رواﯾﺖ دﺳﺖ اول از دوران ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﺎ اﻣﺎن ﷲ
)داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ(
ﺳﺮطﺒﯿﺐ و ﻣﻨﺸﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن و اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻟﺞ اﺳﻼﻣﯿﮫ
ﻻھﻮر ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﺨﺼﯽ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎن ﷲ
ﺧﺎن و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺑﺮﮔﺮدان :ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر دﮐﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻟﻌﻞ زاد
ﻟﻨﺪن ،دﺳﻤﺒﺮ ٢٠٢٠

ﻓﮭﺮﺳﺖ
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ ٣ .........................................................................................
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ]ﻣﻮﻟﻒ[ ٨ .......................................................................................
دﯾﺒﺎﭼﮫ – ﭼﺮا ھﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﺪ؟ ١٠ ............................................
ﻓﺼﻞ اول – اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ١۶ ............................................................
ﻓﺼﻞ دوم – اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ١٩ ..................................................................
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ۴٣ .....................................................................
ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم – اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ۵۶ .................................................

2

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﺟﻼﻟﭙﻮری ) (١٩۴٣ – ١٨۶۴ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺻﻼح طﻠﺐ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻌﺎل در اواﯾﻞ ﺳﺪه  ٢٠در درﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد .او ﺳﺮطﺒﯿﺐ دﻓﺘﺮ
طﺒﯽ و ﻣﻨﺸﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن و اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ﺑﻮد.
اﺛﺮ داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ زﯾﺮ ﻧﺎم »ﻣﺮوری ﺑﺮ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی« ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی ﻧﻮﺷﺘﮫ و در ﺳﺎل  ١٩٢١در ﻻھﻮر ﻧﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻮﻻت
ﺟﯿﻮﭘﺎﻟﯿﺘﯿﮏ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی را ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ،اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ در روﺳﯿﮫ
و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در  ١٩١٩ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،رھﺒﺮان ھﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﯿﻮﭘﺎﻟﯿﺘﯿﮏ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ درک ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺛﺮ او ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ،دﯾﺒﺎﭼﮫ و  ١٢ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﭼﮭﺎر ﻓﺼﻞ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
و ﺣﺎﮐﻤﺎن آن اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺸﺮوی روﺳﯿﮫ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی« اﺳﺖ و
ﭼﮭﺎر ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﺰم روﺳﯿﮫ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻓﺼﻞ ھﺎی  ١٠ﺗﺎ ١٢
ﺑﮫ »ھﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﮭﺎن« و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در ﺑﯿﻦ روﺳﯿﮫ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﮫ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ در ﺟﻼﻟﭙﻮر ﺟﺘﺎن ﮔﺠﺮات زاده ﺷﺪ .آﻣﻮزش ھﺎی
اوﻟﯿﮫ را در ﺟﻼﻟﭙﻮر و ﻋﺎﻟﯽ را در  ١٨٨٣در ﮐﺎﻟﺞ دوﻟﺘﯽ ﻻھﻮر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .در ١٨٨۵
ﺑﺮای دوره ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﮫ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﻣﺸﮭﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را در  ١٨٩٠ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﯿﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ او را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
او اﯾﻦ دﻋﻮت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرازات ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .او ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻮش و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
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ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ اﻣﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻠﮑﮫ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
ﮔﺮم اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺳﺮود:
ﮐﻨﺎر آب درﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺪم

ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮا ﺑﺴﺘﺎن رﺳﯿﺪم

زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺪﯾﻢ در وی

زھﺮ ﻧﻐﻤﮫ ﺳﺮاﯾﯿﺪﯾﻢ در وی

ز ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻧﻮای ﻣﺎ ﻏﺮﯾﺒﺎن

ﺑﺴﯽ ﻣﺴﺮور ﺷﺪ دارای ﺑﺴﺘﺎن

ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺪر آﻣﺪ ﺑﺎﻣﺪادی

ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد اﯾﻦ ﺧﻄﺎﺑﯽ

ﮐﮫ ای ﻣﯿﻨﺎی ﺧﻮش ﺧﻮان و ﺧﻮش اﻟﺤﺎن

ﺻﺪاﯾﺖ ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺳﺎزد دل و ﺟﺎن

ﻧﻮاﯾﺖ ﻏﻨﭽﮫ ای دل ﻣﯽ ﮐﺸﺎﯾﺪ

ز دل ﺻﺒﺮ و ز ﺟﺎن ھﻮﺷﻢ رﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺨﻮاھﻢ ﮐﺎﻧﺪرﯾﻦ ﮔﻠﺰار ﺑﺎﺷﯽ

ﺑﮫ دﯾﮕﺮ طﺎﯾﺮاﻧﻢ ﯾﺎر ﺑﺎﺷﯽ

ﺑﮫ ﻣﮭﺮ و ﻟﻄﻒ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎﻣﻮز

ﻧﻮای ﺟﺎن ﻓﺰا و ﺧﺎطﺮ اﻓﺮوز

درﯾﻦ ﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮا آزاد ھﺴﺘﯽ

ﺑﮫ ﺧﯿﻞ طﺎﯾﺮان اﺳﺘﺎد ھﺴﺘﯽ

ﺗﺮا ﭘﺎﺑﻨﺪی ای ﺗﺎر و ﻗﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﮫ ﭘﺮوازت ﻣﺰاﺣﻢ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ

وﻗﺘﯽ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در  ١٨٩۵ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ دﻋﻮت ﻣﻠﮑﮫ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﻨﺪن
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺳﺮدار ﻧﺼﺮﷲ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد و داﮐﺘﺮﻏﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎن او ﺑﺎ ﻣﻠﮑﮫ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ
ﺑﻮد .او در زﻣﺎن اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن و در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد )و ﺳﺎﯾﺮ آﻣﻮزﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
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ھﻨﺪی( ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻣﺪرن را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺒﯿﺒﯿﮫ در
 ١٩٠٣ﺑﻮد .او در  ١٩٠۴ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻟﺞ اﺳﻼﻣﯿﮫ ﻻھﻮر ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ او را در ﭘﺎﯾﺎن
 ١٩٠۶دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .او ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ
و در راه ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﻤﻮی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .اﻣﺎ
در ﺳﺎل  ١٩٠٩ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﻮطﯿﮫ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﻓﺪاﯾﯿﺎن
»ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺮی ﻣﻠﯽ« ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ )ﻣﻮﻟﻮی ﻧﺠﻒ ﻋﻠﯽ و ﻣﻮﻟﻮی ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺮاغ( و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺮوده از او )ﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او( ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﺎب ﭘﺮواز ﻧﺪارم ،ﺑﮫ ﻣﻦ اﻣﺪاد ﮐﻨﯿﺪ

دوﺳﺘﺎن! ﮔﻮش ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺎﻟﮫ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﮫ ﻧﻤﻮدم ﮐﮫ ﻣﺮا در ﻗﻔﺲ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ

ﻗﺪﻣﯽ رﻧﺠﮫ ﺳﻮی ﻣﻨﺰل ﺻﯿﺎد ﮐﻨﯿﺪ

زو ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺮﻏﺎن ﭼﻤﻦ

ﻟﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬر از آن ﺳﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ

ﺣﻠﻘﮫ ای دام ﺑﻮد ،ﺣﻠﻘﮫ ای دروازه او

دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺟﻤﻊ در آن ﮐﻮﭼﮫ ﺑﯿﺪاد ﮐﻨﯿﺪ

ﮔﺮ ﻧﯿﺎورد دﻟﯿﻞ ﻗﻔﺲ و داﻣﻢ را

روی در ﮔﻠﮑﺪه ﺑﺎ ﺑﻠﺒﻞ آزاد ﮐﻨﯿﺪ

داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ و ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﻣﯿﺮاﻣﺎن ﷲ در  ١٩١٩آزاد
ﺷﺪ ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﺨﺼﯽ )ﻣﺸﺎور( اﻣﺎن ﷲ ،ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاری و ھﯿﺌﺖ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺻﻠﺢ راوﻟﭙﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪ.

