتاق اتحاد با من چطوراست، ملت توکه بسياردو"
ما مالک ھند يا يک باغ وسيع ھستيم، ما "، آن افسرجواب ميدھد، "است؟

 اين ديوارھا –بخاطرغافلگيرنشدن ميخواھيم آنرا با ديوارھا احاطه کنيم 
خان با اين جواب راضی شده وبرايش .". خيوه، بخارا، ھرات و کابل اند

يبانی آنھا را بمقابل روسھا کمائی کند، روشن ميشود که ممکن است پشت
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ازآن زمان به معامله حاضرميشود، صرفنظرازاينکه وزيرش چه موقفی 
يعقوب مھتربا ديدن اينکه تمام پfنھايش بشکست مواجه . اختيارميکند

گرديده، درجستجوی وسايلی ميشود که مشکfت ليتنانت شکسپيررا زياد 
که بايد معاھده عقد شود او ساخته واورا شرمسارسازد، درلحظه اي

اگرتواينقدرعfقمند مردم مسلمان ھستی، "جسارت نموده وباو ميگويد، 
، افسربرتانوی "چرا خودت مسلمان نميشوی؟ چرا خودت کافرمانده ای؟

کدام يک ما کافراست؟ شما که با حرص سيرنشدنی روزانه "ميگويد، 
شوھرجدا ساخته و بردگان را شکنجه ميکنيد، دختر را ازپدرو زن را از

آنھا را به قيمت ترين مشتری دربازارھای خود بفروش ميرسانيد؛ يا 
کسانيکه مثل من درجستجوی رھائی تعداد زياد موجودات بيچارۀ اند که 

؛ هللا قلی از "ميخواھند آنھا را پس به کشوروخانواده خودشان برگردانند؟
: ت معاف ميکندتوبيخ اھانت آميزوزيرش شرميده و او را با اين کلما

شما چه وقت ازافشای رذايل ما به بيگانگان دست ميکشيد؟ اين ھمان "
يعقوب مھترپس ازپايان ". کسی است که ميخواھد بتمام جھانيان بفھماند

.اين مناظره برای ھشت روزدرخانه خود شرمسارباقی ميماند  
 

داند شھزاده خيوه تا اينوقت ھميشه اصرارميکرد تزاربايد کاروانی رابرگر
که دراستراخان توقيف نموده است قبل ازاينکه اوبردگان را آزاد سازد؛ 
اما ليتنانت شکسپيرحتی براين فيصله پيروزميشود، با دادن تضمين يک 

 ليره وتائيد قاضی ھرات که درصورت عدم اعاده 4400سند تبادله برای 
اين ترتيبات بطور . کاروان پس ازتسليمی به روسھا، پرداخت ميشود

 نفر 424قناعت بخش عقد شده، نماينده برتانيه تمام رعايای تزاررا که 
ميشود جمع نموده وبا کرايه نمودن شتران وافراد، خيوه را ترک ميکند، 

اما با رسيدن به اورغندی کھنه خبرميشود يک زن روسی درحرم شھزاده 
صرفنظرازعواقب اين تقاضا، او فورا قاصدی . يوزبيک باقی مانده است

 هللا قلی خان فرستاده و زن را آزاد ميسازد، با وجود نکوھش يعقوب به
. مھتر، اين زن ميتواند مسرت يکجا شدن با ھموطنانش را کمائی کند

رھائی کاروان با رسيدن ليتنانت شکسپيردراستراخان ھمزمان با تسليمی 
بردگان نجات يافته فورا صورت ميگيرد؛ اوبعدا به اورنبورگ رفته واز 

او درپايتخت با عاليترين شيوه توسط .  به سنت پطرزبورگ ميرودآنجا
امپراطورپذيرائی شده، با نشان روسی مزين گرديده وتوسط حکومت 

دستآورد مھمی که توسط اين افسر . خودش بحيث شواليه شناخته ميشود
بدست آمد توسط تزار و شاه خودش مورد استقبال قرارميگيرد؛ اما بخت 
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بايد عfوه گردد، زيرا قسمت زياد پيروزيھای ما در خوب چيزی است که 
ُ سرريچموند شکسپيرموفق ميشود، اما اين –زندگی نتيجه تصادف است 

پاداش قاضی . پيروزی نتيجه زحمات قاضی ھرات وکپتان ابوت است
تباھی است که توسط يارمحمد باmيش تحميل ميشود، مجازات اوبخاطر 

اm درفقروتنگدستی درمشھد گياه ميخورد؛ مفيد بودن به انگليسھا بوده وح
 چنين است –پاداش ابوت ازدست دادن دو پنجه با زخمھای ديگراست 

ُبرخfف، سرريچموند شکسپير به خيوه سفرميکند، . قدردانی حکومتھا
مشکfتی که قبf برطرف شده است؛ باmترازھمه، اوقاضی را با خود 

بدون فکردر (اوپيروزميشود دارد که تضمين موفقيت اواست؛ بعدا چون 
، مرکزپاداشھا، جوايز و تکريمات )باره زحمات و تکاليف افراد قبليھا

قرارميگيرد،درحاليکه پيشاھنگان پرانرژی وشجاع وآنھائيکه راه را 
اين جھان يک . برای اوھموارکردند، در فراموشی کامل قرارميگيرند

!کميدی غمناک است  
 

ه را وادارساخت اسيران را تسليم کند؟ اين آيا فقط تطميع بود که خان خيو
نقطه ايست که ما نتوانستيم بررسی کنيم؛ حتی اگرطf ميتواند مذاکره 
برای رھائی اسيران روسی را مساعد سازد، آيا ميتوانيم  بنحوديگری 
مردمانی را تحسين کنيم که اين نتيجه را بدست آوردند با چنان انتخاب 

ه را چنان وفادارانه ونجيبانه اجرا نمايند؟ سالم اجنتھای که يک معfمل
انگيس با آزاد سازی تعداد زياد موجودات اسيرواعاده ايشان به روسيه 

درايجاد دوباره تفاھم بين . دليل اساسی تھاجم دوم به خيوه را ازبين ميبرد
تزارنيکوmس وهللا قلی خان،  انگليسھا توقع داشتند نفوذ قدرتمند باmی هللا 

 داشته باشند؛ اما اين توقعات کامf برعکس ميشود، چون دربار قلی خان
سنت پطرزبورگ دلچسپی مستقيمی درمطيع ساختن زود يا دير مردم 

ترکستان وعادت دادن آنھا به قبول نکردن ھيچ کس ديگری بجزازروسھا 
لذا هللا قلی خان بايد با صدھا وسيله آنرا درک ميکرد، اگر خطری . دارد

ش روسھا ميبود، عين خطردردريافت پشتيبانی از ايشان برای اودررنج
وجود داشت؛ حاکم يوزبيک بندرت مشکfت خود را با روسھا حل می 

کند، درحاليکه روابط اوبا پارس بسيارنامطلوب است، چون شاه با مبرم 
 ھزارتبعه اش را ميکند که درقلمروخيوه بحيث 40ترين حالت، اعاده 

يتوان بآسانی ديد چه کسی اين تقاضا را تحريک م. برده نگھداشته شده اند
هللا قلی خان جواب ميدھد صرفنظرازاينکه اوچقدرمايل به . ميکند

نگھداری روابط دوستانه با شھنشاه است، موافقت با اين تقاضا ناممکن 
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قسمت اعظم بردگان پارسی بطورقانونی ازترکمن ھای "اوميگويد، . است
ه که تابع قوانين من نبوده وازايشان مسکون درمرزھای ما خريداری شد

تعداد زياد اين . ناممکن است پولی را حاصل کرد که برای آنھا داده اند
بردگان خود را بازخريد نموده، ازدواج کرده ودرنقاط مختلف قلمرو 

مستقرشده و خانواده ھا ايجاد کرده اند؛ اجازۀ برگشت ايشان به پارس 
بين رعايای من ومنجربه اغتشاش شده و ميتواند باعث ايجاد نا آرامی در
لذا درقدرت من نيست به تقاضای محمد . من اولين قربانی آن خواھم بود

".شاه راضی شوم  
 

انگليسھا بارديگرباميد فرونشاندن اين اختfفات، مداخله خويش را پيشنھاد 
ُميکند، باين مقصد نمايندۀ ديگری تعين ميشود که سردبليوايم ناتن سفير 

دردربارشاه شجاع اين وظيفه را به کپتان کونولی ميسپارد، يک مقيم 
او (افسری که قابليت بزرگ خود را درچندين مورد برجسته ساخته است 

کتاب سفرھای او .  به پارس، ترکستان وافغانستان سفر ميکند1832در 
بعfوه، بخاطرصfحيت ومواظبت بيشتراو، ). درلندن به نشررسيده است

اويک نماينده افغان، هللا داد خان پوپلزی را ميفرستد که حامل ُسرويليام با 
.نامۀ ازشاه شجاع به خان خيوه ميباشد  

 
کونولی با بدرقه ھزاره دايزنگی، کوھھای آنھا را دورزده، بطورمستقيم 

) که درھرات است(ازکابل به ميمنه سفرکرده وازآن شھربه ميجرتاد 
 ميجرفورا آخند زاده را با دوصد .مينويسد که برايش يکمقدارپول بفرستد

دوکت ميفرستد؛ چون آخندزاده درخيوه معروف بوده وميتواند برايش در 
دراينجا افسرانگليسی با . آنجا مفيد باشد، کپتان کونولی اورا با خود ميبرد

عزت زيادی توسط خان پذيرفته شده واحترام زيادی باو وحکومت او 
تدmلھای اوبرای آزادی بردگان پارسی ابرازميدارد، اما درمقابل تمام اس

.مقاومت نموده وازآزاد سازی ايشان انکارميکند  
 

کپتان کونولی چھارماه درخيوه ميماند تا اينکه نامۀ ازيارمحمد به خان 
ميرسد درمورد اينکه اوميجرتاد را ازھرات اخراج نموده وتوصيه نموده 

اما . ايتخت خود برگرداندکه نمونه اورا تقليد نموده وکپتان کونولی را ازپ
بعوض قبول مشوره او، يوزبيک برايش لباس افتخار بخشيده و او را 

مطمئين ميسازد که اواين پيشنھاد را رد نموده وازاوتقاضا ميکند خيوه را 
کپتان کونولی . منحيث کشورخود وقصرشاھی را منحيث خانه خود بداند
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راردوباره به قضيه نميتواند اين احساس خوب بمقابل خود را بيک اص
اوبعدا . بردگان بيچاره برگردانده و زحمات اوکامf بدورانداخته ميشود

مفکوره خريداری اين اشخاص نگون بخت را بحساب حکومت ھندی در 
.پيش ميگيرد  

 
يکی ازعلل اساسی نارضايتی محمد شاه از انگليس عدم پرداخت کمک 

بعدا سفيربرتانيه دردربار (مالی وعده شده به پارس توسط مکدونالد کينيار
کپتان . برای کمک دربراه انداختن جنگ بمقابل روسيه است) فتح عليشاه

کونولی فکرميکند اگريکمقدار پول بمنافع پارس وبحيث غرامت برای 
بردگان مورد سوال پرداخته شود، ھردو، شاه پارس وخان خيوه بطور 

ُبل ميفرستد تا سرناتن مساويانه راضی خواھند شد؛ لذا آخند زاده را به کا
عزيمت اين . را وادارسازد که برنامه را پذيرفته وآنرا به کلکته تقديم کند

دوست ذکی و وفادارازخيوه عfمۀ است برای ھزاران توطئه که نقطۀ 
قاضی ھرات وپسرش . پايان به نفوذ انگليس دردرباريوزبيک ميگذارد
ھا روابط مذھبی داشته و بمنافع انگليسھا مخلصانه وفاداربوده، با ترکمن

ھيچ کسی ديگری بھترازآنھا نميتوانست منافع برتانيه را درآن قسمت 
ترکستان پيش ببرد؛ وقتيکه آنھا ترک ميکنند، يعقوب مھتر سمت الراس 

خان با . را دوباره اشغال نموده ومنافع روسھا بارديگرغالب ميشود
، با گذشت ھر وجوديکه ھيچ چيزی برای کپتان کونولی واگذارنميکند

روز سختگيرترميشود، باmخره اصرارميکند بايد ازحکومت کلکته برای 
او درخواست کمک مالی نمايد، باندازه ايکه آنھا به شاه ھرات پرادخت 

بآنھم با اين تفاوت که بعوض نپذيرفتن کمک افسران انگليس، از : ميکنند
. لب ريزی کنديکتعداد آنھا ميخواھد ارتش اورا تنظيم و برايش توپ قا

اجنت برتانيه تfش ميکند اورا بفھماند که درآن لحظه تقاضای اوبرآورده 
که دراينزمان (شده نميتواند، زيرا اين عمل شايد زندگی کلونل ستودارت 

را بمخاطره اندازد، چون اميربخارا نميتواند قبول کند ) دربخارا اسيراست
بآنھم .  اوبشدت ميترسدکمک بيکی ازھمسايه ھای اوداده شود که ازقدرت

باmخره : خان با استدmل کونولی متقاعد نشده وعfقه اش باو کم ميشود
افسرانگليس اورا مقابل خود يافته وبرايش فھمانده ميشود که قلمروش را 

.ترک کند  
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  عزيمت کپتان کونولی بجانب قوقند– 29فصل 
 

نگ بين بخارا وقوقند، درخواست کلونل عزيمت کپتان کونولی بجانب قوقند، سخاوتمندی او، ج
ستودارت ازکونولی بخاطرآمدن به بخارا، مخالفت خان قوقند، فرمان نصرهللا بخاطرتامين 

امنيت کپتان کونولی، عزيمت کونولی به قرارگاه امير، کلونل ستودارت، شرايط بدی که اوبه 
 عجيب آن افسربھنگام مfقات بخارا ميرود، اولين مfقات بين کلونل ستودارت وامير، اقدامات

با نصرهللا، معامله گستاخانه با او، اسيرشدن ستودارت، معامfت وحشيانه، ميرشب، انداختن 
ستودارت درسياه چاه، مسلمان ساختن او، مداخله روسھا بطرفداری او، شجاعت صبورانه 

 او، ھمچنان ستودارت، تغيربرخورد اميربمقابل او، دگرگونی او، مداخله سلطان بطرفداری
.طرفداری وزيرروسيه وخان خيوه ازاو، جواب اميربه ميانجيگران  

 
+ + + 

 
 روزپس ازرفتن آخندزاده تصميم ميگيرد خيوه را ترک 14کپتان کونولی 

اودستورگرفته است تا راھی را جستجو کند که به . نموده و به قوقند برود
يق آلتون قلعه، آنشھرميرود، با گذاشتن بخارا بطرف راست وعبور ازطر

آق مسجد وآشکيان؛ فھم دقيق اين مسيربرای انگليس ارزش زياد دارد، 
چون روسھا ھرروزبآن نزديکترشده وبطورواضح ھدف اشغال ايشان 

نقاط فرماندھی است تا قادرباشند بصورت قدرتمند باmی اياmت کوچک 
 برای کابينه سنت پطرزبورگ تمايل خويش را ازمدتھا قبل. تاتارعمل کنند

آنھا درمورد اعماريک قلعه درآق مسجد ابرازميکند، چون دراين نقطه 
. سه راھی وجود دارد که ازطرف شمال به خيوه، بخارا و قوقند ميرود

بررسی دقيق ساحه، کپتان کونولی را متوجه خطری ميسازد که متوجه 
به استقfل ترکستان ميباشد اگرباين اقدام روسيه اجازه داده شود، لذا او 

بآنھم . شھزاده يوزبيک مشوره ميدھد تا آخرين توان خود مقاومت کند
امپراطورنيکوmس اعتراضات آنھا را درنظرنگرفته وآمرانه به خانھا 
معلومات ميدھد او به آنھا سه سال وقت داده است فکرنموده، آق مسجد 

 بپايان رسيده و سال بعد 1844اين تاخيردر. وحوالی آنرا ترک گويند
 من ازطريق مشھد عبورکردم، يوزبيک ھای شمال برايم گفتند که وقتی

.قلعه روسيه بسرعت باm ميشود  
 

 ھفته را دربرميگيرد، محمد علی 6سفر کپتان کونولی ازخيوه به قوقند 
خان اميرآنجا استقبال درخشانی ازاوبعمل آورده و کپتان مشکل بزرگی 

ا بايد اظھارداشت توزيع در راضی ساختن او به منافع حکومتش ندارد؛ ام
ھدايای فراوان اواز قبيل اسلحه آتشی مينا کاری ومزين شده وشالھای 
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 خدمه ومقدار 80اوبا قطاری . کشميری، نقش زيادی دراين نتايج دارد
ھنگفت محموله سفرکرده وباشندگان اساسی شھرھائيکه ازطريق آنھا 

) ا پائين آنھاصرفنظرازدرجات بلند ي(ميگذرد، بشمول مقامات حکومتی 
اين شيوه برخورد دريک کشوريکه مردم آن . مورد سخاوت قرارميگيرند

فوق العاده آزمند است، ميتواند تعداد زياد طرفداران بوجود آورد؛ در 
جريان سه ماه که کپتان کونولی درقوقند است، باشندگان آن شھرھمانقدر 

.شندزيرنفوذ اوقرارميگيرند که تحت نفوذ محمد علی خان ميبا  
 

اميربخارا ميخواھد اختيارات خود را باmی تمام خانات يوزبيک حوالی او 
تحميل کند؛ اما غالبا چنين واقع ميشود آنھائيکه حق او را برای اين ادعا 
. ھای خيالی نميشناسند، مجبورميشوند خود را درموقف دفاعی قراردھند

حت فرمان او  سال باينطرف اراده نموده است خود را ت15خان قوقند از
 1839نسازد؛ اما پس ازشکست درچندين تصادمات، مجبورميشود در

قرارمعلوم موجوديت افسرانگليسی محمد علی را . تسليم اميرنصرهللا شود
بيشتربی پروا وسرکش ميسازد، چون اوفورا با شرايط معاھده عقد شده با 

 درراس اميراظھارمخالفت ميکند؛ وقتی اميرميبيند مذاکره بيفايده است،
. ھزارنفربمقابل اومارش ميکند12  

 
وقتی اين تھاجم شروع ميشود، کپتان کونولی ھنوزدرقوقند بوده وتقريبا 

اخذ ) بعدا يک اسيردربخارا(درھمين زمان نامۀ ازکلونل چارلزستودارت 
ميکند که درآن اصرارشده به قرارگاه نصرهللا برود، چون اوبا بزرگترين 

باينترتيب اميراميدواراست . ا انگليس نموده استعfقمندی اعfن اتحاد ب
بتواند کپتان کونولی را دراختيار خود داشته باشد، چون او باوردارد اين 

.افسرمحرک جنگی است که اوبمقابل خان قوقند براه انداخته است  
 

کپتان کونولی بھيچ وسيله نابينای خطری نيست که درزيراين تقاضای 
ول ترديد دارد چه بايد بکند؛ اما آروزی وصل نصرهللا وجود داشته ودرا

نمودن اميربه سياست برتانيه، مفاديکه توسط حکومتش اشتقاق ميشود و 
افتخاريکه بعدا نصيب اوميگردد باعث ميشود کمتردرباره سfمتی خودش 

فکرنموده وتصميم ميگيرد به قرارگاه امير برود، متيقين ميشود برايش 
داخل گروپی شود که شھزادگان ديگريوزبيک آسان است اورا وادارسازد 

بآنھم اوقبل ازسفرش قاصدی فرستاده و . بمقابل روسيه تشکيل داده اند
نصرهللا با . تقاضای صدورفرمان درمورد امنيت مسافرت خويش ميکند
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خوشحالی وسايل سفرافسربرتانوی برای بدام انداختن او را آماده نموده و 
 سريع اين سند را چنان اھميت ميدھد بصورت فوری ميفرستد، اورسيدن

ازطريق منطقۀ پراز سربازان (که به بردۀ حامل آن وعده آزادی ميدھد 
.اگرآنرا درموعد معين برساند) دشمن وخطرات  

 
 خان قوقند وتمام اشراف دربارازکپتان کونولی التماس ميکنند ازاين سفر 

آنھا : تماد نکندصرفنظرنموده ودرخواست ميکنند باmی کلمات نصرهللا اع
اورا حتی چند روز با زور توقيف ميکنند؛ اما با ديدن اينکه اودراراده اش 

لجاجت دارد، اجازه ميدھند عزيمت نموده و گزارش سفرش را بفرستد، 
اين نيزقابل ياد . وھم برنامه اميربخارا بخاطرکمپاينی که رويدست دارد

گليسی مشوره ميدھد آوريست که خان خيوه ھم درچندين مورد به افسران
زندگی وآزادی خود را درقلمروی بخارا بمخاطره نياندازد، اگرپيشنھادی 
. ازھرطرفی باشد درآنجا ھيچ چيزی بجزازخطروبی ايمانی نخواھد يافت

لذا اين ديگرچيزی بيشترازبی احتياطی بود که کپتان کونولی را وادار 
نين اخfص بلند ساخت تا خود را دردھان شيربياندازد؛ ناممکن است چ

دروظيفه را احترام نکرد که درحقيقت مستحق بيشترين تحسين است، 
چشم پوشی نموده، با چنان جديت ) بقای خود(مرديکه ازاصل حفظ خودی 

درجھت منافع کشورش يا کشوريکه درآن زاده شده خدمت نموده وچنان 
مثالھای وطن پرستی را بوجود آورده است؟ يک کشورولخرچ درثروت 

