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 پیشگفتار مترجم
 

از طرف ایرل اکلند گورنرجنرال ھند دستور می  ١٨٣۶ در اواخر سال سالکساندر برن

عھده گیرد. موصوف در  را بھ(یا سفیر بھ دربار دوست محمد) گیرد تا "ماموریت کابل" 

شکھ در سند دسمبر وارد خدر  ،مبر با کشتی از بمبئی حرکت کردهنودر ماه راس ھیئتی 

 ٣٠ اول مارچ بھ میتانی رسیده، روزبھ حیدرآباد می رسد.  ١٨٣٧جنوری در  شده و

مارچ از خیرپور حرکت نموده و بھ روری بکھر پیشروی می کند. اتک را در ماه اگست 

 شود.  و وارد پشاور می عبور نموده

وارد شھر کابل شده، با  ١٨٣٧ سپتمبر ٢٠ در ماه سپتمبر بھ ننگرھار رسیده، بتاریخ

خان پسر امیر دوست محمد مورد پذیرائی قرار گرفتھ و  شکوه و جالل بزرگ توسط اکبر

شھر کابل  ١٨٣٨ اپریل ٢۶ شود. پس از ھفت ماه بودوباش، بتاریخ داخل باالحصار می

خان قرار  اپریل بھ جالل آباد رسیده، مورد پذیرائی گرم اکبر ٣٠ نموده، بتاریخ را ترک

جون وارد الھور شده و بھ  ١٧ گرفتھ، از طریق دریای کابل بھ پشاور برگشتھ، بتاریخ

 رسد. ترتیب، ماموریت او در کابل بھ پایان می این

خاطر تسخیر دوباره ھ دوست محمد پس از مایوسی از کمک انگلیس ھا بقابل ذکر است کھ 

ت دعونماینده دربار روسیھ بنام کونت ویتکوویچ را بھ کابل  ،رنجیت سنگھدست پشاور از 

نھا بھ مقابل رنجیت سنگھ اقدام د تا انگلیس ھا را بترساند کھ می خواھد در اتحاد با آمی کن

 ١٨٣٧د. برنس پس از یک دعوت شام با ویتکویچ و دوست محمد در اواخر دسمبر نمای

قرار داریم. امپراتور روسیھ نماینده ای و بھم ریختھ می نویسد: ما در یک خانھ پرآشوب 

بھ کابل فرستاده تا با پیشکش پول و... بھ افغان ھا در مقابل رنجیت سنگھ مقابلھ کند! لذا 

الرد اکلند اولتیماتومی بھ دوست محمد روان می کند: شما باید از ھرگونھ ارتباط با روسیھ 

باالی پشاور صرفنظر  کوویچ را رخصت نموده و از ادعاداری کنید... شما باید ویت خود

 ١٨٣٨اپریل  ٢۶این موضوع باعث می شود کھ دوست محمد نماینده انگلیس را در کنید. 

بھ و حادثھ  روسیھ باالی ھند پس از ایناز کابل اخراج کند. ترس انگلیس ھا از تھاجم 

د نافزایش یافتھ و تصمیم می گیر(بھ کمک روس ھا)  ھا رقاجاویژه محاصره ھرات توسط 
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لذا  ند.نخالص نموده و دوست محمد را با شاه شجاع تعویض ک محاصره کھ ھرات را از

 کھ در اواخر فرستندمی  از راه کندھار بطرف کابلی ارتش نیرومند ١٨٣٨نومبر در 

جوالی وارد غزنی و در در  یل وارد کندھار،اپردر  اندوس را عبور نموده، ١٨٣٩مارچ 

و شجاع را بر تخت کابل می  فرار نمودهبھ بخارا دوست محمد  ،اگست وارد کابل شده

برنس باز ھم بھ حیث نماینده سیاسی در دربار شاه شجاع در کابل باقی میماند تا د. نشانن

برگشت از بخارا و پس از (دوست محمد  کشتھ می شوددر کابل  ١٨۴١ نومبر اینکھ در

تبعید شده و پس از قتل شاه شجاع در  بھ ھند ١٨۴٠نومبر در بھ انگلیس ھا  م شدنتسلی

بلخ ، او بعضی روایات بھ اساسنشانیده می شود.  ١٨۴٣در بر تخت کابل  ،١٨۴٢اپریل 

ساختھ ضمیمھ کابل قسما  ١٨۶٣و ھرات را در می  ١٨۵۴، کندھار را در ١٨۵٠را در 

برادر داشت،  ٢٠ھمچنانکھ او  ،گفتھ می شود .می کندفوت در ھرات  ١٨۶٣در جون و 

  .)بھ میراث گذاشتفرزند  ۵٢زن و  ٢۵ خود بھ ھنگام مرگ

 

 
 تسلیمی دوست محمد بھ مکناتن در کابل
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مفھوم  درکبرای  بھ نشر می رسد.نام "کابل" ھ بدر لندن  ١٨۴٣ در سال برنساثر این 

کابل در ضمیمھ (امارت) باره در یاد داشت ھای او بھ  بھتر است سال ھادر آن  ابل""ک

است (از ھندوکش تا جنوب  ه شدهاین برگردان داد ٨در فصل کھ این اثر مراجعھ کرد 

کابل بیشتر تابع موقعیت شھر او می گوید، اھمیت  غزنی و از بامیان تا کوھھای خیبر)!

 آن است کھ محور تجارت است، نسبت بھ اینکھ مھد حکومت باشد. 

پس از "گزارش سلطنت کابل" توسط الفنستون، با اعتبار ترین ن اثر ای ،می شودتصور 

در  »امارت کندز«و بھ ویژه  »شمال ھندوکش« ،»امارت کابل«اوضاع ماخذ در مورد 

در کندز  مراد بیک ،»امیر«لقب در کابل  دوست محمد ین سال ھاھمدر ( باشد سال ھا آن

کھندل در کندھار و  »شاه«لقب ات در ھر ، کامران»میر«لقب و یزدان بخش در بامیان 

 میران و اسناد را در مورد اوضاع شاھان، مدارک زیرا ما کم ترین )!دارد »سردار«لقب 

وابستگی ھای  بودند و یاکھ اکثرا مستقل  کشور داریمو مرکز صفحات شمال و حاکمان 

ھم کھ ثاری آبا کمال سوگواری، (داشتند از خود  تر یکی از مراکز قوی با موقت و نیم بند

بھ قیمت گزافی خریداری و  و اسالفشاکمیت محمد گل مومند ، در دوره حداشت دوجو

سرداران «و کور کردن  کشتن، بستنخانوادگی، منازعات از  اما. می شودسوختانده 

می سازند و ھمین دوست  »افغانستان تاریخ«ی بنام جعلیات ،در جنوب ھندوکش »افغان

 !)نامند می» افغانستانپاد شاه «محمد را 

اندازه زیادی کھ تا  شدهخدمت عالقمندان ارایھ گردان و بردر این برگردان فقط بخش ھای 

با فصل ھای کتاب این برگردان ن فصل بندی آ بر دارد. بنارابطھ ما کشور با تاریخ 

مسایل مرتبط با ھم زیر عناوین و مھم موضوعات مطابقت نداشتھ، بلکھ با درنظرداشت 

شھر کابل، امارت کندز، معلومات عمومی (جریان سفر)، رسیدن بھ پشاور، رسیدن بھ 

  صورت گرفتھ است. مناطق خود مختار و امارت کابل

 

 ٢٠١٨لعل زاد، لندن، دسمبر         
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 مولف پیشگفتار
 

ھا دربرگیرندۀ خاطرات شخصی  از نوشتن این صفحات مدت زمانی گذشتھ است. این نبشتھ

 طریق آن گذشتھ و ھنگامی دلچسبی است کھ من از (منطقھ یا والیت)من از یک مملکت 

آن سکونت داشتم.  بودم، در ١٨٣٨ - ١٨٣۶ ھای کھ مصروف ماموریت کابل در سال

 نمعلوم وقایع بعدی نھ تنھا کاھش نیافتھ، بلکھ اشتیاق مردم برای معلومات در بارۀ ای قرار

آن رخ داده و بھ آن ارتباط داشتھ، اھمیت داده است.  مناطق و وقایع بزرگ سیاسی کھ در

نمائی مضامین سیاسی نیست. ھنوز زمان آن  با آنھم در زمان حاصر ھدف من بزرگ

 صورت گیرد کھ ما اتخاذ کردیم؛ اما گردشای نرسیده تا قضاوت درستی از مشی سیاسی 

گران سیاسی ھموار ساختند، اگر  ادی راه را برای پرسشگران این ممالک تا اندازۀ زی

مقدار آھنگ و روحیۀ مردمانی را مجسم سازند کھ حاال  عین زمان بتوانند یک آنھا در

بین آنھا قرار داده است. دوست عزیز من لتنانت جان وود مربوط بحریۀ  اوضاع، ما را در

سفر خود بھ مناطق مرتفع پامیر را ھند ھم اکنون در اثر گرانبار خود حوادث تکان دھندۀ 

در اختیار مردم قرار داده کھ بھ ھنگام ماموریت من در کابل صورت گرفتھ بود. من از 

ھا قبل و با عالقمندی امیدوار بودم کھ وظیفۀ سھل ارایۀ جزئیات اندکی را کھ حاال  مدت

کرد؛ اما زندگی  باالیم تحمیل شده، دوست نھایت گرامی ام دکتور پی. بی. الرد ارایھ می

 یابد. درخشان و کوتاه او بصورت ناگھانی در میدان جنگ پایان می

را در بخش ھای از  آنحوادث متصل باشند. من ھم اکنون خوانندگان من نباید خواستار 

د کھ پرسش و فرصت نماندۀ را بپذیر باقی ھای نشر شده ام انتقال داده و امیدوارم حاال سفر

 ارایھ کنم.       را تا آنبعدی مرا قادر ساخت 

 ١٨۴١می  ١۶ کابل،الکساندر برنس، 
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 معلومات عمومی –فصل اول 
 

 شکارپور (دروازۀ اول خراسان)
 

ما از سکور بھ بکور (بکُھر) گذشتھ، روز بعد بھ شکارپور و از آنجا بھ یک سرزمین 

نده ھای حیدرآباد ھای کثیف و وسیع آن توسط نمای نامعلوم سفر کردیم. ما از طریق بازار

 و خیبرپور رھنمائی شدیم: حاکم آن منتظر ما بود و تمام میزبانان بشمول تاجران، بانک

داران و مبادلھ کنندگان پول بزودی قرارگاه ما را محاصره کردند. ما از آنھا اطالعات 

مجموع توجھ  زیادی در مورد برنامھ ھای پارس باالی ھرات و کندھار بدست آورده و در

بھ علت مکالمات آنھا، از اندوس و سند بھ مسایل بسیار دلچسب و تکان دھندۀ جلب  ما

 گردید کھ باعث تغییرات غیرمترقبھ در برنامۀ ما گردید. 

رئیس بھاولپور کھ یک رابطۀ فعال با ما را از زمان ورود ما بھ اندوس نگھداشتھ بود، 

برداشتھ و پرده ھای جدائی در بین حال از من تمنا می کرد کھ "گام ھای خود را سریع تر 

خویش را بھ دور اندازیم". رنجیت سنگھ با وجود آمدن ما در بین او و منطقۀ وسیع سند 

کھ باالیش مانند صید خویش نگاه می کرد، خشنودی زیادی نداشت، با آنھم در دعوت 

رستاده ھایش نھایت مھربان بود؛ دشمن او، دوست محمد خان کابل نیز برایم قاصد ھای ف

 و تمنا می کرد تا با او مالقات کنیم. 

 ما برای ده روز در شکارپور باقی مانده و مصروف بررسی تجارت آنجا بودیم کھ قرار

معلوم در تمام آسیا، چین و ترکیھ گسترش داشت. شکارپور اولین شھرعمده در تجارت 

بومی، بلکھ بھ علت  اندوس (دریای سند) است. این اھمیت نھ نتیجۀ کدام برتری در تولید

ھای  بین آن و بازار انتقاالت فوق العادۀ پول است کھ باعث ایجاد یک رابطۀ تجارتی در

 میل در ٢٨ ھای شمالی قلمروی سند و بھ فاصلۀ جوار مرز دور شده است. این شھر در

ھای سند بطرف  غرب اندوس قرار داشتھ و تقریبا عین فاصلھ از بندر بکور دارد. مرز

ا روزان، در مسیر راه کندھار و کالت، از طریق کوتل مشھور بوالن امتداد دارد: شمال ت

تر از آن)  ترتیب بازرگانان ھمیشھ از شکارپور و دیرۀ غازی خان (یک شھر باال بھ این
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این نام نشان دھندۀ سلطنت  یاد می کنند کھ منظور آنھا از "دروازه ھای خراسان"حیث ھ ب

رسد؛ اما تمام ارتباطات در  تی از ھر مسیر بھ شکارپور میتجار یکابل است. راه ھا

ھای بزرگ و کوچک اتفاق نظر دارند کھ منافع  باالی خشکھ است، با آنھم بازرگانان شھر

صورت ایجاد یک مسیر آبی بسیار افزایش یافتھ و باعث تشویق تجارت آنھا می  آنھا در

 شود.

 

 دیرۀ غازی خان (دروازۀ دوم خراسان)
 

روزه ما را بھ دیرۀ غازی خان آورد، زیرا باد جنوب بصورت قوی و  ٨ افرتیک مس

شود، عمرو برای خلیفھ عمر نوشتھ بود کھ مصر در پی ظھور  وزید. گفتھ می مطلوب می

آب پاک و یک باغ گل پیدا شده است. ما گرد و خاک  یک مزرعۀ گرد و خاک، یک بحر

بحر آب پاکی برخوردیم کھ غالبا از ساحل بھ زیادی در سند پائین داریم؛ ما حاال بھ یک 

کھ قرار داریم، ھیچ چیزی بجز از بتھ ھای بلند  جائی ساحل نمی توانستیم ببینیم؛ اما ما در

گز نمی بینیم، ما فرض می کنیم باغ گل را در کابل ببینیم. ما در سفر (دریائی) خود ریک 

تواند از  ھا خشکھ بوده و فقط می نوشھره، بندر جتوئی و شیرو را عبور کردیم؛ اما این

سر دکل دیده شده و موقعیت آنھا توسط درخت ھایی نزدیک آنھا نشانھ شود. دریا بھ چندین 

نواخت خستھ  شاخھ تقسیم شده و ما مسیر خود را بدون رھنما از طریق یک جریان یک

 ١٠٨ اکھ ھو بود، در حالی ٨۴ صبح ٢ کننده انتخاب کردیم. درجۀ حرارت آب در ساعت

بود. باد بھ ھنگام شام و رسیدن ما از طرف جنوب (پس از آفتاب نشست) وزیده و داغ و 

خستھ کننده بود. ما نمی توانستیم بدون پرده ھای سردساز نان شب را بخوریم و درجھ 

طور کھ تصور می شد، کسل کننده بود. آفتاب  پائین نمی رفت. اقلیم ھمان ٩۴ حرارت از

کھ در افق می تابید، یک گرمای سوزان را  د آتشین برآمده و تا وقتیمانند یک کتلۀ شدی

گیر تعداد زیاد ما گردید، اما شکایت ھا بدون  پرتاب می کرد. مریضی عمدتا تب، دامن

شک از حالت غیرفعال تشدید می گردید، زیرا آنھا مجبور بودند در قایق ھا باقی مانده و 

 گردد. با پرخوری کھ باعث افزایش انرژی می
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 ھند بھ کابل مسیرھای
 

ھای دیگری را توضیح دھم  ھای کاروان لوھانی ھمچنان باید تمام مسیر با توضیح مسیر

رود؛ اما مشکل است توضیح شفاھی داده شود. از ھند سھ شاھراه  کھ از ھند بھ کابل می

و سومی از طریق  ق الھور و اتک، دومی از دیره جاتبزرگ وجود دارد: اولی از طری

ھای متعدد دیگری  کوتل بوالن از شکارپور بھ کندھار. در وسط این راه ھا، ھمچنان مسیر

وجود دارد کھ یک تعداد آنھا با استعمال کتلھ ھای بزرگ مردان مسلح استفاده می شود؛ 

حال حاضر توسط تاجران استفاده نمی شود. آنکھ از دیرۀ غازی خان شروع  اما آنھا در

رود، در زمان  ل سخی سرور و از طریق بوری بھ کندھار میمی شود، از باالی کوت

حاضر توسط شاھان کابل استفاده می شود تا از تجمل مانگو (ام) استفاده کنند؛ من اشخاصی 

روز  ٩ یا ٨ را مالقات کردم کھ میوۀ را دیده اند کھ از طریق آن بھ کندھار از اندوس در

 رسیده است. 