ھﯿﯿﺖ ﺻﻠﺢ راوﻟﭙﻨﺪی ﭘﯿﺶ از اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎھﺪه ﺻﻠﺢ
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داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ در ﭘﺎﯾﺎن  ١٩١٩ﯾﺎ اواﯾﻞ  ١٩٢٠دوﺑﺎره ﺑﮫ ھﻨﺪ رﻓﺖ و ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﭘﺮداﺧﺖ .او ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در  ١٩٣۶ﻧﻮﺷﺖ؛
اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادرزاده اش در  ١٩٨٩ﺑﮫ ﻧﺸﺮ رﺳﯿﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ھﯿﭻ اﺛﺮ دﺳﺖ اول و ﺑﯽ طﺮف از دوران اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ در
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﺎج اﻟﺘﻮارﯾﺦ و ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﮐﮫ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ درﺑﺎر ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه
اﻧﺪ( ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺼﻞ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮﮔﺮدان و زﯾﺮ ﻧﺎم »رواﯾﺖ
دﺳﺖ اول از دوران ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﺎ اﻣﺎن ﷲ« ﻧﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮدان
ﮐﺘﺎب دﻟﭽﺴﺐ »ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﯿﺪ اﻓﺘﺨﺎراﻟﺪﯾﻦ «١٩١٠ ،ﮐﮫ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺑﮫ ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻧﺪم ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ دوران ﺗﺎرﯾﮏ و ﺳﯿﺎه آن ﺳﺎل ھﺎ ﺑﯿﻨﺪازد )ﮐﮫ ﺑﺎ
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ﮔﺰارش ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران درﺑﺎری و ﺳﺮﮐﺎری دوران ظﺎھﺮﺷﺎه ﻓﺮق دارد( .ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺜﺎل
داﮐﺘﺮ ﻏﻨﯽ رواﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﮭﻤﺎن ﻧﻮازی اﻓﻐﺎن ھﺎ )ﻓﺼﻞ اول( ،اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)ﻓﺼﻞ دوم( ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺮی ﻣﻠﯽ و اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺟﻮان )ﻓﺼﻞ ﺳﻮم( ،ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن
اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ،ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن اﻣﯿﺮاﻣﺎن ﷲ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ
)ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم( دارد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﻧﮭﺎﯾﺖ دﻟﭽﺴﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
داﮐﺘﺮﻏﻨﯽ رواﯾﺖ دﻟﭽﺴﺒﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻮﺳﻂ او دارد .او ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺸﻮر در
اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﺮز« ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ( .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را ﺧﻮد اﻣﯿﺮ ﻧﯿﺰ اظﮭﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺻﻔﺤﮫ  ٣۴دﯾﺪه ﺷﻮد( .اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ  ١۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﯿﺪ؛
ﮐﻠﮫ ﻣﻨﺎرھﺎ ﺳﺎﺧﺖ؛ ﺗﻤﺎم ﺧﺎن ھﺎ و ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﺎ زور ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺳﺮﻧﯿﺰه
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد؛ ﺗﻔﺮﯾﻖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ »اﻓﻐﺎﻧﯿﺰم« )ص  (٣٩و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺳﺎزی
ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ »اﻓﻐﺎن« در ﺷﻤﺎل )ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن( ،ھﺰاره ﺟﺎت ،ﻧﻮرﺳﺘﺎن )ﮐﺎﻓﺮﺳﺘﺎن( و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎطﻖ
)ص  (٣٨ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺸﻮری ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ
وﺟﻮد آﻣﺪ )ﮐﮫ ﻣﺮزھﺎی آن در زﻣﺎن اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و اﺳﻘﻼل آن در زﻣﺎن
اﻣﯿﺮاﻣﺎن ﷲ اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ(!
ﻟﻌﻞ زاد
ﻟﻨﺪن ١٣ ،دﺳﻤﺒﺮ ٢٠٢٠
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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ]ﻣﻮﻟﻒ[
وﻗﺘﯽ در ﻣﺎرچ  ١٩٠٩ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺖ ﺳﯿﺎه در ﻗﻠﻌﮫ ارگ )ﮐﺎﺑﻞ( زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪم ،دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ راﺣﺖ
و آﺳﻮدﮔﯽ ﺗﺮک ﮐﺮدم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در اﭘﺮﯾﻞ  ١٩١٩از زﻧﺪان ارگ وارد ﺟﮭﺎن آزاد ﺷﺪم،
آن را آﺷﻔﺘﮫ و درھﻤﮫ ﺟﺎ اﻧﻘﻼب دﯾﺪم :اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ روﺳﯿﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ در اروﭘﺎ ھﻤﺮاه ﺑﻮد .اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻨﺪ در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل ﺑﻮد .ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزھﻢ آرزو دارد ﮐﮫ آزاد ﺷﻮد .اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﺎ ﯾﻮغ ﻻﺗﯿﻦ را دور اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ھﺴﭙﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮاﺳﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ،ﯾﻮﻧﺎن ﺧﻮد را از ﺗﺮﮐﯿﮫ آزاد ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزات طﺒﯿﻌﯽ
و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﻠﺖ ﻣﺒﺎرز ﻣﯿﺮﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ھﻨﺪی ھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺮاز ھﻤﺪﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻣﺮدم ھﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎور دارم ﮐﮫ
اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻤﺪی و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﺠﺎد ﺳﻮئ ﺗﻔﺎھﻢ ﺟﺮم اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺳﻮئ ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﮭﻦ را ﻣﯽ
ﮔﺴﻠﺪ و دوﺳﺖ را دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﭼﺮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،روﺳﯿﮫ ﺷﻮروی ﯾﺎ ھﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی
ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﺪردی ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ھﻤﺪردی آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻋﻼﻗﮫ ﺷﺨﺼﯽ )ﻣﻨﺎﻓﻊ-ﺧﻮدی( آﻧﮭﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﻏﯿﺮﺧﻮدﺧﻮاھﺎﻧﮫ و اﻧﺴﺎﻧﯽ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ھﻤﺪردی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﻠﯽ ،ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه؟
ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ﺑﻮده ام و ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ام ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻨﺪ
اﯾﻦ ھﻤﺪردی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﮭﻤﯿﺪه و اﻏﺮاق ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ
آرای »ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻋﻮام« ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮئ ﺗﻔﺎھﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺮس ﻣﻦ از ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و »از دﺳﺖ دادن ھﻨﺪ« ،دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .ای ﮐﺎش ﻣﺎ ﺟﺪی ﺗﺮ ،ژرف ﺗﺮ ،آرام ﺗﺮ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎزی
را ﻧﺒﺎزﯾﻢ.
ﻣﺘﻔﮑﺮان اﻓﺮاطﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮا ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ھﻨﺪی ﺣﻖ دارم ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﻣﺮا ﻧﺎﺷﻨﯿﺪه ﻣﺤﮑﻮم ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﺮادران ھﻨﺪی ﺧﻮد اطﻤﯿﻨﺎن
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ﻣﯽ دھﻢ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺣﺴﺎس ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ در آﯾﻨﺪه ھﻨﺪ ﻣﺮا وادار ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﻧﮑﺮده و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﻦ از ﺑﻠﺸﻮﯾﺰم ﯾﺎ ﭘﻮﭼﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ھﻨﺪی ھﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﺻﻼ اﻏﺮاق
آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ادﻋﺎی ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را دارم و اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد .ﺑﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ و آن ھﻢ در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ دادﮔﺎه ﺗﺤﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ از ﻗﻠﺐ ﻣﻦ دور اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮم ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮھﻮن ﺧﻮاھﻢ
ﺑﻮد.
م .ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ
ﺟﻼﻟﭙﻮر ﺟﺘﺎن ،ﮔﺠﺮات )ﭘﻨﺠﺎب(
ﻣﯽ ١٩٢١
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دﯾﺒﺎﭼﮫ – ﭼﺮا ھﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﺪ؟
در ﭘﺎﯾﺎن دھﮫ آﺧﺮ ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮدم ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺘﻢ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ و دردﻧﺎک در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﺑﺎﺷﻢ ،وﻗﺘﯽ ﭘﺲ از اﺻﺮار زﯾﺎد روزی را ﺑﺮای
وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ھﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ ھﻨﺪﯾﺎن ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻋﻀﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ واﻗﻌﺎ در ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  ٣٠٠ﻣﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪ – ﻣﻠﯿﻮن ھﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ روز و ﺷﺐ ﻋﺮق ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺰاﻧﮫ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ را ﺑﭙﻨﺪاﻧﻨﺪ؛ ﮐﺎر آن
ھﺎ ھﻨﺪ را ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮھﺮ در ﺗﺎج ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺧﻮن آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ارﺗﺶ
ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ در ﺧﺎرج ھﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی ھﺎ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ :اﻣﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺮدم ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
اﻣﻮر ھﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد .در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﺪه ،ﻋﻼﻗﮫ زﯾﺎدﺗﺮی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎر زﯾﺎد
ھﻨﺪﯾﺎن اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،راﻧﺠﯽ در
ﻣﺠﻠﺲ ﻻرد ھﺎ ﺑﺎزی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮد و ھﻨﺪ از ھﺰﯾﻨﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﮫ ارﺗﺶ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ و
ﭘﯿﺮوزی آن در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮد.
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﯿﻤﮫ اول ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد و زﯾﺮ ﭘﺎی اروﭘﺎﯾﯿﺎن
ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ داﺧﻞ آن ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ در
ﺗﻼش رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﮐﻮھﮭﺎی ھﯿﻤﺎﻟﯿﺎ و دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ
ھﻨﺪوﮐﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد؛ ﺗﻤﺪن
ھﺎی ﮐﮭﻦ ،آن ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺑﺮف ھﺎی ﺑﯽ رﺣﻢ و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽ رﺣﻢ ﺗﺮ آﻧﮭﺎ رھﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﺒﺎرزات وﯾﺮاﻧﮕﺮاﻧﮫ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و اﻓﺘﯿﺪﻧﺪ .در ﻧﯿﻤﮫ دوم ﺳﺪه ١٩
ﺗﻼش ھﺎی اﺟﺒﺎری ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰھﺎی در ﺑﺎره آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﻧﻔﻮذ روﺳﯿﮫ در آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺗﺮس ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﮫ ای
را در اذھﺎن ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ درک ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺒﺢ ﺧﺮس ﺑﺰرگ
ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎ آھﺴﺘﮕﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮوی در آن ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﺧﺮس ﻗﺪم ﺑﮫ ﻗﺪم ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﮫ و ﺗﺎ
ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﺨﺎرا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻮﻏﺎی دﯾﭙﻠﻮﻣﺎت ھﺎی آن در
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وﯾﺴﺖ ﻣﻨﺴﺘﺮ و ﮐﻠﮑﺘﮫ ﺷﺪ و آﻧﮭﺎ در  ٧٣ – ١٨٧٢ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ/ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻧﻔﻮذ از آن ﺟﺎﻧﺐ را ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻨﺪوﮐﺶ ،ﮐﻮﯾﻦ ﻟﻮن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت
ﭘﺎﻣﯿﺮات »ﺑﺎم دﻧﯿﺎ«  -ﮐﮫ در ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻗﺮار دارد – ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺪ ﻗﻮی و ﻣﻄﻤﯿﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﮭﺎﺟﻢ ھﺎی ﺧﺮس را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺷﯿﺮ ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ )در ﺣﻮاﻟﯽ  (١٨٩۶ﻣﻘﺎﻟﮫ ُﺳﺮ ھﻨﺮی راوﻟﯿﻨﺴﻦ »اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﯿﮫ در ﺷﺮق« ﺗﻮﺟﮫ
ﻣﺮدم ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ را ﺑﮫ »اﺣﺴﺎس زﻧﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎ و ﺧﻄﺮھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ در
ھﻨﺪ« ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺖ ،آﻗﺎی ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﻼک از دﻓﺘﺮ ھﻨﺪ ﻟﻨﺪن در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧﻮد» ،ﻗﺪرت
ھﺎی دﺷﻤﻦ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی« ﻧﻮﺷﺖ» ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺎد دور از وﯾﺴﺖ ﻣﻨﺴﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﯿﻤﻠﮫ ﺑﻮد
و ھﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻮد .اﮔﺮ در ﻣﻮرد ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ
ﻣﺠﺎور آن ﮐﻢ ﺗﺮ روﺷﻦ ﺑﻮد«.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﺗﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ھﻨﺪ آﮔﺎھﯽ ﺑﮭﺘﺮی
ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺼﺪی ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ در ھﻨﺪ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ؛ ﺣﺎل ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد.
ﺣﺎل ﮐﮫ ﺗﻨﺶ در ﺑﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ وﺟﻮد دارد ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ اطﻼع ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و درﺑﺎر ﮐﺎﺑﻞ و ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ در ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻤﯽ در ﺑﺎره اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی روﺷﻨﯽ ﺑﯿﻨﺪازم ﮐﮫ در
ﮐﺎﺑﻞ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﺸﺎھﺪه آن ﺑﻮدم.
ﻣﻨﺎﻓﻊ ھﻨﺪ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ظﺎھﺮا دوﺟﺎﻧﺒﮫ اﺳﺖ .در ﯾﮏ طﺮف ،ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی ﮐﮫ ﻋﻤﯿﻖ و
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻮھﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﻣﮭﺮﺑﺎن ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﮐﮫ وﻓﺎداری او ﺑﮫ ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﻮداﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﮕﺎه ھﺎی دزداﻧﮫ او ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ھﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
زن ﭘﯿﺮ ﮐﮫ ازدواج ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده و ﺷﻮھﺮان زﯾﺎدی را ﺗﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم
ﺑﺎور ﺧﻮد ﺑﮫ اﺻﺎﻟﺖ آﻏﻮش ھﺎی ﮔﺮم ﺷﻮھﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﺼﻮرت طﺒﯿﻌﯽ،
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از رﻓﺎه ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارد .او ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻮه
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ﺑﺎﺷﺪ و »ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻨﺪ« ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ او ﺑﺎور دارد ﻣﺤﺘﺎطﺎﻧﮫ از او ﻧﮕﮭﺪاری
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻨﺪ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ ،از ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻗﺎھﺎ ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ آﻗﺎی ﺟﺪﯾﺪی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
او ﺑﺎ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﮫ اطﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ھﯿﭻ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ در ﺑﺎﻻی
ﺳﯿﻨﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ در ﺑﯿﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎل ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﮫ ھﺎی ﺑﺮﻓﯽ ھﯿﻤﺎﻟﯿﺎ از او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺮس و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺗﻤﺎﺷﺎ دارد .ﺗﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮ او از ﻏﺮب و ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺐ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﮭﻦ او اﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻧﮭﻢ او ﺑﮫ ﺟﺎﭘﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻮي ظﻦ دارد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﻣﺪﻋﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او ﺑﻄﻮر طﺒﯿﻌﯽ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮔﺮان در ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ؛ و ﭼﮫ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﺰ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و روﺳﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﯾﮑﺠﺎﯾﯽ؟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ای در ﺳﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .او زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺴﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﺰاﻧﮫ ای ﭘﺮ و ارﺗﺶ
ﮐﺎرآﻣﺪ ،آﻣﻮزش دﯾﺪه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﺠﮭﺰ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد داﺷﺘﮫ و ﺣﺪاﻗﻞ ھﺮ
ﯾﮏ از ﭘﻨﺞ ﻣﺮد ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ﺧﻮد
اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ.
روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺧﻮد را دوﭼﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺳﺎزد .ﻟﺬا
اﮔﺮ او ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺎن ھﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﮑﺎری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻗﻮی ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ھﻨﺪ از آن ﺟﮭﺖ ﭼﻘﺪر واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،در ھﻨﺪ و ﺑﯿﺮون از ھﻨﺪ .در ھﻨﺪ ،ﺑﺎزھﻢ
دو ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ – ﯾﮑﯽ ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ و ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ
و دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ
ﺣﺘﯽ ھﻤﺪردی ھﺸﯿﺎراﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺑﺎور آﻧﮭﺎ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ﺧﻮد ﺷﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻦ دردﻧﺎک اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺧﻠﯿﺞ ھﻤﯿﺸﮫ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش در ﺑﯿﻦ اذھﺎن ھﻨﺪ و ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ .ﭼﺮا اﯾﻦ
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ﻓﺎﺻﻠﮫ وﺟﻮد دارد و ﭼﺮا ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮕﺬار ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت و ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن آن
را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﻣﺮدم ھﻨﺪ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ھﻮﺷﯿﺎر ﺷﺪه و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﺷﻐﺎل ھﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ھﻨﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﺰرگ ﺷﺪن اداره ﮐﻤﭙﻨﯽ ،ﺑﮫ ﺗﺎج
و ﺗﺨﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺳﭙﺮد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ای ﺑﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﮕﯿﺰه دﯾﮕﺮی ﺟﺰ روﻧﻖ ﻣﻠﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﻧﺪارد.
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﮫ ﻧﮕﺮﺷﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد،
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ھﻨﺪ را در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد دارم ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از اﯾﻦ اظﮭﺎر
ﻧﻈﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺑﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﻣﺜﻼ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ
اﻧﮕﻠﯿﺲ-اﻓﻐﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ھﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از دوﺑﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
»درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ھﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد« .اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻋﻼن
ﺷﻮد ،ھﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮫ در ﺟﻨﮓ ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﯿﻨﺎ در اﻓﺮاد ،ﭘﻮل و ﻣﻮاد ﻣﯽ
ﺑﺎزد؛ زﯾﺮا اﻓﺰود ﺑﺮ ﺿﺮرھﺎی ﻋﺎدی ﮐﮫ ھﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺑﻄﻮر طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل دارد ،ھﻨﺪ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﯿﮫ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮو ﺷﻮد ﮐﮫ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ھﺎی دﯾﮕﺮ از ﺗﻼش ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ ﺑﺎز دارد .دوﻟﺘﻤﺮدان،
آن ﻗﺪر ﺧﺮدﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی ﭼﮫ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﻦ
ﺗﺮس دارم از اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای آﻧﮭﺎ »زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ در آﺳﯿﺎ« ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ و دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ھﻨﺪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد ،ﻧﮕﮫ داﺷﺖ و ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﻧﮕﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .از ﻧﮕﺎه ﻓﺰﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ او را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣﺪﺗﯽ،
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،وﻟﯽ آﻧﮭﺎ از ﻧﮕﺎه اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ را ﻗﺒﻼ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی از ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎر ﻗﻠﺒﯽ
و ﻣﻼﯾﻤﯽ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺷﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻋﻮض از ﻗﻠﺪری اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻣﺂﺑﺎﻧﮫ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ذھﻦ ھﻨﺪﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﮫ و
اﺟﺒﺎری در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ اﯾﻦ ﺧﻠﯿﺞ اﺳﺖ و ظﺎھﺮا دوره ﺗﺼﺪی ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﺮ ھﻨﺪ را
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ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ذھﻦ ھﻨﺪﯾﺎن ﮐﮫ از ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ زﻣﺎﻣﺪاران ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ آﮔﺎه اﻧﺪ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺑﮫ راﺣﺘﯽ از ﺣﻤﻠﮫ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ – ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮﯾﺪ ،ﯾﺎ ھﺮج و ﻣﺮج ﮐﺎﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﺮﺿﯽ ﯾﺎ
دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از ھﻨﺪ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل آﺳﺎن آﻧﮭﺎ – ﮐﮫ ﺷﻤﺎر ﺷﺎن زﯾﺎد
اﺳﺖ – و ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ آﺗﺶ دﯾﻮاﻧﮕﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ درﻣﺎن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﻣﮑﮫ
ﯾﺎ ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﻮاﺣﻞ اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎورﻣﻨﺪم ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ھﻨﺪ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ھﺪف ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﻠﺐ ھﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻠﺐ ھﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ
در ﺟﺪول ﺑﺎزی ھﺎ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﺐ آن ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی و ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
و ﻧﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد او اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﺟﺎزه دھﯿﺪ اوﺿﺎع ﺑﯿﺮون ھﻨﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ از ﺗﺤﻮل ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در دو ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﮫ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و روﺳﯿﮫ اﺳﺖ .در ھﺮ دو ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﺪﯾﺪ دارد .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﺎﮔﮭﺎن از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻮﭘﺎی آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ .روﺳﯿﮫ ﮐﺎﻣﻼ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ – از ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و اﺧﻼﻗﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺴﺌﻠﮫ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،درک
درﺳﺖ آن ﺑﺮای رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻨﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻠﯽ و ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ھﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم دھﻢ و ﺗﺬﮐﺮ دھﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و آﯾﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ روزھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده ام ﮐﮫ »ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻋﻮام« ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در ھﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﮫ
ﻣﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ ران ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﺤﺎش و ﺧﺸﻦ ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
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ﯾﮏ آدرس ﺗﻮھﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺮای »رھﺒﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ »رھﺒﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮد را در ﻣﺤﺮاب »ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻋﻮام« ﻓﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ راﺣﺘﯽ وارد زﻧﺪان
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﯾﮏ »ﺷﮭﯿﺪ« و »ﻗﮭﺮﻣﺎن« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .او ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺖ ﺧﻮد ﮔﺎم
ﻏﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد ،ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ ﻣﯽ رود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺳﺮﯾﻊ
ﻣﯽ رود و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ »ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ« )ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ( ﮔﺎم ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ – ﺑﻠﯽ» ،ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﻮب ﺑﺖ ﺧﻮد .ﯾﮏ
ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺸﺮو ﮐﮫ »رھﺒﺮان ﻋﻮام« اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد روﺣﯿﮫ آزادی در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ھﺎﺳﺖ.
روﺣﯿﮫ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﻼطﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .دور اﻧﺪﯾﺸﯽ و اﺣﺴﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ .رھﺒﺮان ﮔﯿﺞ و ﺳﺮدرﮔﻢ و ﭘﯿﺮوان آﻧﮭﺎ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺑﺮای
ﺧﻮد و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .ھﺪف در ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ »زﺑﺎن ﺷﯿﮏ« را دور از ﺷﺎن ھﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﯽ داﻧﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺳﺎزم و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﻦ ھﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ ﺿﺮر ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮی و ﻧﺒﻮد ھﻮﺷﯿﺎری و دور اﻧﺪﯾﺸﯽ
در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻠﯽ اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻦ ھﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ و ھﻢ ﻣﺮدم ھﻨﺪ را ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮدﺑﺎﻧﮫ،
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﮕﺬار ﺑﺖ »ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻋﻮام« ﺷﮑﺴﺘﺎﻧﺪه و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد اﻓﮑﺎر ﻣﺘﻌﺎدل و دور اﻧﺪﯾﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد .اﯾﻦ
زﺑﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﺤﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﻣﺼﻤﻢ و ھﻮﺷﯿﺎراﻧﮫ ﻓﺮزﻧﺪان
او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻨﺪ را آزاد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
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ﻓﺼﻞ اول – اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
داﻧﺶ ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درک ﮐﺎﻣﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
آن در ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﮫ و ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻮل آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﮐﺸﻮر در
ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻢ ﺗﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﻮر را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،طﻮرﯾﮑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ آن ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ھﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺒﯿﻠﻮی اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﮐﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺟﺮﻣﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻧﻔﻮس آن ﮐﻤﺘﺮ از  ١۵ﻣﻠﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﮔﺰارش
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺎ و اﺣﺼﺎﯾﯿﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺶ ﻧﻈﺮﯾﮫ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ
وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﻗﺒﻄﯿﺎن ،ﯾﮭﻮدﯾﺎن ،ﮔﺮﺟﯿﺎن ،ﺗﺮﮐﺎن ،ﻣﻐﻮﻻن و
ارﻣﻨﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻨﺸﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ رﯾﺸﮫ ﯾﮭﻮدی
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی راﯾﺞ و ﻋﺸﻖ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﻮل ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻓﻘﻂ روی ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن اﺗﮑﺎ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﯾﻢ.
وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﮫ ﮐﻮھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ – آن را ﺑﮫ دره ھﺎ و
ﮔﺬرﮔﺎه ھﺎی ﻣﺤﺪودﺗﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ھﺮ دره ﯾﺎ ﮔﺮدﻧﮫ ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم و ﺳﻨﺖ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﮫ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﻧﺰوای آن ھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ
 ٢٠زﺑﺎن ﻣﺘﻔﺎوت در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﻔﮭﻮم
اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻻزم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺪوی ،روح ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﮫ و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .در راس ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﮫ
ﻣﻘﺎم آن ارﺛﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺪارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده دﯾﮕﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد و
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ﺧﺎن را ﺑﺎ زور از ﻗﺪرت ﺑﺮاﻧﺪازد .ﺧﺎﻧﺎت ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺮﮔﺰ زﻧﺪﮔﯽ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ھﺮ ﯾﮏ
در ﺣﺴﺎدت ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮ ﺧﺎن
ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﮫ اش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .دﺷﻤﻨﯽ ھﺎی ﻗﺒﯿﻠﻮی ھﺮﮔﺰ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﮭﺎﻧﮫ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ،ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ
روﺣﯿﮫ ﺟﻨﮕﯽ در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺪه ،درﺳﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه و ﻣﺮگ در ﮐﻔﺶ ،ﯾﮏ ﻣﺮگ
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺣﯿﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﺎدت ﭼﭙﺎول و ﻏﺎرﺗﮕﺮی ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺮف ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺒﯿﻠﮫ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﯾﮏ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ و
ﻣﺸﺮوع ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ،
داﺷﺘﻦ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ دﺳﺘﮫ ای ﺳﺎرق ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﮫ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ طﻌﻤﮫ ای ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﻤﯿﻦ و اﻧﻮاع ﮔﻮل
زدن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دروع ھﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮭﻤﺎن داری ﻓﻘﻂ در زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﯿﺰﺑﺎن
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮآﻣﺪن از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﮭﻤﺎن آﻧﮭﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﻔﺮ آﻧﮭﺎ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .ﻗﻮل ھﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد؛
ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﺎ ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺷﻮد؛ و ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻠﮫ و ﻓﺮﯾﺐ ھﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺣﺲ اﺧﻼﻗﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه و ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻓﻀﺎﯾﻞ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻗﻠﺐ
ھﺎی ﺷﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ھﻤﺪردی و ﺷﻔﻘﺖ از ﮐﻮد/رﻣﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﯿﻠﻮی ﻋﺒﺎرت از درﮔﯿﺮی ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺧﻮد ﻗﺒﯿﻠﮫ اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داغ ﺷﺪه ،ﺧﻨﺠﺮھﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺧﻮن ھﺎ رﯾﺨﺘﺎﻧﺪه ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﯽ ھﺎ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﻗﺎﻋﺪه ای »زور ﺣﻖ اﺳﺖ« ھﻤﺎن ﻗﺪر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺪوی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ
اﻣﺮوز در ﻣﺘﻤﺪن ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »زور«
ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺪرت ﻓﺰﯾﮑﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮھﺎ ﯾﺎ زﻣﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﻨﮓ ھﺎ ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن
ﻗﺪرت ﻓﺰﯾﮑﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮل ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼح ھﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻐﺰھﺎی
دارای آﻣﻮزش ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﻌﯿﻒ ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﻮد را ﻣﻈﻠﻮم ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ
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و در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻧﺘﻘﺎم اس ﺗﺎ ﻗﺪرت ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﻤﯿﺮد ،اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ را ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد وﺻﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ» ،ﺧﻮن
در ﺑﺪل ﺧﻮن« ﺑﮫ ﻣﯿﺮاث ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺒﺮم ﺗﺮﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﺑﮫ
ارث ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻓﺼﻞ دوم – اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﺮﮔﺰ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻧﮫ در زﻣﺎن ﺷﺎھﺎن ﺳﺪوزی ﯾﺎ
اﻣﯿﺮدوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن و ﭘﺴﺮاﻧﺶ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﺮﮔﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﮔﺬار ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﺪ
را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن در ﺻﺤﻨﮫ ظﺎھﺮ ﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
دﺳﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻮی ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﻮی و ﮐﺎﻣﻼ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ از اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .از طﺮف دﯾﮕﺮ او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﻮد و
زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ از ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .او در آن زﻣﺎن در
ﺑﺪﺧﺸﺎن و ﻣﺼﺮوف ﻣﻄﯿﻊ ﺳﺎزی ﻣﯿﺮ )ﺧﺎن( ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺲ
از اﺷﻐﺎل ﭘﺪرش ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺗﺎزه ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺪﺧﺸﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ
داﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻮﺷﺘﻦ را از زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ:
»روزی ﺑﮫ درﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدم ،ﮐﺎﻏﺬی از دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ دﺧﺘﺮ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﺧﺎن
ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻦ و در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﻢ رﺳﯿﺪ .او ﺑﮫ ﻗﺎﺻﺪ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ
اش را ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدم ﺑﺪھﺪ ...و ﺟﻮاب را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدم ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻢ،
ﻣﻦ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺒﻮدم و اﻧﺪﮐﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه
ﺑﻮد ...آن ﺷﺐ وﻗﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدم و ارواح اوﻟﯿﺎ را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻔﯿﻊ ﻧﻤﻮدم و
دﻋﺎ ﮐﺮدم ...ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ زﯾﺎد وﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﺑﮫ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ .در ﻋﺎﻟﻢ روﯾﺎ دﯾﺪم ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﻘﺪﺳﯽ ظﺎھﺮ ﺷﺪ ...ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰ
ﺑﻨﻮﯾﺲ .ﻣﻦ ﻓﻮرا ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ...دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ .ﻣﺠﺪدا ھﻤﺎن ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻧﻈﺮم آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﻨﻮﯾﺲ ...دﻓﻌﮫ ﺳﻮم ھﻤﺎن ﺷﺨﺺ ظﺎھﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
دوﺑﺎره ﺧﻮاﺑﯿﺪی ،ﺳﯿﻨﮫ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﻢ ...دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪم .ﻏﻼم ﺑﭽﮫ
ھﺎ را ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدم .ﮐﺎﻏﺬ و ﻗﻠﻢ ﺑﺮاﯾﻢ آوردﻧﺪ ،ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ در
ﻧﻈﺮم ﻣﺠﺴﻢ ﻧﻤﻮدم ...ﺑﮫ ﺧﺎطﺮم آﻣﺪ ...و ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت روی ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺮدم...
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ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﻨﺸﯽ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم
و ﺟﻮاب ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ...ﺑﮫ ﭘﺪرم ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﺮاﯾﺶ روان ﮐﺮدم .ﭘﺪرم در ﻣﻮرد آن ﺗﺮدﯾﺪ
داﺷﺖ ...ﭘﺪرم در آﺧﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺮا ﺑﺎور ﻧﻤﻮده و ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺗﻨﮕﮫ )طﻼ( ﻧﻘﺪ و
ﺧﻠﻌﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺮاق طﻼﯾﯽ ﺑﺎ ده ﺗﻮپ ﮐﻤﺨﺎب و ﭼﻨﺪ ﺗﻮپ ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی
ﭘﺸﻤﯿﻨﮫ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ...ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ھﺪاﯾﺎ اظﮭﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮدم«.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎﺑﻐﮫ ﻣﺎدرزاد ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻗﻮی اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﻧﺮم و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎ
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اﺻﯿﻞ در ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﯽ ھﺎی ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ،
اﻣﯿﺮدوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .او در ﮐﻨﺎر آن ،ﺗﺠﺮﺑﮫ زﯾﺎدی از ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮد داﺷﺖ ،زﯾﺮا در زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر و ﮐﺎﮐﺎی ﺧﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی
ﺗﺨﺖ ﮐﺎﺑﻞ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد و ﻧﯿﺮوھﺎی آن را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺧﺎن
ھﺎی آن ﻣﻨﺎطﻖ و ﻗﺒﺎﯾﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻗﺘﺪار ﮐﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و او ﭘﺲ از درﮔﯿﺮی ھﺎی ﺳﺨﺖ
آﻧﮭﺎ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺗﺎروﻣﺎر ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮغ اداری او ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮد و
ﻧﻔﻮذ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ او از روﺳﯿﮫ ﺑﺮای اﺧﺮاج ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی ﮐﮫ ﮐﺎﺑﻞ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .او در ﺣﺴﺎدت ھﺎ و دﺳﯿﺴﮫ ھﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺪرش وﻓﺎدار ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺘﺰﻟﺰل او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.
ﭘﺴﺮان ﮐﺎﮐﺎ و ﮐﺎﮐﺎھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻗﺪرت آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی و ﻗﺎطﻌﯿﺖ او ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﻣﺴﻤﻮم
ﺳﺎزی ذھﻨﯿﺖ ﭘﺪرش ،اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ اﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻮان ﺧﻮش ﻓﮑﺮ را ﺑﮫ ظﻦ ﺗﻮطﯿﮫ
ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺪر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺎن از او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﮫ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .زﻣﺎن دﯾﮕﺮی او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺟﻨﺮال ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﮑﻢ راﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
او ﺗﺨﺖ را ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺑﺮای ﮐﺎﮐﺎی ﺧﻮد اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﺧﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و ﺧﻮد ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺸﻮره ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اداره او داد .اﻣﺎ ﮐﺎﮐﺎﯾﺶ ﺿﻌﯿﻒ
ﻓﮑﺮ ﺑﻮد و ﺑﮫ زودی ﺗﻮﺳﻂ درﺑﺎرﯾﺎن او ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎدت داﺷﺘﻨﺪ،
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﮭﺰاده ﺟﻮان را ﺑﮫ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ اﻣﯿﺮﺷﯿﺮﻋﻠﯽ از ﻗﻨﺪھﺎر ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و درﺑﺎرﯾﺎن ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﺮک
ﮐﺎﮐﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ؛ او در آﺧﺮ ﺑﺮادرزاده ﺧﻮد را دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮑﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
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ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﮐﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﻏﺰﻧﯽ رﻓﺖ .ﻧﯿﺮوھﺎی آﻧﮭﺎ در ﻧﺰدﯾﮏ
ﻏﺰﻧﯽ ﺑﺎ ھﻢ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺠﮭﺰ و ورزﯾﺪه ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دو ﺑﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ
را ﺷﮑﺴﺖ داد .اﻣﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ھﺎی اﺻﺮار ورزﯾﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آن ھﺎ را ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﺟﺮای دﺳﺎﺗﯿﺮ ﮐﺎﮐﺎی ﺧﻮد ﺑﻮد .ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮ دو ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
ﻓﺮار از ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ.
او ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ و ﺧﻄﺮات ﻓﺮاوان از آﻣﻮ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﮫ ﺑﺨﺎرا رﻓﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﺮ
ﭼﮫ ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺳﺮدی زﯾﺎدی ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
و او ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﺑﺮود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎھﻨﺪه دوﻟﺘﯽ ﻣﺪت  ١٠ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .او ﺑﺎ ﻓﻘﺮ وارد روﺳﯿﮫ ﺷﺪ و ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻓﻘﯿﺮاﻧﮫ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .روﺳﯿﮫ ﺑﺮای او
ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ،ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺨﺖ ﮐﮫ در واﻗﻌﯿﺖ او را ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی آﻣﻮزش داد ﮐﮫ ﻗﺮار
ﺑﻮد ﭘﺲ از آن در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دھﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻣﯿﺮﺷﯿﺮﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﺑﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ،
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯽ ﻋﺎزم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪ .او ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﮫ در
ﻓﺮار آﺧﺮی و در ﻣﯿﺎن اﺑﮭﺎم دوﺳﺖ و وﻓﺎدار او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از طﺮﯾﻖ ﺑﺨﺎرا وارد
ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪ .او در ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮاھﺎن ﮐﻤﮏ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﺮھﺎی آﻧﺠﺎ ﺷﺪ و اﻓﻐﺎن ھﺎ را دﻋﻮت
ﮐﺮد ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﯿﺮق او ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ را از وطﻦ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت او ﺧﺎﻟﯽ از ﻋﻼﻗﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺟﺴﺎرت ،روﺣﯿﮫ ﺷﺨﺼﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ او ﺑﺮای اداره و رھﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ از زﯾﺮ ﯾﻮغ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﺷﮭﺰاده ﺣﺴﻦ ﯾﮑﯽ از روﺳﺎی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده او زن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،در
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫ اش ﮐﮫ از ﺧﻮاﺟﮫ ﮔﻠﮕﻮن )دھﮑﺪه ای در ﺑﺨﺎرا( ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ از
آﻣﻮ ﻧﮕﺬرد ،ﭼﻮن او و ﻗﻮﻣﺶ ﻋﮭﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺗﻮﺗﮫ ای از ﺧﺎک ﺷﺎن ﺑﺎ ﭘﺎی ﯾﮏ اﻓﻐﺎن
ﺗﻤﺎس ﮐﻨﺪ ،آن ﺗﻮﺗﮫ ای ﺧﺎک را ﺑﮫ ھﻤﺮای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﭼﻮن ھﺮ دو
ﻧﺠﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﮫ ﺟﻮاب او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
»ای اﺣﻤﻖ ،ﻧﺎﻣﺮد ﻧﺎﺳﭙﺎس .ﺗﻮ و ﺑﺮادرھﺎﯾﺖ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﻣﺮد ﺷﻤﺎ وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮدم ﺑﮫ ﺧﯿﺎل اﯾﻨﮑﮫ در وﻗﺖ ﻟﺰوم دﯾﺪ ﺑﮫ درد ﻣﻦ ﺧﻮاھﯿﺪ
21