خون ذکی ترين وشجاعترين افسران خود، برای کوچکترين اميد برای و 
اين خوش بينی درتعداد . منافعی که درچانسھا وتغيرات آينده ناپديد ميشود

زياد دولتھای اروپائی وجود ندارد؛ آنھائيکه دربين ايشان mف قدرت و 
مدنيت ميزنند، کسانيکه درتصورات وفصاحت کلمات حکومات خويش 

، کسانيکه برای ھميشه درفضای خالی حصارميسازند، بايست ميدرخشند
.از مثالھای برتانيه بزرگ پيروی کنند  

 
با . کپتان کونولی ده روزپس ازترک قوقند به قرارگاه اميربخارا ميرسد

وجوديکه استقبال اوازطرف شھزاده درجيزاک تا اندازۀ سرد ميباشد، 
اوبا . انش کوشش نمايدباواطمينان ميدھد درجھت سازش بين اميرومطيع

ترک ھردوحاکم وبغرض گفتگوباmی شرايط معاھده، با بدرقۀ مھيا شده 
توسط اميربه بخارا ميرود، جائيکه اودرخانه يک پارسی بنام عبدالصمد 

مسکن ميگزيند که منزل او ) رئيس ستاد توپچی(خان، نايب توپ خانه 
 دارد حرفه عبدالصمد که منشای پارسی.(دربيرون ديوارھای شھراست
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وقتی اين شھزاده وايسرای (نظامی خويش را درارتش عباس ميرزا 
شروع نموده وبدرجه ليتنانت ارتقا مييابد، اما متعاقب ) آذربايجان است

بعضی برخوردھای شرمناک اين موقف را ازدست ميدھد بعلت اينکه يک 
چون باراول نبود . افسرفرانسوی فکرميکند گزارشدھی وظيفه اوميباشد

که گناھی مرتکب ميشود، عباس ميرزا فرمان ميدھد يکی ازگوشھايش 
اوپس ازاين مجازات، به خدمت . بريده شده وازارتش اخراج ميشود

سرداران افغانستان آمده وتوسط ايشان استقبال ميشود، اما درآخر مجبور 
اوبعدا به پشاورميرود که . ميشود اينھا را نيزبعلت بدکرداری ترک کند

اراجه پنجاب است، دراينجا نيزمانند جاھای ديگر، گرايشھای مربوط مھ
توطئه گرانه خود را ادامه داده ودرتوطئه بمقابل حاکم شھرجنرال اوتابايل 

عبدالصمد و . منجرميشود، يک ناپلی که درخدمت رنجيت سنگه است
رفقايش دستگيرشده، بعضی ھا حلق آويزوتعدادی بشکل ديگرمحکوم 

موصوف پس از . عداد زياد شان فلج ساخته ميشوندبمرگ ميشوند، اما ت
مجازات چوب زدن فرمان داده ميشود پشاوررا بدون ضياع وقت ترک 

از اينجا اوبه بخارا رفته، تا اندازۀ ارتش اورا تنظيم نموده وفرمانده . کند
).ايشان ميشود  

 
. دراينجا کپتان کونولی را گذاشته وبه کلونل چارلزستودارت برميگرديم

اننده فراموش نکرده که اوعضوسفارت برتانيه دردربارتھران وحامل خو
 است که در 1838ُاولتيماتوم ارسالی به شاه توسط سرجان نيل درجوmی 

بارتباط انکارنمودن شاه ازرفع (آن وزيربرتانيه اعfن جنگ ميدھد 
پس ازاينکه پارسيان عقب نشينی ميکنند، کلونل ). محاصره ھرات

جرپاتينگربه ھرات رفته وبزودی مجبورميشود بعلت ستودارت نزد مي
ُاوبعدا بفرمان سرجان نيل به . اختfف با يارمحمد ھرات را ترک کند

بخارا ميرود تا اميررا وادارسازد رياست گروه اياmت تاتاربمقابل روسيه 
.را قبول کند  

 
اين افسرازخصايل عالی سربازی مانند وفاداری، استقامت، جانفشانی و 

عت برخوردارميباشد؛ اما باجود اين خصوصيات برجسته، اودارای شجا
گرايش بی پروائی ولحن آمرانه است، بارتباط اينکه اوبه ملت اول جھان 

نقاط ديگری نيزدرخصايل . تعلق داشته وديگران بايد درمقابل اوخم شوند
اين اشتباه . اووجود دارد که برای نمايندگی به اميربخارا کمترمناسب است

اگرواقعيت گفته شود، خود را درچندين عرصه نمايان (رجان نيل ُس
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بود آدمی را برای ادارۀ مذاکرات انتخاب کند که به بزرگترين ) ساخته بود
.برخورد وانعطاف ضرورت دارد  

 
جزئيات آتی مربوط به اسارت کلونل ستودارت توسط قاضی ھرات آخند 

يد؛ من معلومات مشابھی را زاده وتعداد زياد روسای بخارا برايم نقل گرد
درگذارشات دکتور ولف يکی ازقربانيان بخارا ديده ام که توسط فيfريت 

. چارلزترجمه شده وازآن با عfوه نموده نظرات خودم استفاده شده است
اين گردشگرشجاع، کلونل را سختگيرومغرور، وابسته به عادات ومذھب 

ای دسپلين نظامی اش طفوليت وکشورش وغيرانعطاف به ھمه چيزباستثن
اوميگويد، ستودارت خود را با حيوانات شکاری درتماس . توصيف ميکند

ميبيند که نيازمند ترحم وعقيده خوب، خيانت بيشرمانه، چسبيده به 
جزئيات، باور و توجيه درانجام ھرکاری پس ازعبادت وفريبدادن وکشتن 

رت با جريحه قبf نشان داده شد ستودا. با آرامش کامل وجدان ميباشد
دارساختن غرور يارمحمد، اورا دشمن خود ساخته و وزيرمتعاقبا نامۀ به 
نصرهللا نوشته واورا يک جاسوس بسيارخطرناک، پرازتوطئه وتکبر و 
يکمرد لجوج توصيف ميکند؛ با عfوه نمودن اينکه او بايد در نظراتش 

اھان اواين نامه را توسط يکی ازھمر. شکست داده شود يا نابود شود
.کلونل به اميرميفرستد  

 
ستودارت بدون ھيچ شکی ازنامه عالی توصيه ھا که يکی ازخدمه ھايش 

حامل آن است ونه ازعادات ورسومی که با آن مواجه ميشود، با اعتماد 
داخل قلمروی بخارا شده ودرپايتخت نصرهللا دوروزقبل ازماه رمضان 

ميشه بيش ازھروقت ميرسد، درجريان ماھی که افراطيگری مسلمانان ھ
اوتوسط يک مھماندار وتعداد زياد سوار، به منزلی بدرقه . ديگراست

ميشود که درخانه وزير، مخدوم بيردی رئيس مھيا شده است و باعث 
خشم زياد ميشود ازاينکه نامه ھای ستودارت به آدرس سلف اونوشته شده 

شد؛ چون اما اين فقط يک بھانه ميبا. است بعوض اينکه بآدرس او باشد
زمانيکه کلونل پارس را ترک ميگويد، تقرروزيرجديد دربخارا برايشان 
معلوم نميباشد؛ بآنھم باينترتيب سيستم ارعاب شروع شده وپس ازاينکه 

نامه يارمحمد بدست اميرسپرده ميشود، ازھرفرصت برای اھانت او کار 
ورانه ستودارت اين توھينھا را مغر. ميگيرد بعوض اينکه ميانجيگری کند

استقبال ميکند؛ وزيربه مfقاتش نيامده وبرايش ميگويد که بنزدش برود؛ 
بآنھم اجنت برتانيه ازرفتن انکارميکند؛ درچنين اوضاعی است که محزوم 
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آيا شما "بيردی رايس، صبحی با غضب داخل اپارتمان کلونل ميشود، 
ا تمسخر ، ستودارت ب"ميدانيد که من تمام دشمنان اميررا ازبين برده ام؟

من خوشوقتم ازاينکه ميشنوم اميرديگردشمن "عوضی جواب ميدھد، 
پس ازاين آغازغيرقناعتبخش، آنھا با عين رويه به پيش ". بيشتری ندارد

.ميروند  
 

درروزاول رمضان، کلونل فرمان ميگيرد پای پياده به ريگستان، ميدان 
ودارت از بزرگ بخارا برود، چون اميرميخواھد با اوصحبت کند؛ اما ست

رفتن پياده انکارنموده وجواب ميدھد او بايد با سواری اسپ برود، و او 
.بايد دربخارا ھمان چيزی را انجام دھد که درلندن انجام ميدھد  

 
نصرهللا که قبf بمقابل او بدنيت ساخته شده است، اين جواب برايش بسيار 

رنميتواند توھين آميزبنظرميرسد؛ درميدان ريگستان ھيچ کسی بجزازامي
بآنھم به مردانگليسی خبرداده . خود را باmی اسپ دربخارا نشان دھد

ميشود ھمانطورکند که خوش دارد؛ ستودارت دريونيفورم کامل اروپائی، 
. اسپ خود را با تعجب ورسوائی بزرگ تودۀ مرد به ميدان ممنوع ميبرد

وده و آنھا وقتی متحيرميشوند که صدای ترومپت تقرب اميررا اعfن نم
اين بيگانه بعوض اينکه پياده شود، خود را ھمرکاب او ساخته واورا با 

.يک سfم نظامی استقبال ميکند  
 

اميربا ديدن اين وضع ناھنجار، نگاه طوmنی باوانداخته و با سکوت کامل 
دقايقی بعد يک محرم توسط نصرهللا به ستودارت فرستاده . عبورميکند

اين رسم "شاه پياده نشد؟ کلونل ميگويد، شده وسوال ميکند چرا درحضور
، ستودارت "اما اين رسم ماست"، افسرجواب ميدھد، "کشورمن نيست

خوب، امير "محرم ميگويد، ". من طورديگری نميتوانم"ادامه ميدھد، 
.وناظرميرود" راضی است وميخواھد شما به قصرش برويد  

 
وسط اميربخارا آماده لذا اين الکساندربرنيس ذکی نبود که برای استقبالش ت

حفاظت وپناگاه برای "اونامۀ فرستاده ودرآن درخواست ميشود، . شده بود
شاه با شکوه، ارگ معتقدان راستين، برج اسfم، لعل "گردشگران ازآن 

چطوربرنيس "". ايمان، ستاره مذھب، نسخه مساوات وستون معتقدان
زھرخطری فرار ميتواند بدون ھيچ مقام رسمی دربخارا دوستان ساخته وا

کند؟ ازطريق احترام به تعصب آنھا، ھمنوائی با آداب غيرمعقول، عشق 
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. تمام موانع درمقابل اوھموار ميشود. چينائی ودوروئی شگفت انگيزآنھا
اما ستودارت، قرارمعلوم ميخواھد تمام رسوم يوزبيکھا را زيرپا نموده و 

گردشگر انگليس دردرباربخارا نمايش دھد که غرورخم ناپذيربرای اين 
بسيارعزيزاست، درحاليکه حتی اروپائيان دراينمورد دلخوری نشان 

.ميدھند  
 

قبل ازرسيدن نماينده برتانيه، اميرفرمان ميدھد بعضی يھودان که دراروپا 
تجارت نموده وميدانستند وقتی آنھا يک سفيررا بحضورميپذيرند چه 

د؛ چون آنھا تائيد مراسمی دردربارھای فرمانروايان عيسوی رعايت ميشو
ميکنند سfم ستودارت درتطابق به رسم کشوراواست، اميربآن راضی 

کلونل بھنگام رسيدن بدربار . شده وفرمان ميدھد اورا به قصرخود بپذيرد
به مسيری رھنمائی ميشود که درداخل آن نصرهللا دربارخويش را برقرار 

باو نزديک شده دراينجا يک پيشخدمت . نموده وعرايض مردم را ميپذيرد
ازاميراجازه بخواھد تا اورا ) ستودارت(وميگويد او ميخواھد ازجانب او

کلونل با اين موضوع . خويش را تقديم کند" عرض بندگی"معرفی نموده و
برنجد که به کسی ديگری " حضرتعالی"ميرنجد؛ ھمچنانکه شايد به کلمه 

خدمتگار "ه بجزخدا اطfق نميشود، يا بجمله معمولی اعتراض نمايد ک
اما . گفته ميشود، درحاليکه ھيچ چيزی را نشان نميدھد" محقرشما

تصورات سفت ودقيق ستودارت که فکرميکند چنين جمfتی اھانت آميز 
من فقط بندۀ خدا بوده و بردۀ "بوده واوبا شدت وغضب جواب ميدھد، 

به بادارخود بگوئيد وقتی اومرا بپذيرد من ھرچه دلم : ھيچکس نيستم
چنين بی انعطافی درموارد ". واھد باوخواھم گفت، ولی نه قبل ازآنميخ

موجوديت يک فرمانروا دراين مناطق بطور . متعدد نشان داده ميشود
فرضی اثرات درھم شکننده باmی يک بيگانه دارد که درمعرض تابش 
شعاعات اوقرارميگيرد؛ باينترتيب اوبا بدرقۀ افراد مسلح داخل صالون 

ستودارت که با تسليمی باين .  که درآن شاه نشسته استحاضرين ميرود
مراسم مجبورشده است، با خشونت ميلرزد که دومعاون اورا معرفی 

مسئول مراسم به . ميکند؛ اين برخورد قھربخارائيان را تحريک ميکند
کلونل نزديک شده ولباس اورا تماس ميکند تا ببيند سfح مخفی زيرلباس 

يرفيرکند، يک مشت محکم ستودارت و افتيدن او خود ندارد که باmی ام
نصرهللا خان ازاتاق داخلی تمام . درزيرپايش نتيجۀ اين تfشی بدنی ميباشد

آنچه راکه درالحاقيه رخداده، شنيده واقدامات نماينده انگليس اورا سخت 
دردروازه افسری قرارداشته وبمجرد ورود فرد بيگانه، . تخريش ميکند
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، طوريکه "ھمه برای فرمانروا دعا کنيد"ار ميکند، اين کلمات را تکر
ستودارت که . دربين اين مردم وحشی ھميشه مرگ وخطروجود دارد

ھرگزبا ھيچيک ازاين جزئيات آشنا نميباشد بعوض حضورخاموشانه، با 
صدای بلند به قرائت دعای اسfمی بزبان پارسی ميپردازد که باثرآن 

 نشسته است، ريش خود را با نفرت نصرهللا که درباmی سکوی شاھانه
عميق درمقابل اين بيگانه گستاخ تکان داده وازبرخورد درشت و تحکم 

.آميزاومتنفرميشود  
 

ُاميربا تکرارمعتاد هللا اکبر، نامۀ ارسالی توسط سرجان نيل را ازدست 
کلونل اخذ نموده، آنرا خوانده و به کلونل ستودارت ميگويد او نميتواند 

 درنظربگيرد، زيرا برای اوخفت آوراست با يک نماينده محتوای آنرا
ھمچنان بخاطرادامه مذاکره ضروراست . ساده وزير برتانيه معامله کند

. کلونل اعتبارنامه امضا شده توسط ملکه انگلند را با خود داشته باشد
ُستودارت با لحن خشک جواب ميدھد سرجان نيل نيزمثل اواجنت وبرای 

ل نموده واين کمپنی با تمام فرمانروايان آسيا کمپنی ھند شرقی عم
معاھداتی عقد نموده است؛ قدرت آنھا بزرگ بوده واومبنای اعتراض امير 

را نميداند، تا جائيکه عزت ومنفعت اودرمتحد شدن با آن امپراطوری 
امپراطور : نصرهللا ازاين جواب قانع نشده واظھارميدارد. بزرگ است

ه که قدرت او حد اقل مساوی ملکه ويکتوريا نيکوmس، ھمسايه او و شا
است، آنقدر مغرورنيست که برای اوبا دست خودش بنويسد وھيچ دليلی 

اميربه . نمی بيند که مانع فرمانروای کلونل ستودارت ازنوشتن آن شود
من ميتوانم فقط بربنياد مساوات معامله کنم؛ بآنھم من "کلونل ميگويد، 

صيه ميکنم شما ازلندن حاصل نموده وبرايم منتظردساتيری ميباشم که تو
ازطريق شما برای من ) گورنرجنرال ھند(نامۀ را بدھيد که فرمانفرما 

کلونل مجبورميشود قبول کند اونامه ندارد باوبدھد بجزازھمان ". بفرستد
ُنامۀ که ازجانب سرنيل داده شده و باو دستورداده بصورت شفاھی برای 

 حاضراند يکمقدارکمک مالی با درنظرداشت جنابعالی بگويد که مديران
. وعده ازجانب اميربخاطرمقاومت درمقابل دست اندازی روسيه بپردازد

بسيارخوب، "نصرهللا برای چند لحظه تبسم طعنه آميزنموده وميگويد، 
ميبينم شما عfقه داريد مرا برده خود سازيد، خدمت خواھم کرد، درعين 

".زمان بيرون ميشود  
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ستودارت بدون . ی نميتواند شگون خوبی برای مذاکرات باشدچنين آغاز
انجام ھيچ چيزی برای جلب احترام واعتماد امير، بدون ھدايا وبدون 

بدرقه وفقط مسلح با شجاعت خود به بخارا رفته است؛ اوخود را بعوض 
يک متحد يا دوست، بحيث يک فاتح معرفی نموده، خصلت اوبحيث يک 

 اونه انگليس را نمايندگی ميکند و نه –ست شخصيت سياسی نامعلوم ا
امير و وزيرش با استفاده ازاين اوضاع و دو روز . کمپنی ھند شرقی را

او . پس ازاين مذاکره، به ستودارت خبرميدھند که فورا به خانه وزيربرود
به تنھائی اطاعت نموده وميشتابد، درحاليکه کلونل قبf چنين تقاضا ھا را 

.انکارنموده است  
 

 12ھنگام شام بوده وستودارت با داخل شدن به خانه محزوم بيردی با 
مرد مسلح متمرکزدرالحاقيه رايس مواجه ميشود که بيکبارگی اورا 

دستگيروبزمين انداخته، دست وپاھايش را بسته و وزير با شمشير برھنه 
خدا گناھان "افسرانگليسی فرياد ميزند، . دردست بطرف اويورش ميبرد

فکرميکند آخرين ساعت زندگی اوفرارسيده است، وقتی !" بخشدشما را ب
محزوم بيردی با چشمھای جرقه دار ودھن پرکف، نوک شمشيرش را در 

اوميگويد، . سينه ستودارت گذاشته واورا مورد فحش و ناسزا قرارميدھد
توازطرف انگليسھا اينجا آمدۀ که بخارا را ! سگ کافر! جاسوس بدبخت"

او !" ل را خريديد؟ توموفق نميشوی، من ترا ميکشمبخری، طوريکه کاب
خنجرخود را دربدن بخاک افتاده ستودارت فشارميدھد؛ اما چشم مرد 

اين صحنه چند دقيقه طول می . انگليسی به وزيرخشمناک دوخته ميشود
کشد، اينکه سيمای غيرمتحرک ستودارت بازوی قاتل را ميگيرد يا به 

ير و وزيربوده است، وزيرفورا سر خود احتمال قوی فقط نمايشی بين ام
باران سختی ميبارد، !". اورا ببريد"را دورداده وبه خدمه ھايش ميگويد، 

اما مردان چراغ بدست، اورا مثل يک جسد بسته درخاموشی عميق از 
بعضی اوقات اجازه ميدھند . طريق کوچه ھای خالی شھرانتقال ميدھند

يکنند که بدوراعضای کوبيده شده بزمين افتاده وريسمانھای او را کش م
اش بسته شده است؛ بعضی اوقات توقف نموده وبا قيافه ھای وحشيانه و 

! مرا يکباره بکشيد"اسيربيچاره فرياد ميزند، . خنده قھقه باودشنام ميدھند
با شنيدن اين، يکی ازايشان خم شده، !" رحم کنيد، عذاب مرا طول ندھيد
درحقيقت، "اورا بزمين انداخته وميگويد، چراغ خود را بنزديک اوآورده، 

تو شيطان يا جادوگری؛ توازقبل ميدانستی که کشته نخواھی شد؛ اگرتوآدم 
باينترتيب آنھا او را درامتداد کوچه ھا ". ميبودی، حتما بايد ميترسيدی
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کشانيده ودرآخراورا ھمچنان که بسته است دريک اتاق تاريک انداخته 
 ازاينکه ستودارت نگونبخت برای دوساعت پس. وآنرا مسدود ميسازند

دراين محل تنھا وباmی زمين نمناک افتيده است، دروازه بازشده ويکتعداد 
خدمه با يکنفرکامf پوشيده درچادرپشمی داخل ميشود که فقط چشمانش 

اين شخص درباmی يک ديوان درنھايت اتاق نشسته و . ديده ميشود
 ستودارت با چشمھای خود حرکات چراغھا در پيشرويش گذاشته ميشود؛

اين شخص را تعقيب ميکند که قرارمعلوم بايد شخص بزرگی باشد، چون 
ستودارت با بلند نمودن . ھمه با اوبا احترام فوق العاده برخورد ميکنند

خود اززمين تا جائيکه زنجيرھايش اجازه ميدھد وبا جمع نمودن قوت 
 خدای متعال شما را ببخشد، من دعا ميکنم"خود با صدای محکم ميگويد، 

شما کاربدی کرده ايد که يک شخص بيگناه را درزندان انداخته ايد، 
اگرشما حاضر . کسيکه مسئول پيام حکومتش به فرمانفرمای شماست