ت، نھ تنھا توسط الفنستون بلکھ توسط تمام بومیانی توضیح اقلیم بوری کھ بسیار مطلوب اس

شده کھ من از آنھا پرسان کردم؛ این ھمان مسیری است کھ بابر با ارتش خود و پس از 

کھ فوقا تذکر رفت، بھ غزنی گذشتھ است. اسپ او از کمبود غلھ رنج برده،  ١۵٠۵ کمپاین

ل گولیر پست تر بوده و فقط در اما بحیث یک مسیر کاروانی فکر نمی شود کھ از کوت

واقعیت، در زمان حاضر برای ارسال معلومات سریع  سالیان اخر متروک شده باشد؛ در

ھا استفاده می شود. از دیرۀ اسماعیل خان بطرف شمال پشاور  آن توسط قاصد بھ ھند و از

د. با آنھم گونھ انتقاالت مستقیم وجود ندارد. راھھا بسیار خراب و مردم آن درنده ان ھیچ

یک راه خوبی از طریق دریای کرم بھ کابل وجود دارد. از دیرۀ غازی خان در جنوب 

دجیل و حرند، راھھای وجود دارد از باالی کوھھای پست بھ باغ، دادور و کوتل بوالن: 

سال گذشتھ مورد استفاده بوده است.  ٢۵ ھا توسط کاروان ھای بزرگ در مدت این مسیر

دو حیث ھ کارپور (طوریکھ در باال گفتم)، ھمیشھ توسط مردم بدیرۀ غازی خان و ش
 نامیده شده است. "دروازۀ خراسان"
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 جنگ بین افغان ھا و سیکھ ھا
 

 کھ در دیرۀ غازی خان بودم، یک بستۀ ناوقت و بسیار و زمانی )١٨٣٧( در اول جون

بیشتری از  مھم از سفیر ما در پارس، سُر جان مکنیل برایم رسید؛ روز بعد اطالعات

اینکھ جنگی در بین رئیس کابل و سیکھ ھا در دھانۀ کوتل  پشاور برایم رسید، مبنی بر

آن جنرال سیکھ بھ قتل رسیده است. لذا معلوم میشد تمام دالیل  خیبر بوقوع پیوستھ کھ در

برای ترس وجود دارد کھ این دو مملکت بزودی دستخوش نا آرامی ھای بسیار زیاد خواھد 

درنظرداشت ھدایاتی کھ من داشتم و مطابق آن عمل می کردم، الزم نبود بیشتر در شد؛ با 

عین زمان  جون از اینجا حرکت کردم؛ در ۵ دیرۀ غازی درنگ کنم. مطابق آن بتاریخ

کھ معلومات مھم زیادی جمع آوری  دکتور الرد و لیتنانت لیچ بھ طرف ملتان رفتند، جائی

ھ مواجھ شدند، توقف شان در آنجا بھ ھیچوجھ غیرقابل کردند؛ آنھا با وجود مشکالتی ک

توافق نبود. مشکالتی کھ آنھا در ملتان دیدند و نادیده انگاشتن شکایاتی کھ ما در دیرۀ 

غازی داشتیم، تماما معلول عین علت بود. تصمیم گرفتھ شده بود کھ کپتان (حاال کلونل) 

توانست، زیرا شیر الھور با تدابیر سیاسی ما  وید باید با ما در میتان دیدار کند: اما او نمی

 در اندوس رغبتی نشان نداده و او را در پایتخت خود توقیف می کند.

 

 مسیر بابر
 

با مشاھدۀ اینکھ بابر گفتھ بود پس از کمپاین خود در بنگش و بنو از طریق چوتیالی بھ 

رفتھ باشد و لذا من غزنی رفتھ است، برایم آشکار شد کھ او باید مسیر سخی سرور را گ

کند کھ بنام  لتنانت لیچ را فرستادم تا این مسیر را بررسی کند. او بھ کوھھای پیشروی می

"قلعھ روه" یاد شده و این مسیر را کامال یک پیاده رو یافتھ کھ مورد آزار و اذیت دزدان 

ر مملکت ھای غرب اندوس بیشتر بھ علت فق است؛ از معلومات بعدی دریافتیم کھ این مسیر

غیرعملی است، نسبت بھ اینکھ مربوط بھ بدی راه ھا باشد. ھمچنان غیرمحتاطانھ خواھد 
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بود اگر آنھا را برای عبور ارتش ھا استفاده کرد، پس از اینکھ بابر می گوید، او تعداد 

 زیاد اسپ ھای خود را در تالش آن از دست داده است.

ام "ِگل سرشوی" یافت شده و بھ ھند نوع ِگل زراعتی بن در ھمسایگی سخی سرور یک

آن در حمام ھا برای شستن و پاک کردن موی استفاده می  کھ از صادر می شود، جائی

 شود.

 

 یوسفزی ھا
 

در پائین این نواحی کوچک و در باالی اندوس قلمروی یوسفزی ھا قرار دارد، یک قبیلۀ 

منظم و مستقر در مملکت پرنفوس و قدرتمند افغان کھ آنھا را سیکھ ھا با یک نیروی 

ھای اندوس و کابل) کنترول می کند. این کتلۀ سربازان  بین دریا ھموار شمال اتک (در

عجیبی توسط یک قلعۀ نیمھ مستحکم (بنام جنگره) حمایھ می شود کھ در ساحل  بطور

میل از محل وصل آن بھ اندوس فاصلھ دارد.  ۵ شمالی دریای کابل اعمار شده و حدود

ا قبیلۀ اند کھ در یورش ھای حاکم الھور بھ پشاور مقاومت زیادی نموده و با یوسفزی ھ

آنھا خونین ترین جنگ ھا را داشتھ اند. سردار حری سنگ کھ در جنگ اخیر جمرود بھ 

قتل رسید، عادت داشت کھ ساالنھ باالی یوسفزی ھا ھجوم آورده، روستا ھا و مزرعھ 

اموال ایشان را بھ حیث خراج بھ غنیمت ببرد. او ھای آنھا را سوختانده، اسپ ھا وغیره 

ھای توپی، مینی، کوتھ، مناره و بری را تخریب نموده بود کھ  در اوقات مختلف روستا

اسپ می گرفت: اما از دو  ۶٠ مربوط یوسفزی اوتمانزی است. او با زور از اینھا حدود

اسپ در بدل ھر خانھ روپیھ فی  ۴ جانبھ، یک باج سال بدینسو، در اثر یک موافقۀ دو

پرداخت می شود؛ اما ھمین ھم بدون موجودیت یک نیرو برای ترسانیدن آنھا پرداخت نمی 

ھزار روپیھ بالغ شده است. شخصیت اساسی در  ۶٠ گردد. مجموعۀ آن بعضی اوقات بھ

بین یوسفزی ھا فتح خان رئیس پنجتار است کھ قلمروی او در غرب محدود بھ سوات و 

اسپ در پھلوی سربازان روستای (ولسی)  ٢٠٠ پیاده و ١۵٠٠ او حدودھشتنگر است. 

خود دارد. او بعضا ھدایای از قبیل اسپ ھا و شاھین ھا می فرستد، اما نھ باج منظمی بھ 
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دھد کھ داخل مملکت او شود. این رئیس  سیکھ ھا می پردازد و نھ بھ اجنت آنھا اجازه می

ان جنوبی تر خود دارد (یک اجنت این رئیس تر مقاومت نسبت بھ ھمسایگ وسایل بزرگ

با نامھ منتظر من بود، با ارایۀ تابعیت آقایش بھ حکومت برتانیھ و پیشکش پرداخت باج 

معمولی برای ما. من با دریافت اینکھ مملکت آنھا در پھلوی کافرستان قرار دارد، پرسش 

ا با تعداد مساوی جوانان ھای بھ ارتباط آن کردم و اجنت فورا تعداد باج اسپ ھای خود ر

 کافر پیشکش کرد، بھ فکر اینکھ تغییر مواد، بیشتر قابل پذیرش باشد). 

 

 جلگۀ پشاور
 

غرب اندوس است کھ برای چندین  جلگۀ پشاور شمالی ترین فتوحات واقعی سیکھ ھا در

وقتی شاه شجاع الملک  ١٨٣۴ سال بھ الھور باج اسپ و برنج پرداخت کرده است؛ اما در

ای بدست آوردن سلطنت خود باالی کندھار حملھ می کند، سیکھ ھا باالی پشاور حملھ بر

کرده و آنرا اشغال می کنند. گفتھ می شود کھ طرح مھاراجھ در مالکیت بر پشاور بھ 

کھ او خود را دوباره بر تخت بنشاند؛ اما  صورتی خاطر خنثی کردن قدرت شاه بوده، در

نکھ پیش بینی او زیاد دوام نمی کند و ھم سردار حری سنگھ ای دالیلی وجود دارد مبنی بر

کھ مدت زیادی در اتک قرارگاه داشتھ و در جنگ ھای دوامدار با مسلمانان مصروف 

بوده، او را قانع می سازد کھ گام ھای برخالف قضاوت خود بگیرد. سیاست اشغال ھمیشھ 

ست یک منبع نگرانی زیاد و در مشکوک بوده: از اول تا آخر بھ اثبات رسیده کھ این سیا

واقعیت، یک علت فاجعۀ جدی بوده است. پشاور قبل از اشغال توسط یک شاخۀ خانوادۀ 

 ٨ شد کھ یک عاید ساالنۀ بیشتر از بارکزی یعنی سلطان محمد خان و برادرانش اداره می

ھ لک روپیھ داشت. این مقدار در زیر تابعیت الھور ده لک ارزیابی شده و این مجموع

توسط افسر مھاراجھ، آقای اویتابیل تعین گردیده است. با آنھم حاال یک بخش کم آن بھ 

رسد؛ چون در زمان حاضر سلطان محمد خان و برادرانش  صندوق یا خزانۀ سیکھ ھا می

لک روپیھ از کوھات و ھشتنگر و  چھارونیم جاگیر ھای را در اختیار دارند کھ مقدار

آورند. مملکت خلیل ھا کھ حدود یک  خش جلگھ بدست میدوآب یعنی حاصل خیز ترین ب
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لک روپیھ عاید داشت، حاال تقریبا متروک شده است؛ مھمند ھا کھ تقریبا عین ارزش 

لک حاصل می  ١٠ لک از ۶ ترتیب، مقدار داشت، فقط نیمھ زراعت می شود. بھ این

ده، یک گاریزون ھا، زمین ھای وسیعی بھ اشخاص مذھبی وقف ش شود؛ در پھلوی تمام این

آنجا نگھداری شده و مصارف اضافی زیادی بوجود آمده است: لذا پشاور یک  بزرگ در

تخلیۀ مالی (زھکشی) برای دولت الھور است، با نواقص اضافی مواجھ بودن در یک 

ھم دشمنان نیرومندی ھستند.  تصادم دایمی با قبایل درنده و از جان گذشتھ کھ حتی در فقر

این قلعھ مستحکم  –ر پشاور یک قلعھ در محل باالحصار اعمار کرده اند سیکھ ھا در شھ

بوده و در جنگ اخیر محافظت باشندگان ثروتمند را بھ عھده داشت. آنھا ھمچنان موقعیت 

پا نمودن قلعۀ دیگری بنام فتح غر در جوار جمرود و مقابل کوتل خیبر تقویھ  خود را با بر

یارد بوده و یک قلعۀ ھشت ضلعی را  ٣٠٠ مربع حدودکھ دربرگیرندۀ یک  –نموده اند 

محافظت می کند کھ در مرکز آن یک کتلۀ مرتفع تعمیراتی وجود دارد کھ بر مملکت 

اطراف فرمان دارد. این قلعھ وابستھ بھ جریانات کوھی آب می باشد کھ افغان ھا می توانند 

 ١٧٠ ی کندند کھ عمق آن حدودتر بند بسازند. در زمان بازدید ما آنھا یک چاه م در باال

 فت بدون ظھور آب بود؛ اما از عالمات خاک توقع می رفت کھ بزودی بھ آب برسد، از

آن ببعد من مطلع شدم کھ آب بدست آمده، اما نھ بھ مقدارکافی. موقعیت آنھا حتی با این 

را  زاست، زیرا ھر دو یعنی افریدی ھا و خیبری ھا آن ھا) نیز مشکل دفاع ھا (سنگر

 شایستۀ صدمھ زدن بھ سیکھ ھا می دانند.

 

 ختک ھا
 

باغ، مملکت افغان ھای ختک ھا و شاور و سلسلھ کوھھای نمک در کاالبین جلگھ پ در

ساغری قرار دارد. ختک ھا بھ روسای کوچک اکوره و تیری تقسیم می شوند. اکوره در 

سین خان در خدمت شرق جلگۀ پشاور در باالی دریای کابل واقع است؛ چون رئیس او ح

سیکھ ھا قرار دارد، برایش اجازه داده شده کھ مملکت خود را نگھ دارد. اما ختک ھای 

اکوره کھ در کوھھا زندگی دارند، تابع رنجیت سنگھ نمی باشند. بخش جنوبی در زیر 
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رئیس تیری استقالل خود را نگھ داشتھ، زیرا تا کنون پرداخت باج مستقیم را رد کرده 

ھ با پذیرش برتری سلطان محمد خان کھ خود او ھم خدمۀ سیکھ ھاست. وقتی است؛ البت

پشاور بار اول تسخیر گردید، یک افسر سیکھ در کوھات و بنگش مستقر گردید؛ اما او 

را  آن ببعد بطور عاقالنھ آن این مملکت ناممکن بوده و از دریافت کھ نگھداری نظم در

ت: بھ این ترتیب یک باج کوچک حدود یکھزار در اختیار رئیس سابق پشاور گذاشتھ اس

غرب مملکت ختک قرار  آید کھ در روپیھ در سال از تیری در جلگۀ بنگش بدست می

پائین ختک ھا پتان ھای ساغر قرار دارند، یک قبیلۀ کامال مستقل از سیکھ ھا:  دارد. در

رند و ھمچنان در اختیار دا میل در باالی کاالباغ را در ٣٠ آنھا مملکت ساحل غرب حدود

کنار ساحل مقابل تا ارتفاعاتی کھ جلگۀ حسن ابدال آغاز می شود: آنھا چوپانان بوده و رمھ 

ھای شان زیاد است. لذا دیده می شود کھ سیکھ ھا از اتک تا کاال باغ تعداد کم یا ھیچ 

یق ھا اخیر بر باالروی قانیروی در امتداد خط اندوس ندارند. باشندگان در جریان کمپاین 

باغ مقاومت کردند کھ برای اعمار یک پل ضرور بود، تا اینکھ سلطان محمد خان از کاال

شفاعت خواھی کرده و با عقب نشینی بیشتر سیکھ ھا در جمرود، ختک ھا آماده بودند تا 

عقب نشینی آنھا بھ اتک حملھ کنند، وقتی آنھا از گردنۀ گیدر غالی عبور کردند. تعداد  در

ھزار نفر مسلح است (لتنانت وود از  ٨ تا ۶ صورت متفاوت گفتھ شده کھ ازقبیلۀ ختک ب

طریق مملکت ختک ھا و ساغری ھا عبور کرده و براساس گزارش او است کھ من 

 توانستھ ام وضع دقیق شرایط این مسیر را ارایھ کنم).