ﺧﻮرد ،ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ام ،از طﯿﻨﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ اطﻼع ﯾﺎﻓﺘﻢ ،اﮔﺮ از ﻣﺮگ
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ آﻣﺪم .ای ﻧﺎﻣﺮد ،ﻓﺮدا ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ از ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ ﮐﺪام
ﯾﮏ ﭘﺮزور ﺗﺮ اﺳﺖ«.
او از آﻣﻮ ﮔﺬﺷﺖ .ﺷﮭﺰاده در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ١١٠ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد  ١٢ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﺧﺪای ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد و
اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻄﻠﺒﺪ .او ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻗﻠﺐ ﻣﻦ آن ﻗﺪر ﻗﻮی
ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ارﺗﺶ ﺟﮭﺎن روﺑﺮو ﺷﻮم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﮫ ای در زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﻦ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ
اﯾﻦ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ او ﺑﺮاﯾﻢ داده اﺳﺖ...
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺮدان ﻗﻠﺐ راﺳﺘﯿﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪا داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،او
ﭘﯿﺮوزی آﻧﮭﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻋﺘﻘﺎدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺷﺎه ھﺴﺘﻢ«.
او ﭘﺲ از آن ﺑﮫ رﺳﺘﺎق رﻓﺖ و در ﻣﺴﯿﺮ راه اﯾﻦ دو ﻧﺎﻣﮫ را ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﺳﺮان آن ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎد:
)» (١ای اھﻞ ﻣﺴﻤﻼﻧﺎن! ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه ام ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮐﮫ اھﻞ اﺳﻼم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻢ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺟﮭﺎد آﻣﺪه ام .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ھﻤﮫ ﺷﻤﺎ ھﺎ از ﻣﻦ اطﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﯿﺪ .ﺣﮑﻢ ﻣﻦ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮل اﺳﺖ ،ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﻢ و ھﻤﮫ ﻣﺎ ھﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ ﺟﮭﺎد
ھﺴﺘﯿﻢ .اﻣﻀﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن«.
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را »ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن« اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻠﻤﮫ »ﻣﺴﻠﻤﺎن« ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ ﻧﺎم او دارد .ﻧﺎﻣﮫ ای دوم ﮐﮫ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺳﺮان ﺑﻮد ،ﺧﻮدش اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻣﯿﺮﺑﺎﺑﺎ )ﯾﮑﯽ
از ﺳﺮان( ﻓﺮﺳﺘﺎد:
)» (٢ﻣﯿﺮ ﺷﮭﺰاده ﺣﺴﻦ و ﺳﺮﮐﺮده ھﺎی اھﺎﻟﯽ ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﻣﻤﻠﮑﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از دﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﺎ آزاد ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺻﻠﺢ اﻧﺠﺎم
دھﻢ ،ﺧﻮب .درﻏﯿﺮآن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯿﻢ .ھﻤﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺮ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ وﻻﯾﺖ اھﻞ
اﺳﻼم ﺑﮫ دﺳﺖ ﻓﺮﻧﮓ ھﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﮔﺮ آﻧﮭﺎ وﻻﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺎ ﺑﺮﺑﺎد
ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻓﮑﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﯿﺮھﺎ ﺗﻌﺼﺐ و ﻏﯿﺮت ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﮫ
ﺳﺒﺐ ﻧﻔﺎق ،وﻻﯾﺎت و دﯾﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ای ﻣﯿﺮھﺎ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،اﮔﺮ
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ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﺑﮫ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻧﺪھﯿﺪ ،ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻔﺎر ﺟﮭﺎد
ﻧﻤﺎﯾﻢ .رای ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺎﻣﯽ دﯾﻦ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ
ﺟﻨﮓ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ«.
ﺳﺮان و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮﻧﺪ .او
ﺑﮫ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻓﺮار ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ درﮔﺬﺷﺖ .او ﺑﻌﺪا ﺑﮫ ﻣﯿﺮ ھﺎی ﻗﻄﻐﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻮﺷﺖ
و اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر از ﻗﻠﻤﺮو آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﻮل و ﻣﺮدان ﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﯿﺮھﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»ﻣﺎ ﻗﺪرت ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را از ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ از وﻻﯾﺖ ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ«.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رﺋﯿﺲ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ اﻋﻼن »ﻏﺰا« ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
او  ١٠٠٠ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ارﺗﺶ ﺑﻠﺦ و ﺑﺎ ﺷﺮح زﯾﺮ ارﺳﺎل ﮐﺮد:
»ای اھﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع ﻣﯽ دھﻢ ﮐﮫ ﻣﻦ در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﮫ رﺳﺘﺎق ھﺴﺘﻢ،
اﻣﺎ ﻣﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮم«.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﯿﺮھﺎی ﺑﺪﺧﺸﺎن زﯾﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﯿﺮﺑﺎﺑﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮطﯿﮫ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ او را ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ؛ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد:
»ﻣﻦ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ھﺴﺘﻢ ،ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ﺷﻨﯿﺪه ام ﻣﯿﺮﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎن ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﮐﺮده ھﺎی ﺑﺪﺧﺸﺎن و دﺑﯿﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده
ﻧﺰد اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ ھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪﺧﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺤﺾ
ﷲ ﺑﮫ ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ«.
اﻣﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ درﻧﮓ ﻧﮑﺮد و ﺑﮫ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اداﻣﮫ داد .ﻣﯿﺮﺑﺎﺑﺎ ظﺎھﺮا ﺑﺎ او ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺮدان ﮐﻤﯽ در ﻗﻠﻌﮫ
داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﻮد .او از ﻗﻠﻌﮫ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و ﺗﻔﻨﮕﭽﮫ ﺧﻮد
را در زﯾﺮ آﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﮫ او ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﯿﺮ
رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﮔﺮدن او را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارد و ﺑﮫ
اﻓﺮادش اﺟﺎزه دھﺪ ﮐﮫ از دروازه ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯿﺮﺑﺎﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﮫ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد
اداﻣﮫ داد .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ او ﺑﮫ ﻗﻨﺪز رﺳﯿﺪ ،ﯾﮏ ارﺗﺶ  ٢٠ھﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﺎ او ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻗﻨﺪز
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ارﺗﺶ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻼم  ١٠١ﻓﯿﺮ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .او در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﻣﮫ زﯾﺮ را از ﺳُﺮ ﻟﯿﭙﯿﻞ
ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد:
»دوﺳﺖ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﻦ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن؛ ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﻤﯿﮫ ﺳﻼم و
ٰآرزوﻣﻨﺪی ﻣﮋده ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ اطﻼﻋﺎ زﺣﻤﺖ اﻓﺰا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ از
اﺳﺘﻤﺎع اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ وارد ﻗﻄﻐﻦ ﺷﺪه اﯾﺪ ﻣﺸﻌﻮف ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﮫ ﺷﻤﺎ از روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻗﺴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ و اراده ﺧﯿﺎﻻت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ«.
ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺎھﺪه او ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ او و ﺳُﺮ ﻟﯿﭙﯿﻞ ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،ﻧﺎﻣﮫ ﺳُﺮ ﻟﯿﭙﯿﻞ ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ را ﺑﺮای آﻧﮭﺎ
ﺧﻮاﻧﺪ و از اﻓﺴﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ دو روز ﻣﮭﻠﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از آن  ١٠٠ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮای او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺮخ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﻮل
اﻣﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ:
»ای ﻣﻠﺖ اﻧﮕﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد
را در ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ« .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺑﻮد» ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺮاﻣﺖ ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮرھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وارده ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﺪھﯿﺪ« .دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد» ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪ ﮐﺮور روﭘﯿﮫ ﻏﺮاﻣﺖ ﺧﺮاب
ﮐﺮدن ﺗﻮپ ھﺎ و ﻗﻠﻌﮫ ﺟﺎت ﻣﺎ را ﺑﺪھﯿﺪ و اﻻ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﻧﺪه ﺑﮫ ﭘﺸﺎور
ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺮدﯾﻢ« .ﺳﺮﮐﺮده ای ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد» ،ای ﮐﻔﺎر ﻏﺪار ،ﺷﻤﺎ
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺑﮫ ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﻗﺴﻢ ﺑﮫ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺤﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻗﻮه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ دﻓﺎع ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ دوﻟﺖ
دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ دوﻟﺖ روس ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺤﻠﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ«.
ﺧﻼﺻﮫ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت را ﻧﺰد ﻣﻦ آوردﻧﺪ ،ھﻤﮫ را ﺑﮫ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪم .ﺑﻌﺪ از آن اظﮭﺎر
داﺷﺘﻢ ،ﻣﻦ ھﻢ ﺟﻮاﺑﯽ در ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﻮرت
ﮐﺮده ام .ﮐﺎﻏﺬ و ﻗﻠﻤﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ،از ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﮫ ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻤﮫ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﻮدم
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﮭﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاب ﺳﺰاواری ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﭘﺲ از آن در ﺣﻀﻮر  ٧ھﺰار اوزﺑﮏ و
اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﻧﻮﺷﺘﻢ:
24

»اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺑﮫ دوﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﻋﻈﻤﯽ ﺳﻼم ﻓﺮاوان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .از وﺻﻮل ﻣﺮاﺳﻠﮫ ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﻤﺎ
و از اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎﻟﻤﺎ وارد ﻗﻄﻐﻦ ﺷﺪه ام اظﮭﺎر ﻣﺴﺮت ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﯾﺪ ﻣﺸﻌﻮف ﮔﺮدﯾﺪم .در
ﺟﻮاب ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﮫ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﮫ از روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻗﺴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ام ،اظﮭﺎر
ﻣﯽ دارم ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺎ اﺟﺎزه ژﻧﺮال ﮐﺎﻓﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎی دوﻟﺖ روس از روﺳﯿﮫ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮده ام و اراده ﻣﻦ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و اﺷﮑﺎﻻت زﯾﺎد
از ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ .زﯾﺎده واﻟﺴﻼم«.
»ﻣﺮاﺳﻠﮫ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﮫ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﻮدم ﻗﺮاﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺳﻮال ﮐﺮدم آﯾﺎ ﺟﻮاﺑﯽ
ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام ﭘﺴﻨﺪ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺣﻔﺎظﺖ
ﻣﺬھﺐ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼطﯿﻦ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻗﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ
از آن ﺑﮫ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ دادﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪاﻧﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ
و ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﺎد ﭼﮭﺎرﯾﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻠﮫ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﯾﺪ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺤﯽ
اﺳﺖ و ھﻤﮫ ﻣﺎ ھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﻣﺘﻔﻖ ھﺴﺘﯿﻢ«.
ﭘﺲ از اﯾﻦ او ﺑﮫ ﺳﻮی ﭼﺎرﯾﮑﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﮐﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎم ﺷﻔﺎھﯽ داد
ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﭼﺎرﯾﮑﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻮر را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ .در زﻣﺎن رﺳﯿﺪن او
ﺑﮫ ﭼﺎرﯾﮑﺎر ،ﭘﯿﺮوان او ﺑﮫ  ٣٠٠ھﺰار ﻏﺎزی ارﺗﺶ ﻣﻨﻈﻢ و ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در
 ٣٠اﭘﺮﯾﻞ  ١٨٨٠ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕﺮی از ﺳُﺮ ﻟﯿﭙﯿﻞ ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ او را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ و زﻣﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ اﻣﯿﺮ در  ١۶ﻣﯽ ﺟﻮاب داد:
»دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ! ﻣﻦ از دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻣﯿﺪ زﯾﺎد داﺷﺘﮫ و دارم و دوﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﺻﺤﺖ و اﻧﺪازه ﺧﯿﺎﻻت ﻣﺮا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻋﺎدات اھﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﺮف ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻣﻄﻤﯿﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺒﻮدی آﻧﮭﺎ ﻣﺬاﮐﺮه
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺛﻤﺮی ﻧﺪارد .ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ اﺟﺎزه دھﻨﺪ ﻋﺎزم ﮐﺎﺑﻞ ﺷﻮم،
ﺟﻮاب ﺳﻮاﻻت ذﯾﻞ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺳﻮاﻻت ﺑﮫ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 .١ﺣﺪود ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻦ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛
 .٢آﯾﺎ ﻗﻨﺪھﺎر ھﻢ داﺧﻞ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛
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 .٣آﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛
 .۴دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ﮐﺪام دﺷﻤﻦ اﯾﺸﺎن را دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ؛
 .۵دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ را وﻋﺪه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ و اھﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻦ ﻋﺎﯾﺪ
دارد؛
 .۶در ﻋﻮض ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ.
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﺪھﻢ و ﻗﺒﻼ از ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام آن وﻗﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﮭﺪﻧﺎﻣﮫ را ﮐﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و اﺟﺮای آن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮫ ﺻﻮاﺑﺪﯾﺪ آﻧﮭﺎ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد و از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪوارم ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ و ﻣﻦ روزی ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه
ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﮔﺮ ﭼﮫ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺤﺘﺎج اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎزھﻢ اﺣﺘﻤﺎل
دارد ،ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزﻣﮫ ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ«.
ﺳُﺮ ﻟﯿﭙﯿﻞ ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ زﯾﺮ را در  ١۴ﺟﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد:
»ﭘﺲ از اﺣﺘﺮاﻣﺎت .ﺑﮫ ﻣﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻮاب ھﺎی دوﻟﺖ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺑﺎب ﺳﻮاﻻﺗﯽ
ﮐﮫ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
اوﻻ در ﺑﺎب اﯾﻨﮑﮫ ﺣﮑﻤﺮان ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ دوﻟﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﮫ ﭼﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .دوﻟﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﺪ دول ﺧﺎرﺟﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻮن روﺳﯿﮫ و
اﯾﺮان ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮫ در اﻣﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،آﺷﮑﺎر اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﺎ ،راﺑﻄﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دوﻟﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻌﺪﯾﺎت ﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﮑﻤﺮان ﮐﺎﺑﻞ ﺷﻮد ،آن وﻗﺖ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد از اﻣﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻻزم ﺷﻮد دوﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮر را دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﻣﯿﺮ ﻣﺰﺑﻮر در ﺑﺎب رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺻﻼح دﯾﺪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ در ﺑﺎب ﻣﻤﻠﮑﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اظﮭﺎر ﺑﺪارم ﮐﮫ ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪھﺎر ﺑﮫ
ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﺎﻻت ﭘﺸﯿﻦ و ﺳﯿﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد دوﻟﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻟﺬا دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ و در ﺑﺎب ﻗﺮارداد ﺣﺪود ﻣﻐﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺎن داده اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﻗﺘﺪار ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺒﺴﻮط ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻗﺒﻼ اﻣﺮای ﺧﺎﻧﻮاه ﺷﻤﺎ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﺗﺼﺮف ھﺮات دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺪھﺪ ،وﻟﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﮫ ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدن
ھﺮات ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﮫ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﻧﺪارد .دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ در
اﻣﻮرات داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ را ھﻢ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺳﻔﯿﺮی ﮐﮫ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ھﯿﭻ ﺟﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ دھﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﻣﺮاودات
ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دوﻟﺖ ھﻤﺠﻮار ﻗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺮارداد
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ وﮐﯿﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﮐﺎﺑﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﮫ طﻮر ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ داد ،اﻣﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﻗﻨﺪھﺎر از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻧﮑﺮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد .دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدش ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻌﮭﺪ وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد؟
او در ﭼﺎرﯾﮑﺎر ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ ارﺗﺶ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ از اھﺪاف و ﺗﻤﺎﯾﻼت او ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .روﺳﺎ و
ﺳﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن را در  ٢٠ﺟﻮﻻی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺷﺎه و اﻣﯿﺮ ﺧﻮد اﻋﻼن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻄﺒﮫ را ﺑﮫ ﻧﺎم او ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .در  ٢٢ﺟﻮﻻی ﯾﮏ درﺑﺎر رﺳﻤﯽ
در ﭼﺎرﯾﮑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ُﺳﺮ ﻟﯿﭙﯿﻞ ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ از
او را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﻋﻼن ﮐﺮد:
»وﺿﻊ اﻣﻮرات ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاھﺶ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺸﻌﻮف ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن
ﻧﻮه اﻣﯿﺮﻣﻌﻈﻢ اﻣﯿﺮﻣﺮﺣﻮم دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن را ﺑﮫ اﻣﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و
اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﺑﮫ ﺟﮭﺖ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺒﺎب ﺧﻮﺷﻨﻮدی اﺳﺖ ﮐﮫ طﻮاﯾﻒ و ﺳﺮﮐﺮده ھﺎی
آﻧﮭﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﺘﺎزی را از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎرﮐﺰاﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع ﻣﻌﺮوف و ﻣﺠﺮب و
ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺧﯿﺎﻻت اﻣﯿﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﷲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﮫ
اﻧﺘﮭﺎ درﺟﮫ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ظﺎھﺮ دارد اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻻت در ﻗﻠﺒﺶ
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زﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺪاد دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﮫ او ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯽ ﮐﮫ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺎی ﺧﻮدش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر راﻓﺖ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
در ﺷﺮوع ﻣﺎه اﮔﺴﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ اﻣﯿﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ:
»ﺣﻀﺮت ﻣﺴﺘﻄﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎی ھﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺸﻌﻮف ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
ﺣﻀﺮت واﻻی ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ دﻋﻮت دوﻟﺖ ﺑﮭﯿﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﮫ طﺮف ﮐﺎﺑﻞ رواﻧﮫ ﺷﺪه
اﯾﺪ .ﻟﺬا ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﻻت دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت واﻻی ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺮک اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ
ﻓﻮاﯾﺪی ﮐﮫ از ﺗﺎﺳﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﮫ ﺗﺤﺖ اﻗﺘﺪار ﺷﻤﺎ ﻋﺎﯾﺪ ﺳﺮداران و اھﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﻀﺮت واﻻی ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و
از طﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎی ھﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺟﺎزه دارم ﮐﮫ ﺣﻀﺮت واﻻی ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ
ﮐﮫ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارد در اﻣﻮرات داﺧﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻻﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗﺼﺮف ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﻔﺎرت در ھﯿﭻ ﺟﺎی
داﺧﻠﮫ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﻣﺮاودات ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ و
ودوﺳﺘﺎﻧﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻤﻠﮑﺖ ھﻤﺠﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ وﮐﯿﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد در ﮐﺎﺑﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺣﻀﺮت واﻻی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺶ ﻧﻤﻮده ااﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﯿﺎﻻت و ﻗﺼﺪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﺎب
ﺣﮑﻤﺮان ﮐﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دول ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ اطﻼع ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺒﺎ ﻣﺮﻗﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎی ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﻦ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اظﮭﺎر ﺑﺪارم از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ دول ﺧﺎرﺟﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺴﻦ ﻣﺪاﺧﻠﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ
اﯾﺮان و دوﻟﺖ روس ﻗﻮل داده اﻧﺪ ﮐﮫ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻧﻤﻮدن در اﻣﻮرات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺣﺘﺮاز
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت واﻻی ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻏﯿﺮ از دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
دوﻟﺖ ﺧﺎرﺟﮫ رواﺑﻂ ﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ اﺣﺪی از دوﻟﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ ﺗﺠﺎوزات ﺑﮫ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺣﻀﺮت
واﻻی ﺷﻤﺎ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﮫ اﻧﺪازه و طﺮﯾﻘﯽ
ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ دﻓﺎع ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻣﺬﮐﻮر از ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﮫ
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ﺣﻀﺮت واﻻی ﺷﻤﺎ در ﺑﺎب رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ارﺗﺶ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ در ﻗﻨﺪھﺎر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ
اﯾﻮب ﺧﺎن ﺷﺪه ،ارﺗﺶ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﮫ زودی ﮐﺎﺑﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺟﻨﺮال راﺑﺮت در  ٨اﮔﺴﺖ ﺑﺎ
ﺑﺪرﻗﮫ ﯾﮏ ارﺗﺶ اﻓﻐﺎن ﻋﺎزم ﻗﻨﺪھﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آﻧﮭﺎ دو روز ﭘﺲ ﺑﻄﺮف ﭘﺸﺎور
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻮب در اول ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺑﮫ طﺮف ھﺮات ﮔﺮﯾﺨﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻨﮓ دوم اﻓﻐﺎن ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﺎھﺪه ﺗﻮھﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﮏ دوﻟﺖ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ھﻨﺪ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ زﻧﺠﯿﺮ
دراز ﺣﺎﯾﻞ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ اﻓﻐﺎن در ﺑﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻣﺎ اﻣﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ روﺳﯿﮫ ﺷﺎﯾﺪ از او ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ
در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ روﺳﯿﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺸﺮوی دارد و راه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮ ھﻨﺪ ھﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ روﺳﯿﮫ را رد ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻗﻮی ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .او ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺠﻨﮕﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ
اﮔﺮ ﺑﺎ زور از ﺷﺮ آﻧﮭﺎ ﺧﻼص ﺷﻮد ،ﺑﮫ زودی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ دﯾﮕﺮ و ﺷﺎﯾﺪ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ارﺗﺶ ھﻨﺪ روﺑﺮو ﺷﻮد و او را دوﺑﺎره ﺑﮫ آﻏﻮش ﺧﺮس روﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ از ﭼﻨﮕﺎل
آن آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
او در روﺳﯿﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺗﺰار را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺪرداﻧﯽ از طﻤﻊ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺑﻮد .او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ رواﺑﻂ
دﭘﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ،ﻟﺒﮫ ﻧﺎزک ﻓﺎﻧﮫ ای روﺳﯿﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﻤﯿﻨﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن اھﺎﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﮐﺮد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ او ھﻤﯿﺸﮫ
اﺣﺴﺎس ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ او را دﯾﺪه ام ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺤﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﮐﻠﮑﺘﮫ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮫ
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ﻣﯽ ﺷﺪ و ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﮔﺎز ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ» ،آه ،ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ«.
ﺑﺎ آﻧﮭﻢ ،ﺑﺎ ھﻮﺷﻤﻨﺪی ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﯾﮏ ﻣﻮرد،
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎﺷﻨﺎس از طﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺳﺘﻮن ﻟﻨﺪن ﺗﺎﯾﻤﺰ ظﺎھﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ظﺮف ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد ،ﭘﺸﺖ او ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺗﺎ ﯾﮏ اﻓﻐﺎن زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ اﻧﭻ ﺧﺎک اﻓﻐﺎن ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﭻ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ اﺷﻐﺎل ﺷﻮد و او اﯾﻦ دوﺑﯿﺘﯽ ﭘﺎرﺳﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ:
ﻣﺮا ﻣﺮگ ﺑﮭﺘﺮ از آن زﻧﺪﮔﯽ

ﮐﮫ ﺳﺎﻻر ﺑﺎﺷﻢ ،ﮐﻨﻢ ﺑﻨﺪﮔﯽ

ﻣﺮا ﺳﺮ ﻧﮭﺎن ﮔﺮ ﺷﻮد زﯾﺮ ﺳﻨﮓ

از آن ﺑﮫ ،ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻢ ﺑﺮآﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﻨﮓ

*

اﯾﻦ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎھﺪه ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ظﺎھﺮا اﯾﻦ رﻓﺎه ﻣﺮدم و ﻧﻮﯾﺪ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرش ﺑﻮد ﮐﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺨﺼﯽ او را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ داد .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ او از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ آزاد اطﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺧﻮد ،ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس آن را ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎد.
او در روﺳﯿﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح ﻣﺨﻮف ،ﺷﮑﻮه و ﻗﺪرت
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او وﻗﺘﯽ ﺗﺨﺖ ﮐﺎﺑﻞ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺒﻌﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﺮ ﺧﺎﻧﮫ ای وارد ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از زﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﺸﻒ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ھﻤﺴﺮان ﺑﺮای
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﺷﻮھﺮان و دﺧﺘﺮان از ﭘﺪران اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد را از ھﺮ آﻧﭽﮫ
در ﮐﺸﻮر – ﻧﮫ در ھﺮ ﺧﺎﻧﮫ آن  -ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،آﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .او ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻨﺒﮫ اﺳﺘﺒﺪادی داﺷﺖ» ،ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮد و ﺑﮫ ھﻤﮫ
ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮد«.

* دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ و ﺷﺎﻋﺮ ارﺟﻤﻨﺪ ،ﺳﮭﺮاب ﺳﯿﺮت در درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ دو ﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ از ﺗﺮﺟﻤﮫ
آن ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ از اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺎس ﮔﺰارم.
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او ﺑﮫ زودی ﭘﺲ از ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﻮد
را ﺷﺮوع ﮐﺮد .او ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﺑﻞ و روﺳﺘﺎ ھﺎی ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ
دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺑﺰرﮔﯽ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺧﯿﻤﮫ ھﺎی زﯾﺎدی در ﺧﺎرج ﺷﮭﺮ و در ﻓﻀﺎی
آزاد ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎدرھﺎی ﯾﮏ اردوﮔﺎه ﺑﺰرگ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺮ از ﯾﮏ ﺷﮭﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮﻧﺞ ،آرد ،ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺮورﯾﺎت آﺷﭙﺰی،
ﭼﺎی ،ﺷﮑﺮ ،ﺷﯿﺮ ،اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﺗﺎزه و ﺧﺸﮏ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،آوازﺧﻮاﻧﯽ – ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﮫ اﻧﻮاع
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ اﻓﻐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﯿﺎﻟﯽ آرزو
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ طﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮوع ﺑﮫ رﯾﺨﺘﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎ را در ﭼﺎدرھﺎ ﯾﺎ آن
ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
در ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﮐﺎﺑﻞ ﮐﮫ از آداب و رﺳﻮم ﺷﮭﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﺮادران روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﮐﮫ ﻋﻈﻤﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و وﺳﻌﺖ ﺻﺤﻨﮫ
ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آرام و ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ،ﯾﺦ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ در زﯾﺮ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮔﺮم آب ﺷﺪ و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ درک ﻣﺎھﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺣﻖ ﺗﻔﺮﯾﺢ راﯾﮕﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎل ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ
دادن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ھﺎ در اﺟﺮای
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺷﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ زودی اﻋﺘﺮاض ھﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﺪ و ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ
ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﯿﺮ ﭼﺎﺷﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ »ﻓﺮزﻧﺪان« ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ رﻋﺎﯾﺎﯾﺶ ﻧﺎن ﺷﺎم ﺑﺨﻮرد .اﻣﺎ آزادی ﻓﻀﺎ و دﯾﺪن ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ،
اﺷﺘﮭﺎی ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد؛ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮدﺑﺎﻧﮫ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ھﺎ ﮔﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﮫ »ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻏﺬا ﺑﮫ زودی آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺿﻤﻦ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺸﺨﻮراک ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ،
ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﻣﯿﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯿﺎﯾﺪ« .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺎ دﯾﺪن اﻧﺒﻮھﯽ از ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ھﺎ در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺷﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺧﻮد )ﺧﻮد-ﯾﺎری(
ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ھﺎ و ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد؛
ﻧﯿﺸﮑﺮھﺎ ،ﻣﯿﻮه ھﺎ ،ﮐﯿﮏ ھﺎ – و ﺑﮫ ھﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ دﺳﺖ ﺷﺎن رﺳﯿﺪ – ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﻏﺎرت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
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درﺳﺖ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ھﺮج و ﻣﺮج ،اﻣﯿﺮ از راه رﺳﯿﺪ ،از اردوﮔﺎه ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﻮار ﺷﺪ ،از
ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ و ﺳﻮﮔﻤﻨﺪاﻧﮫ آزادی ﺣﺮص را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد .او ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﮭﺎ را ﮐﻨﺘﺮول
ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ و ﺑﯽ ﭘﺮوا ﮔﺬﺷﺖ .او اظﮭﺎر داﺷﺖ» ،ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﮫ ھﻤﺪردی و
ﺗﺴﻠﯿﻢ ارادی رﻋﺎﯾﺎﯾﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﺑﺰارھﺎی ﻣﻼﯾﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از
اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺟﻠﻮی آﻧﮭﺎ را ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮕﺬار آﻧﭽﮫ ﺧﻮش دارﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ھﻢ ھﺮ
آﻧﭽﮫ ﺧﻮش دارم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻢ«.
از اﯾﻦ ﭘﺲ او ﯾﮏ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻖ را ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫ ﭘﺎک ﺳﺎزی ھﻤﮫ ﻧﺎﻣﺰدھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻓﻌﺎل اﻣﯿﺮﺷﯿﺮﻋﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﺎ را
در ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺎن در ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺪان ھﺎ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﭘﺮ ﺷﺪن ﮐﺮدﻧﺪ؛
ﺳﯿﺎه ﭼﺎھﮭﺎ ﺗﺎ ﮔﻠﻮ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺗﻮپ ھﺎ ﻓﺮﻣﺎن »ﺗﻮﺗﮫ ﮐﺮدن و ﭘﺮاﻧﺪن« را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ .دﺳﺖ ھﺎ
و ﭘﺎ ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ھﺮ ﺳﻤﺘﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﻤﺠﻤﮫ ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮپ ﻓﺘﺒﺎل ﺗﺮﮐﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،اﻓﺘﺎدﻧﺪ و از ﮐﻨﺎر ﭘﺸﺘﮫ ای ﻟﻮل داده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ »ﻣﻨﺎدی
ﻣﺮگ« در آن اردوﮔﺎه داﺷﺖ – روح ھﺎی ﮐﮫ آوﯾﺰان ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺎظﺮ ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺷﺪن ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ
از ﻗﻔﺲ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ زور ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮار از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ راﺿﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﺣﯿﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺴﺮت ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﺒﮭﻮت و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﮑﻮت ﻣﺮﮔﺒﺎری در ﮐﺸﻮر
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ روح اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارد .دﯾﺪارھﺎی دوﺳﺘﺎﻧﮫ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .وﻋﻆ ھﺎی ﺟﻤﻌﮫ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺑﯽ ﺻﺪا اﺟﺮا ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺎ زﻣﺰﻣﮫ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎد/ھﻮا ﺻﺪای ﺷﺎن را ﺑﮫ ﮔﻮش ھﺎی ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ ﺣﺴﺎس اﻣﯿﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .زﻣﺎن ،ﮐﻤﯽ اوﺿﺎع را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻏﺮش ھﺎی ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه
اﻣﯿﺮ در درﺑﺎر ﺣﺘﯽ ﺑﮫ دورﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ
در ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داﺷﺖ .در زﻣﺎن ﻣﺮگ او ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮدم .ﻣﺮدم ﻣﺮﯾﻀﯽ
اﻣﯿﺮ را ﯾﮏ ﺣﻘﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰھﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﺮی را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ
ﻣﺮگ او زﻣﺰﻣﮫ ﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ »اﻣﯿﺮ زﻧﺪه اﺳﺖ ،او ﻓﻘﻂ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮادران ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ؛
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ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﻏﺮش زﻧﺪه و ﻣﺮﮔﺒﺎر او را ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ« .روزی ﮐﮫ ﺟﺴﺪ او را
از ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ اﺧﺒﺎر آن ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻋﺎدی در
ﺳﺮک ھﺎ و ﮐﻮﭼﮫ ھﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ از آن ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺟﺰ از ﭼﻨﺪ ﻋﺎﺑﺮ
ﭘﯿﺎده ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ھﻤﮫ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ طﺒﯿﻌﺖ در ﺳﻮگ او
ﻋﺰادار اﺳﺖ .ﻣﻮﮐﺐ او ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪا ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و وارد ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ دﻓﻦ
ﺷﻮد .ﯾﮏ درﺑﺎر ﻋﺰاداری ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺟﺴﺪ ﭘﺪرش ﺑﺪون
ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .او اﮐﻨﻮن در ﯾﮏ ﮔﻮر ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ در ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎن
اﺗﺎﻗﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ از آﻧﺠﺎ ھﺰاران ﺣﮑﻢ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ روح اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺮگ ﺑﻮد و ﺣﺎل ھﻢ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﻣﺮگ زﻧﺪه در آن ﻗﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد؛ ﺣﺎل
ﻣﺮگ درﻣﺎﻧﺪه در زﯾﺮ آن ﻗﺮار دارد .ﻗﺼﺮ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺒﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺘﯿﻘﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﺳﻠﻄﻨﺖ وﺣﺸﺖ او از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﻠﯽ ،اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺣﺸﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺿﺮور ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﻣﯿﺦ ﻣﺮﺑﻊ در ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﻣﺮﺑﻊ
ﺗﺎ آن را ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮد.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎن ھﺎی ﻗﺒﯿﻠﮫ ﯾﮑﯽ ﭘﺸﺖ دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﺎر ،زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ھﯿﭻ ﺳﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺟﺰ ﺧﻮدش در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻣﺮدم در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
او آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ آھﻨﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد.
ﻗﻨﺪھﺎر را ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﻻﯾﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﯾﮏ واﻟﯽ ﺑﻨﺎم ﺳﺮدار
ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ ﻗﺮار داد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را اداره ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ او را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﮫ ﻗﻨﺪھﺎر در  ٢١اﭘﺮﯾﻞ  ١٨٨١آن را ﺑﮫ اﻣﯿﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻮب ﺧﺎن ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ در ﻗﻨﺪھﺎر ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﮫ
ھﺮات ﮔﺮﯾﺨﺖ ﮐﮫ از آن زﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﻮد ،ﺣﺎل ﺑﮫ ﻗﻨﺪھﺎر ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ .ارﺗﺶ اﻣﯿﺮ در
آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ او ﺑﺮآﻣﺪ .ﺟﻨﮕﯽ در  ٢٠ﺟﻮﻻی واﻗﻊ ﺷﺪ .ارﺗﺶ اﯾﻮب در اﺑﺘﺪا ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد و ﻣﺘﻮاری ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﻮار دﻟﯿﺮ او ﮐﮫ در ﻣﯿﺪان ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زﻧﺪه
ﺑﮫ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻻی ارﺗﺶ ﻗﻨﺪھﺎر ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ آن ﺣﺮﮐﺖ
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺴﺮان ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ارﺗﺶ اﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻨﮭﺪم ﺷﺪ .اﯾﻮب ﺧﺎن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﮫ وارد ﻗﻨﺪھﺎر ﺷﺪ.
اﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮرﯾﺪه ﺷﺪ و ﺷﺨﺼﺎ ﻟﺸﮑﺮی را رھﺒﺮی ﮐﺮد .ارﺗﺶ اﻣﯿﺮ
در  ٢٢ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ١٨٨١در ﺳﺎﺣﮫ ﻗﻨﺪھﺎر ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻮب ﺧﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ .اﯾﻮب ﺧﺎن ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد و ﺑﺴﻮی ھﺮات ﺑﺎز ﮔﺸﺖ .اﻣﺎ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺣﺮﮐﺖ او را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺧﺎن را از ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ھﺮات ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او در ﻗﻨﺪھﺎر ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺳﺮدار ھﺮات را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .اﯾﻮب ﺧﺎن در راه ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺧﺒﺮ ﺳﻘﻮط ھﺮات را ﺷﻨﯿﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﻮی ﻣﺸﮭﺪ رﻓﺖ.
اﻟﺤﺎق وﻻﯾﺖ ھﺎی ﻗﻨﺪھﺎر و ھﺮات ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را ﺑﺮ ﮐﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮد ،آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ
در آن زﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﮫ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺴﻠﻂ او را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﮐﺎر زﯾﺎدی
ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او در ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎن اﻣﯿﺮ در زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ
ﺧﻮدش اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻣﻮﻗﻊ دﯾﮕﺮ اظﮭﺎر داﺷﺘﮫ ام ھﺮ آﺧﻮﻧﺪ و ﻣﻼ و ﺳﺮﮐﺮده ای ھﺮ طﺎﯾﻔﮫ و
ﻗﻠﻌﮫ ،ﺧﻮد را ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﺪت  ٢٠٠ﺳﺎل آزادی و ﺧﻮدﺳﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ازاﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪ و ﻣﻼ ھﺎ را ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﺮض ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﯿﺮھﺎی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و ﻣﯿﺮھﺎی ھﺰاره و ﺳﺮﮐﺮده ھﺎی ﻏﻠﯿﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ از اﻣﺮای
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﮑﻤﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﮑﻢ و ﺗﻌﺪی اﯾﻦ اﺷﺨﺎص از درﺟﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺰاح ھﺎی آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮھﺎی ﻣﺮد ھﺎ و زن ھﺎ را ﺑﺮﯾﺪه روی ﺻﻔﺤﺎت آھﻨﯿﻦ
داغ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﺳﺮھﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ رﺳﻮﻣﺎت ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ
ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﺑﯿﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ اظﮭﺎر ﻧﻤﯽ دارم.
ھﺮ ﺳﺮﮐﺮده و ﻣﺎﻣﻮر و ﺷﺎھﺰاده ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺳﺘﮫ ﺟﺎت ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ و ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﻗﻄﺎع و دزد ھﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻧﻤﻮده و ﭼﻮن راھﺰﻧﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و ﮐﺴﺒﮫ و ﺗﺠﺎر
ﻣﺘﻤﻮل ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ و اﻣﻮال ﻧﻘﺪﯾﮫ آﻧﮭﺎ را ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﻮال ﻣﺴﺮوﻗﮫ
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ﺑﯿﻦ ﺧﺎدم و ﻣﺨﺪوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ .ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﯾﻖ ھﺎ دﺳﺘﮫ از ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﮫ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ ﺗﻔﻨﮓ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ ﮐﮫ ﭼﻘﺪر اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺪاﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎری دو ﻧﻔﺮ
از اﯾﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﯾﻖ ھﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺳﺎدو و دادو ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آوردم ﮐﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﻟﺸﮑﺮ
ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ھﺎ را ﻓﻌﻼ در ﻗﻔﺲ آھﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ،ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ﮐﻮه
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻟﺘﮫ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﺒﻮس اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻼ ھﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﺮﯾﺐ در ﺑﺎب ﻣﺬھﺐ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ ﻣﺮدم اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺑﺪا وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﺨﯿﻔﮫ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺮاض ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ در ھﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻼھﺎی ﻣﺬﮐﻮر
اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﻣﻮال اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﮔﺬران ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮫ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از رﻋﺎﯾﺎی ﺧﻮد اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺮﯾﻖ و ﺳﺎرﻗﯿﻦ و اﺑﻨﯿﺎی ﮐﺎذب و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺟﻌﻠﯽ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻢ .اذﻋﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﮐﮫ  ١۵ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ھﺎ اﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ اطﺎﻋﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ را ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدم ﯾﺎ ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ آﺧﺮت ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﮫ اﻣﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮرش ھﺎی زﯾﺎدی ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺷﻮرش ﮐﺮد ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﻮد از ﮐﻨﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﺨﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد؛ اﻣﺎ او ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ھﻨﺪ ﻓﺮار
ﮐﺮد.
ﻣﯿﺮﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯽ از ﺷﻐﻨﺎن و روﺷﺎن از روﺳﯿﮫ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﮭﺎ از ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ اﻣﯿﺮ ﮔﺰارش داده ﺷﺪ ،اﻣﯿﺮ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻓﺮﺳﺘﺎد ،او را اﺳﯿﺮ
ﮐﺮد و ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ آورد.
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻨﻮاری ﮐﮫ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺟﻼل آﺑﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺑﯿﻦ
ﺟﻼل آﺑﺎد و ﭘﺸﺎور اداﻣﮫ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺧﻮد اﻣﯿﺮ ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد رﻓﺖ و ﺑﺮای روﺳﺎی آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺎم
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﮔﻮش ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿﺮ ﻟﺸﮑﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎد؛ ﭼﮭﺎر ﺟﻨﮓ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن
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در ھﺮ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ .اﻣﯿﺮ دﺳﺘﻮر داد ﮐﮫ ﻣﻨﺎری از ﮐﻠﮫ ھﺎی ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﺟﻨﮓ
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ ﻣﺠﺎزات زﻧﺪه و ھﺸﺪار ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻨﮕﻞ و زرﻣﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﯿﺮوی از ﮐﺎﺑﻞ ﻋﻠﯿﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ؛ آﻧﮭﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ،
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
دﻻورﺧﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را در ﻣﯿﻤﻨﮫ )ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن( اﻋﻼن ﮐﺮد .اﻣﯿﺮ از ﺑﻠﺦ دﺳﺘﻮر ﺣﻤﻠﮫ از دو
طﺮف ﺑﮫ ﻣﯿﻤﻨﮫ ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯿﻤﻨﮫ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ .دﻻورﺧﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺮدم ﮐﯿﻠﻤﺎن )ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻤﮑﺎن/ﻟﻐﻤﺎن( ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﺑﻞ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮫ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻗﯿﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﻠﺰی ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻏﻠﺰی ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺷﻤﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﻐﺎن اﺳﺖ و
آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﻣﯿﺮ را درد ﺳﺮ دادﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻣﻘﮭﻮر ﺷﺪﻧﺪ و
آراﻣﺶ و ﻧﻈﻢ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺷﻮرش اﺳﺤﺎق ﺧﺎن در  ١٨٨٨ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .اﺳﺤﺎق ﭘﺴﺮ ﮐﺎﮐﺎی اﻣﯿﺮ و ﭘﺴﺮ
اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﺑﻮد .اﻣﯿﺮ او را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ او در اﯾﻦ ﺳﺎل
ﺧﻮد را اﻣﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻋﻼن ﮐﺮد و ﺳﮑﮫ ﺧﻮد را ﺿﺮب ﻧﻤﻮد .او ﻟﺸﮑﺮی ﺑﯿﺶ از  ٢٠ھﺰار
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﯿﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ او ﻓﺮﺳﺘﺎد .دو ارﺗﺶ در دره ﻏﺰﻧﯿﮕﮏ در ٢٩
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪی در ﮔﺮﻓﺖ و از اواﯾﻞ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻧﺎوﻗﺖ ﺷﺐ اداﻣﮫ داﺷﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ از ارﺗﺶ اﻣﯿﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺟﻨﺮال ﻏﻼم ﺣﯿﺪر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه او ﮐﮫ ﻣﺼﺮوف درﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ارﺗﺶ دﺷﻤﻦ ﺑﻮد و ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﺷﺪت اداﻣﮫ داﺷﺖ ،ﭘﺲ از ﭼﺎﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﻮار از
ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎﺳﭙﺎس اﻣﯿﺮ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺗﭙﮫ ای ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﺳﺤﺎق ﺧﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺤﺎق ﺧﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ارﺗﺶ
ﻋﻤﺪه او ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﺑﮫ اﺳﭗ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﮑﻦ رو ﺑﮫ
ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺖ .ارﺗﺶ او ﺑﮫ ﺟﻨﮓ اداﻣﮫ دادﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻧﺎوﻗﺖ ﺷﺐ ﺧﺒﺮ ﻓﺮار اﺳﺤﺎق
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺳﯿﺪ ،دﻟﺴﺮد ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ.
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اﻣﯿﺮ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ از اطﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮدم ﻣﻄﻤﯿﻦ
ﺷﻮد و اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزد.
وﻗﺘﯽ اﻣﯿﺮ در ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﻧﺪ.
آﻧﮭﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
در دﺳﻤﺒﺮ  ١٨٨٨وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﻣﯿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد در ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮد ،ﺳﺮﺑﺎزی
از ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮫ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﻣﯿﺮ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺑﮫ او ﻧﺨﻮرد و از ﭘﺸﺖ ﭼﻮﮐﯽ ای
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﮫ او ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و در ران ﯾﮏ ﺑﺎﺷﯽ/ﭘﯿﺸﮑﺎری اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﭘﺸﺖ اﻣﯿﺮ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮار ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ از ﻣﺮگ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﻣﯿﺮ ﺑﮫ ﻗﺪری ﭼﺎق ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻤﺎم
ﭼﻮﮐﯽ را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺮﻣﯽ از وﺳﻂ او ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﻦ ﭼﻮﮐﯽ را دﯾﺪم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺠﮑﺎوی در ﮐﺎﺑﻞ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ داﺧﻠﯽ در زﻣﺎن اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻨﮓ ھﺰاره ﺑﻮد و ﭘﯿﺮوزی ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﮫ
آن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﯿﺮ و اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺷﺪ .ھﺰاره ھﺎ ﯾﮏ ﻧﮋاد ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر
ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺧﻮش اﻧﺪام و دارای اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ،ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮورﻓﺘﮫ و ﭼﺸﻤﺎن
ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎرﯾﮏ اﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﭼﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮﯾﯽ ﯾﺎ رﯾﺶ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه دارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺷﯿﻌﮫ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻄﻮر
ﮐﻠﯽ ﻧﺎدان ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻌﮫ اﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ را دﯾﺪه ام ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن اﻧﺪ ﮐﮫ
ﺗﺼﻮﯾﺮ او در اﺗﺎق-دوﻟﺘﯽ در ﻗﺼﺮ ارگ آوﯾﺰان اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و ﺑﺎﺷﻨﺪه
ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﮐﻼت ﻏﺰﻧﯽ ﺗﺎ ھﺮات و ﺑﻠﺦ اﻧﺪ .ﻣﻨﺎطﻖ آﻧﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ دره ھﺎ و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
آﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮر طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﻧﺪ و اﻧﺰوای آﻧﮭﺎ در آن ﺳﻨﮕﺮھﺎ ﺑﺮای ﺷﺎن روﺣﯿﮫ اﺳﺘﻘﻼل طﻠﺒﺎﻧﮫ
ﺟﻨﮕﯽ داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﺑﻞ ،ﺣﮑﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﻣﯿﺮ دو ﺑﺎر از ﻗﻠﻤﺮو آﻧﮭﺎ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ،ﺳﻨﮕﺮھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﻮال آﻧﮭﺎ را ﻏﺎرت
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮان ﺑﺰرگ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﮔﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ آوردﻧﺪ .ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ از ﺑﺮدﮔﺎن ھﺰاره
ﺑﻮد .ﺷﻤﺎر زﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎطﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﮭﺎﺟﺮت از ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