نبوديد مرا بپذيريد، بمن اجازه نميداديد که داخل شھرشما شوم؛ اين وظيفه 
يساخت؛ اگرشما ميخواھيد وزيربود تا مرا با تمنيات فرماندارخود آشنا م

". بخارا را ترک کنم، من حاضرم اين خواھش شما را برآورده سازم
آنچه "شخص چادرپوش پس ازشنيدن حرفھای من برخاسته وميگويد، 

".توگفتی من آنرا با اميردر ميان خواھم گذاشت  
 

اين فرد که ميرشب يا رئيس پوليس است زندان را ترک ميکند تا فرمان 
ا کند؛ تمام کاغذھای نماينده را توقيف وسوختانده، تمام اموال اميررا اجر

اين سياه چاه . نموده و او را به سياه چاه مياندازند) حراج(واسپھا را ليfم 
 فت عمق داشته وبزرگترين جنايت 21که درمرکزشھرواقع است حدود 

پائين شدن بآن توسط ريسمان صورت می . کاران درآن انداخته ميشوند
 وقتی ستودارت را بآنجا انداختند، دو دزد ويک قاتل ھم درآنجا گيرد؛

کلونل مدت دوماه با . قرار داشته وقاتل برای چندين سال درآنجا بوده است
اين مجرمان دراين سوراخ کثيف ميماند، پوشيده با حشرات موذی وانواع 

غذای ايشان نيزتوسط . خزندگان که ھميشه مصروف کشتن آنھا ميباشد
.سمان پائين شده واکثراوقات ايشان دراستعمال دخانيات ميگذرديک ري  

 
وقتی تمايل وحشيانه نصرهللا ارضا گرديده وفکرميکند غرورمردانگليسی 
را شکستانده واورا با وحشت قدرتش تحت تاثيرقرارداده است، به رئيس 
پوليس فرمان ميدھد اورا ازسياه چاه بيرون کشيده وبحيث اسير درخانه 

گھدارد؛ اما دوروزپس ازآن جfد عمومی با فرمانی بنزد خودش ن
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ستودارت . ستودارت آمده وميگويد اگرمسلمان نشود بمرگ محکوم ميشود
درمقابل اين گزينه با عذاب ترسناک وازبين رفتن قدرت روحی وجسمی 
روبروشده، رضائيت بی ميل نشان داده واعتقاد اسfمی را تکرارميکند، 

دان عامه برده ودرمحضريک جمعيت بزرگ مردم پس ازآن اورا به مي
کلونل ستودارت که . که بخاطراين حادثه تازه گردھم آمده اند، ختنه ميکنند

دراحساسات مذھبی خويش حساس وسختگيرميباشد ھرگز خود را در 
مقابل اين اقدام ضعيف خود نبخشيده ودرجريان باقيمانده زندگی رنجور 

.اشدخود با تلخی نادم وپشيمان ميب  
 

اخبارظلم وشکنجه نماينده به بيرون پخش شده وجنرال پيروفسکی، گورنر 
اورنبورگ به اجنت روسی دربخارا دستورميدھد ازنصرهللا بخواھد که 

اميربا رسيدن اين اطfعات به ستودارت پيام فرستاده . اسيررا آزاد سازد
 آنھا با تو آنھا با توچه خواھند کرد؟ آيا: روسھا ترا ميخواھند"وميگويد، 

من مطمئين "اسيرميگويد، " خوب معامله ميکنند ومن ترا بايشان بسپارم؟
ھستم روسھا با من رفتارخوب ميکنند؛ اما اگرحکومت من بخواھد که 

چنين است " جنابعالی با من چه کردند، جواب جنابعالی چه خواھد بود؟
 حبس جواب مرد قھرمانی که پس ازشکنجه ھای بيمانند درجريان دوماه

اميربا جواب باوقارودرشت . درسياه چاه ونزديکی با مرگ متحمل ميشود
اوتکان خورده، ازبدن خود جامه پوستين قيمتی خويش را کشيده، آنرا 
باmی ستودارت انداخته وفرمان ميدھد اورا باmی اسپی سوارنموده و 

پس ازاعاده صحت، . پيروزمندانه ازطريق کوچه ھای بخارا عبوردھند
ين اقدام افسربرتانوی درھمه جا، اين اعfن است که او يک عيسوی اول

اين برخورد . بوده وفقط بربنياد خشونت اعfم شده باومسلمان شده بود
چنان غيرمحتاطانه ونشاندھندۀ قوت مغزنادراواست که نصرهللا، محزوم 
بيردی، ميرشب وباشندگان بخارا احساس ميکنند درھم شکسته شده اند؛ 

جاسوس درنظرگرفته شده وچنان معامله ميشود، اما بازھم باو اوبحيث 
اجازه داده ميشود خود را درقصراميرحاضرساخته وازاين وحشيان، 

.نشانھای توجه ومواظبت اخذ کند  
 

چندين انگيزه بايد باعث اين تغيردربرخورد اميرنسبت به ستودارت شده 
ان برای نصرهللا درمرحله اول، پيروزی ارتش برتانيه درافغانست. باشد

تھديد کننده بنظرميرسد؛ اوحاm مايل بود نشان دھد نماينده مورد بخشندگی 
اواميدواراست . اوقرارگرفته، باوجوديکه قبf مورد ظلم قرارگرفته است
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بتواند خود را با منافع ايشان وصل سازد، طوريکه رنجيت سنگه با ديگر 
ن فرنگيھا درھنرو دپلوماسی اي"اميرميگويد، . اروپائيان انجام داده است

آنقدرقوی وھوشياراند ودرتنظيم ارتش چنان استعداد دارند که درھمه جا 
".برايشان پيروزی ببارميآورد  

 
ستودارت باوجوديکه درقصرجا داشته و با مواظبت درمھمانی بخارائيان 

غوطه وراست، منحيث اسيردرداخل ديوارھا بوده وتحت نظارت صمد 
منزل شاھی ) وکيل خرج(ريص وعبدالخالق مباشرخان، شخص فاسد وح

دراين دوران نماينده به تب تيفوس گرفتارشده واميربه طبيب . قراردارد
خود فرمان ميدھد او را معالجه نموده وزندگی او را نجات ميدھد؛  بعدا 

نصرهللا درآستانه فرستادن نماينده بنزد تزار به کلونل فرصت ھمراھی با 
ورگ داده وبرايش وظيفه رسالت خاصی دردرباراو اورا به سنت پطرزب

ستودارت با رسيدن به اورنبورگ يا مرز روسيه که از . سفارش ميکند
چنگال امير بيرون شده است، پيشنھاد او را رد ميکند؛ اوميگويد، تا ھنوز 

احساس فداکاری به . حکومت اوبرايش نگفته که بايد بخارا را ترک گويد
اسی ھرگز بچنين بلندی نرسيده است؛ چنين ترديد وظيفه نظامی يا دپلوم

ستودارت بايد . ھای تحت چنين اوضاعی کامf شگفت آورميباشد
ميدانست فاصله زياد ازکلکته، جنگ موجود وحالت سياسی آسيای ميانه، 
ارتباط با اورا تقريبا ناممکن ساخته است؛ بسته متوقع شايد ھرگزنرسد و 

.  درمورد انگيزه آمدن اوبه بخارا ميشوداين لجاجت باعث ايجاد سوئ ظن
روزی تصورسياھی درمغزنصرهللا خطورنموده وبه صمد خان فرمان 

ميدھد مردانگليسی را مسموم سازد، حفظ زندگی اوفقط با تطميع نايب به 
اميد بدست آوردن پول زياد ميسرميشود؛ اين آدم ناکس ميتواند مقدار 

درمواقعی ديگرنصرهللا . ندھنگفتی با تحريک سوئ ظن اميرکمائی ک
بمقابل اسيرخود برخورد بھترنموده، برايش تنباکووھدايای ديگرفرستاده و 

ازاو تقاضا ميکند دربدل آن، با انداختن جيوه درشيشه ھايش ترماميتر 
ساخته وھم شمع ھای بسازد که بدون دود ميسوزند؛ ستودارت اگرباندازه 

وانست ازتمام اينموارد بنفع شجاعت وپارسائی خود مھارت ميداشت، ميت
.خود استفاده کند  

 
 پيش 1841باوجوديکه حوادث بيرونی بنقطه اوج فجايع ارتش برتانيه در

 گردنه ھای افغانستان با اجساد مرده سربازان پوشيده می شود؛ –ميرود 
اين اوضاع خراب موقعيت اجنت انگليس دربخارا را بيش ازپيش به 
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جنگ بين نصرهللا وھمسايه اش محمد علی بعfوه، : مخاطره مياندازد
. ھنداست-خان قوقند اعfن شده که فکرميشود بتحريک حکومت انگليسی

سلطان که توسط سنيھا بحيث رھبرروحانی تمام مسلمين شناخته ميشود، 
به اميربخارا نوشته وفرمان ميدھد اسيرش را رھا سازد؛ تزارنيزاز 

ه بخارا است، تقاضای اعادۀ طريق نماينده خود که درآستانه رسيدن ب
ستودارت به کشورش را مطابق به رسوم جوانمردی مخالفان دپلوماتيک 

ميکند، وقتی ايم دی بوتينيف اورا درآنجا ميبيند، حمايه خويش را ازاو 
اعfم ميدارد؛ خان خيوه نيزبعين ترتيب ميانجيگری ميکند؛ اوبا تشويش 

. که چه کند، خشمگين ميشودازاينھمه درخواستھای مختلف وندانستن اين
نصرهللا به سلطان جواب ميدھد اورا اطاعت ميکند بشرطيکه ملکه 

انگليس دوست اوباقی مانده و باوآسيبی نرساند؛ به کابينه سنت پطرز 
بورگ مينويسد اسيراو يک سياح و بدون موقف سياسی ميباشد؛ به 

 ويکی يک مردانگليسی توداری"ھمسايه خيوه اش چنين جواب ميدھد، 
اميرپس ازآن بخارا را بقصد " من، چرا ميخواھی اورا ازمن بگيری؟

.جنگ بمقابل قوقنديھا ترک ميکند  
 

دراين دوران، ستودارت چندين نامه به دوستان خود مينويسد که به 
کردھای خراسان، پارسيان يا يھودان سپرده شده وآنھا اين نامه ھا را در 

ش ميرسانند؛ بعضی ازآنھا چاپ شده بند تنبان خويش دوخته وبمقصد خوي
روزھای ) پاک دين(وانسان متجب ميشود که درآن سبک پروتستانھای 

دراين نامه ھا، منافع دپلوماتيک واحساسات . کروم ويل را درمييابد
سرباز درمغز و سرنوشت ستودارت بمراتب پائنترازعاطفه مذھبی قرار 

.داشته وخصلت اورا با بزرگی واقعی نشان ميدھد  
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  خصايل کونولی– 30فصل 
 

خصلت کونولی، اميدواری کامل او به نتايج مذاکرات، بازگشت نصرهللا به بخارا، مصاحبه او 
با افسرانگليس، اسيرشدن ھردو، بازگشت هللا داد خان نماينده افغان به کابل، برگشت دوباره او 

 ازشھر، آخند زاده پسرقاضی ھرات و به بخارا، توطئه ھای بدنام او، خروج ايم دی بوتينيف
برادرش محمد داود، خطرات درمقابل محمد داود، اسيرشدن آخند زاده درمرزبخارا، اسيرشدن 
اوتوسط امير، برخورد لجوجانه ستودارت، رھائی خدمه ھای انگليس اززندان، اسيرشدن آخند 

ام جوزف، دريافت قلم وکاغذ زاده وهللا داد خان درسياه چاه، رھائی آنھا، اعدام يک يونانی بن
.ستودارت، چوب زدن او، اعدام آن افسروکونولی، ثبت آن حادثه واوضاع مربوط به آنھا  

 
+ + + 

 
حال بسراغ کپتان کونولی ميرويم که درقوقند مصروف وظيفۀ مشابه 

ستودارت بوده ومتعاقبا به دعوت ستودارت به بخارا ميرود تا درخطرات 
زدانش وخصايل با شکوھی مانند مشخصات يک اين افسرا. اوسھيم شود

با درنظرداشت شکاياتی . سربازممتازويک دپلومات متبحربرخورداراست
که نصرهللا ازاوداشت، دراولين مصاحبه با او خوشحال ميگردد؛ شيوه 
موفقانه ايکه کپتان کونولی برای رفع اختfفات با ھمسايه قوقند اوبکار 

لذا وقتی اودر . رف آن افسرجلب ميکندبرده بود، بطورمطلوبی اورا بط
بخارا به ستودارت ميپيوندد، سخت اميدواراست بتواند اميررا وادارسازد 

تا داخل نظريات انگليس شود؛ اما قرارمعلوم پس ازاينکه اوقرارگاه را 
ترک ميکند، عبدالصمد خان درتغيرمفکورۀ نصرهللا موفق شده وبه بخارا 

. ی اجازه ندھد با کلونل ستودارت ارتباط گيردفرمان ميدھد به کپتان کونول
ستودارت دراين زمان در خانه سفيرروسيه زندگی نموده واميرشک دارد 

. اودرماندن درآنجا اصرارنموده و ايم دی بوتينيف نيزاورا حمايه ميکند
لذا فرمان اوجھت ممانعت کپتان کونولی ازديدن ھموطنش، ھدف ديگری 

: ارت مجبورشود بخانه عبدالصمد خان برودندارد جزاينکه کلونل ستود
اين گام مرگبار برداشته ميشود؛ کلونل ستودارت که مشتاق زندگی با 

 ترک گفته 1840 نومبر11دوستش ميباشد، منزل سفيرروسيه را بتاريخ 
.ودرخانه رئيس ستاد توپچی اقامت ميکند  

 
لی در بھنگام برگشت نصرهللا ازقوقند که بسيارزود وپس ازرسيدن کونو

پايتختش صورت ميگيرد، خود را آقای دومرد انگليسی ديده واين چيزی 
است که اوميخواست؛ چون جنگ درکابل ادامه داشته ومردم آسيای ميانه 

برخورد اميربمقابل کونولی . با ژرفترين نفرت تحريک شده ميباشند
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مغرورانه وتھديد آميزشده وعبدالصمد ميترسدازاينکه قھرشھزاده شايد 
 –مل حال اونيز شود؛ لذا خانۀ درداخل شھربرای ايشان آماده ميگردد شا

 f40(يعنی مانند اسيران معامله ميشوند، اما يک مدد معاش سه ط 
کونولی يکماه قبل برای . درروز برايشان درنظرگرفته ميشود) شيلينگ

مfقات اميردرخواست کرده است، اما ھرگزبدست نميآورد؛ بآنھم اين 
نصرهللا به کونولی ميگويد، .  دسمبربه قصربرده ميشوند31افسران در

کجاست نامه ھای حکومت تان برای من؟ شما جاسوس ھستيد؛ اما "
بخاطرداشته باشيد اشغال بخارا مانند اشغال افغانستان آسان نيست؛ من 
شما را به محبس ميفرستم وھموطنان شما شايد با يک ارتش بيايند اگر 

کونولی مانند ستودارت با محکمی ولی احتياط ". بخواھند شما را ببرند
مfقات با اميربرای سه روز . بيشترجواب داده وھردورخصت ميشوند

 خدمه يا پيشخدمت 7بارآخری آنھا را به ھمرای : متوالی ادامه مييابد
خانه . ايشان به ارگ برده ودرآنجا يک شب مصيبت بار سپری ميشود

به سياه چاه انداخته ميشوند )  نفر44(ايشان غارت و خدمه ھای ايشان 
، چون جزئيات طغيان پيروزمندانه ) فت نيست13که قطرآن بيش از(

بمقابل انگليسھا درکابل برای بخارائيان معلوم بوده واميرديگرترسی از 
ايشان ندارد؛ اسيران رنجوربا ظالمانه ترين وجه وباmخره مرگ وحشيانه 

فغانستان درمغزمستبد يوزبيک ايجاد مواجه ميشوند، اضطرابی که تھاجم ا
.کرده است  

 
قبf گفته شد وقتی کپتان کونولی کابل را بقصد شھزادگان تاتارترک ميکند 

اين شخص او را تا دربار . هللا داد خان سفيرشاه شجاع نيزھمراه اوميباشد
ھای خيوه، قوقند وبخارا ھمراھی ميکند؛ اما وقتی داخل شھربخارا ميشود 

ل رذيfنه اميربمقابل آقای خود را درک نموده وتfش ميکند بسرعت تماي
.ھرچه زود تراجازه عزيمت يابد  

 
نصرهللا درواقعيت نفرت عميقی بمقابل افغانھا وبخصوص سدوزيھا داشته 
وحتی ازتنبيه کردن سفيرشاه شجاع ابا نميورزد؛ اما حقيقت اينکه او يک 

 باوميگيرند بطرفداری او مھمانداربوده وھم عfقمندی که مfھای بخارا
مداخله کرده واورا وادارميسازند برای هللا داد خان اجازه برگشت به کابل 
. داده وفقط يک ھفته بعد ھردوافسرانگليس به زندان ارگ انداخته ميشوند

اين افغان درمسيرراه بصفت نماينده معامله شده وبطورسالم به شھرمرزی 
رفرمان داده تا حکومت اورااسيرنموده قرشی ميرسد، دراينجا درمييابد امي
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وواپس به بخارا بفرستد که اجرا ميشود؛ وقتی اوبه پايتخت برگردانده می 
شود اورا بمحلی انتقال ميدھند که بنام آب خانه ياد شده وسردی بحدی 

 20هللا داد خان پس از. ميباشد که کسی نميتواند دو شب متوالی زنده بماند
زآنجا بيرون آورده شده ودرسياچاھی مجاوربه ساعت وبصورت نيم جان ا

افسران برتانوی انداخته ميشود، جائيکه ايشان نيزازارگ بآنجا انتقال داده 
قرار ) فرمانده(اين محبس درخانه ميرسيد شريف قلعه باغی . شده بودند

انتقال نماينده افغان ازآبخانه، جان . داشته ومن اين جزئيات را ازاوگرفتم
يدھد درحاليکه مستحق آن نميباشد؛ ازاينکه اوباساس دساتير اورا نجات م

يا باثرتمايfت ) طوريکه خودش ميگفت(مخفی شاه شجاع عمل ميکرد 
فکری خودش، با يقين ميتوان گفت، اين پست و رذيل بعوض کمک به 

.کپتان کونولی ھرگزازتوطئه درمذاکرات خيوه وبخارا دست نميکشد  
 

د بدبختی افسران برتانوی بيتفاوت نمانده وبا مونسيور دی بوتينيف درمور
انرژی تمام بمقابل آنھا اعتراض ميکند؛ اما پس ازفجايع ارتش انگليس در 
کابل که اميرخود را درخانات خود کامf امن فکرميکند، مداخله دپلومات 
روسی را فوق العاده بيمورد ميداند، چون اوبشيوۀ با اوبرخورد ميکند که 

: تينيف فکرکند شايد مثل مردان انگليسی با اومعامله شودمونسيون دی بو
. بخارا را ترک گويد1842لذا اوتصميم ميگيرد درپايان مارچ   

 
درعين زمان آخند زاده که توسط کپتان کونولی قبل ازترک خيوه به کابل 
فرستاده شده بود، بھمرای برادرش محمد داود به خيوه برگشته ودساتيری 

راست باعث وادارسازی هللا قلی خان برای آزادی ميآورد که اميدوا
اوبعوض دريافت کپتان کونولی طوريکه توقع . اسيران روسی شود

داشت، نامۀ دريافت ميکند مبنی براينکه ازبخارا برايش نوشته وتقاضا 
آخند زاده فورا آماده ميشود تا اورا دنبال کند، . نموده که درآنجا باوبپيوندد

ل ازسفرش، برادرش را به کابل بفرستد تا به ناتن خبر اما mزم ميداند قب
سرنوشت حاm بطورسنگين وظالمانه . دھد که درخيوه چه گذشته است

بمقابل خانواده قاضی ھرات عمل نموده وتوسط يارمحمد غارت وتبعيد 
شده است، اين رئيس محترم زندگی خود را فقط مرھون سخاوت ميجرتاد 

ليره ازوزير بازخريد نموده وازاين لحظه  1400يافته که اورا دربدل 
محمد داود . اعضای اين خانواده خود را سرسپرده ناجيان خود ميسازند

بطورسالم به خلم ميرسد؛ اما درباميان، چارروزه راه بطرف جنوب آن، 
که تمام منطقه درطغيان قراردارد، اورا طرفدارانگليس فکرنموده وتوسط 
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شود؛ اما با زخم شمشيردرسرويک زخم افغانھا توقيف ولخت ساخته مي
گلوله درران با کمترين چانس ازمرگ فرارنموده وخود را به کابل می 

بفاصله يک ميل (با رسيدن بکابل بطرف قرارگاه انگليسھا ميرود. رساند
که دران ارتش برتانيه توسط شورشيان محاصره شده وبستۀ خود ) ازشھر

دو روزاجازه استراحت داده وباوجودی ناتن به او . را به ايم ناتن ميسپارد
که زخمھايش ھنوزالتيام نيافته، با مکتوبی بنزد جنرال نات به کندھارمی 

درغزنی اوتوسط غازيان توقيف گرديده، به محبس انداخته شده و . فرستد
با احتياط فراوان تfشی ميشود؛ اما او نامۀ ايم ناتن را درمنگوله موی 