 

 عیسی خیل
 

میل در  ٣٠ ودبا تعقیب مسیر اندوس بھ مملکت افغان ھای عیسی خیل می رسیم کھ حد

داخل والیت دیرۀ اسماعیل خان قرار دارد. این مسیر یک زمین قوی و کوھستانی بوده، 

ور در سمت جنوب و وادی آن آب وافر داشتھ و پُرنفوس است. با آنھم سیکھ ھا از پھارپ

ھزار روپیھ اخذ  ٣۴ باغ بھ آن یورش برده و ساالنھ بطور منظم یک باجھمچنان از کاال

آنجا یک قطعھ را مستقر ساختند:  نھا سال گذشتھ برای تقویۀ قدرت خویش درمی کنند. آ
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 کھ قبال گفتم، در جریان یک قیام عمومی قتل عام می شوند؛ احمد اما تمام دستۀ آنھا طوری

خان رئیس فعلی آن کھ یک شخص خوب است در مقابل تمام تالش ھا برای تعویض قطعھ 

ری بھ الھور را پذیرفتھ و بھ پرداخت باج توافق دارد. کھ وفادا مقاومت می کند، با وجودی

کوه ھای عیسی خیل و خسور چنان ناگھانی از اندوس می برآید کھ اگر این مملکت از 

 جوانب دیگر قابل دسترس نمی بود، شاید می توانست مقاومت پیروزمندانھ داشتھ باشد؛ در

تا خود را بدون یک گاریزون اداره این اواخر اجازه داده شده  حقیقت، بھ عیسی خیل ھا در

 کنند.

را  جانب دیگر عیسی خیل ناحیۀ بنو قرار دارد کھ توسط دریای کرم قطع شده و آن در

غنی و حاصل خیز ساختھ است. لذا باعث تحریک حرص و آز سیکھ ھا می شود؛ سربازان 

لک روپیھ اخذ  الھور غالبا داخل ناحیھ شده، سال گذشتھ نیز چنین کرده و از آنھا باج یک

می کند. اما آنھا نمی توانند بدون یک نیروی بزرگ چیزی بدست آورند و بصورت عام 

 سربازان در ھر دو سال فرستاده می شود. در زمان شاھان، بنو باج ساالنھ یک لک و

ھزار روپیھ پرداخت داشتھ است؛ ھمواری و بی دفاعی طبیعت مملکت ھمیشھ باعث  چھل

ین رئیس ھمجوار آن یکمقدار باج ازآن اخذ کند. سیکھ ھا از طریق مند تر شده کھ قدرت

 آن نمی گذارند. روستای لخی داخل بنو می شوند، اما ھیچ قوۀ دایمی در

ھزار روپیھ از این ناحیھ اخذ می گردد؛ اما  ٢٨ مروت در جنوب بنو واقع است. یک باج

نی در غلھ کھ بھ پائین اندوس است. این مملکتی است غ مانند بنو بھ یک نیروی مسلح نیاز

 یعنی بھ دیرۀ اسماعیل خان فرستاده می شود.

 

 خیرآباد
 

اگست عبور کرده و در خیرآباد، جانب مقابل آن توقف کردیم: بھ  ٧ ما اتک را بتاریخ

ھنگام انتقال، قایق لول خورده، با خشونت پرتاب شده، یکنفر شروع بھ باد کردن مشکی 

داشتھ و خواستار کمک از مقدسات خود می شود. وقتی ما بخیر  می کند کھ با خود ھمراه

گذشتیم، یکی از مردان فریاد کرد، "فرنگی ھا بھنگام خطر تغیر رنگ نمی دھند"! با آنھم 
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آنجا بیشتر یک تصور بود تا واقعیت. ما بھنگام رسیدن بھ خیرآباد با مدنیت  خطر در

در پشاور مستقر بود. او برای ما یخ زیادی از طرف پسر رنجیت سنگھ مواجھ شدیم کھ 

و میوه فرستاده و اجازه داده بود کھ بصورت آزادانھ قلعھ را ببینیم کھ با وجود نواقص 

چیزی بود کھ من توقع داشتم. من اندازه گیری  زیاد، یک محل بمراتب مستحکم از آن

ه و دریافتم کھ تا مثلثاتی دریا را از "آب دزد" انجام دادم کھ آب گاریزون را تامین نمود

آن دیدم کھ جریان در پائین تر از قلعھ پل شده  فت است؛ اما پس از ٨٠٠ سنگ کمالیا دقیقا

فت است.  ۵٣٧ و پس از عبور و اندازه گیری آن دریافتم کھ عرض آن در این قسمت فقط

د فاتوم عمق دارد؛ اما لتنانت وو ١٢ اینجا حدود قایق ایجاد شده و آب در ٣٠ پل بواسطۀ

فاتوم یافتھ بود. من لتنانت لیچ  ٣٠ بعضی نقاط را بین آن نقطھ و کاالباغ عمق آب در در

را بھ تربیلھ فرستادم تا گذر اندوس در آن محل را ارزیابی کند کھ زیاد در بارۀ آن شنیده 

آنجا وجود دارد، در این موسم  ھای زیادی در کھ گذر وجودی ایم؛ اما دریافتھ بود، با

ند: اما در اوقات دیگر سال بطور ثابت استفاده می شوند. لتنانت لیچ بھ نقاط عملی نیست

یارد بوده و از آنجا در باالی  ١٠٠ باالتر تا درابند اندوس رفتھ، جائیکھ عرض آن فقط

یک پشتۀ (چوبی) شناور بھ اتک باز گشتھ و از پذیرائی مسلمانان بسیار خوشحال بود. من 

ن خویش را تحت سرپرستی آقای ناک (یک نقشھ بردار بخاطر تجربھ، یک بار سنگی

اروپائی) از طریق دریای کابل بھ پشاور فرستادم. او دریا را در نزدیکی اتصال آن با 

 دار یافتھ، اما سراسر آن قابل کشتیرانی بوده است. اندوس سنگ

 

 کتیبۀ َھند
 

از ھر امکانی برای  آن یافتیم، باعث شد تا طبیعت دلچسب ناحیۀ کھ حاال ما خود را در

بدست آوردن معلومات استفاده کنیم. من از دوست خود جنرال کورت آموختم کھ در بین 

تعداد سنگ نبشتھ ھا وجود دارد و قاصدانی کھ بھ آن جھت  دریای کابل و اندوس یک

فرستادم بزودی با یک کلیشۀ بسیار ارزشمند از عین متن َھند برگشتند؛ چند روز بعد خود 

ا برای من فرستاده شده و حاال بھ موزیم جوامع آسیائی بنگال انتقال داده شده است. ھ مرمر
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معلوم کتیبھ ھا سانسکریت بوده و مھارت جیمز پرینسیپ باعث گردید کھ در مدت  قرار

ھا معیوب شده بودند، توانستند  کھ مرمر نچندان طوالنی متن را لیتوگراف کرد؛ با وجودی

دانستھ و بھ  ٨ یا ٧ را مربوط بھ سده ھای را ترجمھ کنند. او آن مھم ترین کتیبھ ھای آن

مند بھ عنوان دشمنان اشاره می کند کھ توسط قھرمان بی نامی  تََرشا (یا ترک) ھای قدرت

مغلوب شده و مورد تحسین قرار می گیرد، این کتیبھ حقیقت گسترش حاکمیت ھندیان تا 

با قبایل تاتار در ماورای آنھا را ثابت می سازد. این نقطۀ اندوس و مبارزات باستانی آنھا 

 .ونوگرام در پائین داده امرا با متن کتیبھ و م من ترجمۀ آن

 

 ترجمھ

 ھا؛ کھ حکومت شاھانھ و روحانی حتی در میان دشمنان او گسترش می یابد. . ... دعا1
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 . چنین شھزاده کھ تمام اشیا را بخود جذب می کند؛ در حمایت مردم خود حفظ می شود.5

 ... تحقق کدام کار دنیا می تواند برای او مشکل باشد؟

 وھر پَرباتی... در باالی یک جاده رفت.... ... ش6

 . ... فیل... کھ تقوای مادران (؟)  و پدرانش7

 . ... علوفھ ھا را تحمل می کند... شکوه و تعالی.8

 . تقوا...9

 . ثروت ھای بزرگ دیوا، ... حاکمیت... مھتاب.10

 . ... بزرگ... آفتاب... زندگی کننده دربین11

 . ... خوش فکر؛...12

 . بعدا برھمن سیری تیالکا... (باید قشنگ ساختھ شود؟). ..13
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 رسیدن بھ پشاور –فصل دوم 
 

 پشاور 
 

اگست بطرف اکوره حرکت کردیم. در مسیر ما گاریزون سیکھ ھای  ١١ ما بتاریخ

جانگیره، یک قلعۀ کھ در ساحل جنوبی دریای کابل قرار داشت، یک دستھ را برای خوش 

فیر سالمی کردند. ما روز بعد در وسیلۀ نقلیۀ جنرال اویتابیل بھ آمدید گوئی ما فرستاده و 

پشاور رفتیم کھ بصورت بسیار مھربانانھ و در ھمراھی با یک قطعۀ موسیقی بزرگ چند 

میل بھ مالقات ما آمده بود. تجدید مالقات با آشنای سابق نجیب زاده باعث خوشحالی زیادی 

در الھور اخذ کرده بودم، آقایان االرد و کورت، گردید ه و نامھ ھای کھ از ھموطنان او 

حقیقت از زمان بازدید قبلی من تغیر خورده بود:  مرا بھ زمان ھای سابق برد. پشاور در

حالیکھ  را اداره کرده و آنھم در یک سبک پر زرق و برق، در حاال یک افسر فرانسوی آن

تیده بھ دیدن من آمدند. برای یک حالِت اف روسای قبلی، سلطان محمد خان و برادرانش در

گیری کنم؛ اما تا  من تا اندازۀ زیادی مشکل بود کھ در پیچ وخم جوانب متخاصم موضع

جائیکھ ممکن بود تالش کردم مکالمات خود را بھ مسایل شخصی محدود سازم، زیرا 

خاطرات من از مھربانی ھای گذشتھ چنان قوی بود کھ اگر نمی توانستم خواھش دوستان 

ق خود را برآورده سازم، حد اقل کوشش کردم کھ علت این عدم توانائی خود را ساب

 خاطرنشان سازم.

گاه ما تعین شده بود، با شھزاده  اولین بازدید ما پس از پیاده شدن در باغ وزیر کھ اقامت

َکَرک سنگھ بود. کُند ذھنی او تا حدی بود کھ بندرت می توانست جوابی بھ ساده ترین 

؛ اما فوق العاده مھربان بود؛ ما را مھمان کرد تا از قلعۀ جدید سمنگر دیدن کنیم سوال بدھد

کھ حاال در باالی خرابھ ھای باالحصار اعمار شده و وعده داد کھ وقتی تکمیل شود، یک 

محل دارای مقاومت زیاد خواھد بود. او ھمچنان نیروھای خود (ھم پیاده و ھم سوار) را 

توپ بوده و تمرینات نظامی  ٢٠ گردان و ١٢ : اولی متشکل ازبرای بررسی ما رژه رفت

ھزار سوار بسیار با ابھت بود، زیرا آنھا در نظم خوب از  ١٢ خوبی داشتند. اما دیدن
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مقابل ما در جلگۀ مرغوب پشاور عبور کردند. یگانھ کمبود این تفریحات ضعف شھزادۀ 

اینکھ  سوالی کند و یا جوابی بدھد، مگربیچاره بود کھ واقعا رنج آور بود: او نمی توانست 

درخواست می شد. یک پشاوری برایم حکایت شاه بی خرد بلخ را تعریف کرد کھ توسط 

شد، وزیر  یک مورد، وقتی یک سفیر خارجی حاضر می وزیرش حکومت می کرد. در

ر با ترس از اینکھ آقایش خود را رسوا نسازد، برایش گفت اجازه دھد کھ یک سر تار را د

را از زیر قالین طوری عبور دھد کھ در دست وزیر باشد؛  پای او بستھ کند و سر دیگر آن

بین شان چنین قرار شده بود کھ وقتی وزیر کش می کند، شاه باید صحبت نماید و یا از  در

شود: سفیر صحبت می کند، شاه  گونھ سخن نامناسب خود داری کند. مجلس شروع می ھر

سوس کھ جواب او این بوده، "کش می کنید"! (او کش می کند). سفیر دھد؛ اما اف جواب می

ھم با اندوه و ترس  ھم حتی متفاوت از دفعۀ پیشین سخن می گوید؛ اما شاه بیچاره باز باز

زند "کش می کنید! کش می کنید"! پشاوری ما  غیرقابل بیان صدراعظم خود، فریاد می

 یک ریسمان رھنما نیاز دارد". افزود، "حاال شھزادۀ ما مانند شاه بلخ بھ

 

 تغیرات توسط سیکھ ھا
 

اطراف  ھای مرغوب در من دریافتم کھ سیکھ ھا ھمھ چیز را تغییر داده اند: تعداد زیاد باغ

شھر بھ قرارگاه ھا تبدیل شده اند؛ درخت ھا قطع گردیده و اطراف آن بھ قرارگاه بزرگی 

ستقر شده اند. رسوم و عادات اسالمی محو آن م ھزار مرد در ۴٠ تا ٣٠ تبدیل شده کھ بین

و گرایسیز  -صدای رقص و موسیقی در تمام ساعات و تمام محالت شنیده می شود  -شده 

ھای متفاوت ھندی، کشمیری، پارسی و افغانی مسحور  مرغوب پنجاب سربازان را با نژاد

ست. مغز فعال ھا بھبود یافتھ ا تر شده، سایر چیز کرده است. اما اگر بعضی چیزھا بد

ھای خوب  آقای اویتابیل زیاد کار کرده تا شھر را بھبود و محالت را آرام سازد: او بازار

اعمار کرده و کوچھ ھا را فراخ نموده است؛ با آنھم، مھم ترین سند اثبات مدنیت، نصب 

یک چوبۀ دار است کھ نشان میدھد او بخاطر تحت انقیاد آوردن این محالت وحشی چھ 

انجام داده است. جنرال ادعا ندارد کھ با مفکوره ھای اروپائی رھنمائی می شود؛  ھای کار
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شد، اما من  کھ تدابیر او در مرحلۀ اول برای ما تا اندازۀ ظالمانھ معلوم می با وجودی

مطمئین ھستم، این اقدامات او سرانجام نسبت بھ اینکھ اگر مالیمت بیشتر نشان دھد، بھ 

کافی در بارۀ مھمان نوازی  برای من کامال ناممکن است تا نظر مراتب مھربان تر است.

یک از ملت ما یاد آوری کنم و من  شھزادگی و مھربانی بدون تغییر این آقا در مقابل ھر

امیدوارم او بزودی بھ اروپا برگشتھ و از بخت و ثروت بزرگ در شھر بومی خود 

 برخوردار شود.

 

 حادثۀ کنجاوانھ
 

سابق یعنی یک اسپ ترکمنی خاکستری مرغوب  وضوع دلخواه من دریک م پشاور از در

برایم اطالع داده شد کھ توسط رنجیت سنگھ برای من تحفھ داده شده بود. او یک حیوان 

اینجا  را بھ دو مال در مقایسھ با نمای فقیر من بود کھ با خود ببرم، لذا آن عالی در بسیار

شان فرستاده کھ نزد شاه  نھا او را پیش پدرسپردم کھ از خدمات ایشان راضی بودم. آ

باالی این اسپ  ١٨٣٣ شجاع در لودیانھ بوده و در شکست آن شاه در کندھار در سال

حقیقت زندگی او مرھون سرعت این اسپ دالور بوده کھ او را از میدان  سوار بوده و در

ات شاھانھ جنگ بیرون کشیده است. من پیش بینی نمی کردم کھ سرنوشت او چنین خدم

غیرمستقیم خدمتی در مقابل بدبختی آن  این بودم کھ توانستھ ام بطور بوده و خوشحال از

 شاه کرده باشم.