37

ﺑﮫ ھﺰاره اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻓﻐﺎن ھﺎ را وارد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺰاره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ
را ھﻤﯿﺸﮫ زﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﮕﮫ دارﻧﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﮭﺎﺟﺮت اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ و ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ و روح در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم راﮐﺪ و ﺗﻨﺒﻞ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن را ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه اﻓﻐﺎﻧﯽ ھﺮ دو
اﻗﺪام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ
ﺑﺪون اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﯿﺮ اﻓﺰود ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ را در ﻣﻌﺎھﺪه دﯾﻮرﻧﺪ در ١٨٩٣
ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎ ﮐﺎﻓﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺗﺎﺑﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺒﻮد و ﻣﺘﺸﮑﻞ از
رﺷﺘﮫ ﮐﻮھﮭﺎی دره ای ﺑﻮد .ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪه اﯾﻦ دره ھﺎ ﺑﻨﺎم ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه و آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮫ اﻓﻐﺎن .ﻣﻨﺸﺎی آﻧﮭﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اوﻻده ﭘﯿﺮوان
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ از ارﺗﺶ ﺧﻮد دور ﺷﺪه و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻮھﮭﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .دﯾﻦ
آﻧﮭﺎ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﺑﺖ-ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﻮھﻮم-ﭘﺮﺳﺘﯽ )ﺧﺮاﻓﺎت( ﺑﻮد .آﻧﮭﺎ ﻣﺮدم ﺷﺠﺎع اﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺶ ﺗﯿﻤﻮرﻟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﺎﻻم ،ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در
ﻗﻠﺐ ﮐﺎﻓﺮﺳﺘﺎن ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﯿﺮ در اول از ﺟﻨﮓ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺎد از ھﺮ دو
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان آﻧﮭﺎ را دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ زﯾﺎد
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ھﺪاﯾﺎی زﯾﺎدی رﺧﺼﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ
و آﻧﮭﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ او را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ رام ﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﭘﺎﻣﯿﺮھﺎ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﯿﮫ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺎﻓﺮھﺎ ،اﻣﯿﺮ را وادار ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﻤﻠﮫ
و ﻓﺘﺢ ﮐﺎﻓﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮد .او از ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﺪاوم روﺳﯿﮫ آﮔﺎه ﺑﻮد و ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی
آﻧﮭﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﻣﯿﺮھﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﺎﻓﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﮐﺎﻓﺮھﺎ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﯿﺮ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ روﺳﯿﮫ و
دﻋﻮت از ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻧﮭﺎ در اﻣﻮر اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻓﻮری ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮐﻨﺪ
و ﺟﮭﺎن را در ﺑﺎره ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﮕﮫ دارد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ اﺷﻐﺎل آن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﻤﻠﮫ او ﺗﮭﺎﺟﻢ ھﻤﺰﻣﺎن از ﭼﮭﺎر ﻧﻘﻄﮫ ﺑﻮد :ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ،ﻟﻤﮑﺎن/ﻟﻐﻤﺎن و اﺳﻤﺎر.
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ﭼﮭﺎر ﺳﺘﻮن ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎر زﯾﺎد ﻣﻠﯿﺸﮫ ھﺎ در اواﺳﻂ زﻣﺴﺘﺎن  ١٨٩۵داﺧﻞ ﮐﺎﻓﺮﺳﺘﺎن
ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮف ﻗﻠﮫ ھﺎی ﮐﻮھﮭﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد و آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺳﺮﺑﺎزان
اﻓﻐﺎن ﺑﮫ آن ﭘﻨﺎﮔﺎھﮭﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ارﺗﺶ اﻣﯿﺮ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮف ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ﻣﻮاﺟﮫ
ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻠﻤﺮو در ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺎک ﮐﺎری و اﺷﻐﺎل ﺷﺪ ١۶٠٠ .ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺠﺎع ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﯿﺮ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد
و ﺑﺮای آﻧﮭﺎ زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺑﺮای زراﻋﺖ در ﭘﻤﮑﺎن/ﭘﻐﻤﺎن و ﻟﻮﮔﺮ داد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﺻﻠﺢ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن آﻧﮭﺎ در ارﺗﺶ اﻓﻐﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ و اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﮫ در ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ.
ﻣﺪارس در ﮐﺎﻓﺮﺳﺘﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﮭﺎﺟﺮت اﻓﻐﺎن ھﺎ در آن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎﻓﺮ در آﻧﺠﺎ
ﻓﺮدﯾﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و در اﻓﻐﺎﻧﯿﺰم ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺎﯾﺪ دارد :زﻣﯿﻦ و ﺗﺠﺎرت .ﻋﻮاﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ دھﺪ ،ﺣﺪود  ٣٠ﻣﻠﯿﻮن روﭘﯿﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ اﺳﺖ و ﻋﻮاﯾﺪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﻠﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻮاﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﮔﺮﭼﮫ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮآورد ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯽ از
آن ﻧﻘﺪی و ﺑﺨﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻮاﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﮫ ﻣﻮاﺷﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﮫ
ﺳﺮک وﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﻋﻮاﯾﺪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﮫ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪاﻗﺖ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊ آوری در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮭﻢ ،ﻋﻮاﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﯿﻦ  ٣٠ﺗﺎ
 ۴٠ﻣﻠﯿﻮن روﭘﯿﮫ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی در ﻋﻮاﯾﺪ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺑﺼﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ھﺮ
ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﯿﺪاری وﺟﻮد دارد .آﻧﮭﺎ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﮭﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻓﺰوده ھﺎی ﺳﺎﻻﻧﮫ ﭼﻨﺎن ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎج و
ﺗﺨﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدم ﻋﺒﺎرت از ﺑﺨﺸﺶ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻗﯿﺪاری ھﺎ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺎ ﺧﺰاﻧﮫ ﻋﻤﻼ ﺧﺎﻟﯽ اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آوری ﻋﻮاﯾﺪ
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد .ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر رﺷﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،او ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ھﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻟﯿﺎت
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ھﺎ و ﻧﺮخ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰود .او ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺲ اﻧﺪاز  ١٠ﻣﻠﯿﻮن در ﺳﺎل را اﻋﻼن
ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ھﺮﮔﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ درآﻣﺪ ﻋﺒﺎرت از ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼس و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال آﻧﮭﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺎﻟﯿﮫ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﻧﮭﺎد ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎﻟﯿﮫ ھﻨﻮز ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ .ﺑﺎ درﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ھﺎ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش دﻗﯿﻖ درآﻣﺪ و ﻣﺼﺎرف ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻮاﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری او اداﻣﮫ
دادﻧﺪ و اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺳﺮﻧﺨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﮭﺎ اراﯾﮫ ﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﺮﮔﺰ و ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ از آن دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
اﻣﯿﺮ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﺰاﻧﮫ داری ﮐﺎﻣﻞ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر از وام ھﺎی ﻗﺪرت ھﺎ ﺑﻮد .او
در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﮫ وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﭘﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﯽ
ﺗﻮان اﺧﺎذی ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ھﺎی ﻧﺎروا داﻧﺴﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ او ﺑﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .١ ،ﭘﺎک ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر از ھﻤﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ و ﺷﻮرﺷﯽ و  .٢ﭘﺮﮐﺮدن ﺧﺰاﻧﮫ ﮐﮫ ھﺮ دو ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﺨﺖ و
دﻗﯿﻘﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺒﯿﻠﻮی ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮑﺴﺘﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ھﯿﭻ روﺣﯿﮫ ای ﺑﺮای اﺑﺮاز وﺟﻮد در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .او راه را ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽ طﺎﻟﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر ھﯿﭻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ
ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺶ ﻋﺼﺮی ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد .آﻧﭽﮫ ﺑﻨﺎم آﻣﻮزش وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺣﺘﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد .آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی دﻓﺘﺮی و رﺳﻤﯽ در اداره
ﮐﺸﻮر آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﯿﺎری ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻮد – ﻧﮫ در زﺑﺎن ھﺎی ﻋﺼﺮی ﮐﮫ
در ﭘﺎرس ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﮐﮭﻦ ﺳﺪه ھﺎ ﭘﯿﺶ؛ ﻧﮫ ﺣﺘﯽ ادﺑﯿﺎت ﻋﺼﺮی ،ﺑﻠﮑﮫ
ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﮐﮭﻦ و ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﻧﮓ و ﺑﻮی اﻓﮑﺎر ﻋﺼﺮی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار
ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای اﻣﻮر دﻓﺘﺮداری ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻠﺤﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﮫ در آن ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺪون ﺗﺮوﯾﺞ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ
و درﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻠﺤﮫ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ارﺗﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ
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ﮐﺎرﮔﺮان آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺮم و ﺷﯿﺸﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،اﻣﺎ آن ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
دوﻟﺖ و رﺿﺎﯾﺖ دوﻟﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎھﯽ( ﺑﻮد .ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﻨﻮن ﯾﺎ
ھﻨﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ،ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ھﺮﮔﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﯾﺎ
ﻣﻮرد ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﻔﻮذ داﯾﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاھﺎﻧﮫ روی ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا آﻧﮭﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش اﺻﻮﻟﯽ و
ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ھﻤﺮاه ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اداﻣﮫ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت در ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎ زﯾﺎد ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ آزادی ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎر اﻓﻐﺎن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ھﻨﺪ
ﺷﺪ .واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻤﺪﻧﯽ ،ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺮﻗﯽ
ﻣﺎدی ﺧﺎرج در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺰه و ﺷﻌﻮر طﺒﻘﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن را
ارﺗﻘﺎ دھﻨﺪ و از طﺮﯾﻖ آﻧﮭﺎ ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﮔﺰاری ﮔﺮﭼﮫ زﯾﺎد
ﻧﺒﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﯾﮏ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎ ﺧﺰاﻧﮫ ﭘﺮ را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .او ﺑﮫ
ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ٧٠ ،ﻣﻠﯿﻮن روﭘﯿﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻧﻘﺪ و  ٣٠ﻣﻠﯿﻮن ارزش طﻼ )ﺳﮑﮫ و ﺷﻤﺶ( ،اﺳﮑﻨﺎس
ھﺎی ارزی ھﻨﺪ ،ﺳﻨﮓ ھﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺟﻮاھﺮات در ﺧﺰاﻧﮫ داﺷﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ آھﻨﯿﻦ او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺖ .درﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺧﻮد اظﮭﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ او
ﺳﺮان/ﺧﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺣﺪی ﺷﮑﺴﺘﮫ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ﺗﺎ  ٣٠ﺳﺎل ،ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻟﯽ در
ﮐﺸﻮر رخ ﻧﺨﻮاھﺪ داد و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او ﺗﺎ ﻣﺪت ھﺎ در آراﻣﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺷﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد را درو ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ او ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺴﺮان ﺧﻮد راﺿﯽ
ﻧﺒﻮد .او ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺑﮫ ﻣﻮد/ﻓﯿﺸﻦ را ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد و روزی او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ او ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎن ﮐﺸﺘﮫ ﺷﻮد.
او ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﮫ ﻗﺪ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﭼﺎﻗﯽ و ﭼﮭﺮه ﻣﺮداﻧﮫ ﺑﻮد .او رﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .او ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﻮش ﺑﻮد .در اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎی دﻓﺘﺮی
را ﺷﺨﺼﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد .ھﺮﮔﺰ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ
رﺳﺎﻧﺪ .او ﻋﺎدت داﺷﺖ در ﺟﺰﺋﯿﺎت ھﺮ ﻗﻀﯿﮫ وارد ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﮕﺎه او آورده ﻣﯽ ﺷﺪ .او
ﺷﻮخ طﺒﻌﯽ ﮐﺠﻨﮑﺎواﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻧﮕﺮش ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻧﻮﮐﺮاﻧﺶ داﺷﺖ ﮐﮫ از او ﻣﯽ
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ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .او وﻓﺎداری ﯾﮏ ﻣﺮد را ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ راﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم ﺑﮫ او اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﯾﮏ دوﻟﺘﻤﺮد
زﯾﺮک ،ﺳﺮﺑﺎز ﺷﺠﺎع و ﻣﺠﺮب و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار دوراﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮد .دوﻟﺘﻤﺮدان اروﭘﺎﯾﯽ او را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪ دار ﺻﻠﺢ در آﺳﯿﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
او در اﺛﺮ ﻧﻘﺮس درﮔﺬﺷﺖ ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ از آن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﻣﺎ او ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی دواﻣﺪار
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻏﺬای ﺧﻮد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮد .او ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﻏﺬاھﺎی ﭼﺮب و ﻣﯿﻮه ھﺎی
ﻓﺮاوان ﻣﯿﻞ داﺷﺖ .ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ او ﺑﺮای ﺣﺪ اﻗﻞ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﻤﺎر و
ﺷﺪت ﺣﻤﻼت ﻧﻘﺮس اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،طﻮری ﮐﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﯾﺎ راه ﺑﺮود .در ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ اش او را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﮫ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن
ﺣﺎل از دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺑﮫ دوران ﭘﺴﺮ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ،ﻣﺮﺣﻮم اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ
ﷲ ﺧﺎن ﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺪون درد ﺳﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .ﻣﺮگ اﻣﯿﺮھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
آﻏﺎزی ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﮐﻨﺘﺮول از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
رﻓﺖ؛ ادﻋﺎ ھﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻣﯽ ﺑﻮد؛ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ اﻣﯿﺮ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ای از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺎج ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺗﺨﺖ را ﺑﺮای
دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻨﺘﺮول ﻣﺮﮐﺰی دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﺷﺒﺢ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮی از ﺧﻮدش ﻧﺪاﺷﺖ .از درﮔﯿﺮی ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ دراﯾﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ .اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن وارث ﻣﻨﺼﻮب ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﻧﺒﻮد ،آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .او در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ از ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب
و ﺗﻌﯿﯿﻦ وارث از ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺶ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد او ﺑﻮد .اﻧﺪﯾﺸﮫ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ را
ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﮕﺬارد ،ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
روﺳﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ادﻋﺎی ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ﺑﺪون ﺷﮏ ﭘﯿﺶ از ادﻋﺎی ﺑﺮداراﻧﺶ ﺑﻮد؛ او ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺗﺮﯾﻦ
آﻧﮭﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎدرش از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎھﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ او ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ از طﺮف ﻣﺎدرش
ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﻮاده واﻻ و واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد و در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻠﮑﮫ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد،
ادﻋﺎی ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ .اﻣﺎ آن ﭘﺴﺮ دو ﮐﻤﺒﻮد داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ،او ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
رﯾﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺮ دوش ﮔﯿﺮد؛ دوم ،او از ھﻮش و آﻣﻮزش ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
او ھﯿﭻ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺼﺮﷲ ﺧﺎن و ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ھﺮ دو از ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻟﯽ
ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺧﺎن ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮐﺮد و دو ﺑﺮادر را آﺷﺘﯽ
داد ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮادر ﺟﻮان ﭘﺲ از ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن )در ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺮ ﭘﺴﺮان او( ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
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ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻧﺼﺮﷲ ﺧﺎن را آرام ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن اﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪ رﺳﻤﯽ را در ﻗﺮآن
ﻧﻮﺷﺖ.
اﮐﻨﻮن رﺿﺎﯾﺖ ارﺗﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﺑﻮد .ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺧﺎن ﺑﺎز ھﻢ ﭘﯿﺶ ﺷﺪ و دﺳﺘﻮر
داد ﺗﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و از آﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ آﯾﻨﺪه ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و وﻋﺪه
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺎش آﻧﮭﺎ را داد .ارﺗﺶ راﺿﯽ ﺷﺪ ،ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و وﻋﺪه ھﺎی ﻓﺮاوان داد.
ارﺗﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ﮐﺮد و او رﺳﻤﺎ در درﺑﺎر ﻋﺎم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ ﺗﺎج ﮔﺰاری ﮐﺮد.
اﻣﯿﺮﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ درﺑﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻔﻮ ھﻤﮫ ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﮫ از ﻣﺠﺎزات
ﺑﺪﮐﺎری ھﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد
را ﻋﺰل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﺎری ﮐﮫ در زﻣﺎن او اﻧﺠﺎم دھﺪ .او ھﻤﭽﻨﺎن اظﮭﺎر ﮐﺮد ﮐﮫ
ﯾﮏ روز ھﻔﺘﮫ را ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻼ ھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ روی ﻣﺴﺎﯾﻞ دوﻟﺘﯽ
ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ و او را ﻣﻄﺎﺑﻖ رھﻨﻤﻮد ھﺎی دﯾﻨﯽ اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ .او روزھﺎی ھﻔﺘﮫ را ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺑﺎر ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺧﺮچ
ﻣﯽ دھﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد
ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام ﺳﻠﻄﻨﺖ او اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در
زﻣﺎن ﭘﺪر ﻣﺮﺣﻮم او وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ او ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری را ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﺼﺮﷲ ﺧﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻢ ﻣﻮﻟﻮی ﻧﺠﻒ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن و ﺧﻮد ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻋﻀﻮﯾﺖ آن را
داﺷﺘﯿﻢ .وظﯿﻔﮫ آن ﭼﻮﮐﺎت ﺑﻨﺪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺷﻮرا اداره ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ  ١٢ﺷﺎﺧﮫ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ھﺮ ﺷﺎﺧﮫ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ داﺷﺖ .ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺧﺎن رھﺒﺮ آن ﺑﻮد .ﻣﺸﻮرت
ھﺎی ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺷﺎھﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ در
وﯾﺴﺖ ﻣﻨﺴﺘﺮ ﺑﻮده ام و ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﯾﺎ اﻏﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﻮرای اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ
ﷲ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ اﻋﻀﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ،رﻓﺘﺎر ﺑﮭﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ داﺷﺖ و ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه رﯾﺎﺳﺖ و رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮرا دو
روز در ھﻔﺘﮫ ﻧﺸﺴﺖ داﺷﺖ .ﯾﮏ روز ﺑﺮای ﻣﺨﺎطﺒﺎن اﻣﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت دو
روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ او ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﻋﻀﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ و
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ﻧﻈﺮ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد .ﺷﻮرا ﺑﺮای
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﮐﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی اﻧﺠﺎم داد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ ﺑﮫ
اﺻﺮار ﺑﺮ ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ؛ ذھﻦ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺪ و ﺷﻮرا
ﭘﯿﺶ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎل اول ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﭘﺲ از آن ﺷﻮرای وﯾﮋه اﺷﺮاف را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ داﯾﺮ
ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ اﻣﻮر وﯾﮋه وﺟﻮد ﻣﯽ داﺷﺖ.
او ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﺳﻠﺤﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺪر ﻣﺮﺣﻮﻣﺶ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آن
ﺑﻮد و ھﻔﺘﮫ ای ﯾﮑﺒﺎر از آن دﯾﺪن ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﯿﺶ از ھﺮ دﻓﺘﺮ
دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار داﺷﺖ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﺗﺶ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺮﺑﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ
ﺗﺮک اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﺮﺑﯿﮫ ﺗﺮﮐﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺎرغ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ اﻓﺴﺮ داﺧﻞ ارﺗﺶ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮭﺘﺮ از اﻓﺴﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ھﻨﻮز وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮭﺘﺮی ﻗﺮار ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﮔﺮ زﯾﺮ رھﺒﺮی
اﻓﺴﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺮدان ﺑﮭﺘﺮی را
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺷﮏ ﻧﺪارم ﮐﮫ اﻋﻠﯽ ﺟﻀﺮت اﻣﯿﺮ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن و ﺟﻨﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﺎدر ﺧﺎن ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ ﻻزم را ﻣﺒﺬول ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻨﻮن/ھﻨﺮھﺎ ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد و از ﻣﻦ و ﺑﺮادرم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻻزم ﺑﺮای آن ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ
ﺷﻤﺎری از ھﻨﺪﯾﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺪود  ٣٠٠ﭘﺴﺮ ﺷﮭﺮی را ﺟﻤﻊ آوری
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﯾﻢ و زﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺎرﻏﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه ]و ﺣﺎﻓﻆ اﺣﻤﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﯽ ای[
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﻌﻠﻢ ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮار دادﯾﻢ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای رﺧﺼﺘﯽ ﺑﮫ ھﻨﺪ رﻓﺘﻢ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﻼم ﻻھﻮر ﭼﻮﮐﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻟﺞ اﺳﻼﻣﯿﮫ را در  ١٩٠۴ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد و ﻣﻦ
ﺣﺪود ﺳﮫ ﺳﺎل در ﻻھﻮر ﻣﺎﻧﺪم .ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻧﺎم آن را ﺑﮫ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎم اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت
ﺣﺒﯿﺒﯿﮫ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪان ﻧﺪاﺷﺖ .اداره ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻮرد ﻗﻨﺎﻋﺖ اﻣﯿﺮ ﻧﺒﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﮔﺮدان
آن ﺑﮫ  ۵٠ﻧﻔﺮ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ھﯿﭻ ﺗﻼش ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ
اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻄﮑﺎک ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ آن
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ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ
ﺑﺮﮔﺮدم .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﮐﺎﻟﺞ اﺳﻼﻣﯿﮫ ﻧﺸﺎن دادم و اﺟﺎزه ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از آن ﮐﺎﻟﺞ
را ﺑﮫ دﺳﺖ آوردم.
ﺐ دارای
وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪم ،اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻣﮑﺘﺐ را اﺻﻼح ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻣﮑﺘ ِ
 ۵٠داﻧﺸﺠﻮ را ﻣﺴﺨﺮﮔﯽ در آﻣﻮزش ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ طﺮح داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺮای اﻣﯿﺮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﮐﺮدم ﮐﮫ او ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖ داد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی آن ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯿﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻢ و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم روﺑﺮو ﻧﺸﻮم ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﻮزش ﻣﺪرن ﺗﻌﺼﺐ داﺷﺘﻨﺪ و آن را اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و »ﮐﻔﺮ« ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ۶٠ ،ﻣﺴﺠﺪ را
در ﺷﮭﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم و ﻣﻼ ھﺎی را ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﻣﻌﺎش ﺧﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺑﺘﺪاﯾﯿﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺣﻘﻮق آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﯾﮑﻨﯿﻢ ﭼﻨﺪ اﻧﺪازه ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دادم ﮐﮫ
ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﯽ از اداره آﻣﻮزش اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺣﺪود  ۵ھﺰار ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﮑﺘﺐ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدم و در اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدم .در ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺪود  ۴٠٠ﺷﺎﮔﺮد را ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻢ
و ﺻﻨﻮف ﺛﺎﻧﻮی/ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮدم .طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻔﺘﺶ ھﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
روزاﻧﮫ از ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻣﻮزش و اداره آﻧﮭﺎ را رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ھﺮ روز
ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺮازش دھﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ و ﮐﺎرھﺎ
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪی آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدم ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎرﻏﺎن ھﻨﺪی و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻓﻐﺎن در
آن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺮﺑﯿﻮی ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن )داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ(
ﺑﻮد .ﻣﻦ در آن زﻣﺎن طﺮﺣﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮدم ﮐﮫ ﭘﺲ
از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ
و ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﺎﺑﻞ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  ١٣ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻣﮭﻢ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻢ ﮐﮫ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎطﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اداﻣﮫ دھﻢ .ﯾﮏ
داﻧﺸﮑﺪه طﺒﯽ/ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﺟﺎزه اﻣﯿﺮ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم.
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در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺒﯿﺒﯿﮫ و ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯿﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ و ﺣﺴﺎدت را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد .ﻣﻦ طﺮح دﯾﮕﺮی را
ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻣﯿﺮ ﮐﺮدم ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺎدت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮی ﺷﺪ .ﺑﺮای
اﻣﯿﺮ ﭼﻨﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺗﻮطﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ھﺪف ﻣﻦ
اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮدم اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
از طﺮح ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ اﻣﯿﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ام
ﺗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻢ و در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﺳﻮﮔﻤﻨﺪاﻧﮫ
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﺎر – ﯾﺎ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اظﮭﺎرات ﻧﺎدرﺳﺖ – آﻧﮭﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻣﻞ داده ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻓﻮرا ھﻤﺮاه ﺑﺎ دو ﺑﺮادرم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﺎزرﺳﯽ/ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﮑﺘﺐ ھﺎ و دﯾﮕﺮی ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺒﯿﺒﯿﮫ ﺑﻮد ،در زﻧﺪان ﻗﻠﻌﮫ ارگ ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪم .از ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎن ھﺎی ﮐﮫ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ٧ ،ﻧﻔﺮ ﻓﻮرا اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻘﯿﮫ ،ﺣﺪود  ۶٠ﻧﻔﺮ ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ ]از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد،
اﻓﺰود ﺑﺮ ﻣﻦ ،ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ھﻨﺪی ﺑﻮدﻧﺪ .١ :ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻢ ﻣﻮﻟﻮی ﻧﺠﻒ ﻋﻠﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎزرس ھﺎی ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻣﺮﺑﯽ ﺷﮭﺰاده اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن .او ﻓﻌﻼ در ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺖ و در ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮن
ﮔﺬاری ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .٢ .ﺑﺮادر ﺟﻮان ﻣﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺮاغ ﮐﮫ ﻓﻌﻼ در ھﻨﺪ اﺳﺖ .٣ .ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﺧﺎن ﺑﯽ ای )ﻋﻠﯿﮕﺮ( از ﺟﻼﻟﭙﻮر ﮐﮫ ﻓﻌﻼ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺒﯿﺒﯿﮫ اﺳﺖ .۴ .ﻣﻈﻔﺮﺧﺎن ﺑﯽ ای )از
ﮐﺎﻟﺞ اﺳﻼﻣﯿﮫ ﻻھﻮر( ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ از ﮐﻮﻟﺮا در زﻧﺪان درﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در دﻓﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ[ .وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻏﺮﺑﺎل و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ در ﻣﻮرد اﺗﮭﺎﻣﺎت وارده ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ .ﺣﺘﯽ
دادﺧﻮاﺳﺖ/ﻣﺮاﻓﻌﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻼن ھﯿﭻ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﺎ طﺮح ﻣﻦ ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻗﺎﺿﯽ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻣﯿﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺮا زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﺳﺎل ھﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﺮگ در اﯾﻦ زﻧﺪان ﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ .ده ﺳﺎل و
ﻧﯿﻢ )ﺳﺎل ﻗﻤﺮی( ﭘﺲ از ﺣﺒﺲ ،اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎدر ﺧﻮاب
ﺑﻮد ،ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺮ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ،اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻣﺎن
ﷲ ﺧﺎن آزاد ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﯽ ﮔﻨﺎه اﻋﻼن ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ]ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آزادی ،ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻢ ﻣﻮﻟﻮی
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ﻧﺠﻒ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮرای ﺷﺨﺼﯽ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﺷﺪﯾﻢ .در ﺟﺮﯾﺎن آﺗﺶ
ﺑﺲ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﻧﮕﻠﯿﺲ-اﻓﻐﺎن ،ﻣﻦ از طﺮف اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﯿﺌﺖ ﺻﻠﺢ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ راوﻟﭙﻨﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪم .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﺮای ھﺮ دوی ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻋﻀﻮﯾﺖ
در ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاری ﺟﺪﯾﺪی داده ﺷﺪ ﮐﮫ در اواﯾﻞ  ١٩٢١ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ[ .ﻋﻤﺮش دراز و
ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎد!
اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزش ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﭘﻮزش ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ
از اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻢ .طﺮح آﻣﻮزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ.
داﻧﺸﮑﺪه طﺒﯽ ھﺮﮔﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ .دﻓﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
از ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ داﻧﮫ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪاد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ  ٨ﻋﺪد ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﮐﻨﺘﺮول ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﮫ ﺷﮭﺰاده ﻋﻨﺎﯾﺖ ﷲ ﺧﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ زﯾﺎد ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد؛ اﻣﺎ
ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و ﺿﺪ ھﻨﺪ ﺑﻮدن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ھﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن درﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﮫ
ﺷﻮد .ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺒﯿﺒﯿﮫ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎط و روح ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و در ﺣﺎل زوال ﺑﻮد .ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی آن ،اﮔﺮ ﭼﮫ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی از
آﻣﻮزش ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺣﺴﺎس ﺣﺰﺑﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ آﻣﻮزش درھﻢ و
ﺑﺮھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ از ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدم ،ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ زد ،ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ روﺣﯿﮫ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ھﺮ ﻧﮭﺎدی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن اﺻﻼﺣﺎت دﯾﮕﺮی را ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،روﯾﺪﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺖ .اﻣﯿﺮ ﯾﮏ آﻗﺎ
در ﺑﺮﺧﻮرد و ﯾﮏ ﻧﺎظﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮک ﺑﻮد .او ھﻮش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی
داﺷﺖ .ﻋﻼﻗﮫ او ﺑﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و از آن ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .او ﻋﮑﺎﺳﯽ
را ﺑﺎ ﺷﻮق ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺖ .او ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ
ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺖ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺧﻮب در ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮد .او ذوق ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ،ﺗﺰﺋﯿﻦ
ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ داﺷﺖ .او رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮب ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت در درﺑﺎر ﺑﻮد و زﻣﺎن زﯾﺎدی را
ﺻﺮف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺧﺎﺻﯽ در ﻟﺒﺎس و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاﻓﺶ
ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮد .او ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺪاوم ﺑﺮآن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ .او ﺳﺨﻨﺮان
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ژﺳﺖ ﺳﺨﻨﻮری ﻣﯽ ﮐﺮد .او دارای اﻧﺪام ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ
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ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ او را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﺮد ،زﯾﺮا از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﺎﺳﺖ .او ﯾﮏ ﺳﻮارﮐﺎر ﺧﺴﺘﮫ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺎھﺮ و ﺗﯿﺮ زن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ورزش ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ دﯾﮕﺮ او ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖ
دﯾﮕﺮی از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ داد .او روزﻧﺎﻣﮫ/ﺟﺮﯾﺪه ﺧﻮان ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ آﮔﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،او ﺗﻮاﻧﺎ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ھﻮش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد زﻣﺎن – در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد
ﺑﻮد .آﺷﭙﺰی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ دﻟﺨﻮاه او ﺑﻮد.
ﺣﺮم ﺳﺮای او ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﺑﻮد و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی او در ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺣﺘﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم او ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪ و زﻣﺎن زﯾﺎدی را در آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .او
از ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻟﺒﺎس ھﺎ و وظﺎﯾﻒ زﻧﺎن ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ
اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺳﻮاری در ﺷﺐ ھﺎی ﻣﮭﺘﺎب و در ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻓﺮاط در ھﻮس اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎﻻی اﻋﺼﺎﺑﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن،
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺎر دﻣﺎﻏﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی او را ﺧﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد.
در زﻣﺎن او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ در ﺷﯿﻮه اداره/ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ .ﺗﻮﺟﮫ او ﺑﮫ اﻣﻮر دوﻟﺖ ﮐﻤﺘﺮ
و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ؛ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﺤﻼت از ﻣﺮﮐﺰ دور ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﮐﻤﺘﺮی اﺣﺴﺎس
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺴﻮراﻧﮫ ﺑﮫ رﺷﻮه و اﺧﺘﻼس روی آوردﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺳﻮئ اداره،
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
آزادی ﻧﺴﺒﯽ اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل در زﻣﺎن او ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺧﺎﻟﯽ از دﻟﭽﺴﺒﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن را در ﮐﺸﻮری ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﺪه ھﺎ در زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺮﺣﺒﺐ ﷲ ﺧﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻓﯿﺸﻦ/ﻣﻮد ﺑﻮد .او ﻧﺸﺮﯾﮫ ھﺎی ﻣﺼﻮر اروﭘﺎ را دﯾﺪه ﺑﻮد
و ﻣﺸﺘﺎق داﺷﺘﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﺼﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان ﺟﻼل
و ﺷﮑﻮه او و ﻋﻈﻤﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﺷﯿﮏ او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻮﭼﯽ ﯾﺎ
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯽ ﺿﺮر ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ھﺎﻟﮫ ای از رﻣﺰ و راز در ﻣﻮرد اﻣﯿﺮ وﺟﻮد
داﺷﺖ .ﻣﺮدم در ﺑﺎره او ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او را ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻋﺎم از آﻧﭽﮫ در
درﺑﺎر و در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،اطﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﮔﺎه
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻄﻤﯿﻨﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ،ﺑﻠﮑﮫ از
آﻧﭽﮫ در ﺟﮭﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻧﮭﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻋﺎم اﻓﻐﺎن آﮔﺎھﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ
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از ﺟﻐﺮاﻓﯿﮫ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ از ﻣﯿﺰان و ﻗﺪرت ﮐﺸﻮر ﺧﻮد دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﯿﺮ اﺑﺮاز آروز ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ
ای ﻣﺼﻮر ﻧﺸﺮ ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ آﻣﺎده ﮐﺮدم ﮐﮫ او ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪم و ﻧﺸﺮﯾﮫ ام ھﺮﮔﺰ ﻧﺸﺮ ﻧﺸﺪ.
او ﺣﺪود ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﺲ ھﻤﯿﻦ آرزو را از ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﻮد ﺑﯿﮓ طﺮزی ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﮭﺮت در ادﺑﯿﺎت ﭘﺎرﺳﯽ و ﺑﻮدن ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎل در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ )ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد( ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﺸﺮ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺪه ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدش ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر
را ﺑﺎ ﺧﻠﻮص زﯾﺎد ﻧﺸﺮ ﮐﺮد و وظﯿﻔﮫ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﺎ دراﯾﺖ و اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺠﺎم داد .او در
زﯾﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪﮔﺎن
در ﺗﺮﮐﯿﮫ در اﺛﺮ آن ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او از »ﺗﺮک ھﺎی ﺟﻮان« ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و
ﺧﻮد را ﯾﮏ »اﻓﻐﺎن ﺟﻮان« ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد .ﺗﺒﺤﺮ او در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ از ﻗﻠﻢ او در ﻟﺒﺎس ﻣﺪاﺣﯽ
ھﺎ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﻣﯿﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از ادﻋﺎھﺎی ﮐﻮﺑﻨﺪه راﮐﺪ ﺑﻮدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد.
او از ﮐﻨﯿﻦ ھﺎی ﺑﺎ روﮐﺶ ﻗﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﯿﺮ ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﺑﮫ او ﭘﺎداش داد و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« از وی ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮد .دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی او
ھﻤﯿﺸﮫ ﺿﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﻮد و از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره از ﻣﻘﺎﻻت او
ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺣﻤﻼت او ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و
ﺗﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ روح ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ او ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ،زﯾﺮا اﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دو دﺧﺘﺮ او ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﮭﺰاده ﻋﻨﺎﯾﺖ ﷲ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
اﻣﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ،راﺑﻄﮫ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺬر اﻓﮑﺎر ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ﭘﯿﺶ از ظﮭﻮر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .طﺮح ﻣﻦ ﺑﺮای رﺷﺪ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺿﺮﺑﮫ ای ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮای اﻣﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻄﻤﯿﻨﺎ او
ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺣﺴﺎدت ﻣﯽ ﮐﺮد ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺴﺘﺒﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻦ
دﻣﻮﮐﺮات ھﺴﺘﻢ .طﺮح واﻗﻌﯽ ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﮫ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ژرﻓﯽ
ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮا ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﯾﮏ
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ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﮫ ﺧﻮدم در راس آن ﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ ،اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ اﺗﮭﺎم
را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻔﮑﻮره را ﯾﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻀﺤﮑﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻧﺴﺒﺖ دادن ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻔﮑﻮره ای ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﻀﺤﮏ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر دﯾﻮاﻧﮫ وار را در ﺳﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺗﮭﺎم ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺮات اظﮭﺎر آن را ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ زﻣﺰﻣﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ» ،ﻣﺸﺮوطﮫ
ﭼﯿﺴﺖ؟ داﮐﺘﺮ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ«؟ آﻧﮭﺎ ﻣﺎھﯿﺖ »ﻣﺸﺮوطﮫ« را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﮐﮫ ﻣﺸﺮوطﮫ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ،
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻧﮫ و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﮫ از آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺎور داﺷﺘﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدم.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد ﺣﻘﻮق در ﻣﺤﻠﮫ ھﺎی ھﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از ھﻤﮫ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺒﮭﻢ ﻟﺬت ﺑﺮدن از آﻧﮭﺎ
ﺑﺮ آﮔﺎھﯽ ﺧﻔﺘﮫ ﻣﺮدم طﻠﻮع ﮐﺮد .ﻣﻦ از ﭼﮭﺎر طﺮف ،ﭘﯿﺎم ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ھﻤﺪردی و آرزو ﺑﺮای
آزادی ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﻗﻠﺐ اﻣﯿﺮ ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .او ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
دﺳﺘﮫ ای ﻣﺎ را آزاد ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم داد ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾﮫ ای از اﯾﻦ اﺗﮭﺎم زﺷﺖ
ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮد.
دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ »ﺳﺮاج« در اﻓﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺑﯿﺪه طﻠﻮع ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﮐﻔﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﮫ در آن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ در ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎ )ﺑﮫ وﯾﮋه ﺗﺮﮐﯿﮫ( راﺟﻊ ﺑﮫ ادﻋﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن و ﺑﺮﺧﻮرداری از
آﻧﮭﺎ را ﭘﯿﺶ روی آﻧﮭﺎ ﻗﺮار داد .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﯽ از اﻓﮑﺎر ﺟﻮان و ﻣﺸﺘﺎق ﺷﮑﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮھﺎی
اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ طﺒﯿﻌﯽ ﻗﻠﺐ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻟﺬت و رﻓﺎه در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻦ اﻣﯿﺪ ﺗﭙﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ در ﭘﯿﺶ روی آﻧﮭﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ» .ﺳﺮاج« ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی ﮐﺮد و ﻗﻠﺐ ھﺎی آن ھﺎ را ﺷﻨﺎور ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﮭﺎ در ﻋﺒﺎرت ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪاﺣﯽ
ﻣﻔﺼﻞ آن ،ﺗﺨﺮﯾﺐ آﯾﻨﺪه رژﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺴﺮان ﺟﻮان طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﮫ
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻣﯿﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮫ آﻟﻮده ﮔﺎن ﮐﮭﻦ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ » -آه ،ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ اﺣﻤﻖ ھﺎی ﭘﯿﺮ ﺧﻄﺎﮐﺎر اداره ﮐﻨﯿﻢ« .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻦ و ﺑﯽ
اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﭽﮫ ھﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻮدﻧﺪ» .ﺳﺮاج« ﺣﺘﯽ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺴﻮر ﺑﻮد
و اﺷﺎره ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ در ﺑﺎره آزادی ﻣﺎ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ از ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﻮد
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طﺮزی ﻗﻠﺒﺎ ﺳﭙﺎس ﮔﺰارم؛ او ﺣﺎﻻ از اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﺮﮐﻮب ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﻣﺨﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﮫ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﭘﺎﯾﺪاری ﻓﺸﺎر ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﻗﻮی و ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺮی اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺟﻮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎر و ﻓﻌﺎل ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﺎﻣﮫ ای ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﮫ اﻣﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و از او ﻣﻮدﺑﺎﻧﮫ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ وﻗﺖ ،اﻧﺮژی و ﺧﺰاﻧﮫ
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ﻣﻮﺟﻮد ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎزد ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻨﻈﻢ در اﻣﻮر دوﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن
وظﯿﻔﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او اﺳﺖ و ﺑﮫ او ھﺸﺪار دادﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ آﻧﭽﮫ از او ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪ،
اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺎﺷﺪ.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اروﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﺮک-ﺟﺮﻣﻦ
وارد ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺪ و از اﻣﯿﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ در ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ
ھﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ دادﺧﻮاﺳﺖ ﭼﺎﭘﯽ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺮﮐﯿﮫ،
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎﻏﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﻏﺰا ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﻗﻮی ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﯿﺮ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ را ﺧﺮاش دھﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻟﺬاﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ آرام
ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﻨﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺰرگ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﺎزد؛
ﺷﺎﯾﺪ آن را ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ،ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ او رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﮫ دارد و ﻗﺒﻼ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ،
اﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ھﯿﺌﺖ ﺗﺮک-ﺟﺮﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد.
اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺟﻮان ﮐﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را وادار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﺮار
اﻣﯿﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ ﻋﻤﻼ ﺑﯽ دﻓﺎع و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻼﻓﺖ در ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺰﺋﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﻄﻤﯿﻨﺎ ﺗﻮازن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
دھﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﺮم ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ از ﺟﺎﻧﺐ زﻣﺎﻣﺪار ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ،ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮی ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﯿﺮ اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﮫ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﮫ آن اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ »آﻧﮭﺎ ﻣﻄﻤﯿﻨﺎ دﯾﻮاﻧﮫ اﻧﺪ« و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﮭﻢ را ﺑﮫ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮد .ﺳﺎل دﯾﮕﺮی ﮔﺬﺷﺖ و دﯾﮕﺮی و دﯾﮕﺮی .اﯾﺘﻼف اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮑﺴﺖ
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ﺧﻮرد ،ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ وارد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺷﺪ .اﻓﻐﺎن
ھﺎی ﺟﻮان ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ را ﺑﮫ اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ﮐﮫ »ﺗﺨﻠﻔﺎت« او )ﮐﮫ آن را ﻏﻔﻠﺖ
او ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ( در ﺗﺼﻮر ﺷﺎن اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ ﺑﻮد و آﻧﮭﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺒﮭﻢ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﻠﮫ ھﺎی طﺮﻓﺪاران اﻣﯿﺮ اﺣﺴﺎس و اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺗﺮﺳﻨﺎک ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن  ١٩١٨در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ اﻣﯿﺮ ،ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﭼﺮاﻏﺎن ﺷﺪ؛ اﻣﯿﺮ طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﺮ ﺧﻮد از ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ .در ﮐﻮﭼﮫ ﺷﻮرﺑﺎزار ،ﮔﻠﻮﻟﮫ ای از ﺗﻔﻨﮕﭽﮫ ﻓﯿﺮ ﺷﺪ و
ﺑﺮ ﻣﻮﺗﺮ او اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎﻣﻮران او ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﮫ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺻﺪای ﻓﯿﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ
در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد .ﮐﻮﭼﮫ ھﺎی ﻣﺠﺎور را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ھﯿﭻ اﺛﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ .ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺮزا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﻮال ﮐﺎﺑﻞ
ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﮔﺰارش داده
ﺑﻮد و ﺗﻮطﯿﮫ ﺑﺰرگ ﺟﻌﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻠﻮ ﭘﺨﺶ و ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻣﺪرن در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را
ﺑﮕﯿﺮد .در اﺗﮭﺎﻣﯽ ﮐﮫ او وارد ﮐﺮد ،راﺳﺖ ﯾﺎ دروغ ،ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺒﯿﺒﯿﮫ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﻣﻨﺪ »ﺳﺮاج« ،زﯾﺮ دﺳﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﻣﺤﻤﻮد طﺮزی ﺑﻮد .او ﭘﺴﺮ
ﯾﮏ ﻣﺮد ﭘﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻼ در ﻗﻀﯿﮫ ﻣﻦ درﮔﯿﺮ و در زﻧﺪان ﺑﻮد .ﺟﻮان دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم ﻋﺒﺪاﻟﮭﺎدی
ھﻤﮑﺎر او در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﺟﻮان دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮫ ای ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎن
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ دھﺴﺎل ﭘﯿﺶ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ رھﺎ ﺷﺪ و
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﻗﻀﯿﮫ ﺗﻔﻨﮕﭽﮫ دوﺑﺎره زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺖ،
اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺣﮑﻤﯽ در ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ.
اﻣﯿﺮ ﺑﺴﻮی ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد روان ﺷﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺪام ﭼﯿﺰی
در ھﻮا ﺑﻮی ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺳﻮال ﮐﺮدن از ﯾﮏ ﻣﮭﺎﺟﺮ ھﻨﺪی آﻏﺎز ﮐﺮد ،او را ﻣﺘﮭﻢ ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪاﻧﺪ .ﺟﻮان ھﻨﺪی )ﮐﮫ ﻻزم ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﻧﺎم او را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻢ( ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ
ﻗﻀﯿﮫ از ﭼﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻏﻔﻠﺖ اﻣﯿﺮ در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ ﭼﻨﮓ زد و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺿﺪ
ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻮی در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﮫ زودی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
او را ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﮑﺎراﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺟﻮان ھﻨﺪی ﺑﺎ
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آﻧﮑﮫ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﺷﺎره ﭘﯿﭽﯿﺪه ای در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
آن ﺣﺮﮐﺖ داده ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺒﮭﻢ ﮐﮫ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ
ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﻗﺘﻞ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان و ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﮐﮫ ﺑﺮای او ﻧﻘﺸﮫ ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﮫ اﻣﯿﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﮫ داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده و در ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﯿﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ؛ او ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺮوان ﺑﯽ ﺷﻤﺎری دارد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ،روﺳﯿﮫ،
ﭘﺎرس و ھﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن زﯾﺎد دارد؛ آﻧﮭﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت را
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزﻧﺪ؛ آﻧﮭﺎ دﺷﻤﻦ اﺳﻼم اﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ او و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﮐﮫ در زﻧﺪان
اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻓﻘﻂ ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ اﻣﯿﺮ ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑﮫ
دﺳﺖ اﻣﯿﺮ رﺳﯿﺪ .اﻣﯿﺮ دﺳﺘﻮر داد ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﻀﯿﮫ ﻣﻦ ﮐﮫ در زﻧﺪان ھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ،
ھﻤﮫ را در زﻧﺠﯿﺮ ﺑﮫ زﻧﺪان ارگ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﮕﮭﺪاری و ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .او
ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﺎره ﻣﺮگ آﻧﮭﺎ )ﻣﺎ( از ﺟﻼل آﺑﺎد ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﯿﺮ از ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ و ھﺸﺪارھﺎی
ﺷﺎن ﻗﻮﯾﺎ رﻧﺠﯿﺪه و ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮی ﺑﮫ او ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ و ھﺸﺪارھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ای
ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﻗﺎطﻊ ﺗﺮ و اظﮭﺎر ﺻﺮﯾﺢ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را ﻣﺜﻞ دﺳﺘﮫ
داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر و زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ دوﺳﺘﺎن
ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺧﻮد را در درﺑﺎر و در ﺣﺮم دارﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر اﺻﻼح ﻧﺸﻮد ،اﻣﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
آﺳﺎﻧﯽ از ﭼﻨﮓ آﻧﮭﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻣﮫ دوم را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ آن اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ
دھﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﮐﺎرھﺎی ﺗﮑﺮاری
آﺷﭙﺰی ،ورزش ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺳﺨﻦ راﻧﯽ ،ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺑﺎزی وﻏﯿﺮه ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎر در دوﻟﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮭﺰاده اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن اﻣﯿﺮﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﯿﻤﮫ اول آن زﻣﺴﺘﺎن واﻟﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد .ﻧﻮﺑﺖ واﻟﯽ ﮔﺮی او
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﺳﺮدار ﺣﯿﺎت ﷲ ﺧﺎن ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺶ در ﺣﺎل ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺑﺮای ﻧﯿﻤﮫ دوم آن زﻣﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺧﺒﺮ ھﻮﻟﻨﺎک ﻣﺮگ اﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت
ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪ .ﻣﻮﺗﺮ ﺣﯿﺎت ﷲ از ﮐﺎر اﻓﺘﯿﺪه و در ﻣﺴﯿﺮ راه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﻨﺘﺮول ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﺘﯿﺎزاﺗﺶ ﮐﺎﻣﻼ در اﺧﺘﯿﺎر اﻣﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد.
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اﯾﻦ اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ در ھﻨﺪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و اﺛﺮات آن داﻣﻨﮫ دار و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .ﺗﻮده ھﺎی ﮐﺸﻮر
را اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﮭﺮی ﺑﮫ
اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روش ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن در رﺷﻮه ،اﺣﺘﮑﺎر و
اﺳﺘﺒﺪاد در ﯾﮏ رژﯾﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ دﻣﻮﮐﺮات اﻧﺪ .ﮔﺮ ﭼﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻓﮑﺮ اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺼﻮر آﻧﮭﺎ از آن ھﻨﻮز ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ذھﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻓﻘﻂ در اﻗﺸﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺮاف ،ﻧﺨﺒﮕﺎن،
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺘﺮول اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﮫ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻮام.
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ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم – اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن
ﻗﺘﻞ اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
ﮐﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر آن ﻣﯽ رﻓﺖ؛ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ دوام ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ
»ﮔﭗ« ﺑﺎزاری در ﻣﻮرد او ﺑﻮد» :ﺧﻮب ،او ﺧﻮش طﺎﻟﻊ اﺳﺖ؛ او ﻣﺪت ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ
را رھﺎ ﮐﺮده و ﺑﺎ آن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده ،اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را رھﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ«.
در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﻮل اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم را ﺑﺮﺧﻼف او
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد:
ﻧﺨﺴﺖ – او در ﺳﻠﯿﻘﮫ ،ﻟﺒﺎس و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم او را
ﭼﯿﺰی ﺑﺪﺗﺮ از دوﺳﺖ ﮐﺎﻓﺮان ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد؛
او ﻣﺮﻏﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ آﺷﭙﺰ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اش ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺮ او را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ
ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ .ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن »ﺣﺮام« اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﯿﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد.
دوم – ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت درﺑﺎری او را وادار ﮐﺮد ﮐﮫ ھﻤﮫ درﺑﺎرﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او در ﻣﯿﺰ ﺧﻮدش ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ ،رﺧﺼﺖ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎھﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻄﻮر
ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰھﺎی آزاد دارﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﺴﯿﺲ ﺑﻮدن او اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ
ﷲ ھﺮﮔﺰ ﺧﺴﯿﺲ ﻧﺒﻮد؛ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﻮد.
ﺳﻮم – او زودرﻧﺞ و ﺗﻨﺪ ﺧﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﯽ زد و دﺷﻨﺎم ﻣﯽ داد.
ﭼﮭﺎرم – او ﺷﺨﺼﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم ﮔﻮش ﻧﻤﯽ داد و آﻧﮭﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ او ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ ﻣﻐﺮور اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از آن ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ
اﻣﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺻﺮف ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد ،زﯾﺮا ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن
اﻧﻮاع ﺷﮑﺎﯾﺎت ﮔﻤﺎﺷﺘﮫ ﺑﻮد.
ﭘﻨﺠﻢ – ﻏﻔﻠﺖ او از دوﻟﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .او ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎ –
ﻋﮑﺎﺳﯽ ،آﺷﭙﺰی ،ورزش ھﺎی ﺗﮑﺮاری ،ﺑﺎزی ھﺎ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت وﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ.
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ﺷﺸﻢ – او ﻓﻘﻂ آن ﻣﻘﺎﻣﺎت اروﭘﺎﯾﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﺎدﻣﺎن دوﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﻔﺘﻢ – رد ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ھﯿﺌﺖ ﺗﺮک-ﺟﺮﻣﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻠﯿﻔﮫ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر
او از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آن زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻧﺎراض و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ در اﻧﺼﺮاف دادن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺮزی از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ
اھﺪاف ﺧﻠﯿﻔﮫ اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﺸﺘﻢ – او ﺧﺰاﻧﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺮاﻓﯽ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮد ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﻘﯽ در آن ﻧﺪاﺷﺖ.
ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺳﺎﻻﻧﮫ او ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ھﺎی ﺣﺮﻣﺴﺮا و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰل ھﻮﻟﻨﺎک ﺑﻮد .ﺧﺰاﻧﮫ دردآور
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﻮاﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺸﻮر در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ او
ﻣﺼﺮف ﺷﺪ .از ﭘﺲ اﻧﺪاز ﭘﺪرش ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﻮن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻗﻮی ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺷﺪ؛ و روﺣﯿﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺎآراﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﮭﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺨﺶ ﻧﺎراض را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮔﺎم ﻗﺎطﻊ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ
ﺑﺮداﺷﺘﮫ و ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﮫ ﮐﺸﻨﺪه از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ؛ و آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ.
»ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ١٨ﺳﺎل اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮدﺧﻮاھﺎﻧﮫ و ﺧﻮد-ھﻮﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﺧﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮری در ﺟﮭﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺎھﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎھﺎت ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﺒﯿﺐ ﷲ آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﮔﻮر
ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد – اﻗﺘﺪار ﻣﻄﻠﻖ ﯾﮏ ﻣﺮد در ﺑﺎﻻی ﻣﻠﯿﻮن
ھﺎ اﻧﺴﺎن – اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ او رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
را ﻓﺮاھﻢ آورد .او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﮫ ای ﺳﯿﺎه ﺷﻮر ﺣﯿﻮاﻧﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ رﺷﺪ
اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ
اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺧﯿﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ از دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﻠﯽ ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﮫ
ﻣﺪﯾﻮن ﺳﭙﺎس ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد .ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد آن دﺳﺘﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺿﺮﺑﮫ ﻣﮭﻠﮏ را وارد ﮐﺮد .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ«.
اﯾﻦ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن دﻣﻮﮐﺮات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﻣﻦ از او ﺷﻨﯿﺪم ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ؛ اﻣﺎ
ھﻨﻮز ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﻏﯿﺮﻋﺎدی دارد.
ﯾﮏ آﻗﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ »اﻓﻐﺎن ﺟﻮان« واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ اظﮭﺎر
داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ »ﻣﺮد ﺷﺮﯾﻒ و ﺷﺠﺎع« )اﯾﻦ ھﺎ ﺳﺨﻨﺎن او اﺳﺖ( ﭘﯿﺶ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﮫ ﺗﻔﻨﮕﭽﮫ
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ﺧﻮد ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و دﻋﺎ ﻧﻤﻮد» ،ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﺑﺎطﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﻣﯽ داﻧﯽ ،اﮔﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﮫ
را ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻓﯿﺮ ﻧﮑﻨﻢ ،ﺑﮕﺬار اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﻗﻠﺐ ﺧﻮدم را ﺳﻮراخ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﻦ در اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد ﺻﺎدق ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺬت و ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﻠﻮﻟﮫ را
در ﻗﻠﺐ ارگ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺮو ﺑﺒﺮ و ﺟﮭﺎن را از ﺷﺮ او ﺧﻼص ﮐﻦ«.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ – ﮐﮫ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺎه ﺧﻔﺘﮫ ﻓﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﮫ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﮫ ھﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪه دور از ذھﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻨﻄﻖ
ﻏﯿﺮﻋﺎدی آﻧﮭﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺎ ﺳﻮار ﺑﻮد ،ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪ .او
ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﯿﺪار ﺑﻮد و ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ زﻧﺠﯿﺮھﺎی ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﺎ آن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﺤﮑﻢ اﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﮫ او اﻟﺘﻤﺎس
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ را آزاد ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺷﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮدﯾﻢ،
زﻧﺠﯿﺮھﺎی ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﮐﺮد .او ﺳﮓ ھﺎﯾﺶ را ﺑﮭﺘﺮ از ﻣﺎ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻣﮕﺮ
ﺑﺮای او زاده ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ او و ﻣﻘﺎم او را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .او ﺑﮫ ﺗﻤﺎم اﻟﺘﻤﺎس ھﺎی ﻣﺎ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﮐﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ھﯿﭻ رﺣﻢ

ﻧﮑﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺒﻮد .ﺑﮕﺬار اﯾﻦ ﺟﮭﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد آن ﭼﯿﺰی
را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮآورده ﺳﺎزد – ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻌﺎدت ﻣﻠﯿﻮن ھﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺮگ او ﺟﺮم ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ اﻗﺪام ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد«.
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﯿﺮ آن ﻗﺪر اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدم را ﮐﻨﺘﺮول ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ او ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
آﻧﮭﺎ را ﺑﺮطﺮف ﮐﺮد و واﮐﻨﺶ ﻋﺠﯿﺒﯽ رخ داد .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اول ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ او ﭼﮕﻮﻧﮫ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﺑﺮای او ﻋﺎدی ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﮐﻮﺗﻞ ﻧﻮر ﺑﮫ ﺳﻔﺮ ورزﺷﯽ ﺑﺮود .ﺷﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺟﻼل آﺑﺎد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎ را ﺑﮫ او ﯾﺎد آوری
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» ،ﺣﮑﻢ را ﺑﻨﻮﯾﺲ ،ﻣﻦ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ« .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ ﻣﺎ
ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮای اﻣﻀﺎی اﻣﯿﺮ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﯿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﮑﻢ
ﻣﺮگ ﻣﺎ روی ﻣﯿﺰ او ﻗﺮار دارد .ﻧﺎوﻗﺖ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﺎن ﺧﻮاب اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻓﺮا ﻣﯽ
رﺳﺪ .ﻣﯿﺮزا ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﺷﺪه و ﮐﺎﻏﺬ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ او را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺳﺎزد و ﺑﺎز ھﻢ ﮐﺎﻏﺬ
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را در ﭘﯿﺶ روی او ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﻣﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ» ،اﯾﻦ ﭼﮫ اﺳﺖ«؟ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ» ،ﺻﺎﺣﺐ،
ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ داﮐﺘﺮ« .اﻣﯿﺮ آن را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻟﺤﻈﮫ ای ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮب،
ﺣﺎل ﻧﺎوﻗﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﮐﺎﻏﺬ را ﻧﮕﮭﺪار ﺗﺎ از ورزش ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﻌﺪ
اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ« .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺮگ ﻣﻦ در دﻓﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭘﻮره ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﻣﯿﺮ
ﺻﺒﺢ ھﻨﮕﺎم ﺑﺴﻮی ﮐﻮﺗﻞ ﻧﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﻗﺘﯽ از ﮔﺬرﮔﺎه ﮐﻠﮫ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮔﺬرد ،از ﮐﻨﺎر ﻧﮭﺮ زﯾﺒﺎی ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺠﺬوب آب زﻻل و ﺻﺎف آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ آراﻣﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺑﺎ
ھﻢ آھﻨﮕﯽ آراﻣﺶ آن را ﺑﺮ ھﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ در ﺣﻔﺮه ای ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﮫ و در
ﺣﺎل ﺑﺮآﻣﺪن ﺑﺮای ﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن آب ﯾﺎ ﻣﮭﺎر آن اﻧﺪ ،از ﻣﻼﯾﻤﺖ آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ و
ﺟﻠﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎده و ﻗﺸﻨﮓ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮھﻨﮫ ﮐﮫ در ﮔﻮﺷﮫ
ھﺎی دور و ﺑﺪون ﺗﻌﻘﯿﺐ و آزار و اذﯾﺖ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ،او را ﻣﺠﺬوب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﻮر
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺷﺐ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﭘﺲ از ﺗﺎزه ﺳﺎزی ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻟﮫ ﭼﺎی ﺑﮫ ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .آھﻨﮓ ﻣﺤﻞ او را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎھﯽ از
ﻋﻨﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ ،او ﺑﮫ ﮐﻮﺗﺎھﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ،
»وﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﺮگ ،اﻧﺴﺎن را از ﻋﻨﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ« .ﺷﺎﯾﺪ او از ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش ﺧﺒﺮ داﺷﺖ.
او در ھﻤﺎن ﺷﺐ ﭘﺲ از ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻣﺎھﯽ ﺧﻮش ﻣﺰه ﮐﮫ دﺳﺖ او از ﻋﻨﺼﺮ آن رﺑﻮده ﺑﻮد،
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ دﺳﺖ ﻣﺮگ ﻏﯿﺒﯽ داﺧﻞ ﺧﯿﻤﮫ ای او ﺷﺪ ،ﮔﻠﻮﻟﮫ ای را در ﺷﻘﯿﻘﮫ ﭼﭗ او ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻣﺮﯾﯽ از ﺧﯿﻤﮫ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ .ﻓﺮﯾﺎد و ﻓﻐﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺳﻮ و آن
ﺳﻮ دوﯾﺪﻧﺪ؛ اﻓﺴﺮان ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ ﺷﮭﺰاده ھﺎ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻀﻄﺮﺑﺎﻧﮫ
ﺳﻮال ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻓﺮﺷﺘﮫ ﻣﺮگ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ھﯿﭻ اﺛﺮی از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد؛ ﺟﺰ ﺟﺴﺪ
اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت آرام و ﺑﯽ ﺟﺎن در ﺑﺴﺘﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ .درود ﺑﺮ
او«!
ﺻﺒﺢ زود ﺟﺴﺪ او را ﺑﺪون ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﻣﻮﺗﺮی ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ دﺳﺘﮫ ﺷﺎه ،ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﯿﺮ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد .در ھﺮ ﻣﺤﻞ ازدﺣﺎم و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺑﻮد.
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اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺮگ اﻣﯿﺮ در ﮔﻮش ھﺎ زﻣﺰﻣﮫ ﺷﺪ ،ھﻤﮫ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی
واژه ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ »ﮔﻠﻮﻟﮫ« .درﺑﺎرﯾﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻮرای ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ  ،اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﭙﺮﺳﺪ» ،ﭼﮫ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ«؟ ﺑﺎ آن ھﻢ ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ» ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ اول او را در ﻗﺒﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﭘﺲ از آن ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد« .دﻓﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﻮرا ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ و زﻣﺰﻣﮫ ھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ،
ﺷﮭﺰاده وﻟﯿﻌﮭﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﷲ ﺧﺎن از ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎﮐﺎﯾﺶ ﺳﺮدار ﻧﺼﺮﷲ ﺧﺎن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ
ﮐﺮد.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ اﻣﯿﺮ ﺑﮫ ﺷﮭﺰاده اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺗﯿﻠﻔﻮﻧﯽ ﮔﺰارش داده ﻣﯽ ﺷﻮد .او
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﯿﺐ زادﮔﺎن و اﺷﺮاف ﮐﺎﺑﻞ و اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،او ﺑﮫ ﭘﯿﺸﮕﺎه ارﺗﺶ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ او آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺧﺒﺮ
ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن اﺷﮏ از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﭼﮫ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» ،ﺷﻤﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﯾﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺪر ﺧﻮد را از
دﺳﺖ دادﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ روح او را در آراﻣﺶ اﺑﺪی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ! اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﭘﺪر ﻣﺎ و اﻣﯿﺮ ﻣﺎ
ھﺴﺘﯿﺪ« و ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻼم ﺷﺎھﯽ دادﻧﺪ .اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻮان از آﻧﮭﺎ ﺳﭙﺎس ﮔﺰاری ﮐﺮد و اﻋﻼم
داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺎش ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﮫ  ٢٠روﭘﯿﮫ در ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ .او ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون
ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻔﺖ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را از اﺳﺎرت
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ آزاد ﻧﺴﺎزد ،آن را در ﻏﻼف ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .آﻧﮭﺎ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻮل
دادﻧﺪ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر او ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .او ﺑﮫ درﺑﺎر ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن دو ﺷﺎه در ﯾﮏ ﺳﻠﻄﻨﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻠﺐ
ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ اﻣﺎن ﷲ ﺑﻮد – ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﺧﺰاﻧﮫ ،ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺶ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﺳﻠﺤﮫ ﺳﺎزی،
زرادﺧﺎﻧﮫ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ؛ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻧﺠﯿﺐ زادﮔﺎن و اﺷﺮاف ﮐﺎﺑﻞ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻋﻼﻣﯿﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﮫ ارﺗﺶ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻧﮫ در ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﺗﻮزﯾﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ارﺗﺶ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻧﺎآرام ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎش
ﺳﺮﺑﺎزان از  ١٢روﭘﺒﮫ ﺑﮫ  ٢٠روﭘﯿﮫ در ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻓﺴﺮان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﮫ آﻧﮭﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از درﺑﺎرﯾﺎن آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﻗﺘﻞ اﻣﯿﺮ اﻧﺪ .ھﯿﺠﺎن
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ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﻘﻼب در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﻮر و اﻧﺘﻈﺎر ھﺮج و ﻣﺮج ﻧﺎﺷﯽ از آن،
ﺷﺎﻣﻞ اﻣﯿﺪواری ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوری ﻏﻨﯿﻤﺖ ،دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﻗﺮاری آﻧﮭﺎ ﺑﻮد.
ﺑﮫ ﻣﺠﺮدی ﮐﮫ دﺳﺘﻮر ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ رﺳﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺷﻮرای ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،ﺑﯿﻌﺖ
ﻧﺼﺮﷲ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﻌﺖ و ادای اﺣﺘﺮام ﺑﮫ اﻣﯿﺮاﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺎون
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ آﻧﮭﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﺧﺎن را ﺑﺎ ﭘﺪر ،ﮐﺎﮐﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده او ،ﮐﻮﺗﻮال ﮐﺎﺑﻞ و
ﭘﯿﺸﮑﺎران ﻋﻤﺪه ﮐﮫ در ﺷﺐ ﻗﺘﻞ وظﯿﻔﮫ دار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﮫ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﻧﺪاﻧﯿﺎن زﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آﻧﮭﺎ از ﺷﮭﺰادﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯿﺮاﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻼل آﺑﺎد در ھﺮج و ﻣﺮج ﻗﺮار داﺷﺖ و دﺳﺘﻮر
»دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺎورﯾﺪ« در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺻﺪا درآﻣﺪ .ﻧﺼﺮﷲ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ را
رھﺎ ﮐﻨﺪ ،طﺮﻓﺪاراﻧﺶ او را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﻨﺎﯾﺖ ﷲ در وﺿﻊ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
و ﻋﺠﯿﺐ ﻗﺮار داﺷﺖ؛ او از ﻧﺼﺮﷲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎزی از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ و
زﻧﺪﮔﯽ او در ﺧﻄﺮ ﺑﻮد .ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺧﻄﺮ آن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد.
آﻧﮭﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯿﺮاﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را زﯾﺮ
ﺑﺨﺸﺶ و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ او ﻗﺮار دھﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،وﻓﺎداری ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺳﻮار ﻣﻮﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در اﺗﺎق ھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ
اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻮھﺴﺘﺎن ،زادﮔﺎه ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺳﺮان زﯾﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد در اﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و از او ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﯿﺮﻣﺮﺣﻮم او را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ھﻤﮫ ﺧﺎن ھﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﮫ او اﺣﺘﺮام داﺷﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا او ﭘﺲ از اﻣﯿﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺎﺑﻞ در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ زﯾﺎد و ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی او ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ او آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ وارد اﺗﺎق او ﺷﺪﻧﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺷﻮرای ﺳﺮﺑﺎزان ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮد .او ﻣﺮدد ﺑﻮد و ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽ آورد ،اﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﮫ او ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﺷﻮرای
ﺧﻮد اﺣﻮال دادﻧﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﺎﻧﮫ او را ﯾﮏ ھﻨﮓ ﺳﻮاره ﺑﺎ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﮫ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد .او ﺣﺪود
 ٢٠٠ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﺢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد داﺷﺖ ،آﻣﺎده ای ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ از دﺳﺘﻮر
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او اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ،ﺑﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ﻗﺮارﮔﺎه آورده ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﮫ و داراﯾﯽ
او ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان و اﻓﺮاد ﺧﻮدش ﻏﺎرت ﺷﺪ.
اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه وﺿﻊ اﻣﻮر ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺻﻔﻮف ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﻣﯿﺮزا آورده ﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺸﯿﺪه و آن ھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮ او اھﺎﻧﺖ و ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﮭﺎ او را ﺑﺎ ﺳﺮﻧﯿﺰه ھﺎی ﻧﻮﮐﺪار ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺤﺶ دادﻧﺪ و ﺷﻤﺎﺗﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺲ
از »ﺑﺎزی ﺑﺎ او« ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﻠﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ ﺻﯿﺪش را
ﭘﺎره ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ زﯾﺮک او را ﺑﺎ ﺷﯿﻮه زﯾﺮﮐﺎﻧﮫ ای ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دھﺪ.
او روی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﯿﺮزا ﺳﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮ او ﺷﻼق ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺪود .اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺷﻮﺧﯽ ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺑﻮده و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او را ﺑﺎ آھﻦ و زﻧﺠﯿﺮ
در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .آﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺗﯿﻠﻔﻮﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﯿﺮ ﮔﺰارش دادﻧﺪ و
او ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮج و ﻣﺮج ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺠﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﺳﯿﺮان دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﭽﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺮده اﻧﺪ ،از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ اﺳﯿﺮان را زﻧﺪه ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎورﻧﺪ
ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺮم را ﺑﮫ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .او ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺎداش ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ اﺳﯿﺮان ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ را در زﻧﺪان ارگ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﮫ ای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در
ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ اﻣﯿﺮﻣﺮﺣﻮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ھﻔﺘﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﮔﻮاھﯽ اﺳﯿﺮان و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﻻی وظﯿﻔﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮد و ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺷﻮرای اﻣﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﻋﻤﻞ واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺮھﻨﮓ ارﺗﺶ ﺑﻨﺎم ﻏﻼم رﺿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ درﺑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ در ﭘﯿﺸﮕﺎه او ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ .ﺳﺮھﻨﮓ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺷﺪ و
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺮگ او آزادی ﮐﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﯿﺮزا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺳﮫ ﺑﺮادر ﻧﯿﺰ
ھﻤﯿﻦ ﺷﺎم آزاد ﺷﺪﯾﻢ – ﺣﺪود ﺷﺶ ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﻣﺎن ﷲ .ﻗﺼﺪ اﻣﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﮫ
ﻣﺎ را در ھﻤﺎن روز اول ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد آزاد ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﺷﻮرای ﺧﻮد
ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ھﺎ اظﮭﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ» ،ﺟﻨﺎب ،اﯾﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﺗﻮطﯿﮫ ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪر ﺷﮭﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎل ﮐﮫ او واﻗﻌﺎ ﺷﮭﯿﺪ ﺷﺪه ،ﻣﺸﻮره ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ رھﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﯽ
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ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ دﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ« .اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آزادی
ﻣﺎ را ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻗﺎﺗﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ واﻗﻌﯽ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ درﺧﺖ آوﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪ و اﻣﻮال
او ﺑﮫ ارزش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺣﮑﻢ او ﺻﺎدر ﺷﺪ ،او از اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت
درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی زﯾﺮ را ﮐﺮد .١ :او ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺨﺸﺶ ﺷﺪ و اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ،
»ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﺗﻮ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎھﺎن ﺗﻮ را ﺑﺒﺨﺸﺪ؛ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﺨﺸﻢ«؟  .٢او ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق و اﺟﺎزه آﻣﻮزش ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺷﺪ .اﻋﻠﯽ
ﺣﻀﺮت ﭘﺎﺳﺦ داد» ،ﭼﻮﭼﮫ ھﺎی ﮔﺮگ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﻮﭼﮫ ھﺎ ﺗﻼش در ﺟﮭﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮگ ھﺎﺳﺖ ،آﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ« .٣ .او ﺧﻮاﺳﺘﺎر
اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﺮ او در ﮐﻨﺎر ﮔﻮر ھﻤﺴﺮش ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ او ﻧﯿﺰ رد ﮔﺮدﯾﺪ .او را در ﮐﻨﺎر
درﺧﺖ ﺗﻮت در ﻣﺤﻮطﮫ ارگ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ دار آوﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﺟﺴﺪش را ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم
ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﮔﻮدال اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎک ﺳﺴﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺟﺴﺪ او را اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪھﻨﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎه و ﻧﺎﺑﻮدی ھﺰاران ﺧﺎﻧﻮاده از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻓﺮﯾﺐ دادن اﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزی
ﺑﺮ روی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎی او از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و ﺟﻌﻞ ﺗﻮطﯿﮫ ھﺎ و ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ او و ﺳﻠﺐ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺸﮑﺮ از او ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺠﺪد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺷﺮوع ﺷﺪ .اﻣﯿﺮاﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ را از ﺧﺴﺮ ﺧﻮد ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﻮد طﺮزی آﻣﻮﺧﺘﮫ
ﺑﻮد و در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻣﺤﻤﻮد طﺮزی ﻣﻔﺎھﯿﻢ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را از ﺣﺰب ﺗﺮک ھﺎی ﺟﻮان ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ داﺷﺖ،
ھﻤﺎن ﻣﻔﺎھﯿﻢ را ﺑﺎ درد ﺷﺪﯾﺪ در ذھﻦ ﺷﮭﺰاده ای ﺷﺎﮔﺮد و داﻣﺎد ﺧﻮد اﻟﻘﺎ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ رژﯾﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ اﮐﻨﻮن
ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را اﺻﻼح ﮐﺮده و ﺳﯿﺴﺘﻢ وزارﺗﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﮫ ﻧﻈﺮ آﻧﮭﺎ
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﮫ ﺳﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﭘﺲ از رژﯾﻢ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﮫ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و ھﺮ ﯾﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ وزﯾﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻣﯿﺮ
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اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻣﻞ در اداره داﺧﻠﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،وزارت )»ﻧﻈﺎرت«( ھﺎی زﯾﺮ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ:
 .١ﺻﺪراﻋﻈﻢ )ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ( ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺧﺎن.
 .٢ﻧﺎظﺮ ﺧﺎرﺟﮫ )وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ( ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﻮد ﺑﯿﮓ طﺮزی.
 .٣ﻧﺎظﺮ ﻣﺎﻟﯿﮫ )وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﮫ( ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن.
 .۴ﻧﺎظﺮ ﺗﺠﺎرت )وزﯾﺮ ﺗﺠﺎرت( ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ،ﻣﻼ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن.
 .۵ﻧﺎظﺮ ﻋﺪﻟﯿﮫ )وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﮫ( ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن.
 .۶ﻧﺎظﺮ ﺣﺮﺑﯿﮫ )وزﯾﺮ ﺣﺮب( ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدرﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ارﺗﺶ.
 .٧ﻧﺎظﺮ ﻣﻌﺎرف )وزﯾﺮ آﻣﻮزش( ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎن.
 .٨ﻧﺎظﺮ داﺧﻠﯿﮫ )وزﯾﺮ داﺧﻠﮫ( ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن )ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
ﺧﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻗﺒﻼ دﺳﺘﯿﺎر اردوﮔﺎه اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﻮد(.
 .٩ﻧﺎظﺮ زراﻋﺖ )وزﯾﺮ زراﻋﺖ( ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﻋﻈﯿﻢ ﷲ ﺧﺎن.
ﯾﮏ ﺷﻮرا ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ در آن وزرای دوﻟﺖ ،دﺳﺘﯿﺎر اردوﮔﺎه اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت و ﺑﻌﻀﯽ
آﻗﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
ھﺎ ﻋﻀﻮ داﯾﻤﯽ ﺷﻮرا ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﮕﺮان زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ھﻨﻮز اﺧﺘﻼط و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ زﯾﺎدی در وظﺎﯾﻒ وﺟﻮد دارد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﻗﺒﻼ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﺣﺬف اﺳﺖ .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﺳﻢ ﺑﻮده ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﮫ وظﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ
دارد از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﮫ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﺗﺎ ﺣﺪﻣﻤﮑﻦ ﺧﺎرج
از ﺣﻮزه ﻣﺠﺎز ﺧﻮد ،ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .اﺻﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ »ھﺮ ﭼﮫ ﮐﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای درآﻣﺪ و اﻋﺘﺒﺎر و اﺣﺘﺮام زﯾﺎد در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم« وﺟﻮد دارد.
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺜﺎل ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻋﻮاﯾﺪ )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ( ﺑﻮد ،اﻣﺎ او ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎ ھﻮش ﺑﻮد ،ﻋﻤﻼ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻣﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
ﺗﺼﺪی ﻧﺎروای اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﮫ اﺻﻼ در دوﻟﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،طﻮرﯾﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد،
ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﺑﺎﻋﺚ دوری و ﺑﯿﺰاری طﺮزی و داﻣﺎدش ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد
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و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺠﺮد اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرت دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺟﺎروب ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺰاری
آﻧﮭﺎ از ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﺮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺪرت ھﺎی ﺧﻮد-ﻓﺮﺿﯽ ھﻤﯿﺸﮫ
ﻣﻮرد ﺳﻮئ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪﺗﺮ از آن ،در اﺻﻞ ﺑﺮای ﺳﻮئ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺳﻮئ اﺳﺘﻔﺎده ،اﺧﺘﻼس ﭘﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه از ﻣﺮدم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺪاﻟﺖ
و اﻧﺼﺎف ﺑﻮد .ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از اﻣﯿﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ و ﺧﯿﺮﺧﻮاه اﻣﯿﺮ اﺳﺖ ،واﻗﻌﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ او ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮي
اداره )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪ( از ﻧﻈﺮ دﻗﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد طﺮزی و داﻣﺎد او ﭘﻨﮭﺎن ﻧﺒﻮد و اﮐﻨﻮن آﻧﮭﺎ در ﺻﺪد
اﺻﻼح آن اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼب آﻧﮭﺎ را ﻣﻌﻠﻮل ﮐﺮد .ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن اﻣﯿﺮ ﻣﺮﺣﻮم وﺟﻮد
داﺷﺖ ،از طﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ھﻮﺷﻤﻨﺪ در ﮐﺎر اﺛﺮﮔﺰاری اﻧﻘﻼب راھﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن
ﺑﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ .ھﻮﺷﻤﻨﺪی آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻏﯿﺮﺧﻮدﺧﻮاه ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﮫ در ﺑﯿﺮون و ﺧﺎرج از
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻧﺎآﮔﺎه ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮭﺘﺮ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺷﮑﻞ آن ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﮭﺎ در زﯾﺮ ﻗﯿﻮدات اﻣﯿﺮﻣﺮﺣﻮم در ﻣﻮرد ﺑﯽ طﺮﻓﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ،
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺗﺤﺎد ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮭﺎن و ﺗﻼش ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺮای
ﺗﻮاﻧﺎﺳﺎزی آن در دﻓﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻣﯿﺮ ﮐﮫ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺲ از ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮد،
ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺧﺎﻟﯽ او در ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ھﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ارﺗﺶ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ در ھﻨﺪ را درﮔﯿﺮ ﺳﺎزد ،ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای دﻓﺎع از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﮫ
ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﻣﺪ.
اﻓﺰود ﺑﺮآن اﻣﯿﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻼﻓﺖ را رد ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آزار و اذﯾﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﯾﺎﻏﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯽ طﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آن
ﻗﻠﻤﺮو در ﺧﺎرج ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻗﻮی ﺿﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ رخ داد ﮐﮫ ھﻨﺪ در زﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ
ﺳﻮﺧﺖ .اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﮐﻨﺸﯽ ﻣﺮدم ھﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از ارﺗﺶ دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ زور
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎزد .واﮐﻨﺶ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺪ ،ﺣﻤﻼت ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﮫ ﺑﺎﻻی اﻣﺎﮐﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و
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ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ داد .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﮐﮭﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی اﻓﻐﺎن و ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی
ھﻨﻮز ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪه و اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ آن زﻣﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻋﻼن ﮐﺮد .ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﻣﺮدم ھﻨﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب ھﺎی ﺑﻤﺐ ھﺎی ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی در ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم آن ﮐﮫ ﻗﺒﻼ
ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺒﺮﯾﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ھﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻮھﮭﺎی ﯾﺎﻏﺴﺘﺎن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ طﻨﯿﻦ اﻧﺪاز
ﺷﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻏﺮاق ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺠﺎور اﻓﻐﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد .ﮔﺮوھﮭﺎی از ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ھﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮزھﺎی اﻓﻐﺎن ﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮫ اﻣﯿﺮ ﮔﺰارش
داده ﺷﺪ .ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ او و ﺷﻮراﯾﺶ را ھﺸﺪار دھﯿﻢ ،زﯾﺮا ھﻨﻮز آراﻣﺶ ﻣﻄﻠﻖ و ﺻﻠﺢ در
داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﺑﮫ ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﺣﺪات ﺑﺮوﯾﺪ ،ﮔﺬرﮔﺎھﮭﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوھﮭﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻠﺢ در ﺑﯿﻦ ھﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﻄﻮر
طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ ،اﻓﺴﺮان ﺳﺮﺣﺪی آن ھﺎ ﺳﻮئ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ﺗﻤﺮﮐﺰ
در ﻣﺮز ھﻨﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﻦ ،ﻋﻠﺖ ﺳﻮئ ﺗﻌﺒﯿﺮ آﻧﮭﺎ ،اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮ و
ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮدم ھﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﺎت ﻧﺎآراﻣﯽ در ھﻨﺪ را ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای آزادی آﻧﮭﺎ از ﯾﻮغ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ واﻗﻌﯽ و ﻣﺤﮑﻢ
اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮﺷﺤﺎل اﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن
ارﺗﺒﺎطﺎت در ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺎﺑﻞ و دھﻠﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ
اﻓﻐﺎن ﻟﺤﻦ اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺖ و وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ھﻨﺪ از آن رﻧﺞ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد؛ و ﻓﻘﺮه ھﺎی طﻮﯾﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ و اﻧﮑﺎر آن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﺪف آﻧﮭﺎ ﺳﺎزش ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد .اﻓﺴﻮس ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻮﺳﻂ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎت ھﺎی ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی در ﻣﻮرد دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﮑﻞ آن از دﺳﺖ رﻓﺖ.
روح ﻧﺎﻗﺮار ﻣﺮدم اﻓﻐﺎن در ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﻮد .ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮول ﮔﺬرﮔﺎھﮭﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،از ﻧﺎآراﻣﯽ ھﻨﺪﯾﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در داﺧﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﺒﺮ ،ﺟﺎی ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺧﻂ ﻋﻼﻣﮫ ﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
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ﺑﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎ از ﮐﻮھﯽ در ﺧﻂ ﻣﺮزی ﺑﺎﻻ رﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﮐﻨﺪن ﻣﺪاﻓﻌﮫ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻟﻨﺪی ﮐﻮﺗﻞ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻨﺪی
ﮐﻮﺗﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن دﺳﺘﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ھﻨﺪ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻓﻐﺎن
در ھﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮی ﺗﻔﺎھﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺟﻨﮓ اﻋﻼن ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﺎﻻی ﻟﻨﺪی ﮐﻮﺗﻞ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻠﺤﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻤﺒﺎرد ﺷﺪه و ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺴﺮان ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺟﻨﮓ در
ﺑﯿﻦ ﺳﻮاره ﺳﯿﮑﮫ و ﺳﻮاره اﻓﻐﺎن در ﮐﻮﺗﻞ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .آﺗﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺪار اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﻮاره ﺳﯿﮑﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ از ﭘﯿﺎم اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺎت آن ھﺎ
ﺧﻼص ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺳﯿﮑﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده و اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﺎ ﺣﻤﻼت
ﺗﮑﺮاری ﺗﺎروﻣﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺶ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﮫ داﺧﻞ دﮐﮫ ﭘﯿﺸﺮوی ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ
زﯾﺎد اﺷﻐﺎل ﮐﺮده و در آﻧﺠﺎ ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﮭﺎ وﻗﺖ زﯾﺎدی را در دﻓﺎع اطﺮاف دره دﮐﮫ
ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ]اﯾﻦ ﮔﺰارش وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮد و ﺣﻤﻼت ﺑﯽ ﻣﻮردی ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﺮه زدن اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﻓﻐﺎن در ھﻨﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﺻﺮف ﯾﮏ ﺳﻮی ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﻮد؟ ﻧﺒﻮد آﻣﺎدﮔﯽ
ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﻈﺮ دوم را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﻐﺎن ھﺎ در ھﻨﺪ ﻣﻮﯾﯿﺪ
ﻧﻈﺮ اول اﺳﺖ[.
در ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺳﺖ )وزﯾﺮﺳﺘﺎن( ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدرﺧﺎن ،آن زﻣﺎن ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا وارد
وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ ﺗﻞ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺮد .او ﺷﮭﺮک ﺗﻞ را
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ در آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮد .او ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
و ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺧﺎن در ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻨﺪھﺎر وارد ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﺪ و ﭼﻤﻦ و ﮐﻮﯾﺘﮫ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮد،
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ از ﭘﯿﺸﺮوی ارﺗﺶ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ در داﺧﻞ ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎن و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﻠﻌﮫ-ﺟﺪﯾﺪ )ﯾﮏ ﻗﺮارﮔﺎه
اﻓﻐﺎن( آﮔﺎه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺎه ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه دﺷﻮار و دﻓﺎع ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ
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اﺷﻐﺎل ﺷﺪ .ﺳﺮدار ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ را از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،وﻗﺘﯽ ﺷﻮرای اﻓﻐﺎن ﭘﺲ از درﮔﯿﺮی دﮐﮫ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮای ﻣﺴﺌﻮل در ﺟﻼل
آﺑﺎد را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد ،ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎن در ﺳﯿﻤﻠﮫ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺳﻮی ﺗﻔﺎھﻢ را ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی را ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺐ اﻓﻐﺎن ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻧﺪارد ،ھﻤﺎن
ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ از ﻧﺒﻮد آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪ
و ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.
ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻮرای اﻓﻐﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ داﻏﯽ درﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺘﮫ ای ﺻﻠﺢ
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﻣﮑﺎﺗﺒﮫ ای در ﺑﯿﻦ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ آﺗﺶ ﺑﺲ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻠﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﮭﺎ در راوﻟﭙﻨﺪی رﺳﯿﺪ.
آﺗﺶ ﺑﺲ ﺑﮫ ھﺮ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ – دﮐﮫ ،ﺧﻮﺳﺖ و ﻗﻨﺪھﺎر اﺑﻼغ ﺷﺪ .در دو ﻣﻮرد ،ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯿﮫ آﺗﺶ ﺑﺲ و دﺳﺘﻮر ﺗﺮک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ رﺳﯿﺪ .ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدرﺧﺎن و ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺧﺎن ھﺮ دو ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﻮرا
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮرای اﻓﻐﺎن از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ،اﻋﻀﺎی زﯾﺮ
را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ راوﻟﭙﻨﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد:
 .١ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ،وزﯾﺮ دوﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﮫ ،رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ.
 .٢ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﻧﺲ ﺧﺎن ،ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻨﺪھﺎر.
 .٣ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ،وزﯾﺮ ﺗﺠﺎرت )او طﺮﻓﺪار دﺳﺘﮫ ﺟﻨﮓ در ﺷﻮرا ﺑﻮد(.
 .۴ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺒﻖ اﻓﻐﺎن در ﺳﯿﻤﻠﮫ.
 .۵ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺮ ﺧﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺒﻖ اﻓﻐﺎن در دھﻠﯽ.
 .۶دﯾﻮان ﻧﺮﯾﻨﺠﻦ داس ﮐﮫ دارای ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪی در دﻓﺘﺮ ﻋﻮاﯾﺪ ﺑﻮد.
 .٧ﺧﻮد ﻣﻦ.
 .٨ﻣﻨﺸﯽ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ،ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ دﻓﺘﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﮫ او ھﻢ ﻣﻨﺸﯽ ھﯿﺌﺖ ﺑﻮد.
ھﯿﺌﺖ ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ از:
 .١ﺳُﺮ ھﻤﯿﻠﺘﻮن ﮔﺮاﻧﺖ  ،ﺳﺮﮐﻤﯿﺸﻨﺮ وﻻﯾﺖ ﺳﺮﺣﺪی ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺑﯽ ،رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ.
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 .٢ﺳُﺮ ﺟﺎن ﻣﺎﻓﯽ ،ﺣﺎﻻ ﺳﺮﮐﻤﺸﻨﺮ وﻻﯾﺖ ﺳﺮﺣﺪی ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺑﯽ.
 .٣ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺑﺮی.
 .۴ﻧﻮاب ﺳُﺮ ﺷﻤﺲ ﺷﺎه از ﻗﻼت ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن.
 .۵ﺳُﺮ ﮔﻮرﺑﺨﺶ ﺳﻨﮕﮫ ﺑﺪﯾﯽ از راوﻟﭙﻨﺪی.
ﻧﻮاب ﻣﻼ ﺑﺨﺶ ﺧﺎن ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻮﻻی  ١٩١٩در راوﻟﭙﻨﺪی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
دادﯾﻢ و ھﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻮی ﺗﻔﺎھﻢ از ھﺮ
دو ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮد و اوﺿﺎع روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻻی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ
ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎن ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﮫ ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎن از اﯾﻦ ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زور اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺒﻠﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ،
ﺗﻮﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻮن در آن زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﻮد .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪت ھﺎ آرزوی اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺖ .اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از
ﻣﺮﮔﺶ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮای واﯾﺴﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻗﻮﯾﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری داﺷﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ او
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﻮد ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ
اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺤﺪ و دوﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﺷﮑﺎری
ﮐﺮده ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ھﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺮﺑﺎز داﺷﺖ ،او دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را دور ﻧﮕﮫ داﺷﺖ .او در
ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻮﺳﮫ ھﺎی اراﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد و ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺧﻠﯿﻔﮫ اﺳﻼم را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن را اطﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺰاوار
ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺰرگ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد .ﺣﺘﯽ ﭘﻮل وﻋﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺶ
داده ﻧﺸﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ادﻋﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﺮوری ﺗﺮ ﺑﻮد ،زﯾﺮا او ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻠﯿﻮن ھﺎ ﭘﻮل
ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﭘﺮاﮔﻨﺪه
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺟﻮان ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را ﺧﻮﺷﺤﺎل و اﻣﯿﺮاﻣﺎن ﷲ را ﺗﺎ ﺣﺪی
ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻄﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﻋﻼن ﮐﻨﺪ .اﻓﺰود ﺑﺮآن ،او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺗﺎ
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ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﺰب ﺟﻮان را ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ در راوﻟﭙﻨﺪی ﺑﺎﻻی
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻄﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ھﻢ داﺧﻠﯽ و ھﻢ ﺧﺎرﺟﯽ – ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﺻﻠﺢ اﺻﺮار
ﮐﺮدﯾﻢ ،درﻏﯿﺮآن دﺷﻤﻨﯽ ھﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻼح ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﭼﻮن او ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد و ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﺮ ادﻋﺎی آﻧﮭﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﺪ ،زﻣﺎن
ﺑﮭﺘﺮی ﺟﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺸﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳُﺮ ھﻤﯿﻠﺘﻮن ﮔﺮاﻧﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را درک ﮐﺮد و
ﻋﻼﻗﻼﻧﮫ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﮐﺮاه زﯾﺎد ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ .ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﺗﺨﻠﯿﮫ ﻣﻨﺎطﻖ
اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی و اﺣﯿﺎی ﺧﻂ ﻣﺮزی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎھﺪات و ﺗﻌﮭﺪات ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺎطﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﮐﺒﯿﺮ ﺻﻠﺢ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ھﺮ دوی آن ھﺎ در آن زﻣﺎن آن
ﭼﯿﺰی را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺮوزی ای را ﺑﺪﺳﺖ آورد
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎھﺎت ﮐﻨﺪ» ،ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮک ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آوردم«؛
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺒﺎھﺎت ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ،ﺟﺰ ﺻﻠﺢ
ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻧﮕﺎه اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﻗﺎطﻊ ﺑﺪﺳﺖ آورد .در ﺟﺮﯾﺎن
ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﯿﭻ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻘﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ آن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﮫ دﺳﺖ آورد.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی ﺑﺮای
ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﯿﻦ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،درک
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺧﻮش ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﮫ
ﮐﺎﻧﻮن ﺣﺴﺎدت ھﺎی ﺿﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ را ﺗﺮک
ﮐﺮد ﺗﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ دوﺳﺖ دارد ،ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﯿﻦ دو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارد
ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
روی ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮد .واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
اﺳﺘﻘﻼل از ﮐﻨﺘﺮول ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ روی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻄﻮر طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﮫ روﺳﯿﮫ روی آورد .اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی در اﯾﻦ
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ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪم .ﭼﺮا ﺑﺎﻻی ﯾﮏ دوره ﺷﺶ ﻣﺎھﮫ اﺻﺮار ﺷﺪ؟ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاھﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ .ﺑﮕﺬار ﺷﺶ ﻣﺎه دوره آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﮕﺬرد و ﺑﺎ رﻓﺘﺎر دوﺳﺘﺎﻧﮫ
و ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮب ﻋﻤﻼ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ »ﺳﺰاوار ﭼﻨﯿﻦ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ« ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ ای
اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﮫ او را ﺑﮫ آﻏﻮش روﺳﯿﮫ ﻣﯽ اﻧﺪازد و اﯾﻦ ﺑﺮای ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﻣﻮر ﺑﻮد ،از طﺮﯾﻖ
دﺳﺘﮫ ای ﺻﻠﺢ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ،
»ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ«؛ و ﻣﺴﺎﯾﻞ در آﻧﺠﺎ
ﻓﯿﺼﻠﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺗﺤﺎد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ روس-اﻓﻐﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻼﻗﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﻧﺪارد و ﮐﻤﯽ رﻧﮓ اﻣﯿﺰی ﻣﻮدﺑﺎﻧﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﮑﯿﻢ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎن در ﻧﮕﺎه روﺳﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﻣﻮر در ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ را
ھﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺧﻄﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺣﻞ
و ﻓﺼﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ اﻋﺰام ﻧﺸﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ و اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ در دھﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ .در آن زﻣﺎن ھﯿﭻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه روﺳﯿﮫ در ﮐﺎﺑﻞ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .در واﻗﻌﯿﺖ ،ھﯿﭻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﻧﻔﺮ اول ،ﻧﻮﺑﺖ اول« ) (First come, first serveاﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺰﯾﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ]آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻋﻼم ﺷﺪ ،اﺗﺤﺎد ھﺎ
از زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ[ .ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﻮد،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺿﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد و ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ ،دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎھﺪه دوﺳﺘﯽ و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺻﺮف ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﮫ
ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ از ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ھﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ
او آﮔﺎه اﺳﺖ .ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را در ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﭘﺎرس و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻧﮕﺮش
ﺗﻨﺪ او در ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺑﺮﺗﺮی در ھﻤﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ،او را در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﺳﺖ؛ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن او
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ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺰاری از ﻣﺮدم ،ﺑﺮ اداﻣﮫ ھﻤﺎن ﻧﮕﺮش اﺻﺮار
ﻣﯽ ورزﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در
ﺣﺎل از دﺳﺖ دادن ﻣﯿﺪان اﻧﺪ و ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ – ﺣﺪ اﻗﻞ در ھﻨﺪ – را ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
دھﻨﺪ.
اﻣﯿﺮاﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن از زﻣﺎن ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل اﺻﻼح اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
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