لمانان اجازه دارند درعقب سرشان بگذارند، خود پنھان کرده است که مس
با وجوديکه ازتfشی خشن آنھا نجات يافته وچيزی نمييابند تا تقصيراورا 
نشان دھند، بازھم اورا دردھن توپ ميبندند تا بھوا پرتاب کنند، وقتی او 

با صدای اين ". خدا قاتfن پسرقاضی حسن محمد را ببخش"فرياد ميزند، 
 مورد احترام قرارگرفته ومfھا توصيه ميکنند بايد آزاد نام، توسط افغانھا

.شود؛ اوپس ازعبورازخطرات زياد با بستۀ خويش بکندھارميرسد  
 

اوبيخبرازتوقيف کپتان کونولی به : آخند زادۀ کمبخت راھی بخارا ميشود
ايلجيک اوتو، يک دھکده واقع درساحل راست اکسوس ميرسد؛ اوبفکر 

اراميرقرارخواھد گرفت، مقصد سفرخويش را اينکه مورد استقبال درب
پنھان ننموده ووقتی توسط محافظين مرزمورد تحقيق قرارميگيرد، می 

گويد درخدمت انگليس بوده وميخواھد بيکی ازافسران آنھا درپايتخت 
اين دليل کافی برای دستگيری وفرستادن اوتحت بدرقه به بخارا . بپيوندد

رخانه سيد ميرشريف زندانی ميسازد، ميباشد، اميراورا درداخل ارگ ود
 اين واقعه ده روزپس از –جائيکه هللا داد خان ھم اکنون درآن قراردارد 

دراوضاع غم فزا ومتغيريکه در . حبس ستودارت وکونولی اتفاق ميافتد
رابطه به سرنوشت اين افسران دربخارا رخ ميدھد، مfمتی زيادی باmی 

دورانديشی وھم تا اندازۀ زيادی ھند بخاطرنداشتن -حکومت انگليسی
باmی کلونل ستودارت است که با وجود سربازصادق ووفادار بودن، 

گرايش انعطاف ناپذيرداشته وغرورملی اورا فوق محدوده ھای معقوليت 
قرارميدھد؛ گماشتن اوباين وظيفه کامf نامناسب بوده ونيازبه مھارت و 

شيوۀ برخورد او . داردتطبيق پذيری جھت پيشبرد چنين وظيفۀ مشکل 
نميتوانست منجربه نابودی اونشده واعتماد کورکورانه اوبه پيروزی ارتش 

برتانيه درآسيای ميانه درآخرين لحظات اورا تا حد نھائی غمگين ساخته 
ستودارت بعوض . وباعث مرگ يکی ازنخبه ترين ھموطنانش ميشود
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تيرمافوقش را تعقيب ارسال پيام به کپتان کونولی که باوبپيوندد، چرا دسا
نکرد؟ مقامات کلکته باونوشتند با استفاده ازاولين فرصت فراربايد بخارا 

را ترک کند؛ با داشتن احساس فوق وظيفه شناسی ودرنظرنگرفتن اين 
دساتير، وضع بحرانی خود را طوmنی ميسازد تا دوران خطرناکی فرا 

کشتاردستجمعی ميرسد که درآن ارتش کشورش درافغانستان نابود شده و
اينھا نميتوانستند : کابل باعث تشويق اميربرای ازبين بردن اسيران ميشود

آنچيزی را تحقق بخشند که اميدواربودند، توقع تمام جوانب ازاوعلت 
سرنوشت آنھا درواقعيت باعث تحريک . شرمساری فوق العاده ميشود

 ازآنھا  انگليس وحتی روسيه نميتواند–منافع بزرگ درھمه جا ميگردد 
ميانجيگری بخاطرآنھا ازپارس، خيوه، قسطنطنيه، کابل و : دست بکشد

ميجرتاد ازمfی بزرگ ھرات ميخواھد دررھائی کلونل . ھرات ميرسد
ستودارت کمک کند که باعث حمله خشن ازجانب نصرهللا خان شده، اورا 

برای اسfم شرم است که در بين "بصورت زشت انکارنموده وميگويد، 
جديتی که بخاطر ". لمای منحطی پيدا شده وميانجی اين کافر شودآنھا ع

رھائی اين اجنت برتانوی بکارميرود، باعث ميشود اميرفکر کند زندگی 
اوبسياربا ارزش بوده وشايد دربدل آن پول بزرگ بدست آورد؛ اوحتی 

اميدواراست اسيرانش را به قيمت خوب معامله نموده وازملکه انگلند می 
قدارساحه مرزی خويش را به قلمروی اوملحق سازد، اما خواھد يکم

درحقيقت نصرهللا ميخواھد با اسيران معامله کند . جوابی بدست نميآورد
ووقتی ميبيند درمحاسباتش فريب خورده است، طبيعت آتشين اوخشمگين 

.گرديده وانتقام خود را بشيوه وحشتناکی ازافسران بيچاره ميگيرد  
 

نولی که درروزدستگيری آنھا درارگ اسيرشده  خدمه ستودارت وکو44
 روز با دست وپای بسته بھمديگردرسياه چاه باقی مانده 44بودند، برای 

درروزچھل وپنجم آنھا را . وفقط يک جيره نان خشک برايشان داده ميشود
 4 نفردريک زنجير و با 11ازاين سوراخ ھولناک کشيده، زنجيربگردن، 

مه برده ودرآنجا درمعرض برف شديد و صف، صبح ھنگام به ميدان عا
دونفرايشان درسياه چاه مرده و . سرمای سوزنده تا شب ديگرميگذارند

ديگری چاشت روزبعد ازاثرسرمای شب جان سپرده وجسدش به زنجير 
بسته تا آفتاب نشست ميماند؛ پاھا ودستھای تعداد زياد آنھا را سرما زده 

يش ميباشند که با تحير بی وبا غمگينی درانتظاراجرای حکم مرگ خو
اين امربعلت ميانجيگری مfی بزرگ بخارا . اندازه، آزاد ساخته ميشوند

. صورت ميگيرد، وقتی تعداد زيادی به قصراميررفته واعتراض ميکنند
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آنھا مثل ما مسلمان بوده وبرادران ما اند، "آنھا به نصرهللا خان ميگويند، 
آنھا باندازه . خدا باmی ما بيايداگرتوخون ايشان را بريزی، شايد غضب 

آنھا را آزاد کن اگر ميخواھی . کافی برای خدمت به کفاررنج کشيده اند
اميرتا اندازۀ زيادی ازمخالفت !" ازعذاب دوزخ ومردمان درامان باشی

مfھا ميترسد که پشتيبانی آنھا برای حفظ قدرتش ضروری ميباشد، اين 
ه برای رھائی ازچنگ او آزاد موجوات بيچاره پس ازده ساعت مبارز

.ميشوند  
 

که وسايلی برای برقراری ) بانکداران(تعدادی ازھندوھا وشروف يھود 
رابطه با کلونل ستودارت وکپتان کونولی پيدا نموده بودند، ازطريق  
خدمه ھای آنھا نامه ھای سپرده بودند که مشتاق فرستادن به مافوقان 

پس ازاينکه تعدادی . باس وپول داده بودندايشان درھند بودند؛ آنھا بايشان ل
 بکابل ميرسند 1842 مارچ 22ازآنھا بطرف کابل ميروند، درنيمه ستيزه 

وقتی محمد اکبرخان مصروف محاصره فتح جنگ ميرزا درارگ بوده و 
دراينجا چند ماه دربزرگترين پريشانی باقی ميمانند، چون آنھا با شناخته 

ترسند؛ اما اين خطر زمانی رفع ميشود شدن بحيث خدمه ھای انگليس مي
ھند درماه اگست سال بعدی به کابل ميرسد، آنھا پول -که ارتش انگليسی

باقيمانده خود را بدست آورده وبعضی ازآنھا بازھم مصروف خدمت با 
سه نفرآنھا برای چندين سال درخدمت من بودند؛ . افسران انگليس ميشوند

ی بوده؛ علی بختياری با کپتان محمد باشندۀ ھرات با کپتان کونول
ويکوويچ؛ حاجی سمنانی آشپزدکتورولف بوده ومن از ايشان جزئيات 

.زيادی بارتباط آقايان سابق ايشان جمع آوری کردم  
 

ترس باعث ميشود اين مردان بيگناه توسط اميرعفوگرديده وجبران عدم 
پس از چارروز. کشتارآنھا را با شدت بيشترازاسيران باقيمانده ميگيرد

اينکه خدمه ھا رھا ميشوند، اوفرمان ميدھد هللا داد خان وآخند زاده از 
دراينجا ھنوزھم . زندان قلعه بيگی انتقال يافته ودرسياه چاه انداخته شوند

که اورا (يک يونانی ازقسطنطنيه، سرخدمه کپتان کونولی بنام جوزف 
گ  پيشخدمت که درار7و) ديگرخدمه ھا يوسف خان صدا ميکردند

 پيشخدمت را 7 روزپس مfھا رھائی اين 27. زندانی بودند، قرارداشتند
 روزسپری ميشود، وقتی با ميانجيگری 92ازاين دوران . حاصل ميکنند

صادقانه ودوبارۀ مfھا، نصرهللا يکبارديگربخشندگی بی ميل خود را با 
 شتاب به رھائی نماينده افغان، هللا داد خان وآخند زاده نشان ميدھد؛ اولی با
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کابل برگشته وپسرقاضی ھرات پس ازچند روزاقامت دربخارا، پای پياده 
به پارس رسيده وبا پدرخود درمشھد ميپيوندد، جائيکه ھردوازغارت و 

.مظالم يارمحمد پناه جسته ودرآنجا تبعيد شده بودند  
 

جوزف ھمزمان با هللا داد خان وآخند زاده ازسياه چاه کشيده ميشود، اما 
اولين باريکه اوبنزد نصرهللا .  اسارتش به پايان زندگی اش ميانجامدپايان

آورده ميشود، ميگويد تبعه سلطان است که درست ميباشد؛ اما ازاينکه او 
ختنه نشده است، اميرفکرميکند اودروغ ميگويد، زيرا بفکراو تمام تبعه 

 سياه سلطان بايد مسلمان باشد وباين فکرکه شايد انگليسی باشد، اورا به
او با عذاب درد ناک دراين محل مخوف، فکرميکند شايد . چاه مياندازد

تخفيف داده شود اگرمسلمان شود؛ لذا اوباين ارتباط پيامی به اميرميفرستد 
که فورا مورد قبول واقع ميشود، اما ھرگزاورا ازسياه چاه بيرون نکرده 

 جون است 17 فقط بتاريخ. ودر آنجا عمليات ختنه ومراقبت انجام ميشود
کسانيکه (که او بارديگرروشنائی را ميبيند، وقتی اورا با سه تبھکارديگر

) کلونل ستودارت مدت دوماه اول اسارت خويش را با آنھا سپری ميکند
 کشتاردرروزجمعه وبھنگام نمازشام صورت می –ميآورند تا اعدام کنند 

افغان به اخبارقتل عام انگليسھا درتنگۀ خيبرتوسط سرداران . گيرد
نصرهللا رسانيده شده وتوصيه ميکنند اسيران را ازبين ببرد يا باوتحويل 

دھد؛ ھمين نامۀ آنھا است که راه را برای مرگ افسران برتانوی بدقسمت 
.مھيا ميسازد باوجوديکه با مسئله ديگری شتاب ميگيرد  

 
سه روزپس ازاعدام جوزف، اميرفرمان ميدھد آنھا را ازارگ به تعمير 

محافظ فشارمی . ديک سياه چاه ببرند، اما آنھا به چاه انداخته نميشوندنز
آورد تا آنھا لباس خود را کشيده وبا تفتيش جدی ايشان، در يک جيب 
کوچک دوخته شده درزيرآستين کلونل ستودارت يک پنسل وقلمھای 

. فوmدی، يک قطی رنگ واوراق کاغذ پيدا نموده وآنھا را به اميرميبرند
زقبل پوليس مرز، نامۀ ميگيرد که کلونل به تومسن، سکرتر چند رو

که ميخواھد جھت ادامه (سفارت انگليس درتھران ارسال کرده است 
؛ وقتی اين نامه به )مذاکرات آغازشده توسط کپتان کونولی به خيوه برود

نصرهللا داده ميشود، ازستودارت ميخواھد آنرا ترجمه نموده وھم دربارۀ 
ھيچ چيزی مھيج تراز . د که ازکاmی او يافت شده استموادی جواب دھ

بی اعتمادی ملل شرقی نسبت به عادت اروپائيھا درمورد نوشتن يا سکيچ 
، درموقف قابل سوالی که اين )چيزيکه ميبينند يا ميشنوند(کردن نميباشد
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افسران قرارداشتند وکشف دوگانۀ که صورت گرفته بود، باعث خشمگين 
مقابل ايشان ميشود؛ بعfوه، کلونل ستودارت ازترجمه ساختن بيشتراميرب

انکارميورزد، آنھا بطورظالمانه درکف پاھايش برای سه روز پياپی بدون 
 اواعfم ميکند نامه گرفته شده ھيچ چيز –غلبه براراده او با چوب ميزنند 

اما نصرهللا باورننموده ومحکوميت اواينستکه . دشمنانه به اميرندارد
ه وادارسازی خان خيوه به جنگ با او بوده وھردو اسيررا مقصود نام

ھيچ سخن ضعيفی ازکلونل ستودارت بمشاھده . محکوم به مرگ ميسازد
نميرسد وقتی باوخبرسرنوشت ايشان را ميدھند، اما کامf به خشونت 

گرائيده و مجموعه دشنامھای پارسی را بمقابل امير و جfد خود تا آخرين 
او را مثل يک گوسفند بقتل ميرسانند، در داخل . يکندنفسھايش استعمال م

يک مخروبۀ که درعقب زندان قرارداشته ودرموجوديت چند رھگذريکه 
بعدا افسرمسئول کشتار به . با فرياد ھا و دشنامھای او بآنجا آمده بودند

کونولی ميگويد او شاھد مرگ ھموطنش بوده و نصرهللا زندگی او را 
مان شود، اما مرد انگليسی بدون ترس جواب خواھد بخشيد اگراومسل

ستودارت و يوسف مسلمان شدند وشما ھردوی آنھا را کشتيد؛ "ميدھد، 
پيشنھاد شما يک دام است، چون شما نميتوانيد مرا نجات دھيد، طوريکه 

من ھيچ اعتمادی به وعده ھای شما ندارم؛ من مرتد . آنھا را نتوانيستيد
!" کارخود را ختم کنيد. درعقيده خود ميميرممن با ثبات واستوار. نميشوم

آنھا ھمچنان ميکنند واجساد اين دومرد قھرمان دريک قبرمشترک انداخته 
اين حادثه درصبح . ميشود که قبf درپيش چشم شان برايشان کنده بودند

. جون اتفاق ميافتد24روزجمعه   
 

ه اورا اين جزئيات اندوھناک برای من توسط آخند زاده سيد ميرشريف ک
 44که خدمه کونولی بوده و ( درمشھد ديدم، خدمۀ ھراتی من 1845در

وتعداد زياد بخارائيان گفته شده است، برای ) روزدرسياه چاه انداخته شده
کسانيکه مشخصات اسارت ومرگ افسران برتانوی بصورت کامل ھويدا 

  جون اعدام شده اند؛ اما من17دکتورولف فکرميکند آنھا در. بوده است
 روزبعد اتفاق افتاده که توسط 7پس از بررسی زياد فکرميکنم حادثه 
:ارقام ذيل واشخاص فوق داده شده اند  

 
.1842 جنوری 2............................ اسارت ستودارت وکونولی درارگ  

.1842 فبروری 15....................  روز44آزادی خدمه ھای ايشان پس از  
.1842 فبروری 19... روز4خند زاده وهللا داد خان پس ازسياه چاه انداختن آ  

.1842 مارچ 17.............................  روز27 پيشخدمت پس از7رھائی   
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.  جون17........................  روزپس ازمرگ يوسف ورھائی آخند زاده92  
.1842 جون 24........  روز7اعدام کلونل ستودارت وکپتان کونولی پس از  

 
اين اظھارات اکيدا درست بوده وازثبت پوليس بخارا توسط سيد مير 

.شريف نقل شده است  
 

آخند زاده بدون اينکه خودش بسياردقيق باشد، درستی اين ارقام را تائيد 
 جمادی اmول يا 2ميکند؛ اومعتقد است مرگ افسران برتانوی درروز

 – گرفته است جمادی الثانی، چند روزپس ازظھوراولين زردآلوصورت
.چنين است نحوه آسيائی تاريخگذاری حوادث  
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  تھديد خيوه توسط محمد شاه– 31فصل 
 

تھديد خيوه توسط محمد شاه پارس، رسيدن تومسن وزيربرتانيه بآن شھر، ناکامی مذاکرات، 
، نايب عبدالصمد آمدن يک ناپلی بنام ناسيلی فلوريس به تھران، سفربه بخارا وزندانی شدن

خان، محکوميت ناسيلی به مرگ، سرنوشت مرگ برای عبدالصمد، دmيل اعدام، ساعت ساز 
بنام اورلندو جيووانی، فرمان اميردرباره مرگ او، خصايل نصرهللا خان، تدابيرانگليس بخاطر 

دريافت سرنوشت ستودارت وکونولی، دکتورولف، سياست يارمحمد پس ازترک انگليسھا از 
ت، شاه کامران بمقابل وزير، محاصره اودرارگ توسط يارمحمد، سرداردين محمد خان، ھرا

زندانی شدن کامران وغارت اوتوسط يارمحمد، شھزاده محمد يوسف، واسکت الماس، مذاکره 
بخاطرآن، گول زدن محمد يوسف ميرزا توسط يارمحمد، فرار او به مشھد، اغتشاش بخاطر 

.ط يارمحمدآزادی کامران، کشتن شاه توس  

 
+ + + 

 
واقع ) 1841زمستان (چند ماه قبل ازاينکه تراژيدی ھولناک فصل گذشته 

شود، وزيربرتانيه درتھران آخرين سعی خود را ميکند تا خان خيوه را 
وادارسازد که بردگان پارسی را تسليم نمايد؛ قضيه عاجل است، چون 

م وتھديد محمد شاه قطعات خود را درمرزھای اتراک وگورگان تنظي
نموده که داخل قلب خيوه خواھد شد، اگرهللا قلی خان درنگھداری اتباع او 

شاه دراثرتاخت وتازھای تازه توسط ترکمنھا باmی . بيش ازاين اصرارکند
قلمروش مجبورباين اقدامات ميشود که بتحريک خيوھيان چندين دھکده 

 اند؛ آنھا دريکی پارسيان را غارت نموده و باشندگان آنھا را با خود برده
ازاين يورشھا، محمد ولی خان پسرکاکای شاه را غافلگيرساخته، اورا به 

وقتی تومسن با نماينده پارسيان، محمد علی . خيوه برده وزندانی ميسازند
خان کيفوربآن شھرميرود، يک اجنت روسی اورنبورگ را با عين مقصد 

پيدا کنند؛ با درنظر ترک ميکند تا با مساعی مشترک راه حلی باين مسئله 
او به . داشت تھديد تھاجم، هللا قلی خان آنھا را مغرورانه استقبال ميکند

لندن برای من بسياردوراست تا تعاملی با آن داشته يا "تومسن ميگويد، 
 بارازانگليسھا تقاضای مربيان توپچی 20من . کمکی ازآن متوقع باشم

د که ھرگزتحقق نيافت؛ من نمودم وآنھا مرا با وعده ھای اميدوارساختن
اوبا روسھا زياد متکبر ". نميدانم چرا آنھا درامورات من مداخله ميکنند

نميباشد زيرا طرفداری آنھا قبf توسط يعقوب مھتربدست آمده است؛ اما 
پطرزبورگ درمقايسه به لندن با خيوه نزديکتراست، اما : "به سفيرميگويد

ه ازاورنبورگ برای مطيع سازی استخوانھای سربازان تزارکه سال گذشت
اين کشورفرستاده شده بود، ھنوزھم جلگه ھای مرزھای شما را پوشانيده 
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ودرزيرآفتاب سفيد شده است، ثبوت اينکه اين اقدام چندان کارآسانی 
بارتباط محمد شاه، او "بعدا روبه پارسيان گشتانده وميگويد، ". نيست

ھرکدام را خشنود سازد؛ هللا قلی ميتواند آلۀ دست انگليس يا روسيه باشد، 
تمام شما زحمت کشيده وبه اينجا آمده . خان ھرگزنمونه اورا تقليد نميکند

ايد وازمن ميخواھيد که بردگان پارسيان را رھا سازم، من فيصله نموده ام 
.ھرسه سفيربدون کمترين پيشرفتی خيوه را ترک ميکنند". ھرگزنکنم  

 
ا ويعقوب مھترنجات پيدا ميکند، زيرا تومسن درمرو ازتوطئه اميربخار

آدمکشانی به آنشھرفرستاده شده تا اورا بکشند، اما چانس ومعلومات 
پس ازاين نوشته، تومسن برايم گفت اين قصه (نادرست مانع ايشان ميشود

يک زن يوزبيک بخاطرگرفتن پاداش خوب برای نجات . درست نيست
وقتی اواينجا بود، تومسن ). جان من، اين داستان را اختراع کرده است

يک ناپلی بنام ناسيلی فلوريس را ازاسارت آزاد ميسازد که توسط حاکم 
وقتی اين مرد جوان ازتھران عبورمی . نيازمحمد بيگ زندانی شده است