جریان اقامت ما در پشاور، دکتور الرد یکجا با دکتور فالکونر بھ کوھات رفتند تا  در

و زمین را مطالعھ کنند؛ اما مردم آنجا بھ علت موجودیت فلز در خاک  تشکیل منرالی آن

دو زمین شناس شدند.  ھای ایشان، نحوۀ برخورد و وضع آشفتۀ مملکت مانع برگشت ھر

با آنھم لتنانت وود از طریق کوھات عبور کرده و ھم از اندوس پائین رفتھ بود، درمجموع 

ھر سھ مسیر را بررسی کرده بود. حاال تمام دستۀ ما کھ خود را در پشاور متمرکز ساختھ 

بود، یک تغییر قابل توافق را پیش  ٩٨ یشروی بھ کابل بودند؛ چون ترمامیتربودند، آمادۀ پ

ھم  کردم؛ باز آن چیزی بود کھ من پیش بینی می بینی می کردیم. حرارت پشاور کمتر از
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این موسم عالی بوده  ناگوار بوده و یک مۀ ثابت در کوھھای ماحول وجود داشت. میوه در

 د.و برای ذایقھ فوق العاده خوب بو

 

 رسیدن بھ جمرود
 

عزیمت خود از پشاور را شروع کرده، توسط آقای اویتابیل و در واسطۀ  ٣٠ ما بتاریخ

 میل از دھانۀ کوتل خیبر پذیرائی شدیم، محل جنگ اخیر در ٣ نقلیۀ او تا جمرود بھ فاصلھ

بین سیکھ ھا و افغان ھا، جائیکھ سیکھ ھا فعال فعاالنھ مشغول اعمار یک قلعۀ جدیدی 

 کھ در بودند کھ قبال اشاره کردم و بنام "فتح گھر" یا قلعۀ پیروزی یاد می شود، با وجودی

واقعیت صحنۀ شکست بوده است. روستای جمرود در حالت تخریب قرار دارد، اما با یک 

تھداب خشتی نشان شده: قلعۀ کوچک آن نیز خوار و حقیر بوده و لذا برای اعمار یک 

ت: آنھا برای محل خود یک پشتۀ کھنھ را انتخاب کرده اند کھ محل جدید دفاعی نیاز اس

معلوم بھنگام کندن تھداب، سکھ ھای  معمول با عنعنات مان سنگھ یکجا شده؛ طور طور

ھ ک مشابھ استوپۀ مانیکیاال پیدا شده است. کار با فعالیت زیاد پیش برده شده و از آنجائی

ودی تکمیل خواھد شد. موقعیت خراب یک بخش برای ھر سیکھ فرمانده تعین شده، بز

 انتخاب شده، زیرا محل ذخیرۀ آب آن نامعلوم است.

 

 کوتل خیبر
 

ما موقعیت خود در جمرود را بھ ھیچوجھ قابل توافق نیافتیم. نمایندۀ کھ برای بدرقۀ ما از 

کھ چند ماه از جنگ گذشتھ، بقایای  طریق کوتل خیبر فرستاده شده بود نیامد؛ با وجودی

اد مردان و اسپان کامال زننده و تھوع آور بود. بعضی شتربانان کھ محل را روز قبل اجس

از ورود ما ترک کرده و توسط چند سرباز بدرقھ شده بود، مورد حملۀ کوھستانیان افریدی 

شان را گرفتھ و سر دو نفر شان را  ھای قرار گرفتھ بودند کھ از کوھھا پائین شده، شتر

د تکھ و پارۀ ایشان بھ قرارگاه آورده شد؛ برایمان گفتھ شد کھ این انتقام بریده بودند کھ اجسا
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مورد قاتالن را مورد تعقیب قرار  این مرگبار یکی از حوادث مکرر است. گاریزون در

 داده و شتران را پس آورد.

سرانجام پس از یک معاملۀ گفتگو و متضاد بھ مشورۀ میزبان ارزشمند مان (آقای اویتابیل)، 

میم گرفتیم کھ بیشتر منتظر پیشواز خویش نباشیم و بیکبارگی داخل خیبر شویم. حدود تص

نیم درجن نامھ قبال در بین روسای کوتل و من تبادلھ شده بود؛ یکی از فرماندھان قطعات 

نام خود را فدا  کوچک سربازان کابل، بنام لیزلی الیاس راتاری کھ حاال مسلمان شده و

 ٢ ، برایم اطمینان داد کھ باید باالی آنھا اعتماد کرد. ما در صبحمحمد خان گذاشتھ بود

سپتمبر آمادۀ حرکت شدیم. آقای اویتابیل تا چند صد یارد از قرارگاه خود، ما را ھمراھی 

مورد ما، از او جدا شدیم. یک  کرد، جائیکھ با تشکرات زیاد بھ خاطر انواع مواظبت در

میل بدرقھ کرده و بعدا ما را بدست خیبری ھای  ٢ دودقبیلۀ افغان بنام خلیل ھا ما را ح

اصیل سپرد کھ گلوگاه وادی را در اختیار دارند. اولین تعارفی کھ از آنھا دریافت کردیم، 

دستور دور کردن پیشواز ما بود: مطابق آن، ما خلیل ھا را برگردانده و بیکبارگی خود را 

دادیم کھ با تعداد زیاد پیروانش ما را تا علی اختیار هللا داد خان رئیس کوکی خیل قرار  در

مسجد، یک قلعۀ ضعیف در مرکز کوتل، رھنمائی کرد. سفر ما بدون ھیجان و اضطراب 

 بین یک قبیلۀ درنده حرکت می کردیم کھ بھ مقابل سیکھ ھا جنگیده و یک نبود: ما در

نداشتیم، بھ استثنای  مقدار وفاداری غیرارادی بھ کابل داشتھ است؛ ما ھیچ محافظی از خود

حدود یک درجن عرب و مقدار زیاد اموال. ما ھمچنان در ھر جادۀ فرعی و گردنھ توقف 

بین قبایل فرعی متفاوت می گذشتیم. آنھا در َجبُگی از ما تقاضا  داده می شدیم، چون در

 شاه بھنگام پیشروی بھ ھند کردند کھ یک شب توقف کنیم و سنگی را نشان دادند کھ نادر

در جوار آن خوابیده: اما حتی نوشتۀ انجمن تاریخی در مورد محل خواب آن "دزد پارسی"، 

تواند مرا از درست بودن محل توقف او متقاعد سازد؛  طوریکھ گیبون او را نامیده، نمی

 پس از یک معاملۀ گفتگوی خوب برای ما اجازه داده شد کھ پیشروی کرده و حدود ساعت

ما قبال رسیده بود (یک احتیاط بسیار ضروری در  ، اما تمام باربھ علی مسجد رسیدیم ٧

بین خیبری ھا). انھا در مسیر راه برای ما چندین پشتھ ھای کوچک را نشان  سفر در
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ھای سیک ھا را بریده، با خود آورده و  دادند، نقاطی کھ آنھا پس از پیروزی اخیر سر

 ھای سر دیده میشد. دستھ ھای مو ھم این پشتھ ھا ھنوز بعضی از گور کرده اند: در

ما قرارگاه خود را در زیر علی مسجد و در یک زمین خشک بستر دریا برافراشتھ بودیم 

کھ غرش رعد نشان باران میداد؛ بزودی چنان سیالبی پائین آمد کھ ما را پس بھ جمرود 

وق ھا و برد، اگر کار و فعالیت مردان ما و کمک خیبری ھا نمی بود. خیمھ ھا، صند می

ھای عمده بھ جوانب گذرگاه کشیده شده و مجبور بودیم در باالی  تمام اموال ما توسط نیرو

یک حالت نا آرامی کھ بھ ھیچوجھ نمی  آنھا مانده، کامال تر شده و بدون کلبھ بمانیم، در

توانستیم از عظمت صحنھ لذت ببریم (کھ واقعا واال بود)، آب پائین شونده بشکل سیالب 

ا ھ حالیکھ آبشار ھمھ چیز در پیش خود جریان داشتھ، در تر کوتل با انتقال بتھ ھا ودر بس

یک جھش  آنھا در ھا بطرف ما پائین آمده، بعضی از تمام جھات و با تمام رنگ در

حال انفجار بوده و یکی پس از دیگری از  فت؛ تمام اینھا در ٣٠٠ غیرشکنندۀ بیش از

تمام این سردرگمی  طراف ما را احاطھ کرده بود. درشکاف ھای نامعلوم سنگ ھای کھ ا

و در حقیقت در سراسر سفر قبلی، ما فرصت خوبی برای مطالعۀ کوتل خیبر داشتیم کھ 

کھ بودند، خوب  ھمیشھ و بخصوص در اقلیم بارانی باید سھمگین باشد. ما راه را ھمانطور

بودیم،  بھ انچھ امیدوار یافتیم؛ مردم بی قانون طوریکھ بدون شک عادت آنھاست، نسبت

بسیار دوستانھ بود. صبح بعد با آغا جان، حاکم جالل آباد، سعادت خان رئیس مومند و یک 

ھزار نفر آمده بودند؛ کوه ھا با فریاد ھا  5شاغاسی یا افسر دربار یکجا شدیم کھ با حدود 

توانستیم  یکھ میجریان این جنجال و ھیاھو تا جائ و ھیاھوی مردان و سالح ھا پر شده و در

با حوصلھ باقی ماندیم، ولی قلبا می خواستیم کھ بزودی از گذرگاه خارج شویم. این کار 

میل تا دَکھ انجام داده و سرانجام کوتل مشھور خیبر را بدون  ٢٠ را صبح بعد با یک سفر

کدام حادثھ عبور کردیم. نیمۀ دیگر کوتل بسیار سھمگین است، اما حتی آنھم در مقابل 

وپچی سنگین نفوذ پذیر است. تشکیل آن عبارت از تختھ سنگ ھای سیاه و سنگ چونھ با ت

آن جغلھ ھای مدور وجود دارد. فواره ھای آب در  ھای عمیق مخلوط کلوخھ کھ در بستر

ھا فوران نموده و بطرف جمرود جریان دارند، اما  علی مسجد بصورت قشنگ از سنگ

این آب وجود  یک مسیر زیرزمینی دارد. چیزی در در فاصلۀ معینی در بین این دو محل
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دارد کھ خیبریان را در موسم گرما فوق العاده غیرصحی می سازد؛ گفتھ شد کھ پس از 

 نگھداری این آب برای یک شب، با یک مادۀ روغنی پوشیده می شود.

 

 دَکھ
 

چک، قلعۀ کو ۴٠ یا ٣٠ در آخرین قسمت جاده (در لندی خانھ)، یک روستای متشکل از

یک موقعیت فرماندھی  حالت خوب و در جائیکھ کوتل باز می شود، یک "استوپھ" را در

دیدیم. کمی پیشتر و قبل از رسیدن بھ محلی بنام "ھفت چاه"، بطرف چپ کوھی را عبور 

شود کھ  کردیم کھ دارای یک قلعۀ دراز بوده و توسط باشندگان بنام "کافر قلعھ" یاد می

شمال دریای کابل  ھ زمان ھای باستانی است. مخروبۀ مشابھ آن درمطابق روایات مربوط ب

افغانستان  دھد کھ تعداد زیاد چنین مخروبھ ھا در وجود داشتھ و کاوش ھای من نشان می

اینکھ واژۀ "کافر" در  از شاھان گذشتھ اند، صرفنظر وجود دارد: بدون شک آنھا آثار

 .رابطھ بھ یک بکتریائی، یونانی یا ھندو باشد

 

 میانھ روی خیبری ھا
 

اینجا چھار رئیس اساسی و چندین رئیس  در دَکھ تمام روسای خیبر بھ بازدید ما آمدند: در

ھزار روپیھ  ٣٢ کوچک وجود دارد. آنھا گفتند کھ در زمان شاھان کابل مبلغ یک لک و

ای برای محافظت کوتل در پھلوی مالیۀ انتقال می گرفتند؛ آنھا برای باز کردن راه بر

این وقت  ھم این مبلغ را پیشنھاد کرده اند. با آنھم من دریافتم کھ این راه در تجارت باز

ھزار روپیھ در سال  ٢٠یا  ١۵ واقعا باز بوده و دوست محمد آنھا را با پرداخت حدود

راضی ساختھ است؛ اما دشمنی مذھبی آنھا بھ مقابل سیکھ ھا بھترین محافظت در مقابل 

این جھت است. در کنار آن موانع زیادی بھ مقابل  بھ مقابل کابل درپیشروی سیکھ ھا 

پنجاب نسبت بھ کوھھای خیبر وجود دارد. شرایط سھلی کھ ما را قادر ساخت  تجارت در

تا خیبری ھا را برای خدمت دوستانھ راضی سازیم، اعتباری برای میانھ روی آنھا بخشید: 
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 روپیۀ نقد کھ مجموعا حدود ٣٧۵ االپوش) باچقماقی، چند لنگی و پوستین (ب -چند تفنگ

شد، تمام جوانب را راضی ساخت. یک نفر بنام رحمت هللا اورکزی در  روپیھ می ۵٠٠

تمام مسیر از پشاور با ما آمد: او یک موجود غیرعادی با یک زبان فوق العاده بزرگ 

ر الرد بھ اثر آن دکتو برای دھن او بود. ما بھ او سرپرستی یک کجاوه را دادیم کھ در

بیماری مزمن خویش مجبور بود از طریق کوتل عبور کند: کمی پس از واگذاری، خود 

آن نشستھ و بھ حامالن شگفت زده فرمان پیشروی داده بود. این  خونسردانھ در او بسیار

یک کالسکھ بھ جمرود آمده و یکی از اعضای  بھ اندازۀ کافی کنجکاوانھ بود کھ ما در

آنچھ گفتم، دو اندیشۀ مطلوب  طریق خیبر سفر کرده بود. از کجاوه از یک دستۀ ما در

جامعھ خیبر را نباید از نظر دور داشت: آنھا در مغاره ھای فقر زندگی کرده و یکی از 

قبیلھ ھای آنھا بنام مموزی افریدی (برایم مطمئینانھ گفتھ شد کھ) بعضی اوقات زن ھای 

را با پول می پردازند! وقتی یک مرد می میرد و  خود را تبدیل کرده و تفاوت قیمت آن

مجموع  بیوۀ بدون طفلی باقی می گذارد، برادرانش ھیچ درنگی در فروش او نمی کنند. در

ھای شاقۀ بیرونی را اجرا می کنند: با آنھم شرایط  زن ھا بسیار بد معاملھ شده، اکثریت کار

 آنھا در تمام قبایل یکسان نمی باشد.

 

 بَسول
 

ز طریق بَسول و بتیکوت بھ مزینھ، یک روستا در نزدیک قاعدۀ سفید کوه گذشتیم، ما ا

جائیکھ در کنار یک جریان آب شفاف و اقلیم گوارا توقف کرده و پس از یک مدت دراز 

کباب شدن در باالی اندوس فوق العاده لذت بردیم. کوھھای نزدیک ما بطور ضخیم با کاج 

ر قلھ ھای آنھا وجود داشت؛ این برف ھا از سال گذشتھ و جلغوزه پوشیده بوده و برف د

بوده و ھنوز ھم از بین نرفتھ بودند. ما بعدا از وادی ھای زیبای ننگینار {ننگرھار} و 

در کجھ قرارگاه زدیم. این محل  ١١ نواحی چپلایر بھ بیا و َکجھ عبور کرده و بتاریخ

ھای  کھ میوه ھای خوب از روستا بخاطر انار بیدانۀ آن بسیار مشھور است، با وجودی

تر و واقع در کوھھا آورده می شود. کجھ تابستان داغ داشتھ و ارتفاع آن زیاد نیست.  باال
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اینجا میوه (تحفھ) ھای وافر از کابل گرفتیم کھ عمدتا شفتالو و ناک بودند؛ اما برایمان  ما در

کھ تمام میوه جات سالم و  تینصیحت کردند کھ آنھا را تا اعتدال پائیزی زیاد نخوریم، وق

مجموع با آنچھ ترک  خطر دانستھ می شود. ما حاال خود را در مملکتی یافتیم کھ در بی

مجموع مردمی  کرده بودیم، تفاوت داشت: گدایان و حرارت باعث نا آرامی ما نشده و در

اد زیاد شدند تا ما را ببینند، خوش رفتار و خوش لباس بودند؛ تعد کھ بھ دور ما جمع می

ھای خود داشتند، شاید  آنھا کتاب ھای در زیر بغل خویش و عجیب تر اینکھ در باالی سر

ھا و شاگردان  این بخش ھا سلیقوی باشد. این مردان کتابدار مال چنین شیوۀ انتقال کتاب در

 ھا در کجھ زیاد اند: آنھا سیکھ ھا بوده و یک معبد داشتند؛ اما با آنھم بودند. تعداد ھندو

خود را فقیر اعالن می کردند تا خود را از باجگیری نجات دھند کھ باالی این مردم بخاطر 

جنگی کھ (آنھا بصورت درست گفتند) نسبت بھ آنچھ  –جنگ با پنجاب تحمیل شده است 

 تری نیاز دارد. تواند فراھم کند، بھ خزانۀ بزرگ کابل می

 

 کجھ
 

ل آباد جدا شده بودند تا مردان از حرارت ما در کجھ یک پارک توپچی یافتیم کھ از جال

روز از موسم برداشت محصول فاصلھ داشتھ  ٢٠ اضافی رنج نبرند. حاال انار داران حدود

مجموع  و تعداد زیاد تاجران انتقال دھندۀ میوه بھ ھند جمع شده بودند. این درخت ھا در

حصارک و یک یا دو  نمای متفاوتی از انار ھای معمولی دارند؛ فقط در کلغو، توتو،

صورتیکھ  روید: میوه ھا در روستای دیگری کھ بھ زیبائی در باالی کجھ قرار دارند، می

ھزار شتر از اینجا  ٢ تا ١۵٠٠ از آفتاب نگھداری (سایھ) شوند، سالم تر می باشند. ساالنھ

 روپیھ فروختھ می شود. پوست آن نیز یک مادۀ ٣ بار می شود: یکصد دانۀ آن در مقابل

آن در کابل برای آماده سازی چرم استفاده می شود کھ توسط  مھم صادراتی است، زیرا از

آن در یک شیوۀ عالی لباس تھیھ می کنند. انتقال دھندگان بزرگ آن لوھانی ھا و شنواری 

بین کابل و پشاور تردد  ھا اند: اولی بھ ھند می رود، اما معلوم می شود کھ دومی فقط در
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ھای  ی شود کھ شتر ھای بسیار مرغوب مربوط یک منطقھ بوده و قاطرمی کند. گفتھ م

 خوب مربوط منطقۀ دیگری است.

 

 گندمک
 

نظم خوبی قرار  ما از کجھ و از طریق باغ نیملھ بھ گندمگ رسیدیم. این باغ شاھی در

آنجا توقف کردیم تا آنرا تحسین کنیم: درخت ھای سرو و چنار بصورت  داشتھ و ما در

فت رسیده و طوریکھ نظم پارسی می گوید،  ١٠٠ رار داشتھ، ارتفاع آنھا بھمتناوب ق

"ھرکدام از دست یکدیگر گرفتھ و در زیبائی رقابت می کنند". قدم گاھھای را کھ آنھا سایھ 

اینجا توسط اکرم خان پسر وزیر شاه شجاع  کند، بسیار دوست داشتنی است. ما در می

تا سرسپردگی خویش بھ برتانیھ را اعالم نموده و امیدوار مالقات شدیم: او با دو پسرش آمد 

بود بخاطر پدرش کھ در رکاب شاه قرار داشت، بخاطر سپرده شود. او دست یکی از 

پسرانش را در دست من گذاشتھ و گفت، "او غالم شما است: من او را بھ خواھش مادرش 

بزرگ این جوان کوچک  دردو پ ترتیب ھر آوردم و او دختر فتح خان بزرگ است". بھ این

وزرای امپراتور بودند. آغا جان رھنمای ما در مورد اکرم صحبت کرده و گفت، "او 

شود و نھ غیرمحتاطانھ در روی  اندیشۀ بزرگ شاھانھ داشتھ، ھرگز نھ بھ لبخندی آرام می

زمین می نشیند". من گفتم، یک شخص بزرگ باید بعضی اوقات آرامش داشتھ باشد. او با 

شاه جواب داد کھ یکی از قاصدانش وقتی برایش چنین مالحظۀ داشتھ  حکایت از نادریک 

و افزود کھ، "او با چنان خیال راحتی شوخی می کند کھ گویا ھیچ کسی ناظر او نیست". 

جان این را گفتھ و با  شاه حاضر نیست؟" آغا دھد، "چی، آیا خود نادر آقایش جواب می

جان یک سادات و آدم خوبی بود؛  از پیش ما رفت. آغا رخصت گیری از ناظر علی محمد

را با مراقبت زیاد و  او نسبتا صاحب معلومات و بسیار عاشق واین (شراب) بود، اما آن

مملکت کافر تولید شده و در تحسین  در اختفا می نوشید. او برایم گفت کھ بھترین شراب در

دن میانھ روی کن، شاید با شیری شربت انگور ضرب المثل ترکی را نقل کرد: "در نوشی

 بجنگی؛ نھ افراط، شاید مردم چشم ھایت را بکشند".
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 یک دوست سابق
 

یک  رود عبور کردیم کھ تاریخ آن ظریفانھ در ما در سفر بسوی جگدلک از پل سرخ

 سنگ کنده شده و ترجمۀ آن قرار زیر است:

ن بود: من از خرد/عقل سلطنت شاه جھان عادل، بنیاد گذار این پل علی مردان خا "در

 ١٠۴۵ را پرسیدم؛ جواب داد، سازندۀ پل علی مردان خان است:" کھ سال تاریخ اعمار آن

 میالدی می شود. ١۶٣۵ ھجری یا

این پل توسط حیات قافلھ باشی، دوست سابق خود مورد پذیرائی قرار گرفتم کھ پس  من در

از جھت مقابل برگشتھ ام تا بار  از انتقال محفوظ ما از باالی ھندوکش، حاال میبیند کھ

دیگر نمایندۀ ملت خود باشم. او با خود یک درجن قاطر بار میوه از نواب آورده و مالقات 

تر معلوم  ما بسیار صمیمانھ بود. این دوست با ارزش از وقتی کھ ما جدا شده بودیم، جوان

بندرت می  میشد: من او را با یک شال کشمیری ملبس کردم و او از حیرت و خوشی

توانست سخن بگوید. ما روی خاطرات یکجای خود از ھندوکش صحبت کردیم؛ من در 

مورد مواظبت او بی توجھ نبودم، زیرا او برای مدت درازی مراقبت مرا بھ عھده داشتھ 

 و برایش یک خیمۀ راحت و یک پلو خوب دادم.

 

 یک مفتی شوخ
 

ه می شود، یک قاصدی نزدم فرستاد تا کھ او پادشاه کنر خواند اینجا رئیس یا طوری در

است خدمات او مورد پسند ما قرار گیرد  برایم بگوید کھ "مملکت او از ما بوده و امیدوار

 ھاست کھ او باالی کھ گسترۀ آن از نجراب تا باجور، از شیوه تا پشوط و ھم مرز کافر

در پنجاب بوده و کھ  شان نفوذ دارد". حامل این مکالمات، یک مفتی شوخ طبع بود، کسی

ما را با گزارشات خود از یک مصاحبھ با رنجبت سنگھ سرگرم ساخت کھ او را از نزدیک 

و بھ ارتباط عادات مردم غرب و وضع امور ایشان مورد تحقیق و پرسش قرار داده است. 

دانست، پرسید کھ آیا این درست است کھ مطابق  سرانجام یکی از درباریان کھ پارسی می
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کھ مملکت  دھد کھ او از وقتی ھا، ھر زن کابل یک یار دارد. مفتی جواب میدو بیتی 

خود را ترک کرده، بجز از فاحشھ ھا ھیچ چیز دیگری ندیده و در عوض یک بیت (کنایۀ) 

 -کند (آدم و حوا ھمھ یک آبی اند / وای! برآن قوم کھ پنج دیگری را بھ مقابل آن ارایھ می

را  اینکھ آن برایش یک لباس افتخار داده و افغان قبل ازآبی اند!). مھاراجھ سرانجام 

را بھ  قاز دیگر سود خود را می خواھند. لذا مقدار آن بسیار زیاد بوده، او آن ٣٠ بپوشد،

روپیۀ  ٢٠٠ دربار راجا برگشتانده، لباس خود را پیش پای او گذاشتھ و در باالی آن مقدار

 وع می کند: "شخصی پارچۀ را بھ خیاطی میرا کھ با آن گرفتھ بوده است؛ او چنین شر

را بھ خانھ بیاورد، خواستار پول بیشتری  خواھد آن دھد تا برایش کاال بدوزد و وقتی می

باش تا من  نسبت بھ ارزش پارچھ می شود. مرد برایش می گوید، جامھ را بردار و منتظر

ازم. راجا، وضع من مقدار پول قرض برگشتھ و تقاضای شما را برآورده س بتوانم با یک

نیز چنین است! خواستم لباس و پول را بگیرید تا من بتوانم یکی از اسپ ھای خود را بھ 

فروش رسانیده و باقی اجورۀ را بپردازم کھ درباریان شما تقاضا دارند". این خوشگوئی 

 ٢٠٠ ھای معمولی شده و او دربار را با لباس فاخره و و نمایش باعث نجات مفتی از باج

 کند. روپیھ ترک می

 

 آقای میسنبا مالقات 
 

نزدیک جگدلک درخت مقدس (بلوط) را بطرف چپ خود دیدیم؛ با عبور از یک  ما در

 فت و پوشیده با درخت ھای کاج از طریق یک مسیر ٨۵٠٠ کوتل بلند دارای ارتفاع حدود

 زیر ما معلوم می کوتاه مستقیما باالی تیزین پائین شدیم. از قلۀ اینجا لغمان و توگاور در

عقب ما جنگل ھای کرکجھ قرار داشت.  شد: کوھھای دور باالی کابل نیز نمودار بود؛ در

شد:  وقتی پائین شدیم، آلوی تلخ و توت را دیده و عطر گوارای از گیاھان معطر باال می

اینجا ھمچنان سنبل (بنفش) وحشی، گالب وحشی و خار وجود داشت. مسیر ما تا نیمۀ  در

ئی این گذرگاه کوھی از طریق یک مسیر آبی و پر از جغل ھای مدور بود؛ وقتی بھ باال

ھا بشکل پشتھ ھای عمودی چیده شده بودند. ما از تیزین "ھفت کوتل"  باال رسیدیم، سنگ
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را تا خورد کابل و بتخاک طی کردیم، جائیکھ با آقای میسن (یک تصویرگر مشھور آثار 

قات یک منبع رضائیت بزرگ برای تمام ما بود تا با این بکتریائی) یکجا شدیم. این مال

سپتمبر داخل کابل شده  ٢٠ مرد آشنا شده و از تبادل افکار با او قویا لذت بردیم. ما بتاریخ

خان پسر امیر  و با جالل و شکوه بزرگ توسط یک کتلۀ سوارۀ افغان تحت رھبری اکبر

برایم بخشید کھ مرا در باالی فیل خویش با مورد پذیرائی قرار گرفتیم. او این افتخار را 

خود سوار نموده و بھ دربار پدر خود آورد کھ پذیرائی او فوق العاده صمیمانھ بود. یک 

باغ فراخ نزدیک قصر و در داخل باالحصار کابل برای ماموریت ما بحیث محل اقامت 

 اختصاص داده شد. 

 

 
 شھر کابل
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 رسیدن بھ کابل –فصل سوم 
 

 گفتگو با دوست محمد خان
 

دوست محمد خان پذیرفتھ  یک محضر رسمی بھ حضور امیر سپتمبر در ٢١ ما بتاریخ

 کردم. پذیرش او تمام آن نامۀ خود از گورنرجنرال ھند را برایش تسلیم اعتبار شده و

کھ من توقع داشتم. من برایش گفتم کھ با خود بعضی از نایاب ھای اروپا را  چیزی بود

ھدیھ برایش آورده ام: او فورا جواب داد کھ خود شما از جملۀ نایاب ھا بوده و  منحیث

تماشای آنھا او را بسیار خوشحال ساخت (من مرھون دوست عزیزم لتنانت جاز راتاری 

از ان. آی. دوم بنگال بخاطر تصویر دوست محمد می باشم کھ شباھت عجیبی با او دارد). 

ھا را دیده و با شنیدن اینکھ او  ام ما پرسید کھ کدام کشوراو با دیدن آقای گونزالویز رس

نمای آن ملت پرسان کرد.  یک پرتگالی است، سواالت زیادی در بارۀ قدرت موجود و دور

صورت  این وقتی او شنید کھ پرتگالی ھا با ھندی ھا ازدواج متقابل کرده اند، او گفت، در

ھا حتمی است. ما از محضر امیر بھ پیش  بین رفتھ و سقوط آن اروپائی خواندن آنھا از

خان رفتھ، او مرا در گرمابۀ خود پذیرفتھ و بھ ناشتا دعوت کرد. وقتی از  نواب جبار

طریق شھر می گذشتیم، مردم صدا می کردند، "متوجھ کابل باشید!"، "کابل را ویران 

قلبی مواجھ می رفتیم، با خوش آمدید  جای این محل زیبا و شلوغ می نکنید!" و ما بھ ھر

گشتیم. مالقات ھای ما بزودی توسط امیر و نواب بردارش نتیجھ داد. قدرت افراد را غالبا 

فاسد می سازد، اما در مورد دوست محمد (طوریکھ معلوم می شود)، نھ افزایش قدرت و 

گونھ صدمھ و آسیبی بھ او نرسانده است. او حتی نسبت بھ دفعۀ  نھ لقب جدید امیر، ھیچ

ھ او را دیده بودم، بیشتر مواظب و سرشار از اطالعات معلوم می شود. او در پیش ک

جواب سواالت من راجع بھ نسب یھودی افغان ھا گفت کھ، "چرا ما زن برادر خود را می 

گیریم و بھ دختر خود میراث نمی دھیم؛ لذا، ما چرا اوالد اسرائیل نباشیم؟" (پس ازآن 

انساب" کھ نشان دھندۀ نسب یھودی افغان ھا بوده و گفتھ می  کتابی را یافتم، بنام "مجموِعۀ

عین  شود کھ عرض بیگی حاجی فیروز در ھرات دربر گیرندۀ جزئیات شجرۀ نََسبی در
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مورد میراث و سھم  موضوع می باشد). امیر با صحبت بعدی در بارۀ قانون انگلیس در

م باکره منشا گرفتھ باشد. من الزم دختر با پسر گفت کھ این باید از احترام عیسویان بھ مری

قدر عمیق رفتھ و دلیلی  ندانستم از مقررات دادگاه برای او اطالع دھم و نیازی نیست آن

 برای یک اقدام عادالنۀ معمولی پیدا کنیم.