کرد، تعداد زيادی باوگفتند که دررفتن به بخارا، اوبطرف مرگ ميرود؛ 
.  اورا بنابودی ميکشانداما اوبه مشوره ھای ايشان گوش نداده وسرنوشت

فلوريس برای چندين ماه ازمھمان نوازی ايم انتيشکوف، گورنر جنرال 
برخورداربوده و وقتی اوبرنامه رفتن به } کريميا{روسی درتاوريس 

mُھور را ازطريق اياmت يوزبيک مطرح ميکند، سرنيل که چند ماه قبل 
ی نامۀ کونت دی به تھران برگشته بود، باmی اومشکوک ميشود؛ او حت

ميديم، وزيرروسی را بازکرده وازمسيراتخاذ شده توسط ناسيلی شکايت 
اومی . ميکند، فقط پاسپورتی دارد که دارای ويزه مقامات روسيه ميباشد

گويد سفرفلوريس ازطريق تاتاردربرگيرندۀ تمايfت پنھانی ودشمنانه 
 بدون مصرف بمقابل انگليس بوده وپيشنھاد ميکند او را بصورت سالم و

به mھوربرساند اگراوراضی شود ازطريق خليج فارس وھند بآنجا برود، 
اما ھيچ چيزی نميتواند برلجاجت اين سياح غالب شود؛ کونت دی ميديم 

بخاطرکاھش بدگمانی نماينده برتانيه، مجبورميشود ويزه روسيه در 
سيه پاسپورت اورا پاک نموده وبه پارسی بنويسد که سفرناپلی توسط رو

فلوريس مدت زيادی درآسيا نبوده که خصايل آنھا را بداند؛ . حمايه نميشود
اوتوقع داشت با رسيدن به بخارا مردمی را بيابد که مشابه ترکھا يا 
پارسيان باشد وبا درنظرداشت موانعی که درپيشروی سفراوانداخته 

ميشود، دراراده خود اصرار ورزيده وتھران را فقط با يک خدمه ترک 
، )ازاين شھر(اومدتی درمشھد باقی مانده ومن نامۀ ازاوگرفتم . يکندم
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مطالعه آن شايد برای . احتماm آخرين نامۀ باشد که اونوشته کرده است
:1842 می 22چنين تاريخ خورده است، مشھد، . خواننده دلچسپ باشد  

 
عزيزم ايم فيرير،"  

ن شھر شما را در وقتی من تھران را ترک کردم وعده نمودم با رسيدن باي
اکنون دوھفته است من اينجا ھستم، پس ازيک سفر خوب . جريان بگذارم

طبيعت دررابطه به پارس بسيارخسيس بوده .  روزه به اينجا رسيدم29
اگر . است؛ اما سرسبزی خراسان بيشترازوmيات آذربايجان وعراق است

ر رسيديد، شما گاھی قصد مشھد نمائيد، من مشوره ميدھم وقتی به نيشاپو
شما دھکده ھای واقع درواديھای غنی را . راه کوھستانی را اختيارکنيد

مييابيد؛ درآنجا جويبارھای آب فراوان بوده ودوصف درختان درمسيراين 
بين نيشاپورواينجا . جويبارھا، سايۀ گوارای برای سفرکننده ايجاد ميکند

.دوجھيل کوچک وجود دارد که بسيارزيبا وخوش منظراست  
 

نرال سيمينيايو که من قبf برايش نوشتم، تمنيات مخلصانه مرا بشما ج
من مجبورشدم . تقديم خواھد کرد وبشما توصيف اين کشوررا نموده باشد

فکرميشود طول روزھا بسيار . اينجا بمانم تا کاروان بخارا آماده گردد
طوmنی است؛ وقتی آدم منتظروھدفی پيشروداشته باشد، زمان بسياربه 

.تگی ميگذردآھس  
   

درعين زمان من دوستان بسيارخوبی دارم؛ ھموطن شما ايم جاکيت،  
جراح قطعه ھمدان درگارنيزيون اينجا، يک شخص بسياربرجسته ومھمان 

اوخبرنداشت که در . نوازاست وما تمام روزھا را درگفتگو ميگذرانيم
و ارتش پارسيان فرانسوی موجود باشد؛ اومسحورخواھد شد وقتی من با

شما ميتوانيد اخباراروپا . گذارش مھربانی شما را دادم تا با شما آشنا شود
را با آسيای مرکزی تبادله کنيد که ازرسيدن باين شھرمرزی عقب نمی 

من ازطرف اوميخواھم محبت اورا بشما ارائه کنم، لذا حاm وظيفه . ماند
ر خوش شماست باوبنويسيد ومن اطمينان ميدھم که شما ازشناخت اوبسيا

.خواھيد شد  
 

 اينھا برای –ترکمنھا اغلبا ازدھکده ھای نزديک شھرديدن ميکنند 
پارسيان يک کابوس کامل اند؛ سال گذشته آنھا وزيرحکومت را دريک 

پنج ماه بعد تر . باغ بيرون شھرغافلگيرکرده واورا به خان خيوه فروختند
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وھھای راست حاکم آصف دولت بمنظورانتقام باmی يک قبيله ترکمن درک
 توپ برای غافلگيری آنھا ميرود، باوجوديکه 7 ھزارمسلح و3نيشاپور با 

اومارش سريع انجام ميدھد، اما قسمت اعظم دشمن فرارکرده وفقط يک 
مقدارلباس کھنه، شمشير، شتران پير و چند صد نفردرداخل سنگربندی 

ھمچنان يکتعداد ترکمن وپارسيان کشته وزخمی ميشوند، . باقی مانده است
بعضی پارسيان، اما حاکم درروزدوم با ترس ازيکتعداد سواره دشمن، 

يک حمله بدون رخنه را صادرميکند؛ ازاينجا قضاوت کنيد که جنگ در 
.اين کشورچطورپيش برده ميشود  

 
 نفرديگررا 7روزديگرحاکم يک ترکمن را ازدم توپ پرانده و دستھای 

ن را درکوھھا غارت می قطع ميکند که درخدمت پارس بوده ومسافرا
.کردند  

 
با . عزيمت من انشاهللا پس فردا با يکتعداد زياد کاروان صورت ميگيرد

دعا به جنرال سيمينيايوبگو بمجرديکه آنجا برسم، برايش يک نامه بدست 
من بار . قاصدی خواھم فرستاد که فيروزهللا خان به تھران فرستاده است

دھد، اما شايد فقط آنرا بيزارسازم؛ ديگر باوخواھم نوشت اگروقت اجازه 
مرا با . ازشما خواھشمندم سپاس مخلصانه واحترامات مرا باوتقديم کنيد

من شھزاده خويش ملک قاسم ميرزا را فراموش . دوستان خويش ياد کنيد
نميکنم؛ احترامات مرا باوتقديم نموده وبرايش بگوئيد که من نامه ھای او 

. خدا حافظ، عزيزمن ايم فيرير. انه پذيرفترا به حاکم دادم که مرا مودب
.خدا کند بارديگردرکشورديگرغنی وخوشحال ببينيم  

 
 مخلص ھميشگی شما، ناسيلی فلوريس

."به جنرال فيرير  
 

فلوريس طوريکه ميخواست با کاروان بطرف مروميرود، جائيکه خوش 
يش بختانه تومسن را مييابد، او رھائی اش را فراھم نموده وبعدا بسفرخو

پس ) يگانه نفری که اوھمراه داشت(خدمه او. بطرف بخارا ادامه ميدھد
ازمرو، ازرفتن با اوصرفنظرميکند؛ اما اين حادثه بعوض اينکه چشم او 
را بگشايد، باعث مصمم شدن اوبرای مواجه شدن با مشکfت وخطرات 

آخند . گرديده واومانند يک فاتح بطرف يک مرگ معلومدار مارش ميکند
دوازده روزپس ازمرگ کلونل ستودارت وکپتان کونولی بخارا را زاده 



 446 

اودرسفرخود ازصحنه دھشتناک، ناسيلی فلوريس را در : ترک ميکند
چارجوی، واقع درساحل چپ اکسوس ديده وتمام استدmل خويش را 

با اظھارموجزتمام مصايبی (بکاربرده تا مانع رفتن اوبه آن پايتخت شود
؛ اما ناسيلی با ندانستن يک حرف از )يده استکه اوشاھد بوده وزجرکش

زبانھای شرقی کوشش ميکند بجای کلمات عfمه گذاشته وبگويد کر و 
درمغزاين افغان با انرژی ميگذرد که او را با زور به مشھد . کوراست

بياورد؛ اما تنھا وپای پياده بوده، عاری ازھرگونه منابع، چطور ميتواند 
قدامی ازجانب اوممکن بود باعث گرفتاری خود موفق شود؟ بعfوه چنين ا

لذا اونميتواند چيزی انجام دھد، بجزدعا . او و فرستادنش به بخارا شود
برای خدا بخاطرسfمتی اين سياح جوان که بسيارمطمين و سبک قلب 

بوده ومطمئنانه ميخواھد برود تا جای اورا درسياه چاه بگيرد، آخند زاده 
ترس او . ننده خود بطرف خراسان را ميپيمايدبا قلب سنگين راه کسل ک

عادmنه ميباشد؛ ايتالوی شيفته سفرخود را ادامه داده وحدود يک ساعت به 
شھربخارا مانده است که توقيف، لخت ودرسياه چاه انداخته می شود؛ او 

 روزنگھداری شده وتوسط مبلغ ناچيزی که ازاو يافته بودند او 8دراينجا 
اوبعدا بنزد اميرآورده ميشود تا درجريان تحقيق حاضر . را تغذيه ميکنند

باشد، چون فلوريس نه ترکی و نه پارسی بلد است، بيک ايتالوی مرتد بنام 
جيووانی اورلندو فرمان داده ميشود تا مکالمات را ترجمه کند؛ رئيس 
توپچی، عبدالصمد خان دشمن مھلک اروپائيانی که جسارت رفتن به 

من فکر "دکتورولف ميگويد، (رجمله حاضرين ميباشد بخارا را دارد نيزد
 در 1784اودر. ميکنم شرح زندگی عبدالصمد خان را کمی توضيح بدھم

تبريزتولد شده وپس ازکسب معلومات سطحی دانش نظامی درکرمانشاه 
ازايم لی جنرال کورت، دراينجا توسط محمد علی ميرزا پسرمشھورفتح 

 خfفکاری عبدالصمدخان، محمد علی باثربعضی. عليشاه استخدام ميشود
لذا خان اورا ترک کرده و پيش . ميرزا فرمان ميدھد گوشھايش را ببرند

دشمن علی محمد ميرزا، عباس ميرزا درتبريزميرود، اما بزودی مجبور 
ُ بکابل رسيدم، سرالکساندر 1832وقتی من در. ميشود از آنجا نيزفرارکند

وقتی به پشاورميآئی، درمقابل : "ت کهبرنيس را ديدم ودرمکالمه برايم گف
يک شخص بنام وزيرسلطان محمد خان متوجه باش؛ نام اوعبدالصمد خان 

است، يک رذيل بزرگ، اگربتواند ھرضرری به انگليس ميرساند؛ چون 
لذا دررسيدنم به پشاور، من ھرگز ". اوميداند که ما باوبچشم اھانت ميبينيم

ی يک لحظه ديدم، وقتی اومرا درھمراھی بنزد اونيامدم، اما اورا فقط برا
مدت کوتاھی بعد ازاين، اوبمقابل اين . با سلطان محمد خان صدا زد
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شھزاده توطئه نموده، ازپشاورفرارکرده وبخدمت دوست محمد خان 
ميرود؛ اوتfش ميکند شورشی را بمقابل او تحريک کند، اما افشا شده و 

وقتی من در ( گوش بيگی بخارا به بخارا فرارميکند، جائيکه حاکين بيک،
اورا درخدمت اميرقرارميدھد تا به سربازان انظباط )  آنجا بودم1832

 9اوباشکوه بزرگ درخارج شھرزندگی کرده ودرجريان . نظامی ياد دھد
اورئيس ستاد توپچی .  ھزارطfی دوکت شده است60سال خدمت صاحب 

اورلندو را بزور در امير شخصی بنام جيووانی . بوده وعنوان نايب دارد
من اجازه اميررا داشتم تا اورا باخود ببرم وقتی من . بخارا نگھداشته است

آن شھررا ترک کردم؛ اما شنيدم که عبدالصمد ميخواھد درراه مرا به قتل 
برساند، اوازمن تقاضا کرد تا وزيراستريائی درقسطنطنيه را ازموقعيت 

مکش پول ميدھد تا مرا درراه عبدالصمد به ده آد. اودربخارا اطfع دھم
مشھد بقتل برسانند؛ اين حقيقت آنقدرمعلومداراست که من با نام ھرده نفر 

"). آشنا ھستم  
 

ما ديديم توطئه ھای اين تبھکاربا چه شدتی سرنوشت کلونل ستودارت و 
کپتان کونولی را متاثرساخته وعذاب اسارت ومرگ آنھا را بدترميسازد؛ 

زاويه عشق برای تعين قيمت روزانه باmی زندگی اما دربرخورد فقط از
با ديدن اين دوسياح، بطور : آنھا و نفرت بمقابل تمام فرنگيھا عمل ميکند

 ازدست دادن –ثابت درمغزاوخاطره تيره ترين روزگاراوزنده ميشود 
 که ھردو در ارتباط به –گوشھا درتاوريس و چوب خوردن درپشاور 

سوگند خورده بود تا انتقام آنھا را ازھر اروپائيان صورت گرفته و او 
اين کافی است که ناسيلی برای اويک . اروپائی بگيرد که درچنگش ميافتد

اروپائی بوده ومستوجب نفرت مرگبارنايب قرارگيرد؛ اوھمچنان گناه 
سربازبودن را پيش چشم خود داشت، چون عبدالصمد بطورفوق العاده 

ينکه امير شايد فلوريس را بخدمت بيخبرازھنرنظامی بوده وميترسد ازا
گرفته وبا مقايسه نمودن دانش ھردو، تا اندازۀ زيادی به نقص اوخواھد 

اونقشۀ مرگ ناسيلی را ازھمان لحظه ايکه داخل قصرريگستان . بود
مرگی که قرارمعلوم ناپلی بيچاره حتی تا اينجا دنبال : ميشود برسردارد

تابيل درmھوردربين کاغذ ھای ميکند، چون نامه معرفی به ھموطنش اوي
اوپيدا ميشود؛ اين امرعبدالصمد را کامf خشمناک نموده و حکم مرگ 

اميرنيزمتمايل به اعدام اوبوده وبھنگام ترک . سياح بدبخت اعfم ميشود
حاضرين، فلوريس با عين سرنوشتی مواجه ميشود که ستودارت ودوست 

.سوگوارش شده بودند  
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عمل ميکند که کمبودات عدالت انسانی را تامين مشيت الھی اغلبا طوری 

 است باوجود خدماتی 1847کند؛ ثبوت اينحقيقت مرگ عبدالصمد خان در
اوخصايل نصرهللا را بسيارخوب . که اوبه اميربخارا انجام داده است

دانسته ومثل ھرشخصيت دارای مقام بلند دردربارھای آسيائی، با دشمنان 
با خبر .  آقايش را بمقابل اوتحريک ميکردندزيادی مواجه بود که روزانه

بودن ازاين امرودرعين حال زيرک بودن، تمام پولھای گردآورده خود را 
 ھزار 40 بالغ به 1847به برادرش ميفرستد که درمشھد تاجربوده ودر

اوبرای چندين سال آرزوداشت تا به پارس برگشته وثمرات . ليره ميشود
با وجوديکه انتظارفرصت مناسب بود، غارتگريھای خويش را بچشد؛ او

ھيچوقت آنرا پيدا نکرده وفراربا محموله سنگين و چندين زن واطفال 
فرستادن ايشان قبل ازخودش نيزباعث افشای نقشۀ . برايش مشکل ميباشد

اوميشود که ازمدتھا قبل مظنون بوده وفرمان داده است بايد ازنزديک 
بيش ازاندازه دراختيارنايب بوده نصرهللا احساس ميکند او. مراقبت گردد

 چون –وبايست اورا بمرگ محکوم سازد؛ اما اوبرايش بسيارمفيد است 
فقط بکمک اواست که قدرت خود را باmی خانھای شھرسبز وبلخ تحميل 

درحاليکه جنرال توانمند ديگری برای (نموده ومحروم ساختن اوازخدمتش
ع اوبسيار مضرباشد؛ لذا او ، شايد برای مناف)فرماندھی ارتش خود ندارد

با . منتظرميماند، باوجوديکه بمقابل اين رافضی پارسی غضبناک است
آنکه عبدالصمد ميفھمد دفع الوقت نميتواند نقشۀ فراراورا فراھم کند، 

 اميربمقابل خان شھر 1847در. تصميم ميگيرد تا راه ديگری جستجوکند
بدورانداخته است، سبزمارش ميکند که اوقدرت تحميلی نصرهللا را 

عبدالصمد بفکراينکه خوبترين فرصت برای فراراوفراھم شده، با خان 
سرکش ارتباط برقرارساخته وباوميگويد وقتی ارتشھا مقابل ميشوند، او 

تشويش توپچی را رفع ميسازد، چون توپھا را فقط با پودر پر ميسازد، او 
ازکرديد، من بمجرديکه شما راه خود را ازطريق صفوف ب"ميافزايد، 

توپھا را بطرف اميروسربازانش برگردانده وآنھا را بيکبارگی تارومار 
اين نامه بيک مرد توپچی پارسی سپرده شده و او آنرا به ". ميسازيم

نصرهللا خان ميرساند، نايب فورا خواسته شده ودرمحضرعام کشته می 
 دراثر شود؛ امير زنان و فرزندان اورا به سربازان بيرحم ميسپارد که

.مظالم ايشان، تعداد زياد آنھا زندگی خود را ازدست ميدھند  
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 جيووانی اولندو، ايتالوی –ھنوزھم يک اروپائی ديگردربخارا مانده است 
اين آدم بيچاره که اصf يک ساعتسازاست درسال . مرتد که قبf ذکرشد

 درتھران زندگی ميکند، وقتی سفيری ازخان قوقند باينجا آمده و 1839
جيووانی توسط . توسط اومتقاعد ساخته ميشود با اوبه دربارخان برود

محمد علی بسيارخوب معامله ميشود؛ اما وقتی اميربخارا به قوقند حمله 
ميکند اورا به پايتخت خودش ميبرد، جائيکه اومجبورميشود تمام ساعت 

اين معامله ازمھربانی خان قوقند . ھای شکسته درباراورا مفت ترميم کند
بسيارمتفاوت است؛ اما چون امکان فرارندارد، بسرنوشت غمگين خود 

 دربخارا ميباشد، اميربه ساعتساز 1844وقتی دکتورولف در. تسليم ميشود
اجازه ميدھد با او به پارس برگردد؛ اما درروزعزيمت، جيووانی با يک 

تصوراينکه آدمکشانی درراه تعين شده اند تا : ترس ناگھانی مواجه ميشود
ورا بکشند چنان درمغزش خطورميکند که با اوسفرننموده وباينترتيب ا

سه سال ميگذرد و او . يگانه چانس برگشت به اروپا را ازدست ميدھد
ولی با گذشت زمان وسايلش : مصروف ترميم ساعتھای کھنه اميراست

تمام شده ونميتواند آنھا را تعويض کند؛ لذا کاراو نامرغوب ميشود، اما 
يچ بھانه را قبول ننموده، با بودن او اصرارکرده و بخاطر نصرهللا ھ

يکروز ساعت امير در . ناکاميھای مختلف مستوجب چوب زدن ميشود
وسط نمازش ازکارميافتد، اميرآنرا به ديوارکوبيده وبطور غضبناک 

به محافظين با تھديد ميگويد، . فرمان ميدھد تا ايتالوی بدبخت را بياورند
به سومی يک چماق، عذاب جيووانی وزندگی اورا ، ضر"اورا بکشيد"

.بپايان ميرساند  
 

  اميربخارا، نصرهللا خان بھادر، ملک المومينين، يک ھيوmی درنده 
اوخود را ازطريق کشتارھای ترسناک اقارب خود وجرايم ديگری . است

به تخت ميرساند که حتی بخارائيان ازدھشت آن پيچ ميخوردند؛ بی ايمانی 
. ايشان ضرب المثل بوده ونامش با وحشت توسط مردم ياد ميشوداودربين 

بآنھم بخارائيان حاm به قساوت ھای مرتکب شده توسط اميربيتفاوت شده 
وخصايل منفور و رذيfنه او بيش ازحد تصوراست، آنھا فکرميکنند اوبا 

افزايش ماليه . ارضای اغراض نفسانی اش مقام خود را توجيه ميکند
است که درمورد آن حساس اند؛ اما باين ارتباط، نصرهللا يگانه چيزی 

قويا مطابق فرمان قرآن عمل نموده وبصورت عام عوارض گمرکی 
 درصد است که توسط زکات تعين شده است، لذا 2.5بندرت بيشتراز

بخارائيان راضی بوده وفکرنميکنند عفت زنان ودختران ايشان چندان مھم 
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درپھلوی آن، مfھا اولين . ارتباط ميگيردباشد تا جائيکه به حاکم شان 
کسانی اند که نمونه اطاعت اساسی بوده، قاضی بخارا فتوا صادرنموده 

مبنی براينکه نصرهللا اراده خدا وآقای مطلق تمام زنان درقلمروش بوده، 
اوحق دارد ھرچه ميخواھد با ايشان انجام دھد واين جرم است که با 