 

 
 دوست محمد

 
 وضع کابل

  
مشکل است بدون ذکر چند کلمھ در بارۀ وضع جوانب در کابل پیش رفت: من با حذف آن 

قابل فھم ساختن گزارش خود ناکام خواھم بود. پس از جنگ جمرود با سیکھ ھا، ھر  در

دو جانب از منازعھ دست کشیده و موجودیت برتانوی ھا اثرات خوبی باالی پایان وحشت 
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جنگ داشتھ است. با آنھم وقتی پارس ھا باالی افغانستان در غرب حملھ نموده و ھرات را 

تواند وجود داشتھ باشد و طوریکھ معلوم است،  بندرت می محاصره کرده، آرامش در شرق

آنھا فقط در اثر نمایش حقیقی نیروی ما در خلیج پارس و متعاقبا تھدید حکومت برتانیھ 

عقب نشینی خواھند کرد. این اوضاع تاثیر زیان آوری باالی کابل داشتھ و با موجودیت 

ده، بیشتر افزایش یافتھ است. یک اجنت روسی کھ چندی پس از رسیدن من بھ کابل آم

این وضع،  تشویش دوست محمد خان در شرق کم شده، اما در غرب افزایش یافتھ است؛ در

امیدواری او چنان تغیر کرده کھ نتیجۀ نھائی آن بیگانگی و دوری از حکومت برتانیھ بوده 

ھ این ک کھ عالقمند شرایط دقیق و روابط کابل اند، طوری است. برای معلومات کسانی

ھشتم دیده (فصل  را ضمیمھ نموده امن استخراج شده از آحوادث جریان دارد، من سکیچ 

 .شود)

 

 شیمی
 

یکی از اولین درخواست ھای کھ ما از نواب اخذ کردیم، تقاضای او برای تھیۀ یک مقدار 

این فرصت  سیم پالتین برای او بخاطر کمک در مطالعات او در شیمی بود. با استفاده از

 استم در بارۀ وضع ساینس آنھا کاوش کنم کھ ھمیشھ دارای چنین طرفداران زیاد درخو

تعداد اشخاص  سازی آشنا شدم کھ یک بین افغان ھا بوده و بیدرنگ با چندین طریقۀ طال

 ھا، گذاشتن مخفیانۀ یک این ماھر، استخدام کنندگان ساده لوح خود را فریفتھ اند. یکی از

ل است کھ پس از تبخیر سیماب، یک فلز قیمت بھا باقی مانده، مقدار طال در داخل ذغا

باعث خوشی مدعیان عقل (ابلھان) و فریفتن برای مصارف بیشتر می شود. طریقۀ دیگر، 

یک نل (لولھ) و بستن انجام ھای آن با موم است؛ با این میلھ مواد در  پرکاری طال در

 مطلوب بدست میآید.  کوره (ظرف مخصوص ذوب فلز) شور داده شده و نتیجۀ

 

 

 



 38 

 شمشیرھای با ارزش
 

زدن نسبت بھ مطالعات کیمیاوی ایشان  ما دالیل زیادی داشتیم کھ افغان ھا را در شمشیر

تحسین کنیم. چند دانھ تیغ (شمشیر) مرغوب جھت آزمایش ما توسط یک بیوۀ پیر فرستاده 

ھزار  ۵ ھا شمشیر این شد کھ شوھرش یکی از بزرگان قبلی درانی بوده است. یکی از

روپیھ قیمت داشتند. شمشیر اولی اصفھانی بوده و  ١۵٠٠ ھر کدام روپیھ و دو عدد دیگر

توسط شخصی بنام زمان، شاگرد اسد و یکی از بردگان عباس بزرگ ساختھ شده است. 

تیغ آن از چیزی بنام "فوالد اکبری" ساختھ شده و مربوط غالم شاه کالورای سند بوده کھ 

جریان جنگ ھای مدد خان آورد شده  زآن مملکت در باالی آن درج بوده و انامش در 

توان در باالی آن مانند یک نخ  است. علت اصلی ارزش زیاد این بود کھ آب را می

ابریشمی در طول تیغ رد یابی کرد. اگر این آبداری با یک خط منحنی یا متقاطع می بود، 

نیز یک شمشیر پارسی آبدار بنام "بیَگمی" شمشیر را نسبتا بی ارزش می ساخت. دومی 

بود. خطوط آن بطور مستقیم پائین نرفتھ و مثل یک پارچۀ ابریشمی آبدار موجی بود. نام 

شاه در باالی آن حک شده بود. سومی بھ نام تیغ خراسانی "قره" (سیاه) و آبدار "بدر"  نادر

چ خطی (مستقیم یا موجدار) بوده کھ از قزوین آورده شده است. در باالی این شمشیر ھی

ھا سبک و متوازن  وجود نداشت، اما با نقاط سیاه خالدار ساختھ شده بود. تمام این شمشیر

سھ شمشیر مثل زنگ صدا داده  بوده و با ارزش ترین آنھا منحنی ترین آنھا بود: فوالد ھر

مشیر و گفتھ می شود کھ با گذشت زمان بھبود می یابد. یک طریقۀ آزمایش اصلیت ش

تر)، قطع  توان در باالی آن با طال نوشت؛ طریقھ ھای دیگر (بصورت دقیق کھ می اینست

 کھ بھ ھوا انداختھ شود. یک استخوان بزرگ و بریدن یک دستمال ابریشمی است، وقتی

 

 بازدید کوه ھا
 

ھا مصمم شدیم از دامنھ  پس از غوغای نان شب، پذیرش بازدید کنندگان و بررسی کار

ھای مشھور کوھدامن و کوھستان دیدن کنیم کھ در شمال کابل قرار دارند. امیر ھای کوھ
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بھ آسانی اجازۀ بازدید اعطا فرموده و یک فرد با نفوذ را برای رھنمائی و حفاظت ما تعین 

کرد، زیرا چندین بخش آن و بخصوص شمال دریای غوربند یا آنچھ بنام کوھستان خاص 

اکتوبر از  ١٣ زیر تابعیت آورده شده است. ما در صبحاین اواخر  خوانده می شود، در

آنجا می  میل) توقف کردیم کھ از ١۵ کابل حرکت کرده و در کاریزمیر (بھ فاصلۀ حدود

 ٣٠ توانستیم در یک فاصلۀ مھ دار، یک چشم انداز وسیع از باغ ھای امتداد داشتھ بھ طول

پوشیده با برف سپید) پایان می میل و عرض نیم آن را ببینیم کھ توسط ھندوکش ( ۴٠ یا

کھ یک باغ شاھی وجود دارد، اما حاال در یک  یابد. روز بعد بھ شکردره رسیدیم، جائی

حالت فرسوده قرار دارد. سفر بعدی ما بھ کاھدره و بعدا بھ استالف (محل جاذبۀ بزرگ) 

درستی  پذیر را بھ بود. ھیچ توصیف نوشتاری نمی تواند این مملکت دوست داشتنی و دل

انجام دھد. ما در سراسر مسیر خویش در بین باغ و بوستان ھای قشنگی درنگ می کردیم 

ھای وحشی پوشیده شده، تعداد زیاد آنھا در اروپا وجود  ھای آن با نباتات و گل کھ کنار

شماری وجود داشتند کھ وادی را قطع  ھای بی داشتھ و بصورت وافر در حواشی جویبار

 می کنند.

 

 قشنگ (استالف)منظرۀ 
 

جاده ھا توسط درخت ھای با شکوه و مرتفع چھارمغز سایھ شده کھ باعث پنھان نمودن 

کوه (تپھ) با یک عرصۀ  این اقلیم ھرگز بی قدرت نیست. ھر اشعۀ آفتاب گردیده کھ در

جنوبی دارای تاکستان انگور بوده، کشمش ھا در باالی زمین ھا انداختھ شده و یک رنگ 

ھ کوه ھا داده است. نغمھ سرایانی برای حیات بخشی صحنھ وجود دارد، اما خفیف بنفش ب

تر پرواز کرده اند. سردی ھوا کھ باعث کوچ  دار بھ اقلیم ھای گرم اکثریت ایل ھای بال

آنھا شده، برای ما فرح بخش و دلپذیر بوده و باعث افزایش لذت ما شده بود. با آنھم، من 

مملکت جذاب صحبت کنم و نھ باغ ھای بسیار مشھور استالف باید نھ در بارۀ جزئیات این 

بھ کمک من ضرورت دارند کھ برتری خود را بھ نمایش بگذارند. ما قرارگاه خود را در 

یک جانب وادی برپا کرده و مستقیما بھ مقابل ما، بھ فاصلۀ حدود یکھزار یارد، شھر 
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شتھ و یک زیارت در میان گسترۀ استالف بھ شکل یک ھرم، بالکن در باالی بالکن قرار دا

بین ما یک وادی عمیق و باریک قرار داشتھ و در پائین  درختان چنار آن وجود دارد. در

آن یک جویبار شفاف، سریع و آھنگین جریان دارد کھ در ھر دو جانب آن با غنی ترین 

باز شده و باغستان ھا و تاکستان ھا پوشیده شده است. با دیدن پایان جریان، دره بتدریج 

دار را بھ  در پیش روی چشم، یک جلگۀ وسیع پر از درختان، سرسبزی و قلعھ ھای برج

نمایش می گذارد: در ماورای تمام اینھا، کوھھای سنگی با برف ھای تازۀ دیروزی در 

ھم برج جاودانی قلھ ھای برفی ھندوکش وجود  باالی آنھا دیده می شود؛ در باالی اینھا باز

نھ تنھا واال و بزرگ، بلکھ قشنگ و دلربا نیز بود. برگ ھای زرد پائیزی دارد. منظره 

در نسیم خش خش نموده و آب ھای شفاف با جریان سریع از باالی سنگ ھای ناھموار و 

تواند  صدای جریان می کردند کھ بھ قلۀ وادی می رسید. تیمپۀ تیسالیان ھرگز نمی و سر

لف خشنود سازد کھ برتانوی بویتیان را خشنود چشم ھای یک آیونیائی را نسبت بھ استا

بندان کردند. این امر  خود را بھ افتخار بازدید کنندگان در شب چراغ ساخت. مردم شھر

ما نمی تواند با زیبائی طبیعت قابل مقایسھ  تاثیر قشنگی داشت، اما قشنگی ھنر آنھا بھ نظر

ھ استالف ھمیشھ محل خوشگذرانی بوده باشد. اما نھ برای رھنمایان ما: آنھا اعالم داشتند ک

و بدون شراب نھ تنھا چراغ بندان آن ارزش خود را از دست میدھد، بلکھ طبیعت آن ھم 

ارزشی ندارد. لذا ما چند بوتل شراب فرستادیم کھ آنھا مفصل ترین لذت خود را بردند، با 

را بخاطر این وجودیکھ "محتسب"، پاسبان ارشد کابل نیز حضور داشت. من روز بعد او 

سرکشی از قوانین مذھبی اش مشمول جریمھ ساختم. او استھزای مرا با متانت بزرگی 

تحمل نموده و با وقار قھرمانانۀ ساختگی جواب داد، "پروردگار من، چھ کسی بر من شک 

بخاطر غرق شدن در شراب؟ وظیفۀ من اصالح اخالق  -بر من، محتسب،  -می کند، 

 دیگران است".
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 بین تاجیک ھا ی دردشمن
 

جای تاسف عمیق است کھ این مملکت قشنگ توسط یک نژادی از مردمان چنان یاغی و 

طور بھ اثبات رسانده  اینجا خود را این کھ تاجیک ھا در کینھ جو مسکون شده، طوری

کھ، بصورت عام و در سراسر افغانستان، ھمین تاجیک ھا صلح آمیز ترین  اند؛ با وجودی

خونین ایشان بی پایان است: یک  -اینجا دشمنی را تشکیل می دھند. اما درطبقات مردم 

ھفتھ بدون نزاع یا کشتار نگذشتھ و برای من از طرف بھترین مراجع اطمینان داده شد کھ 

یک مرد غالبا در برج خود برای دو یا سھ سال از ترس دشمنان خود محصور مانده، خانم 

فتھ و وظایف او را اجرا می کند؛ در بعضی موارد، او مراقبت اموال او را بھ دوش گر

توان مردی را دید کھ بدون محافظت  سال دوام کرده است. بندرت می ١٠ تا ٨ این مدت بھ

این اواخر، یک  یک بخش از طایفھ اش برای شستشو و شکار برود و یا سوار شود. در

اما انتقام خون را  تر ساختھ؛ حکومت قوی در بعضی موارد این تلخی و خشونت را نرم

کھ قوانین اسالمی اجازه می دھد، بصورت کشنده این عادات خون آشامی را دایمی ساختھ 

کھ آنھا ھنوز این رسم  آنجائی است. شعار و قانون ایشان "خون در بدل خون" است؛ از

عمل تازۀ خشونت باعث افزایش دشمنی ھا شده و بدبختی  را سخت پیروی می کنند، ھر

 ھم گسترش میدھد. آن را باز حاصلھ از

 

 مردماین خصوصیات 
 

اطفال متولد از مادران مختلف و یک پدر بندرت دوستان صمیمی اند؛ واژۀ یگانۀ "تربور" 

در بین ایشان بھ اندازۀ کافی معنای دوگانۀ پسر کاکا و رقیب را دارد. ھر وقتی یک 

و "تربور" یا پسر کاکای  کھ خاین را تبعید اغتشاش بوجود می آید، رسم حکومت اینست

دھد تا بھ عوض او حکومت کند. اگر شما از بومیان کوھستان بپرسید کھ  او را ترفیع  می

چرا چنان عادات خراب در بین شان رواج دارد، آنھا بھ تلخی می گویند کھ علت آن 

این میوه خشک شده، آرد گردیده و غذای عمومی مردم  –حرارت رژیم غذائی توت است 
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اشد. این مردم از اعتبار بھترین سرباز پیادۀ افغانستان برخوردار بوده و ھمگان گفتند می ب

کھ آنھا شایستگی این امتیاز را دارند. آنھا یک نژاد سالم و خوش قیافھ و ھمچنان عاشق 

ھزار آنھا بھ میدان برآمده و با تفنگ  ٢٠ ورزش و جنگ اند. بھ ھنگام ضرورت بتعداد

ی باشند. دوست محمد در باالی آنھا با یک میلۀ آھنین حکومت نموده ھای چقماقی مجھز م

و تعداد زیاد مردان مھم آنھا را اعدام کرده است. برای تعداد زیاد آنھا کھ استقالل و آزادی 

گونھ نظم حکومتی  تر از ملکیت ایشان است، بھ عوض اینکھ تابع ھر غیرقانونی عزیز

شند، از مملکت فرار کرده و حاال در بین مزرعھ در دره ھای کوھستانی بومی خویش با

ھای مرداب کندز و بلخ مشغول زراعت بوده و داوطلبانھ خود را در معرض فقر و 

 -حلقھ ٣٠٠ شاه گفتھ کھ با یک باج تنگدستی قرار داده اند. در زمان ھای گذشتھ، نادر

این مملکت را زیر خیمھ از دورننھ (یکی از نواحی ایشان) راضی بوده است؛ شاھان کابل 

تصدی سھل بزرگان ایشان قرار داده و خود را با خدمت نظامی مردم راضی ساختھ است. 

رئیس فعلی کابل برخالف، بخاطر نگھداری قدرت خود مجبور بوده تعداد زیاد قلعھ ھای 

ایشان را تخریب کرده کھ بصورت خوشۀ در سراسر وادی گسترده بوده و مشتاق تبدیل 

شھروندان دولت است. ما در مسیر برگشت از استالف از طریق استرغچ، باشندگان بھ 

سنجد دره، توپدره، سیاران و چاریکار گذشتیم؛ چاریکار دارای یک بازار کالن بوده و 

ھزار باشنده دارد. تمام این محالت بصورت درست توسط امپراتور بابر توضیح  ١٠ حدود

نھ در قاعدۀ کوه ھای مرتفع، درخشان و شده است. این محالت توالی وادی ھای جداگا

ن لختی است کھ آنھا را چندین شاخی است کھ تشکیل کنندۀ یک تناقض زننده در مقابل زمی

کھ  جائی و کوھھای لخت تری کھ در باالی آنھا صعود نموده است. در ھر جدا ساختھ

یده می شود؛ آب ھا و بوستان ھا د آنجا باغ طبیعت یا دست آدم توانستھ آب فراھم کند، در

 کند. اضافی کھ بھ پائین وادی جریان می یابد، محصوالت غنی غالت را تغذیھ می
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 کوتل ھندوکش
 

بین کابل و ترکستان قرار داشتھ و ما مسافران زیادی  چاریکار در مسیر جادۀ عمومی در

زودی ھ برا دیدیم کھ با عجلھ در بین ھر دو محل رفت و آمد دارند، زیرا زمستان پیش رو 

راه ھای تمام مسافران را می بندد. گفتگو با این مردم چنان کنجکاوی دکتور لیچ و دکتور 

الرد را برانگیخت کھ تصمیم گرفتند بھ کوھھا باال شده و کوتل معروف ھندوکش را امتحان 

کنند. آنھا این کار را با شیوۀ رضائیت بخش از طریق مسیر وادی ھای غوربند و کونشان 

ردند، اما ملبس بھ شیوۀ آسیائی و تحت رھنمائی حیات قافلھ باشی دوست معتمد شروع ک

ھزار فت ارتفاع دارد کھ کمی کمتر از ارتفاع  ١۵ ما. آنھا دریافتند کھ کوتل حقیقی حدود

اکتوبر بھ آنجا رسیده و دریافتند کھ در ده روز آینده  ١٩ مونت بالنک است. آنھا بتاریخ

آن تا بھار ھیچ کاروانی نمی تواند عبور کند.  و پس از شود توسط برف مسدود می

میل از قلۀ آن بسیار تدریجی بوده و تا یک میلی کوتل نیز  ١۵ یا ١٢سرباالئی تا محدودۀ 

مشکالت قابل مالحظۀ بنظر نمی رسد. مسیر بعدا بسیار میالنی شده و متعاقبا بھ علت 

ه، بسیار بھ تکلیف شده و دستھ ذوب قسمی بسیار لشم و خطرناک است. اسپ ھا افتید

مجبور می شود کھ پیاده راه بروند. آنھا با ھیچ مشکل شخصی مواجھ نشدند، اما بومیان 

شان غالبا با سرگیجی، ضعف (بیھوشی) و استفراق مواجھ می  برایشان گفتھ کھ آنھا خود

فقط  شوند. قلۀ ھندوکش از گرانیت (سنگ خارا) خالص بوده است. برف در جانب جنوبی

میل می  ٢٠ یا ١٨ برای چھار یا پنج میل امتداد دارد، در حالیکھ طول آن در شمال بھ

رسد کھ مشخصۀ این مناطق باشد، چون دکتر الرد در  رسد. این تفاوت اقلیم بنظر می

اولنگ کھ نزدیک ھندوکش است، در می یابد کھ زمین در جانب جنوبی در  -کوتل سر

میل  ۶٠0 برف است، در حالیکھ در جانب شمالی آن حدودمیل از قلھ بدون  ١٠محدودۀ 

ھای زیرزمینی  طول دارد. آنھا در برگشت خویش معادن غنی سرب فرنجیل را دیده و کار

آن چنان شدید بوده کھ بررسی آنھا حدود سھ ساعت را در بر می گیرد. آنھا کمی پائین تر 

صد یارد را مورد  ۴ یا ٣ از وادی غوربند بھ غار بزرگ فلگرید می رسند کھ حدود
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دھند، اما ھیچ چیزی بھ استثنای بعضی چکیده ھای آھکی شفاف پیدا نمی  بررسی قرار می

 کنند. معلوم می شود کھ تمام مملکت پُر از منرال (مواد معدنی) است.

 

 کوھستان
 

وقتی دو رفیق ھمسفر ما مصروف سفر دلچسب و ھیجانی خویش بودند، لتنانت وود و من 

دش در کوھستان ادامھ دادیم. ما حدود چھار میل در شمال چاریکار مملکتی را یافتیم بھ گر

فت از زمین پائین بوده و یک صحنۀ بی نظیر زراعتی را بھ نمایش می گذاشت.  ١٠٠ کھ

ھای غوربند، پروان و پنجشیر جریان می یابد کھ از تمام  طریق این حوزه یا وادی دریا از

این موسم شفاف، سریع و با بستر سنگی بوده و بھ آسانی قابل  در آنھا عبور کردیم. آنھا

اند: اما در موسم بھار و تابستان بسیار می پندند. تمام آنھا در مخروبۀ مشھور بگرام  عبور

میل از کابل)،  ٢٠ یکجا شده و با گذشتن از جولگھ و تگاب بھ تنگی غارو می رسد (حدود

ترین  را ناممکن می سازد. اینجا یکی از بزرگ جائیکھ یک آبشار بوده و قایق رانی

این آبشار است. ما پس از قطع  سرگرمی مردم برای بھ دام انداختن ماھیان بھنگام پرش از

دریای غوربند داخل کوھستان خاص یا یک مملکت غنی و بی مانند شدیم. اینجا وسعت 

میل و  ١٨یا  ١۶ حدودزیادی نداشتھ، شکل آن مانند حلقۀ از یک دایره است کھ طول آن 

میل می باشد. حاصل خیزی و بھره دھی خاک از ھنرمندی مردم بوجود  ۶یا  ۵ عرض آن

کھ پَتھ یا لبھ باالی لبھ گذاشتھ، زمین را از کوه ھای سنگی تشکیل نموده و  میآید، کسانی

ھا  فشانی زیادی آبیاری می کنند کھ قابل تحسین است. کاریز را با مراقبت و جان تمام آن

فت در کوھھا دید کھ بھ ھر بلندی و وادی رھنمائی  ۶٠یا  ۵٠ توان غالبا در ارتفاع را می

شود تا آب خود را در مزرعھ ھای خاکی خالی کنند. بصورت آشکار آبیاری توسط  می

است.  ھای زیرزمینی بھ مراتب اقتصادی تر ھا یا مسیر ھای طبیعی نسبت بھ کانال جویبار

تعداد کانال ھای مصنوعی مجلل وجود دارد کھ بھ اساس گفتۀ  یک در نزدیکی چاریکار

 مردم، مربوط بھ روزگار تیمور است. کانال ھا یا توسط حکومت کنده می شود یا روستا

صورت کار حکومتی، عواید اشتقاقی زیاد بوده و از  ھای مشترک می کنند. در ھا کار
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اخذ می شود. آب در بعضی بخش  روپیھ از آن محل ١٠٠ ھر محلی کھ می گذرد، ساالنھ

ھای دیگر  جا ھای مملکت و پس از عبور از آن یک امتعۀ رایگان می شود، اما در

 ۵انگشت و عمق  ١٠محتاطانھ توزیع شده و بھ فروش می رسد. قطع جویبار بھ عرض 

خروار غلھ را آبیاری کند. اما سوئ استفادۀ زیادی در توزیع آب  ٨انگشت می تواند 

تھ و صاحبان زمین ھای قسمت پائین کانال غالبا مجبور اند از اقدامات کسانی صورت گرف

دھند تا با قطع  مراقبت کنند کھ در قسمت باالی کانال زندگی کرده و حتی بھ آنھا رشوه می

آب بھ مزرعۀ ایشان صدمھ نرسانند؛ بعضی اوقات جنگ بر سرآب صورت می گیرد. 

روپیھ داده می  ١٠٠تا  ۵٠یکشب، گاھی از خرواری در  ٢٠برای آبیاری یک زمین 

 شود.

 

 قیمت بلند زمین
 

این مملکت معلومات زیر را بدست آوردم. یک مالک  من در بارۀ قیمت زرع و کار در

را برای کاشت، پرورش  زمین کھ زمین خود را می کارد، حدود یکسوم مجموع تولید آن

گرفتھ و یکسوم باقیمانده بھ مالک  را و برداشت آن پرداخت می کند. دولت نیز یکسوم آن

کند. اگر مالک، گاو  صورت، او دانھ و آب برای آبیاری را نیز تامین می این میماند. در

صورت فقط یک ششم را برای  این و تمام مواد مورد نیاز را تامین کند، کارنده کار در

؛ اما وقتی اینجا استخدام کارگر روزمزد معمول نیست زحمات خود مستحق می شود. در

 –یک شخم، دو مرد و یکجوره گاوآھن اجاره شود، اجوره ھا نیم روپیۀ خان (معادل سھ 

تر از پارس است، زیرا  ھشتم روپیۀ کمپنی) در روز است. افغانستان یک مملکت ارزان

غلھ بسیار وافر است. البتھ بازدھی دانۀ کاشتھ شده با درنظرداشت خصلت دانھ و کیفیت 

دھد؛ برنج  چند حاصل می ١۵چند و بندرت بیش از  ١۶تا  ١٠. گندم از خاک متغیر است

دھد. بھترین خاک در ناحیۀ کابل  چند حاصل می ۵٠چند و جواری حدود  ١٨یا  ١۶

عبارت از ِده افغانی (یک روستا در حومۀ کابل) است کھ یک جریب زمین آن (نیم ایکر 

و در پھلوی مفاد مالک، یک عاید روپیھ حاصل داده  ٢٠٠تومن یا  ١٠انگلیسی) حدود 
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آن سبزیجات پرورش داده می  برای حکومت میدھد؛ اما این زمین ھا کھ در ۴٠بلند حدود 

شود، فروش آن مفاد زیاد دارد، زیرا افغان ھا گلپی، زردک و شلغم را نگھداری می کنند، 

کمقدار خاک کم (ھم چنانکھ ما کچالو را می کنیم) با گور کردن آنھا در زمین و پاشیدن ی

 در باالی آن کھ تا ماه اپریل تازه میمانند.

 

 ریگ روان
 

بعضی بومیان کوھستان مشابھت زیادی با مردم ماورای کوه ھا داشتھ و آنھا برایم عنعناتی 

را تکرار کردند کھ بھ اثبات می رساند آنھا ھندوکش را در روزگار تیمور قطع کرده اند. 

ھا دو دھکده بنام توغ  ب صحبت کرده و در بین روستاآنھا در چندین محل ترکی خرا

اینجا یک نژاد دلچسب باشندۀ وادی پنجشیر بوده  ویردی و توغ بوغھ نام داشت. با آنھم در

و بھ لھجۀ پشۀ صحبت می کنند کھ در بارۀ آنھا بصورت کوتاه اشاره می کنم. یکتعداد 

ترده در شرق کوھستان و عمیقا مردم بنام افغان ھای صافی باشندۀ نجراب (یک وادی گس

 فرورفتھ در کوه ھای ھندوکش) اند.

آن کردیم. این  کھ ما حاال در مجاورت "ریگ روان" قرار داشتیم، گردشی در آنجائی از

چیزی است کھ در جبل نقوس یا کوه ھای صدا دار در جوار تو در  یک پدیدۀ مشابۀ آن

دھد: "در بین جلگھ ھا یک  توضیح میرا چنین  بحیرۀ سرخ دیده می شود. امپراتور آن

آن یک زمین ریگی قرار داشتھ و از باال تا پائین می رسد.  کوه کوچکی وجود دارد کھ در

گویند کھ در موسم تابستان صدای دُھل و  نامند: آنھا می آنھا او را خواجھ ریگ روان می

 نغاره از ریگ بوجود میآید".

رسد. ریگ روان  می ت، کامال درست بنظرجالب اس کھ بسیار حالی توصیف بابر در

میل در شمال کابل، بطرف ھندوکش و نزدیک قاعدۀ کوه ھا قرار دارد. دو تیغۀ  ۴٠حدود 

کوه از باقیمانده جدا شده، امتداد یافتھ و با یکدیگر چسبیده اند. در نقطۀ تقاطع و جائیکھ 

ارتفاع دارد، یک صفحۀ فت  ۴٠٠درجھ ساختھ و تقریبا  ۴۵میالن کوھھا یک زاویۀ حدود 

یارد از باال تا پائین فرش  ١٠٠ریگی کھ مانند ساحل بحر خالص است، بھ عرض حدود 
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شده است. وقتی این ریگ توسط یکتعداد مردم لغزنده بھ پائین حرکت می کند، یک صدا 

بوجود می آید. ما در آزمایش اولی بطور واضح دو صدای بلند و خالی شنیدیم، مانند آنچھ 

ط یک دُھل کالن تولید می شود. اما در دو آزمایش بعدی ھیچ چیزی نشنیدیم: شاید توس

پیش از آنکھ دوباره عین اثر تولید شود، ریگ بھ آرامش و زمان نیاز داشتھ باشد. باشندگان 

باور دارند کھ صدا فقط در روزجمعھ شنیده می شود؛ آنھم بھ اجازۀ خاص روحانی ریگ 

است. موقعیت ریگ بسیار جالب است، چون چیز دیگری در  روان کھ در جوان آن دفن

اطراف آن وجود ندارد. روی ریگ روان بطرف جنوب است، اما باد پروان کھ قویا از 

باد) تولید (تھ نشین)  شمال و برای بخش زیاد سال میوزد، احتماال یک جریان مخالف (گرد

ھای آنجا بطرف جنوب  می کند. خشونت (شدت) این باد بھ حدی است کھ تمام درخت

خمیده بوده و مزارع پس از ھر چند سال بھ پاک کاری دوبارۀ جغل و سنگی نیاز دارند 

کھ باعث ضیاع خاک می شود. کوھھای اطراف آن عمدتا از گرانیت یا میکا (شیشۀ معدنی) 

ساختھ شده، لیکن ما در ریگ روان ریگ میده، چونھ، سلیت (سنگ متورق) و کوارتز 

در نزدیک نوار ریگ یک پژواک قوی وجود داشتھ و عین ترکیب سطح کھ باعث یافتیم. 

 آن می شود، بدون شک با صدای این ریگ متحرک ربط دارد.

 

 تیوری پدیدۀ ریگ روان
 

در یک شمارۀ اخیر "مجلۀ انجمن آسیائی کلکتھ" خالصۀ یک نامھ از لتنانت ویلستید مربوط 

صدا دار در بحیره سرخ را توضیح می دھد کھ  آن کوه بحریھ ھند وجود دارد کھ او در

ھمچنان توسط گری و سیتزن ذکر شده است. با آنھم معلوم می شود کھ تفاوت ھای در نوع 

تواند توسط  کنم ھر دو می صدای تولید شده در دو محل وجود دارد؛ اما من تصور می

ردد کھ می گوید، نظریۀ داده شده توسط آقای جیمز پرینسیپ بارتباط جبل نقوس تشریح گ

این اثرات کامال نتیجۀ "تکرار ضربۀ اصابت ھوای اھتزازی در یک محراق پژواک 

است". ما در ھر صورت، نمونۀ دیگر این پدیده را در ریگ روان داریم کھ برانگیزندۀ 

کنجکاوی عالقمندان اکوستیک (صوت و صدا) است. ریگ روان از فاصلۀ دور دیده می 
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شود کوه بھ دو حصھ قطع  ن عجیب و غریب است کھ تصور میشود؛ موقعیت ریگ چنا

ریگ از روزنھ فوران می کند: با آنھم احتمال آن وجود دارد کھ  -شده و مانند یک کیسۀ

 توسط باد آورده شده باشد.

آنھا را ذکر  این بخش جھان فوق العاده عام است. بابر یکی از تشنج و حوادث طبیعی در

این جلگھ رخ داده است: "در بعضی محالت ارتفاع زمین بھ  رمی کند کھ در زمان او د

تر از سطح اولی بلند رفتھ و در محالت دیگری بھ ھمین اندازه پائین  اندازۀ یک فیل بلند

رفتھ است". یک زلزلۀ شدید شش سال پیش در کابل رخ داده و لرزه ھا غالبا دو یا سھ بار 

را  دسمبر و تعداد زیاد دیگر آن ١۴ بتاریخ لرزه را ٣ در ماه واقع شده است. ما کم از

آن نداشتیم: اما تمام آنھا خفیف بوده اند. یک لرزش گذرا با صدای غرشی  پیش و پس از

کھ بنام "گاوزور" یاد می شود و باید از "زلزلھ" فرق شود، اصطالح مروج باشندگان است 

 وقتی یک حرکت لرزشی بوقوع می پیوندد.