 اولين شخصی است که ثمرات موعظه خواھشات اومخالفت شود؛ قاضی
لذا بايد نتيجه . خود را چشيده ودختراوقربانی اشتياق ظالمانه اميرميشود

گرفت، باشندگان باوجوديکه بسيارپيمان شکن وظالم اند، دررابطه به امير 
خويش، بی قيد ترين مردم اند؛ اوچنان متيقين بنظرميرسد که وقتی قصر 

ۀ برای خود نداشته ودويا سه روزدرھفته، خود را ترک ميکند، ھرگزبدرق
اميررا ميتوان با لباس يک درويش وھمراه يک خدمه دربازارديد که قدم 

دکانداران ازفرمان اوخبردارند که ھيچکس برايش کمترين توجھی . ميزند
قايل نشده يا طورديگری با اومعامله نکند بغيرازيک آدم عادی، باينعلت 

اوازيک دکان به دکان ديگری رفته و : کندھيچکس با تقرب اوحرکت نمي
قيمت غله يا اموال ديگررا ميپرسد؛ اينجا وآنجا خريداری ميکند؛ اگر 

سوداگری را بيابد که فريبکاری ميکند، ھرگزدراين روزچيزی نميگويد، 
اما روزبعد متخلف را درمحضرعامه خواسته و مجازاتی را بفکرخود 

 ساله بنظر می 34 حدود 1845سال اودر. تعين ميکند که شايسته اواست
اين مردی است که انگليسھا اميدواربودند آله دست خويش بسازند؛ . رسد

نادرست انتخاب شده وبه مرگ او ) طوريکه قبf گفتيم(اما اجنت ايشان 
موجوديت اروپائيھا، روسھا يا انگليس ھا برای اوھشدارميباشد، . ميانجامد

، وحشت حسودانه اوبمنظوربازتاب نصرهللا باوجوديکه يک ھيوm است
بوده وميداند يک نماينده انگليس به بخارا ميآيد، لذا او فيصله ميکند تا 

باين وسيله اواميدواراست ھر : وحشتناکترين تصورازقدرتش ارائه کند
گونه اميال انگليسھا جھت ميانجيگری دراموراتش را خنثی ساخته و 

 –وازاوبحيث يک گروگان کارگيرد فيصله ميکند اجنت آنھا را اسيرنموده 
.اين دليل بدی برای يک وحشی نيست  

 
ارتباطات با بخارا قطع شده، حکومت ھند برای مدتھا بيخبرازسرنوشت 
ستودارت وکونولی بوده ومصروف آماده سازی تھاجم دوم انتقامگيری 

 افغانستان ميباشد؛ چند ماه بعد، وقتی گورنرجنرال با اعfن 1841فاجعه 
يت خود ومجازات افغانھا، اجنتھای دپلومات انگليسی را ازاميربخارا موفق

.  تقاضا ميکند، درمييابد که ايشان ديگردراين جھان وجود ندارند  
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پس ازاينکه قتل اين دوافسرتائيد ميشود، حکومت ھندی درجستجوی اين 
يک ارتش بزرگی ضروراست تا حمله نموده و . است چطورانتقام بگيرد

ان را مجازات کند؛ او بايد درعقب خود سيکھا، افغانھا و تمام نصرهللا خ
با رسيدن به بخارا، . راھزنان درسواحل چپ اندوس واکسوس را بگذارد

اين ارتش بمقابل خود پوسته ھای روسيه يا قزاقھای جلگه ھا را خواھد 
يافت؛ پارس وقوقند مجبورميشوند با اميربخارا يکجا شوند، قلمروی برابر 

م اروپا با کوھنوردان جنگی وکوچی خويش مثل يک مرد ايستاده به ني
دقيقا دراينجا فضای برای بازتاب وجود داشته ومطبوعات . خواھند شد

انگليس واپوزيشن خواب نميباشند؛ آنھا با قوت ازخطرات چنين تھاجمی 
ياد آوری نموده ودراينوقت مديران جرات نميکنند نظرات مخالفين خود 

بآنھم مبھمی ايکه درسرنوشت ستودارت وکونولی . ندرا درنظرنگير
وجود داشت باعث بيداری ھمدردی دوستان او شده وقدم ھای برداشته 

ميشود تا حقيقت معلوم شود؛ يک مبلغ پروتستانت، دکتورولف، داوطلب 
رفتن به بخارا شده وبا شجاعت قابل تحسين زندگی خود را بخاطراميد 

اوپس ازمواجه شدن با بزرگترين . دازدنجات زندگی ديگران بخطرميان
خطرات با تائيد مرگ اين دوافسر به اروپا برميگردد، درحاليکه ھنوزھم 

تعداد زيادی مشکوک اند؛ من که ازنزديک قدمھای دکتور ولف را در 
تاتار و افغانستان تعقيب کردم، ميتوانم تصديق کنم اظھارات اوچيزی 

.يرداست که نميتواند مورد مخالفت قرارگ  
 

روايات مذاکرات برتانيه دربخارا چنان با تاريخ افغانستان وصل است که 
من مجبورم بعضی جزئيات آنرا دراينجا بدھم؛ اما حاm بايد ھرات را از 
سرگرفته و خواننده را درجريان معلوماتی قراردھم که بارتباط افغانستان 

.جمع آوری نموده ام  
 

ت، يارمحمد که بخاطراخراج ميجر بمجرد ترک مامورين برتانيه ازھرا
تاد توسط آصف دولت، حاکم خراسان بگرمی درخواست شده است، 

 توپ وھزاران 6خواھان اجرای وعده او برای پرداخت پول کمکی، 
آصف دولت نيزاو را . تفنگ فتيلۀ ميشود تا بتواند به کندھارمارش کند

اند که تحايف خوب ميشناخت که چگونه با خواھشات اوموافقه کند؛ اوميد
با عاليترين سپاسگذاری اخذ ميشود، اما تمام شان درھمينجا پايان مييابد 

وبه بھانه ھای مختلف، اوحتی يک قدم ھم دربيرون ديوارھای ھرات 
لذا حاکم خراسان ازتقاضای اوطفره ميرود، اما با . برنخواھد داشت
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را جمfت و شرايطی که بھيچوجه دشمنانه نميباشد؛ يارمحمد خود 
. شکست خورده حساب نکرده وتقاضاھای خود را مجددا تکرار ميکند

وزيرھرگزاين انکار يا برخورد آصف دولت را نميبخشد؛ وی بمقابل او و 
خانواده اش سوگند نفرت ھميشگی خورده وعواقب اين قيل وقالھا درمورد 

.حاکم خراسان دراينجا شرح ميشود  
 

ميشود خود را با پول بزورگرفته يارمحمد با موفق نشدن با پارس، مجبور
شده ازانگليس راضی ساخته وديگربفکرتھاجم کندھارنباشد، اما اومصمم 

ميشود نقشۀ را تکميل سازد که موجوديت ميجرتاد او را مجبورساخته بود 
 حاm ديگرھيچ چيزی نميتواند مانع اوازاجرای مرگ شاه –معطل بماند 

 شاه کامران بيکبارگی ميبيند .کامران واستقرارخودش درتخت ھرات شود
اونميتواند درمقابل نقشه ھای گمراه کننده وزيرش بدون کمک انگليس 

مقاومت نمايد؛ لذا او با انرژی اعfم ميکند آنھا بايد دردرباراوباقی مانده 
ونظرات خويش را پيش ببرند؛ اما چون چنين ترتيباتی برای وزيرمناسب 

.ھای فرماندارخويش نميکندنميباشد، کمترين توجھی به خواست   
 

شاه کامران ميداند پايان زندگی او نزديک است، باوجوديکه پس از 
عزيمت ميجرتاد ميخواھد ازسرنوشت غمگين خويش جلوگيری نموده 
. ودرآخر بصورت آشکارتصميم ميگيرد با وزيرمستبد خود مقابله کند

 اسکندر – پشتيبانان ومشاوران اودراين کوشش جسورانه، چھارپسراو اند
ميرزا، نادرميرزا، زمان ميرزا و سعادت ملوک ميرزا وھمچنان پسر 

اين شھزادگان تمام . کاکايش يوسف ميرزا، نواسه حاجی فيروزالدين
کسانيکه مورد اعتماد ايشان است شبانه مخفيانه تجھيزنموده، بکمک 

ايشان باmی محافظين وزيرغالب شده، اختيارارگ را دردست گرفته وبا 
 سربازفداکارمحافظت 500ارگ با . شان داخل ديوارھای ارگ ميشونداي

شده و گارنيزيون آن برای يکسال تدارکات داشته ومھمات جنگی بيش 
ازاندازه که ميتواند برای دوران طوmنی کفايت کند، شھزادگان اميدوار 

بودند اين ضربه سياسی بازتابی بمقابل وزيربوده ومردم بايد اورا در 
اما حوادث تمام . ره نموده وآنھا را آقايان خود قبول نمايندشھرمحاص

محاسبات آنھا را باطل ميسازد، چون وزيرقبل ازنيمه شب ميداند که 
سدوزيھا مسلح شده اند، بدون ضياع وقت تمام سواره ھای را که ميتواند 

 قطعۀ 6جمع آوری نموده، ماحول را زيرنظارت داشته وخودش با 
ازاين لحظه قضيه سلطنت .  بمحاصره ميگيردمجھزومعتمد ارگ را
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بآنھم شاه . ساعت مرگبارآن فرا ميرسد: سدوزی درھرات بحرانی ميشود
کامران يا بھتر گفته شود پسرانش ازپا نميافتند؛ آنھا حمfت يارمحمد را با 
پشتکار و شجاعت دفع ميکنند، وزيربا دريافت اينکه نميتواند دفاع آنھا را 

.رميشود به محاصره منظم بپردازدخنثی سازد، مجبو  
 

شاه کامران قبل ازاينکه به ارگ عقب نشينی کند، قاصدی به انگليسھا در 
کندھارميفرستد تا آنھا را ازبحران ھرات مطلع ساخته وازايشان ميخواھد 
سربازان خويش را بفرستد، با وعده اينکه قلعه را تا زمان رسيدن ايشان 

) 1841بھار(متاسفانه دراين دوران. ا قراردھدنگھداشته وآنرا دراختيارآنھ
وضع کندھارآشفته بوده ونماينده انگليس نميتواند با بی احتياطی قوتھای 

ھند درمقابل -مستقردراين قلمرو را اعزام کند؛ بآنھم حکومت انگليسی
درخواست متحد خويش بيتفاوت نمانده و ازدادان پول و وعده برای وادار 

. بطرفداری او دريغ نميکندسازی افغانھا درھرات  
 

 1840قبf گفته شد دين محمد خان پسرکاکای وزيربا فرمان اودرپايان 
اسيرميشود، اما پس ازپنج ماه موفق ميشود به کوھھای غورفرارکند، 

جائيکه او با دخترمصطفی خان رئيس مستقل قبيله ايماق تايمنی ازدواج 
ھد؛ اين امرباعث دشمنی نموده ونفوذ زيادی برای اودرمناطق مجاورميد

دين محمد با يارمحمد ميشود، چون اين سردارھميشه طرفدارشاه کامران 
بوده است، ميجرراولينسن نمايندۀ انگليس در کندھارفکرميکند اونميتواند 
چيزبھتری انجام دھد بغيرازاينکه ازاو بخواھد افغانھا را بنفع شاه خويش 

 دوکت روسی 1000ين محمد اوبه د. تجھيزساخته وبه ھرات مارش کند
ميفرستد؛ اما به بھانه اينکه پول بسيارناوقت رسيده يا طوريکه ديگران 

گفتند باحتمال قوی مدت زيادی مردد ميماند، لذا وقتی اواعfم مارش 
باوجوديکه سدوزيھا فقط . ميکند، فرصت نجات کامران ازدست رفته است
جاعت برخورد ميکنند؛ بمنابع خويش محدود شده بودند، با بزرگترين ش

آنھا ارگ را برای مدت پنجاه روزنگھداشته و وقتی تسليم ميشوند که 
توپخانه و ماينھا قسما ديوارھای ارگ را تخريب نموده، آشغال آن خندق 
ھا را پرنموده و محاصره کنندگان ميتوانند بآسانی بداخل محل دسترسی 

.پيدا کنند  
 

ازۀ با ميانه روی عمل کرده وھر يارمحمد درلحظات اول پيروزی تا اند
اما . چھارپسرشاه را بدون ھيچ صدمۀ به خارج قلمروی ھرات ميفرستد
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فرمانداراوکه آزادی کمی دراختيارداشت کامf ازدست داده، وزيراو را 
بحيث يک اسيردولتی نگھداشته وبمجرديکه احساس ميکند شاه کامf در 

 و يکتعداد الماسھای با اختيارش قراردارد، ثروت اورا تصاحب نموده
 ھزارليره بوده وقرار 240شکوه را ازوی ميگيرد که ارزش آن بيش از

. معلوم توسط شاه محمود بھنگام حکومت درتخت کابل گرفته شده است
اما شاه معزول درمقابل تقاضاھای اومقاومت نموده با قاطعيت بيشتراز 

.توقع او، ازمحل اختفای ثروت خويش انکارميورزد  
 

رمحمد آقای قديم خود را خوب ميشناسد وکامf متقين است نه شکنجه يا
ونه مرگ ميتواند اورا وادارسازد که محل آنرا افشا کند؛ لذا او به حيله 

متوسل شده ومطمئن است که اينوسيله بھترميتواند نسبت به تھديد اورا به 
وزيربا کمترين سخاوت با محمد يوسف پسرکاکای شاه . پيروزی رساند

نسبت به ديگرشھزادگان عمل نموده، چون اورا بحيث يک اسيردرھرات 
نگھداشته وحاm تصميم ميگيرد با استفاده ازاوبرلجاجت شاه کامران فايق 

لذا اومحمد يوسف را آزاد ساخته وبرايش ميگويد که آرزوی او . گردد
ھيچوقت غصب قدرت شاھی نبوده است؛ اوھميشه آرزوداشت يک 

ه را بجای شاه تعويض کند وتوجه اوھميشه بطرف شھزاده ھمخون شا
بوده است؛ باmخره تصميم اواينستکه دختربزرگ خود ) محمد يوسف(او

او ميگويد يگانه . را بازدواج اودرآورده واورا شاه اين قلمرواعfن کند
شرط اودرمقابل اين وعده ھای خيره کننده اينستکه اوتfش کند تا برشاه 

يابد که طfھا والماسھای خود را در کجا پنھان کامران غالب شده ودر
شاه پيرھميشه عاطفه خاصی بمقابل کاکايش داشته، مورد . کرده است

اعتماد کامل اوبوده ولذا بدون اراده معلومات مطلوب را دراختياراو 
محمد يوسف مانند يک مرد ھوشيار نيم راز را که باوگفته شده . ميگذارد

رانتقال ميدھد، او نيز قدردانی خود را ازاولين نگھداشته وباقی را به وزي
چيزيکه اوبسيار زياد طمع داشت بآن نزديک . پيروزی اوپنھان نميکند

اين يک واسکت زنانه مزين با سنگ ھای گرانبھا ميباشد که : نشده است
کامران قبل ازاينکه به ارگ عقب نشينی .  ھزار ليره است160قيمت آن 

زنانه را دراختياريکی اززنھای خود قرارداده کند فکرميکند اين واسکت 
واوھم مضطرب ازمسئوليت داده شده، اورا به مباشرخود بنام نصرهللا 

اين مرد معتمد دروھله اول، به اطراف رفته وسه روزپس . بيگ ميسپارد
ازعقب نشينی شھزادگان به ارگ، به مشھد رفته واين واسکت گرانبھا را 

يرزا بيخبراز حوادث آخری، ميداند که محمد يوسف م. با خود ميبرد
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واسکت به زن شاه داده شده واين موضوع را به وزيرميگويد، وزيراين 
زن بيچاره را تحت شکنجه قرارداده و او را مجبورميسازد که آنرا تسليم 
کند؛ اما اواين شکنجه ھای دردناک را تحمل ميکند بعوض اينکه راز را 

گی استفاده کرده و باو پيشنھاد ميکند يگانه او بعدا ازنفوذ خان. افشا سازد
را با پسر خود سردار سيد محمد خان عقد نمايد؛ ) ازشاه کامران(دختراو

وقتی بآن دختربيچاره ميگويند شوھرش که است، قبل ازاينکه نکاح شود، 
درآخريارمحمد کشف ميکند ھدف مورد نظرش در مشھد . زھرميخورد

د تا آنرا بدست آورد، اما موفق نميشود؛ بوده وتمام مساعی را بخرچ ميدھ
اوبعدا انتقام خود را از زن بدخت شاه خود اخذ نموده، اورا در ارگ 

 باثرتقاضا ھای 1846زندانی ساخته وھرروز شکنجه ميدھد تا اينکه در
او بعدا به تھران فرارکرده و بنزد برادر . مکررشاه پارس رھا ميشود

که مدتھا قبل ازظلم وزيرفرارنموده خود، سردارشمس الدين خان ميرود 
بارتباط واسکت گرانبھا، اوھرگز . ودرخدمت ارتش پارسيان قراردارد

، 1845دردسمبر. بدست کسانی نميافتد که خود را مستحق آن ميدانستند
وقتی من درمشھد بودم، امانتداربا وفای خزانه، نصرهللا بيگ باثرکولرا 

 با ديدن اينکه زمان او بآخر ميميرد؛ اومدتی مريض بوده وآصف دولت
رسيده، او را بحيث مباشرخود تعين نموده و باو درعين زمان يکھزار 

نصرهللا به مريضی افتاده و .تومان ميدھد تا با اين پول شترخريداری کند
توان ندارد فرمان را اجرا کند؛ وقتی اوميميرد، حاکم خراسان به بھانه 

داشت، تمام دارائی اورا تملک نموده اينکه متوفی پولھای او را دراختيار
اين درست است که ادعای سردار . وباين ترتيب واسکت بدست اوميافتد

شمس الدين توسط شاه پارس پشتيبانی شده واوکاکايش را دستورميدھد تا 
او را اعاده کند؛ اما آصف دولت مسئله اعاده آنرا با پرداخت چند ھزار 

فرماندھی خراسان محروم شده وبا ازآنزمان او از . تومان حل ميکند
 سال حکمرانی درآن وmيت، پسرش 13ثروت ذخيره ساخته درجريان 

سپه ساmريک دسته قدرتمند ايجاد کرده وبا پشتيبانی او، اغتشاشی بمقابل 
 مصروف 1850 تا 1847شاه پارس برپا ساخته و ارتش او را از

.نگھميدارد  
 

ان را شکنجه ميدھد، زنان ديگر درعين زمانيکه يارمحمد زن وفادارکامر
 دراختياررفقا وطرفداران خود ميگذارد؛ – درزمان حيات شاه –او را 

چون اکثريت آنھا ثروتمند وجوان بودند، شوھران جديد شان بسيارراضی 
من از يک اقدام . ميباشند، باوجوديکه اين امرخfف قوانين اسfم است
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م اگرتوسط نزديکترين وزيرمطلع شدم که بمشکل ميتوانستم باورکن
دوستانش برايم گفته نميشد که او سه يا چھاردخترشاه کامران را بھمرای 
زنان بزرگ اوبه ترکمنھا فروخته و آنھا را درمارکيتھای خيوه و بخارا 

.دوباره ديده اند  
 

پس ازاجرای دساتير وزير، او ادعای :  برگرديم به شھزاده محمد يوسف
يارمحمد خود . ازطرف وزير بخود را ميکنداجرای وعده ھای داده شده 

را آماده اجرای آن اعfم نموده ولی اعتراض ميکند که محمد يوسف فقط 
يکقسمت وظيفه خود را انجام داده وقسمت اعظم خزانه بايد دريافت گردد؛ 

اوميگويد قصد ندارد اراده خود را باساس اين دلسردی تغيردھد، اگر 
داری اش را با مرگ پسرکاکايش، شاه شھزاده برايش ثبوت قطعی وفا

محمد يوسف حاm بصورت آشکاردامی را ميبيند که  . کامران نشان دھد
وزيرميخواھد او را درآن کشانيده و متعاقبا باmی اوعداوت قتل اقاربش 
را بياندازد، باينترتيب يارمحمد ميخواھد بقيمت شھزاده، راه را بسوی 

محمد . وائی جرم شاه کشی شودقدرت مستقل صاف نموده و مانع رس
يوسف متوجه خطرات رد نمودن پيشنھادات مردی مثل يارمحمد شده و 
برای فرونشاندن نظارت او، به تقاضای يارمحمد راضی ميشود؛ ھنگام 
شام ببھانه ھواخوری به بيرون رفته وبا بدرقۀ چند خدمه به مشھد فرار 

سخاوتمند ترين شکل می ميکند، جائيکه پارسيان او را با مھربان ترين و
اوقبل ازترک ھرات، يکتعداد نامه ھا به دوستانش فرستاده ودر . پذيرند

آنھا ازکردارسياه وزيرھشدارميدھد؛ اما ھراتيان ازمدتھا قبل به استبداد 
اوعادت کرده، برايشان بيتفاوت شده وھيچ عfقۀ درطرحھای ندارند که 

سا که طرفدارشاه مشروع يکتعداد رو. بمقابل شاه کامران اتخاذ شود
بودند، تfش ميکردند درمردم اعتباری را زنده سازند که به خط شاھان 

قديم شان وصل شوند؛ اما اينھا ميتوانستند فقط يک حرکت جزئی را 
بآنھم اين اعfميه، . تحريک کند که يارمحمد بسرعت آنرا سرکوب ميکند

تظرميماند تا مساعی اورا دربرنامه ھای خاينانه اش دستپاچه ساخته ومن
اولين تدبيرمقدماتی . اش را طوری سوق دھد که چانس ناکامی آن کم باشد

، سپردن ) ميل درغرب ھرات36(اوانتقال شاه کامران به ارگ کوسان 
محافظت اوبه پسرکاکايش سردارداد خان و چند ماه پس ازآن، مرگ اين 

 ميکند اوبطور شاه معزول باثرميگساری دراين قلعه ميباشد؛ وزيرتوصيه
آزاد با شراب، الکول و ادويه محرک تامين شود باميد اينکه اينھا بتوانند 
اورا بسرعت به گوررھنمائی کنند، ھمچنان بھنگام بيھوشی ھای مستی، 
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او چيزی بگويد يا بنويسد که باعث کشف واسکت مشھور گوھرنشان 
 شاه ھرقدر اما اين اميد به دلسردی ميگرايد، چون صرفنظرازاينکه. شود

-مست باشد، ھميشه وقتی به ثروت پنھانی اواشاره ميشود بحالت خود
درآخريارمحمد توصيه ميکند بايد شکنجه شود تا . داری کامل برميگردد

پيرمرد ميگويد، . لجاجت اوازبين برود؛ اما شکنجه نيزبی ثمراست
ا اجازه دھيد به زيارت مکه بروم، وقتی به مشھد برسم، سھم بزرگی بشم"

وزير که ارزش وعده افغانھا را بخوبی ميداند، نميتواند باين ". ميفرستم
با دريافت اينکه اسيرش نميتواند مقصد اساسی اورا . وعده اعتماد کند

برآورده سازد وحتی شايد برای اومشکل ايجاد کند، درآخر فيصله ميکند 
ست؛ زمان برای اجرای برنامۀ اومطلوب ا. شاه را ازسرراه خود بردارد

گردنه ھای کابل شاھد نابودی قوتھای برتانيه بوده و قطعۀ کندھار فقط 
ميتواند درمورد امنيت خودش فکرکند، شاه شجاع زندگی اش را ازدست 

پس . داده و مرگ او طfيه دارمرگ برادرزاده اش، شاه کامران ميشود
ازيک کوشش غيرموفقانه توسط باشندگان کوسان برای آزادی اودربھار 

 اين شاه بدبخت بارديگرمورد شکنجه قرارگرفته وظالمانه لت و 1842
. کوب ميشود، درپايان مارچ، يارمحمد دستورميدھد اورا خفه سازند

سردارداد خان جfد وقتی بالشت را روی دھن پيرمرد بيچاره ميگذارد، 
اوھيچگونه مقاومتی نميکند؛ برخfف، اوشايد تا اندازۀ راضی باشد که 

. رنجھايش فرارسيده استلحظات پايان  
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  پسران شاه کامران– 32فصل 
 

پسران شاه کامران، حاجی فيروزالدين، پايان غمناک اووپسرش ملک قاسم ميرزا، شھزادگان 
افغان درپارس، برخورد روسيه وانگلند دررابطه به ھرات، يارمحمد شاه جديد ھرات، تقويه 

نھا توسط دين محمد خان، تسخيرغور توسط يارمحمد، قدرت و حمله به غور، غارت کاروا
اختfفات با کندھار، مطيع ساختن ھزاره ھای زينت، مارش بمقابل خانات يوزبيک، برگشت 
اوبه جنوب، محروميت ارتش او، تعادل بين اياmت آسيای ميانه، پشتيبانی شاه پارس ازکھندل 

مقابل خراسان، مرگ شاه پارس، اتحاد بمقابل يارمحمد، کمک يارمحمد با شاه پارس درجنگ ب
.يارمحمد با شاه پارس  

 
+ + + 

 
کشتارشاه کامران ازجملۀ پست ترين جرايم بيشمارووحشتناکی است که 

اوزياد منتظرنميماند تا اينکه مرگ . لکه آن دامنگيريارمحمد خان است
که بنيه جسمی اوبا اضافه رويھا وشکنجه ھای اوشکسته (زمامدارپيراو

اين عمل نا مردانه برای اروپائيان . بصورت طبيعی فرا رسد) دشده بو
بنظرآنھا اين . بسيارنفرت انگيزاست، درحاليکه برای افغانھا چنين نيست

؛ برای آنھا کشتن )زورحق است(عمل فقط اقدام سادۀ حقگيری است 
دشمن يک امرمعقول است؛ چنين است نحوۀ که آنھا بھمديگرميگويند، 

، قرارمعلوم اين اقدام وزيرمستوجب تقدير "ان را کشتوزير، شاه کامر"
بوده وشکوه ديگری بمقام اوافزوده است بعوض اينکه اقدامی قابل 

.سرزنش باشد  
   

: شاه بھنگام مرگ خويش ده پسردارد که نامھای ايشان قرارذيل اند
جھانگير ميرزا، سيف الملک ميرزا، سعادت ملوک ميرزا، عالمگير 

 ميرزا، جfل الدين ميرزا، اسکندرميرزا، شھاب ميرزا، احمد علی
.ميرزا، زمان ميرزا، نادرميرزا  

 
.  باثرکولرا درتھران ميميرند1846اسکندر و زمان در  

 
پسربزرگش، جھانگيرميرزا که بايد جانشين شاه کامران باشد، بخاطر 

وقتيکه اومصروف فرونشانی نا آراميھا دروmيت (اغتشاش بمقابل پدرش 
وھم بخاطراقدام ظالمانه بمقابل نماينده اش موالی خان درخاطره ) دفراه بو

اونشان ميدھد خون سدوزی دررگھايش جريان دارد، چون . ھا وجود دارد
او . مثل تمام آن خانواده شجاع ميباشد، باوجوديکه بيقراروعياش است



 459 

مدتی پس ازمحاصره ھرات توسط پارسيان، خود را درناحيه فراه حاکم 
fن نموده ويارمحمد مجبورميشود برای مطيع ساختن اوارتش مستقل اع

بفرستد؛ اوسرکوب گرديده، به ھرات آورده شده ودرنيمه آزادی بسر 
وقتی شاه کامران به کوسان انتقال ميشود، ميرزا موفق ميشود به . ميبرد

اودرتھران طوری زندگی ميکند که تمام احساس کرامت . پارس فرارکند
ه باشد؛ اودرمحلۀ پائين نگارستان زندگی ميکند که خود را ازدست داد

توسط بربرھا مسکون بوده وفقط درباره نوشيدن عرق وکشيدن ترياک 
فکرميکند، جائيکه کامf وحشی صفت شده وھنوزھم با تقاعد کوچکی 

.زندگی ميکند که شاه پارس برايش ميدھد  
 

ايل برادر پسران ديگرکامران کامf زن صفت بوده، کم وبيش با عين رذ
سيف الملک وسعادت ملوک پس ازتخريب خانه . بزرگ شان آلوده اند

ايشان اوm به ناحيه غوررفته وبعدا به زمينداورمربوط قلمروی کندھار 
عالمگيرو احمد علی درھند . نادرميرزا دربغداد مستقرميشود. ميروند

انگير، جھ(باقيمانده . پناھنده شده وذکی ترين شھزادگان اين خانواده اند
به تھران ميروند، جائيکه سه نفر ) جfل الدين، اسکندر، شھاب و زمان

ازطرف ) محمد يوسف ميرزا(شان با نان روزانه سخاوت پسرکاکايشان 
محمد يوسف ميرزا که تمايل زيادی به مستی . شاه پارس زندگی ميکنند

دارد، نسبت بايشان با ظرفيت بوده وبا عين خصوصيات پدرکfن خود 
متمايز ) جی فيروزالدين که مورد احترام وعزت ھراتيان قرارداشتحا(

 سال درھرات حکومت ميکند، مورد رضائيت 16آن شھزاده که . ميشود
پس . کامل مردم ھرات قرارداشته وبا ايشان بشيوۀ پدرانه معامله ميکند

ازاينکه توسط مصطفی خان مغلوب ميشود، به مشھد رفته ودرآنجا با 
روزی چند سربازداخل باغ خانۀ . ارسيان زندگی ميکندسخاوت حکومت پ

اوشده ومصروف چپاولگری ميشوند، وقتی بنزد آنھا رفته وبه پرخاش 
ميپردازد، سادگی لباسھايش چنان فريبنده است که آنھا فکرميکنند خدمه 
است؛ بخاطراينکه مانع رفتن اوبخانه وھشدارديگران شوند، يکی ازآنھا 

سرنوشت پسرش ملک قاسم ميرزا بدترازاو . کشداورا با ضربه خنجرمي
اين شھزاده مربوط قطعه ايست که تحت فرماندھی عباس ميرزا . ميباشد

اوبا گرفتاری تجارتی درمشھد، چند .  بمقابل ھرات مارش ميکند1833در
روزبعد ارتش را با ده خدمه دنبال نموده ودرنيمه راه بين مشھد وھرات 

 قرارميگيرد؛ دراين تصادم کشنده، اوناظر مورد حملۀ يک دسته ترکمنھا
زخم مرگباريکی ازپسرانش بوده ولحظۀ بعد گرفتار، بسته، به خيوه برده 
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اخباراين واقعه به خان . شده ودرمارکيت عمومی مثل برده فروخته ميشود
خيوه رسيده، فورا اورا خريداری نموده وعوايد يک دھکده را دراختياراو 

 در 1840ه ندارد قلمروی او را ترک کند؛ اودرميگذارد، اما ھرگزاجاز
محمد يوسف پسرملک قاسم ميرزا يکجا با يکتعداد ھراتيان، . آنجا ميميرد

ِزمينی ازآصف دولت بدست آورده ودھکده کوچک سنگبست را از 
.مخروبه اعمارميکنند که بيش ازدوصد سال درآنحال قرارداشته است  

 
واده سدوزی را بخاطراستعمال محمد علی، شاه پارس تمام اعضای خان

بمقابل ھرات پناه داده وحمايه ميکند، باميد اينکه روزی ھرات را 
تصاحب نمايد، اما جانشين او، ناصرالدين شاه که با تفرقۀ درونی سلطنت 

اما شھزادگان سدوزی : بستوه آمده، کمتربفکرتوسعه بطرف شرق است
ولتی باقی ميمانند؛ در ويک تعداد روسای افغان ھنوزدرليست متقاعدين د

حاليکه ميتوان تائيد کرد يکی ازآنھا ظرفيت mزم برای وادارساختن 
پيشگوئی نفوذيکه . افغانھا را ندارند که اورا درتخت اجداد شان بنشانند

روسيه يا انگليس شايد روزی دراين قسمت آسيا بدست آورند بسيارمھم 
نافع خويش وصل نيست، چون اين قدرتھا چنين روسای افغان را بم

ساخته، آنھا را با بزرگترين تعليم پذيری به نظرات سلطه جوئی خويش 
خم نموده و بدون درنظرداشت شايستگی، آنھا را درراس قلمروھا نصب 

مظالم يارمحمد خان بسياربزرگ است؛ اما جاه طلبی وحرص . ميکنند
آنھم اونيززياد است که باعث ھزاران رذالت باmی مردم ھرات ميشود؛ ب

آنھا با شادی ناظر رسيدن اوبه قدرت مستقل ميباشند، باميد اينکه آنھا چه 
وقت ازکامران نجات مييابند، کسانيکه مورد خفت وخواری قرارداشته و 

به . وزيرشايد ايشان را بآرامش وامنيت سوق دھد؛ آنھا دلسرد نبودند
) موزيراعظ" (وزيرصاحب کبير"مجرديکه اوقدرت را با عنوان سادۀ 

بدست آورد، با صfحيت کارنموده واصfحات زيادی بعمل ميآورد که 
درمقاربت با انگليس ياد گرفته بود چه چيزی برای خزانه خودش وھم 

برای مردمش مفيد است؛ ماليات، پوليس، گمرک ومربوطات آنھا بربنياد 
وقتی . يک قاعده تازه گذاشته شده وھمه ازاين اصfحات بھره مند ميشوند

قويا مستقرميشود از ظالم بودن اجتناب ميورزد، حتی با کسانيکه او 
اوباندازۀ کافی عاقل . مخالف اوبودند، اما با دزدان وقاتfن بيرحم ميباشد

است تا شناسائی قدرت خويش را توسط ھمسايگان تامين نموده وبا تعداد 
سرداران ھرات که تا اينزمان . زياد آنھا درفضای خوب زندگی کند

ياغی ترين را : بانی خود را باو ميفروختند، به اطاعت کامل اوميآيندپشتي
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کنارگذاشته وآنھا را با سرداران قبيله الکوزی تعويض ميکند که خودش 
متعلق بآن بوده وسرانجام باmی باجگذاران بزرگ ومردم کوچی قلمروی 

 اواين نتايج را تا اندازه زيادی ازطريق نظارت. خويش حاکم مطلق ميشود
بدست ميآورد بعوض اينکه ازشدت کارگيرد، ھيچکس جرات نداردبمقابل 

حاکميت غصب شدۀ اوجدال نموده وقدرت اوفقط با ارادۀ خودش محدود 
 تخريب شده بود، از برکت 1838شھرھرات که دراثرمحاصره . ميگردد

توزيع سخاوتمندانۀ طfھای انگيس ازبين ويرانه ھا صعود ميکند؛ يار 
ادامه داده و ) که آغازکرده بودند(ھای رفاھی انگليسھا را محمد برنامه 

او بويژه . درمانھای فوری برای نابسامانيھای مردم رويدست ميگيرد
زراعت وتجارت را تشويق کرده، ماليه سبک باmی فروش جواری و 

سايرمايحتاج زندگی وضع نموده وزندگی مردم فقيررا با استخدام ايشان 
د ميبخشد که مطابق به برنامه انجنيران انگليسی دراستحکامات شھربھبو

باmخره اوغارت وچپاول درتمام قلمروی خود را . دوباره اعمارميگردد
شيوۀ که اوبرای دستيابی باين ھدف بکارميگيرد . بررسی ومحوميسازد

چنان خوفناک است که تا امروزھرگاه ھرچيزی برحسب تصادف برروی 
د ھيچکس جرات برداشتن آنرا ندارد؛ سرک يا حتی ميدانھا افتيده باش

اولين کسيکه اين چيز را ببيند بسرعت آنرا به نزديکترين افسرپوليس 
اطfع ميدھد، وظيفه افسرپوليس است تا صاحب آنرا پيدا نمده وآنرا 

يارمحمد ). بدون اينکه مالک آن مستوجب سوالی گردد(برايش بسپارد
ارتگری ودرنده خوئی اوبدون خان حاm فوق العاده ثروتمند شده است؛ غ

اينکه خاموش شده باشد کمی فروکش کرده واوميخواھد مورد عزت و 
پس ازينکه مفاد اداره سودمند اورا احساس کرده (سپاس مردم قرارگيرد

؛ درحاليکه مfمتی ھرج ومرج قبلی را به ضعف شاه کامران می )اند
انست پيشنھادات اندازد، وانمود ميسازد که بھنگام سلطنت اوھرگزنميتو

رفاھی خود را عملی سازد، اوکوشش ميکند خاطره آن شاه بدبخت را بی 
لذا يارمحمد مصروف تحکيم قدرت خويش . ارزش ونفرت انگيزجلوه دھد

درھرات ميباشد، تعدادی ازروسای نواحی دوردست که شاه کامران را 
ين بردن فقط به نام ميشناختند اغتشاش ميکنند، اوتصميم ميگيرد بخاطرازب

او پس ازسپردن شھر به . چنين گرايشات، بطورخشنی سرکوب نمايد
پسرش سردارسيف محمد خان ويک گارنيزيون انتخابی، به ناحيه قلعه نو 
پيش ميرود که باشندگان آن ھزاره زينت اند؛ سردارکريم داد خان رئيس 

رد آنھا با احساس اينکه قدرت کافی برای مقابله با اوندارد، تصميم ميگي
تسليمی خود را به وزيرتقديم نموده وحاکميت اورا قبول نمايد، بعfوه بايد 
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َجزيۀ برک واسپ تھيه نموده ويکی ازبرادران خويش را با چندين رئيس  َ
اين حل آرام اغتشاشات درقلعه نو يار . ھزاره بحيث گروگان باو بدھد

آن محمد را قادرميسازد سfح خويش را بمقابل غورگرداند که وضع 
.باعث اضطراب زياد اوشده است  

 
اين ناحيه توسط دورئيس مستقل، سردارمصطفی وسردارابراھيم خان 

اداره ميشود که برخfف زمامدارجديد ھرات بوده وبتحريک کھندل خان 
آنھا ممکن است با پشتيبانی . باmی قلمروی ھرات حمfتی انجام ميدھند

ربرای وزيرجديد بسيار بعضی سرداران ناراض عمل کنند، اما اين خط
حتمی است، چون اوبايد توطيه ھای سيف الملک وسعادت ملوک پسران 

شاه کامران را برمf سازد که وقتی ازارگ ھرات رانده ميشوند، بنزد 
اين رئيس آنھا را بصورت گرم پذيرائی . ابراھيم خان پناھنده شده اند

 چون منطقۀ نموده واين اتحاد برای وزير بسياراضطراب آورميباشد،
غوردرھرقدم موقعيت خوبی برای ارتش مدافع تامين نموده، توسط کوه 

ھای بلند وصعب العبورقطع شده، بسيارتند بوده وبا جنگfت پوشيده شده 
است؛ دربين آنھا واديھای قشنگی وجود دارد که باشندگان آنھا را کوچيھا 

چند نفرنشسته تشکيل داده و دھکده ھا درشيبھای اين کوھھا قراردارند، 
بعfوه . دريک کمين بآسانی ميتواند مانع پيشروی يک ارتش قوی شود

اين مفادات که شھزادگان فراری را قادربه ستوه آوردن غاصب حقوق 
ايشان ساخته ودرصورت ناراحتی ميتوانند بموقعيت دشواروسھمگين 

ترعقب نشينی نمايند، چيزھای کم اھميت ترنيزعfوه ميشود؛ پسرکاکای 
طوريکه قبf گفتيم با دخترمصطفی خان سردار (زير، دين محمد خان و

دراينجا . نيزبا دسته ايشان يکجا شده است) ديگرتايمنی ازدواج کرده بود
.لحظۀ توقف نموده و گذارش مختصرحوادث آنرا ارائه ميداريم  

 
دين محمد خان پس ازاينکه ازھرات فرارميکند، بزودی اززندگی درکوه 

 ميشود، جائيکه اوتوسط قاصد ميجرراولينسون يافت شده ھای غورخسته
و پيشنھاد ميکند بايد برای نجات شاه کامران مارش کند که درارگ ھرات 

اوبعدا با استفاده ازبرگشت محمد زيھا به کندھار، . محاصره مانده است
زندگی فعال خود را ازسرميگيرد؛ زمانيکه انگليسھا آن شھر را ترک 

خان باينجا پيشروی نموده وآنرا ازصفدرجنگ ميگيرد، ميکنند و کھندل 
دين محمد درکندھارظاھرشده وخدمت خود را به پسرشاه شجاع تقديم 

شھزاده آنرا با سپاس ميپذيرد؛ در . ميکند که تحت حمايه انگليس است
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جنگی که درحوض سنگسربوقوع پيوسته وصفدرجنگ درآن شکست 
او با دوصد مرد . ھورميرساندميخورد، دين محمد با شجاعت خود را بظ

انتخابی برای دوساعت حمfت تمام ارتش کھندل خان را معطل ميسازد 
که شش ھزارنفراست؛ اما درآخربا دريافت اينکه نميتواند پايداری کند، 
بکوھھا عقب نشينی ميکند، جائيکه ھيچکس نميتواند بفکرمزاحمت او 

دد، لذا اوبه جلگه بزودی دسته کوچک اوازھمه چيزمحروم ميگر. باشد
بکوا نزديک خاشرود رفته و خود را درکمينگاھی دراطراف کوه دزد 
جابجا ميسازد، جائيکه منتظرکاروان چند ھزارشتروقاطرميماند؛ وقتی 

کاروان ميرسد تمام آنھا را غارت نموده وبا اين غارت سربازان خود را 
 غارت اودرجريان دوماه ديگرازطريق. درجريان زمستان نگھميدارد

کاروانھای بعدی، تمام امورمالی خويش را تامين نموده وبعدا بکوھھای 
غوربرميگردد، جائيکه پسرکامران را پيدا نموده وشامل سرنوشت 

.مشترکی ميشوند  
 

وقتی يارمحمد بمقابل غورمارش ميکند، با استفاده ازمھارت معمولی خود 
 که پشتيبان دين شروع به کاشتن نفاق دربين دشمنان نموده، مصطفی خان

محمد است وابراھيم که طرفدارشھزادگان ميشود، بمنازعه وجنگ کشانده 
دراين تصادم ابراھيم خان شکست خورده وباعث انقياد منطقه . ميشوند

ميشود؛ شھزادگان با ازدست دادن پشتيبانی مصطفی خان و ابراھيم به 
ار اخترخان کوھھا فرارميکنند، آنھا مجبوربه عقب نشينی به ناحيه سرد

.درزمينداورمربوط قلمروی کندھارشده وبزودی محاصره ميشوند  
 

دين محمد خان با خسته شدن اززندگی سخت درجريان دوسال، بسازشی 
راضی ميشود که چندين رئيس ميخواستند بين او و وزير برقرار گردد؛ 

اما با مfحظۀ پذيرائی سرد ازجانب يارمحمد ترسيده ودرعين شب از 
اوبا رسيدن به مشھد توسط آصف دولت با مھربانی .  فرارميکندقرارگاه

پذيرفته شده وبزودی سودمندی خويش را با شجاعت نشان ميدھد که در 
راس يکتعداد افغانھا بخاطرفرونشاندن اغتشاش قسمت جنوبی خراسان 

.فرستاده شده وپس ازاين درخدمت پارسھا باقی ميماند  
 

درسرکوب سرداران غيرمتحد غور يارمحمد پس ازاين، مشکfت کمی 
ابراھيم خان با رانده شدن ازيک موضع بموضع ديگری، درآخربه . دارد

سنگرھای مستحکم کوھھای شاmپ داmن عقب نشينی ميکند که ازاعتبار 
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نفوذ ناپذيری برخورداراست؛ اما دراينجا با قحطی مواجه شده، با صfح 
يکند؛ اما چند روزبعد، بازھم ديد تسليم شده وسوگند اطاعت به وزيرياد م

فرارنموده، به کوھھا برگشته ودرآنجا برای مدتی ازطريق غارت زندگی 
 ھزارخانواده تايمنی تحت اختيارخود دارد، يار 7اين رئيس حدود . ميکند

محمد پس ازغارت کامل منطقۀ ايشان، آنھا را به ھرات انتقال ميدھد، 
 ھا مسکون ميشوند؛ آنھا بعدا جائيکه بعضيھا درشھروباقيمانده درحومه

درچندين قطعه ارتش تنظيم شده وچون بسيارشجاع ميباشند، حاm ازجملۀ 
مصطفی خان که يارمحمد را بمقابل ابراھيم . بھترين سربازان اوميباشند

خان کمک کرده بود، وزير جان او را نجات ميدھد، اما اين يگانه دليل 
سط رئيس قبلی ازجمله مستحکم سخاوتمندی اونميباشد؛ ناحيه مسکون تو

ترين سنگردرمنطقه بوده ومشکfتيکه يارمحمد درسرکوب آن دارد، نقش 
.مصطفی را برجسته ميسازد بعوض اينکه وزيرھرات قدردان باشد  

 
وزيربا بدست آوری نتايج قناعتبخش ازاين تھاجم به پايتخت خويش بر 

 1846آغازدر. گشته ومشغول توسعه مرزھای خود بطرف شمال ميشود
اوبا ارتش خود بطرف مرغاب مارش ميکند که درسواحل اين دريا يک 
تعداد ھزاره ھای زينت تحت فرماندھی يکی از برادران کريم داد خان 

قرارگاه دارد، اما اين کوچيھا با تقرب وزير ) رئيس تمام قبيله(قلعه نوی 
ت فرارنموده، داخل قلمروی پارس شده وخود را تحت حمايه آصف دول

قرارميدھند و او دھکده کاريزدرمرزھای ھرات را دراختيارايشان قرار 
اين اقدام بخاطرکاھش نفرت يارمحمد بمقابل حاکم خراسان نمی . ميدھد
اوفراموش ننموده ودروقت ديگری اورا وادار ميسازد بخاطر : باشد

.مخالفت خويش، بھای گرانی بپردازد  
 

ی مرغوب مرغاب چريده وبعدا وزيراجازه ميدھد سواران اودرچراگاھھا
به ھرات برگردد تا درعزيمت دخترش بوبوجان بصوب کابل حاضرباشد 
که با محمد اکبرخان ازدواج نموده است، اين را نيزبخاطرداريم که قريب 

شھزاده کندھار . بود باعث تصادم بزرگی بين وزيروشھزاده کندھارشود
ه دھد، اما ھروقتيکه باين بھانه ميخواھد قلمروش را بطرف ھرات توسع

او سربازانش را بطرف مرزھای ھرات ميفرستد، محمد اکبربحيث يک 
داماد فداکار فورا با ارتش خود درغزنی حرکت مشابھی بسوی کندھار 

بآنھم يارمحمد مشتاق گرفتن انتقام ازغارتگريھای است که توسط . ميکند
ھاررا کندھاريان درجنوب قلمروش مرتکب شده ودھکده ھای مرز کند
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 بمنطقۀ غورمارش ميکند، جائيکه 1846اودراواسط . ويرانه ساخته اند
دوباره نا آرامی بوجود آمده وآنرا ترک نميکند تا وقتی نظم کامل برقرار 

تقريبا دراينوقت است که سرداراخترخان عليزی که توسط کھندل . ميشود
 شده خان مورد حمله قرارگرفته وسرکوب شده، بنزد يارمحمد پناھگزين

واوبرايش حکومت ناحيه غوررا ميدھد، جائيکه اوپس ازپراگنده شدن، 
کھندل خان از . دوباره با قبيله اش يکجا شده وھنوزھم درآنجا مستقراست

.آن ببعد جرات نميکند باmی قلمروی ھراتيان تاخت وتازکند  
 

 باثردسايس صدراعظم، شاه پارس وادارميشود آصف 1846درپايان سال 
ازحکومت خراسان محروم ساخته وعواقب آن باعث ازبين رفتن دولت را 

خانواده اش ميشود، طوريکه قبf گفتم يکی ازپسرانش شورش نموده و 
سقوط آصف دولت تا . تمام خراسان به درخواست اوجواب مثبت ميدھد

اندازه زيادی باعث تقويه يارمحمد شده وقدرت اوبطورقابل توجھی 
 سال درمخاصمت با اوقراردارد؛ اوھرگز 13وزيربرای . افزايش مييابد

برايش اجازه نميدھد فرمانروائی خود را باmی خانات کوچک يوزبيک 
واقع درشمال قلمروش توسعه دھد، اوتا آنجا پيش ميرود که حتی بطور 

بمجرديکه . آشکارمقابله ميکند وقتی اوباmی ھزاره ھای زينت حمله ميکند
 تھران حرکت کرده وديگرترسی ازاو يارمحمد ميداند آصف دولت بطرف

موجود نيست، بارديگر بمقابل کريم داد خان مارش ميکند که اطاعت او 
دراينوقت رئيس ھزاره ميخواھد بصورت آشکاربا . فقط بنام بوده است

 ھزارسواره 12ارباب خود مقابله نمايد؛ اويک دسته انتخابی متشکل از
ازه ميدھد درمنطقه بازقلعه نو بھترخويش را تجھيزنموده وبه يارمحمد اج

 9جنگ خونينی بمدت .  توپ حمله کند6 ھزارپياده و6 ھزاراسپ، 8با 
ساعت دوام ميکند، اما ھزاره ھا شکست خورده وتعداد زياد روسای ھر 

کريم داد خان که دراثر خون : دوجانب جانھای خود را ازدست ميدھند
زياد فرارکرده و ريزی زياد ازچندين زخمش ضعيف شده، با مشکfت 

.فقط با يک سواربه قلمروی پارسيان درتربت شيخ جام ميرسد  
 

 روزبتعداد ده ھزار 8يارمحمد درميدان جنگ قرارگاه ساخته ودرمدت 
خانواده ھزاره زينت را جمع آوری نموده وازمسکن بومی ايشان بآنحصۀ 

احل ھرات انتقال ميدھد که ازاوبی تا غوريان امتداد داشته وآنھا درسو
با اين کوچ اجباری تايمنيھا وھزاره ھا، قلمروی . ھريرود مسکون ميشوند

بسيارپرنفوس شده ) 1838قبل ازمحاصره (ھرات درمقايسه با نفوس آن 
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و يارمحمد مفاد ديگری بدست ميآورد که عبارت اززيرچشم داشتن ياغی 
ه و اوازاين ايماقھا عاليترين سربازان ساخت. ترين باشندگان قلمروش است

.با آميزش آنھا با افغانھا، زمينۀ خيانت ايشانرا تقريبا ناممکن ميسازد  
 

پس ازاستقرارآنھا درمنازل جديد شان وتعين پرداخت سه تومان باج برای 
ھرخيمه درسال، يارمحمد بازبميدان جنگ شتافته وبطرف ميمنه مارش 

ئيس که درآنجا دو ر) خانات کوچک مستقل واقع درشمال قلعه نو(ميکند
برادر بنامھای حکمت خان و شيرخان وجود دارد که سلطۀ اورا بدون 

وزيربعدا به خانات ثروتمند سرپل، شبرغان، اندخوی و . ترديد ميپذيرند
آقچه پيشرفته وخانھای ايشان که تا اينزمان بصورت نامی تابع اميربخارا 

وھم به يارمحمد ازآقچه، يک نماينده بآن مستقل . بودند، نيزمطيع ميشوند
خليفه مروفرستاده وبايشان اطfع ميدھد آنھا بايد بدون کمترين معطلی 
تمام بردگان ھراتی درقلمروی خويش را تسليم کنند؛ اوھمچنان اخطار 

ميدھد اگرازطرف ايشان کمترين تظاھرمسلحانه ديده شود يا درخاناتی که 
واھد مطيع ساخته شده اند، بطورمستقيم به پايتخت ھای ايشان مارش خ

باوجوديکه يارمحمد درتوسعۀ قلمروی خود چيزی برای ترسيدن . کرد
ازشاه پارس ندارد، ازنگاه سياسی mزم ميداند ازمارش بمناطق يوزبيک 
ھا اطfع داده ومطمين سازد که اين اشغاmت نميتواند سھمی درافزايش 

قدرت وشھرت اوداشته باشد، چون اواين اشغاmت را بنام اووبحيث يکی 
محمد شاه که مصروف شورش خراسان . زبندگان متواضع اوانجام ميدھدا

بوده ونميتواند آنرا سرکوب کند، مجبورا با اين اظھارات دروغين کنار 
.آمده وچيزی را تحمل ميکند که نميتواند مانع آن شود  

 
يارمحمد متعاقبا بطرف بلخ مارش ميکند، وقتی قاصدی معلومات ميآورد 

داد خان خود را درراس يکتعداد فراريان قبيله خود مبنی براينکه کريم
قرارداده که با اودرخراسان يکجا شده وتمام نواحی غوريان را مورد 

 نامه ھای ديگرنيزحاوی اخباراضطراب آور –تاخت وتازقرارداده است 
يک قلعه در (شاه پسند خان رئيس مستقل افغان وحاکم mش وجوين . است

 سرداران کندھاراست، بتحريک آنھا وبکمک که متحد) شمال جھيل رستم
بعضی کوچيھای بلوچ، کمپھا ودھکده ھای نواحی فراه وبکوا را غارت 

اين اخبارنامساعد وزيررا مجبورميسازد بسرعت بعقب بر . نموده است
اما . گشته وبا کتله سربازان خود بطرف نواحی مورد تھديد حرکت کند

 ارتش اوپيوسته بودند فرار پس ازروزپنجم مارش، يوزبيکھای که به
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کرده وخانات که دراين اواخرمطيع شده بودند، استقfل خود را اعfم 
کرده ودرعين زمان گارنيزيونی را که درآنجا باقی گذاشته بود، قتل عام 

برای تکميل سياه بختی او، سرما با چنان شدتی عمل ميکند که . ميکنند
زان وچھارپنجم اسپھايش قبل ازرسيدنش به کشک، يکقسمت بزرگ سربا

ازبين ميروند؛ تدارکات قطع شده وگرسنگی نيزبه سايرمصيبتھای ارتش 
اين مشکfت که ھمزمان رخ ميدھد بسياربزرگ است، اما . اوميافزايد

يارمحمد سه روزه مارش ازپايتخت خود فاصله دارد؛ لذا اومقدارھنگفت 
ود را ترميم پول ازمناطق مسيرعبورخويش جمع آوری نموده، فجايع خ

.نموده وازلحظه برگشت به ھرات، فعاليت ونظارت خود را ازسرگيرد  
 

اين پيروزی بمقابل يوزبيکھا بطورطبيعی حسادت پارسھا، روسای مستقل 
وھمسايگانی که ازنفوذ وقدرت اوميترسيدند را برانگيخته و بمقابل اويک 

د را با جبھه ايجاد ميکنند؛ کندھاربا اطاعت ازاشاره ھای پارس، خو
روسای بخارا، خلم و بلخ متحد ميسازد تا برنامه ھای اوومتحدش امير 

دشمنی متقابل اين اياmت نتيجۀ ناگزير موقعيت ھای . کابل را مقابله کند
خاص آنھا بوده واين اوضاع مانع اتحاد قلمروھای افغانھا درسلطنت واحد 

حمله کنند، اگرکابل وھرات به کندھار. برای ساليان متمادی شده است
اقدامی درشمال توسط بلخ وخلم به پشتيبانی آن قلمرو صورت ميگيرد؛ 

اگراياmت مرکزی باmی خلم يا بلخ حمله کنند، کندھاروپارس بطرفداری 
ھرات وکابل .  تعادل قدرت درآسيای ميانه–تعادل برقرارشده اقدام ميکنند 

حادھا بسيارموقتی برای مدتی ھمديگررا کمک ميکنند؛ اما بايد گفت اين ات
مدت کوتاھی قبل ازتھاجم يارمحمد به شمال، اوھشدارميشود . ومتغيراست

که رابطه نيمه دوستانه اوبا کابل با مرگ دامادش اکبرخان ازبين خواھد 
رفت؛ اما چون بيوه اوبوبوجان که بعدا خانم غfم حيدرخان، پسرديگر 

 وزيرکابل موفق دوست محمد خان ميشود واونيزدرمقام محمد اکبربحيث
ميشود، اين تشويشھا بتدريج ازبين ميرود، وقتی اوبه جنوب مارش ميکند 

جوين را سرکوب کند، داماد جديدش چنان کندھار -تا شورش رئيس mش
چون وزيربا تجربه طوmنی می . را ميترساند که يارمحمد مطمين ميشود

ه واندکترين داند که روابط خانوادگی درچشم افغانھا بسيارکم ارزش بود
تضاد منافع تمام آنرا خنثی ميسازد؛ لذا اوتfش ميکند با نگھداری دوستی 

روسای کابل، پشتيبانی پارس را نيزتامين کند که تا اينزمان نسبت باو 
اوبخاطرتامين اھداف خود، درمرحله اول به سربازان . دشمنانه بوده است

ودرراس آن شاه کمک ميکند که مصروف سرکوب شورش خراسان بوده 
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پسران آصف دولت قراردارند؛ او با اين عملکرد ميخواھد نفرتی را کم 
اتحاد با پارس ثبوت . سازد که بمقابل اعضای خانواده اواحساس ميشود

تازۀ برای دوربينی سياست وزيرميباشد، اما اعfميه دوستانه تاثيربسيار 
 داشته و کمی باmی محمد شاه دارد، زيرا اوازعمق قلبش احساس نفرت

.درجستجوی فرصتی است تا اين احساس خود را نشان دھد  
 

 قاصدی ازطرف شھزاده حمزه ميرزا ستاد فرماندھی 1846 اگست 6در
يکی ازاين نامه ھا . نيروھای پارسی درخراسان دونامه به شاه ميآورد

ازجانب کھندل خان است که خود را بندۀ فروتن شاه پارس اعfم نموده 
 ھزارمرد بمقابل ھرات مارش 15ضا ميکند اجازه دھد با وازشھنشاه تقا

برای مدت طوmنی، "سردارنوشته است، . نموده وآنشھررا تسخيرکند
مردان بزرگ آنشھربطورمتواترازمن ميخواھند تا با ايشان درپايان دادن 
به مظالم وزيريارمحمد خان کمک کنم؛ اما من اين تھاجم را بدون اجازه 

نامۀ ديگرازيارمحمد است که اونيزخود را ". ھم کردعاليجناب شما نخوا
با عين جمfت وفادارخوانده وخواستارکمک شاه بمقابل نمايشات دشمنانه 

اوبا قضاوت سليم مينويسد موقعيت انگليسھا در . ھمسايه کندھارش ميشود
نزديکی ساحل راست اندوس دردادور نزديک معبربوmن، فاصله بسيار 

 وھروقتيکه خواسته باشند ميتوانند نفوذ بسيارقوی کوتاھی ازکندھاربوده
باmی برخورد سياسی کھندل خان داشته و او ھيچ وسيلۀ برای رھائی 

خود ازآن ندارد؛ ھمچنان بارتباط نقشه ھای شھزاده کندھارباmی ھرات 
ميگويد که شاه پارس درمخالفت مستقيم با منافع خود عمل خواھد کرد، 

وانند توسط اودرھرلحظۀ که بخواھند داخل پارس چون انگليسھا بعدا ميت
محمد شاه ميداند که وزيرحقيقت را گفته است، چون تجارب . شوند

طوmنی باثبات رسانيده که با نگھداشت سه قلمرودرافغانستان وحمايه از 
استقfل روسای کوچکتر، حکومت او ميتواند تفوق بمراتب بزرگتررا 

ه آنھا را تحت سلطنت واحد متحد سازد؛ باmی آنھا نگھدارد نسبت باينک
باينترتيب اوميتواند داخل منازعات آنھا شده و آنھا را ازطريق يکديگر 

اما ناسازگاری با يارمحمد برتمام مfحظات ديگر . پيوسته کنترول نمايد
غلبه نموده واوتصميم به پشتيبانی کھندل خان ميگيرد، اما مرگ نابھنگام 

 اقدامات پايان داده واجرای فرمانھای فرستاده به  سپتمبربعدی باين4اودر
وقتی شاه پارس اين . ارتش اوبطرفداری شھزاده کندھارتوقف ميشود

تصميم غيرعاقfنه را اتخاذ ميکند، وزيردرمشھد بوده ومصروف کمک 
ارتش افغان . به شھزاده حمزه ميرزا است که ميخواھد آنرا محاصره کند
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 ھزارنفرنميتواند 8ی نشان ميدھد، اما شجاعت بينظيری درحمfت پياپ
چيزی بمقابل شھری انجام دھد که باشندگان آن يک سده قبل و برای دو 

 ھزارافغان تحت فرماندھی احمدشاه سدوزی 60سال متواتر بمقابل 
وقتی اخبار . مقاومت نموده وباmخره اومجبورميشود محاصره را بردارد

 پارسی بيروحيه شده، دوقطعۀ مرگ محمد شاه به مشھد ميرسد، سربازان
که ارگ را دراشغال داشتند آنرا تخليه نموده وبه ارتش محاصره کننده می 
پيوندند که مواجه به حمfت روزانه و گرسنگی اند، بزودی تدارکات آنھا 

تمام شده و چارۀ ديگری ندارند بجزاينکه به قلمروی ھرات عقب نشينی 
ميرزا را با بزرگترين مھمان نوازی کنند، جائيکه يارمحمد شھزاده حمزه 

پذيرفته وسربازان اورا برای چندين ماه نگھميدارد؛ وقتی فرمانده آنھا به 
 قلمروھرات را ترک نموده و 1849تھران فراخوانده ميشود، آنھا درآغاز

شھزاده چھارعدد توپ را به وزيرھديه ميدھد، بپاس قدردانی ازمعاملۀ که 
.فته بودبا او و سربازانش صورت گر  

 
اودر . ناصرالدين جانشين محمد شاه سياست متفاوتی با پدرش اختيارميکند

 يک شمشيرمزين با جواھرات وعاليترين تزئينات به يارمحمد 1849نيمه 
ميفرستد با نامۀ که درآن گفته شده اووزيررا وفادارترين متحد خويش می 

 يک 1850دربھاريارمحمد درارائه اعترافات بدوستی تاخيرننموده و. داند
فيل عظيم الجثه به اربابش تحفه ميدھد که اغلبا درکوچه ھای تھران 

درحقيقت، بھترين تفاھم بين ناصرالدين شاه و يارمحمد : گردش ميکند
کسانيکه وزيررا ميشناختند دراين ھمدرديھای نمايشی با . وجود دارد

ين اند او پارس ھيچ چيزی نميديدند بجزازقابليت او، اما آنھا ھنوزمتيق
ھرگزپشتيبانی خويش را چنان کامل نميدھد تا پارسيان قادرشوند بطور 

اين شورش چانس خوبی برای . موثرشورش خراسان را سرکوب سازند
يارمحمد است؛ اوحاm بتمام روسای کوچک دراطراف قلمروش قانون 

ارسال نموده وآنقدرھوشياراست که نميخواھد ببيند آرامش خراسان حادثۀ 
 اوبطورمخفی آتش را تغذيه ميکند، اما وانمود – آوری برای اوباشد زيان

.ميسازد که تfش دارد آنرا با يک پياله آب خاموش سازد  
 

کندھارنسبت به ھميشه، کمترين چانس برای اخذ پشتيبانی پارس دارد؛ 
، توجه کھندل خان واميرکابل عمدتا توسعه قلمروی )1850(دراينوقت 

مرز . يکھا ومتعاقبا نزديک شدن به افغانستان استانگليسھا درمناطق س
بامتداد تمام مسيرقابل کشتيرانی (ھای فعلی شمالغرب آنھا اندوس است
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. ؛ آنرا دردونقطۀ پشاوردرشمال وشکارپوردرجنوب عبورکرده اند)آن
ھند -اينھا پايگاھھای فرماندھی معبراين دريا بوده وبحکومت انگليسی

 – باmی سياست روسای کندھاروکابل ميدھدقدرت تحميل بزرگترين نفوذ
شايد اروپا متاسف نباشد ازاينکه باين اشغالھا اجازه داده وبرتانيه بزرگ 

. وروسيه ابرقدرت اين سياره شده اند  
 

                                          پايان
 
 