 

 ولوجی (زمین شناسی)تصور مسلمانان از جی
 

پژوھش ھای زمین شناسی و مشابۀ آن در کوھستان بطور طبیعی باعث ایجاد سواالت در 

مورد ھدف خاصی گردیده کھ ما دنبال می کنیم. من بھ یک مسلمان گفتم، "ما در جستجوی 

لمانان در بقایای عضوی از یک دنیای قدیم ھستیم". پس از تصدیق من کھ عیسویان و مس

وفان {نوح} موافقھ دارند، او گفت کھ، "وقتی از محمد پرسیده شد کھ پیش از تموضوع 

دنیا چھ وجود داشت، او جواب داد، دنیا؛ و او عین جواب را ھفت بار تکرار کرد. لذا من 

توانم بخوبی انگیزۀ پژوھش شما را درک کنم". شخص دیگری کھ با او عین مکالمھ  می

دانیم؟" با  نمی شناسیم؛ لذا ما از گذشتھ و حال چھ می را داشتم، گفت، "ما حتی خود را

دھد، احتماال زیاد مشکل نیست برای  آنھم مالحظات دوست اولی من بخوبی نشان می

ھای اخیر چنان پیروزمندانھ  مسلمانان اسراری را توضیح داد کھ زمین شناسان در سال

 آشکار کرده اند.
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 استوپھ (برج/گنبد) ھای بگرام
 

یک سفر لذت بخش خواستیم از مسیر شھر باستانی بگرام بھ کابل برگردیم.  ما پس از

شود کھ این ھمان "الکساندریۀ زیر قفقاز" باشد؛ امتیاز کشف آن بھ آقای میسن  تصور می

رسد کھ در جریان چندین سال ھزاران سکھ ھای این محل را از دل خاک بیرون آورده  می

یل ھا گسترش داشتھ و با تومولی (پشتۀ روی قبر) کھ در یک جلگۀ وسیع قرار داشتھ، م

پوشیده شده است. یک ارگ دارای طبیعت مستحکم و در یک موقعیت فرماندھی کھ باالی 

زمین پست کوھستان مشرف بوده و سھ دریا در قاعدۀ آن قرار دارد. این ارگ توسط 

شود. حاال ھیچ بخش قلعھ" و توسط سایرین بنام برج عبدهللا یاد می  بعضی ھا بنام "کافر

را ردیابی کرد و اگر ترمیم  ھای وسیع آن توان کاریز ھم می آن مسکونی نیست، اما ھنوز

شوند، حاصل خیزی مملکت را قویا افزایش خواھد داد. موقعیت آن برای پایتخت بسیار 

مناسب است؛ خشک، ھموار و مرتفع در یک مملکت غنی و نزدیک قاعدۀ کوتل ھای کھ 

دایت می شود. در فاصلھ چند میلی آن در توپدره و جولگھ، دو مخروبۀ کنجکاوانۀ بھ تاتار ھ

شده، محتوای جعبات  از اعصار باستان وجود دارد کھ بنام "توپھ ھا" یاد می شود. آنھا باز

و سکھ ھای آن اثبات کنندۀ عمر آنھاست. یکی دیگر از آنھا بنام سُرباولی در نجراب و در 

دار پوشانیده شده کھ ھنوز دست  ر داشتھ، با یک پوش آبی لعابنزدیک یک مغاره قرا

شود. من وارد نقد این کاوش ھا نمی  نخورده بوده و باعث تشویق کاوش ھای آینده می

شوم. در مورد باستانی بودن آن شکی وجود نداشتھ و ما فقط با عبور از آنھا یکتعداد سکھ 

ی محتاطانۀ تمام آنھا قانع ساختم کھ بھ دوست ھا یافتیم. من خود را با یک رسم توپوگرافیک

خود جنرال کورت در الھور انتقال دادم کھ اشتیاق زیادی بخاطر آن ابراز داشت. باور 

را بھ پاریس انتقال داده و حاال در آرشیف ھای انجمن آسیائی آن پایتخت  دارم کھ او آن

 قرار دارد.

 

 

 



 50 

 مرغان آبی
 

زیادی بوده و طوریکھ برای من معلوم شد، مرغابی نیز ھای این جا دارای ماھیان  دریا

دارد کھ من بر آنھا فیر کردم؛ اما با کمال تعجب دریافتم کھ آنھا مرغان مصنوعی بوده و 

بطور تحسین آمیزی ساختھ شده اند کھ باعث فریب نمایندگان طبیعی آنھا می شود، طوریکھ 

م جلب آنھا گردیده و در جریان شب این موس مرا فریب دادند، زیرا ھزاران مرغابی در

آبی دراین بخش ھا فراوان است: من یک  -توسط روستائیان بدام انداختھ می شوند. مرغ

نوع متفاوت مرغابی ساختم و کامال آشکار بود کھ تعداد زیاد  ۴۵مجموعۀ نھ کمتر از 

در دیگری وجود دارد. مقبول ترین آنھا مرغابی سرخ بزرگ و مرغابی وحشی است کھ 

آبی برایم پوست  -شود. آنھا در پھلوی مرغ حالت وحشی مانند مرغابی اھلی معلوم می

بال ھای او کنده شد،  و یک پرندۀ دیگری عبور کننده بنام "کجیر" را آوردند کھ وقتی پر

پائین آن باقی ماند کھ اکثرا در پوستین ھا استفاده می شود. اما مرغ  مقدار زیادی در

 تر از یک فیل وھستان "کبک دری" بود کھ یک پرندۀ کمی کوچکسعادت (کیمیای) ک

مرغ و از گونۀ کبک است. این مرغ بار اول برای ما در غوربند تھیھ گردید، اما وقتی 

بارد، در نزدیک کابل ھم یافت می شود. در میز غذا توسط ھیچ پرندۀ دیگری  برف می

شود، زیرا مزۀ خود را در حالت اھلی تفوق نمی یابد؛ اما وقتی گرفتھ می شود، باید کشتھ 

 اینجا وجود داشت.  دھد. "داغدار" یکنوع مرغ (ھوبره) دیگر نیز در از دست می

 

 حیوانات
 

فعال ترین جستجو در کوھستان بخاطر حیواناتی است کھ پوست دارند، زیرا تقاضای 

بین آنھا  کھ درگونۀ متفاوتی یافت می شود  ١٠یا  ٨اینجا حدود  زیادی در کابل دارد. در

جستجوی آن می  سیاه گوش، گورکن و موش خرما است؛ اما مھم ترین حیوانی کھ در

باشد کھ گردن آن سفید  باشند، "دلھ خفک"، یک جانور بزرگ دارای رنگ خاکستری می

است؛ یکنوع موش صحرائی دم دراز و موش ھزاره کھ یک جانور بی دم است، برای ما 
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راوان است. موش خرمای کوھی نیز آورده شد، اما خرگوش آورده شد. خارپشتک نیز ف

آبی چیز دیگری  -این مملکت زیاد نبوده و اندازۀ آن کوچک است؛ بھ استثنای مرغ ھا در

چیزی را کھ پوست داشتھ باشد شکار  وجود ندارد کھ بازی نامیده شود، با آنھم افغان ھا ھر

ھا در زمستان ظاھر می شوند؛ می کنند. خرس ھای دارای رنگ سرخ نصواری و گرگ 

تر از ھند اند. مردم در بارۀ  ھمچنان روباه ھای سرخ و روباه ھای معمولی کھ بزرگ

زنند کھ از مملکت ھزاره آورده می شود، اما من شک دارم  "سگ کوھی" زیاد سخن می

کھ این واقعا سگ وحشی باشد، زیرا آن منطقھ ھیچ چوب یا جنگل ندارد. بیشتر در 

اینجا حیوان دیگری مانند گورکن ما وجود دارد  ترھای آن می باشند. در جوان جستجوی

بنام "تبرگام" کھ در زمستان پائین می شوند. آنھا برای ما یک پرنده بنام "عنکاش" از 

نجراب آوردند کھ یا شاھرخ یا کرگس است. بعضی نمونھ ھای خوب گوسفند و بز وحشی 

یان ھندوکش اند؛ برای مشخصات کامل این حیوانات بھ در اینجا دیده شده است. آنھا بوم

 گزارشات بسیار درست دکتور الرد مراجعھ شود.

 

 برگشت بھ کابل
 

میل از کابل). چندین  ٢٠ما در مسیر خود در اقسرای پیاده شدیم (یک روستای حدود 

م کھ در موس خانواده در یکی از باغ ھای آن در زیر درخت ھا اقامت داشتند، یک چیزی

آنھا مصروف آماده کردن شیرۀ  این مملکت عام و رایج است. تعداد زیادی از تابستان در

انگور بودند کھ بنام "شیره" یاد می شود. آنھا اوال انگور کشمشی پختھ را در یک سبد 

آن ظرف را باالی آتش  فشار می دھند کھ شربت آن داخل یک ظرف می شود، پس از

ر ساختن شربت استفاده می شود. پوست و تفالۀ انگور را دھند: کھ د گذاشتھ و جوش می

کھ در زیر یک درخت نشستھ و مصروف مشاھدۀ  دھند. وقتی ھا و اسپ ھا می برای گاو

این پروسھ از یک فاصلۀ کم بودم، یک دوشیزه یکمقدار کباب برایم فرستاد کھ بدور یک 

میل فوق  ٣٠سفر حدود  خمچۀ بید و خوب درست (کباب) شده و با خوردن آن پس از یک

العاده لذت بردم. تصور می کنم شاید مرھون مداخلۀ افسر ھمرۀ خود برای مدنیت خوب 
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آن دوشیزه باشم، اما بار من در عقب بوده و باید دوچند مشکور باشم. من بعدا داخل خانۀ 

یک ھندو در شھر شده، باقیماندۀ روز را استراحت کرده و بطور آشکار باعث خوشحالی 

مام ھمسایگان میزبان خود شدم؛ من طوری نشستھ بودم کھ تمام آنھا می توانستند از ھر ت

کھ من در یکی از حجره ھای مرکزی  من اندازند، طوری جھت نیم نگاھی (دزدی) بر

بستھ شده باشم. صبح بعد وقت برخاستھ، از کوتل پائین مناره و جھیل گذشتھ و بزودی 

خویش چندین مسافر را دیدیم کھ اکثریت آنھا زنان  مسیر خود را در کابل یافتیم. ما در

بوده و عجلھ داشتند تا از طریق کوھھا عبور نموده و بھ اندراب برسند. تمام آنھا بر پشت 

 اسپ سوار بودند؛ یک اسپ بعضا یک زن، طفل او و یک دختر برده (کنیز) را انتقال می

حفاظت شوند و مردان دارای جوراب ھای دھد. آنھا بسیار خوب پوشیده بودند تا از سردی 

این  خالدار پشمی بودند کھ تا ران بوده و فوق العاده راحت معلوم میشد. با داخل شدن از

جانب کابل، برای ما، دو پشتھ در نزدیک باالحصار نشان داده شد کھ بنام "خاک بلخ" یاد 

فتند، کیسھ (جوال) ھای می شود، با روایت از یک عنعنھ کھ وقتی افغان ھا آن شھر را گر

غلۀ خود را با خاک آن نیمھ پر کرده و پس از انتقال در جای انداختھ اند کھ حاال قرار 

داشتھ و بحیث جایزۀ فتح شناختھ می شود. اما من تشویش دارم، زیرا این تپھ ھا بسیار 

بزرگ بوده و خاک آن شباھت بسیار زیادی بھ خاک اطراف خود دارد، نسبت بھ اینکھ 

 این افسانۀ افتخاری را بپذیریم.
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 در باره (امارت) کندز –فصل چھارم 
 

 مراد بیکو نامۀ (نماینده/ایلچی) اجنت 
 

رئیس کندز  مراد بیکمن در برگشت بھ کابل با خوشحالی غیرمترقبھ یک ایلچی یا اجنت 

ن را را یافتم. من از وقت آمدن بھ این مملکت تالش داشتم تا دشمنی شخصی ایشا

میانجیگری و آشتی دھم: من نھ تنھا بھ وزیر او، بلکھ برای خود حاکم نیز از طریق 

بازرگانان معین پیام فرستادم. من موقعیت خطرناکی را کھ زمانی در مملکت او گیر مانده 

بودم، فراموش نکرده ام؛ برخورد ھای بعدی او بھ مقابل دکتور جیرارد و آقای ویگنی 

و خشونت او بھ مقابل اروپائیان کمی فروکش کرده و بھ چشم انداز  نشان داده کھ ترشی

سپاس گزاری کھ حاال انکشاف کرده، آماده نبودم. ایلچی منتظر من بوده و نامۀ زیر را از 

آقای خود برایم تسلیم کرد. این نامھ عنوانی "سکندر برنز، فرنگی انگریز" نوشتھ شده و 

یافتھ: "من از شما و حکمت بزرگی کھ شما دارید،  پس از تشریفات گوناگون چنین ادامھ

زیاد شنیده ام: من از چندین منابع شنیدم کھ شما حیثیت ھیپوکرات (بقراط) مشھور در بین 

بین شده: اگر شما بتوانید او را تداوی کنید، من  -مردان عاقل را دارید. برادر جوان من کم

ھم فرستاد. اگر بھ عنایت خداوند چشم ھای از شما نھایت مشکور بوده و او را بھ کابل خوا

برادر من جور شود، شما نام بزرگی در سراسر ترکستان (تاتار) خواھید داشت. حامل این 

نامھ (میرزا بدیع) ھمھ چیز را بھ شما خواھد گفت و ھرچھ او می گوید، اعتماد کنید. 

شما فرستاده ام، ھمچنان اسپی را کھ منحیث یک نایاب این مملکت و خاطرۀ خود برای 

 بپذیرید".

 

 مراد بیکجواب بھ 
 

حقیقت یک تغیر بخت بوده و با آن روزی کھ مرا بحیث یک مجرم مظنون بھ کندز  این در

مراد می کشاند، در تناقض بود. حاال فرصتی پیش آمده بود نھ تنھا برای پایان دشمنی 
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شبرد پژوھش ھای ما ، بلکھ ھمچنان برای دوست خود ساختن او و از طریق او، پیبیک

حتی تا پامیر و سرچشمھ ھای اکسوس. دیگر وقتی برای درنگ نبوده و تصمیم گرفتھ شد 

تا جواب نامۀ او را بترتیب زیر بدھم: "من نامۀ شما را با رضائیت کامل گرفتم، از اعتمادی 

ظھار کھ شما باالی من کرده اید و ھمچنان از نظر بلند شما کھ در بارۀ دانش اروپائیان ا

اری می کنم. این منبع نھایت تاسف من است کھ یک برادر نھایت زگ کرده اید، سپاس

عزیز شما بھ مرضی گرفتار شده کھ باعث تھدید فقدان دید او گردیده است؛ اما محک 

اثبات احساس دوستی کجا خواھد بود کھ من بتوانم در مقابل شما ابراز دارم، اگر من بھ 

برف ھای ھندوکش عبور کرده و در جستجوی کمک طبی بھ چنین کسی اجازه دھم از 

کابل بیاید؟ ھمرای من یک طبیب مشھور و ماھر در دانش اروپائی وجود دارد: عالج 

مرض بھ دست خدا است، اما دکتور الرد و آقای وود از آن خدمات با ارزشی کھ برای 

کومت ھند و ھمسفران شما می توانند، ھیچ دریغی نخواھند کرد. این آقایان خدمھ ھای ح

من اند: آنھا برای من بسیار عزیز اند و من آنھا را بھ خدمت و مراقبت شما می گمارم. 

د گفت: وعدۀ را خواھ آنچھ بین اجنت محرم شما، میرزا بدیع و من گذشتھ است، برای شما

واری دھندۀ بزرگ ھا و کتاب ھای مورکرافت مقتول نشان کھ او برایم داده، یعنی اعادۀ کاغذ

تان برای شما گران است، آثار یک ھموطن من کھ در  شماست. ھمانطور کھ بینائی برادر

است". دکتور الرد و  یک مملکت دور وفات نموده، برای تمام دوستان و اقارب او عزیز

لتنانت وود فورا مشغول تمام آمادگی ھا برای آغاز این سفر فوق العاده دلچسب شده و 

ود آنھا حامل این نامھ بوده و ھمچنان در جستجوی ھدیھ ھای گرانبھا تصمیم گرفتھ شد کھ خ

برای رئیس باشند. تمام این ترتیبات بدون مخالفت دوست محمد خان اتخاذ نشده کھ می 

 اینھ خواست ازبیک را بھ کابل احضار کند: با آنھم اعتراض او سرانجام مغلوب شده و ب

بارۀ آخرین آثر من کامال بھ اثبات  نگام صحبت درترتیب پیش بینی "بازبینی ایدینبورگ" بھ

 با یک ماموریت رام گردید". مراد بیکرسید: "گردن کشی 
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 )مراد بیکمیرزا بدیع (خصوصیت و حکومت 
 

اینکھ عزیمت ھمسفران خود را توضیح دھم، الزم است چند ویژگی  با آنھم، پیش از

لوح، ولی  -حرف و ساده ازبک پُرمعلومات حاصلھ از میرزا بدیع را ارایھ کنم، یک 

صادق کھ مورد اعتماد کامل رئیس کندز است؛ ھمچنان از معلومات بعدی و بسیار دقیق 

 بدست آمده در جریان سفر دو ھمسفرم تغیر یا منصرف نمی شوم.

ھای  میرزا صادقانھ برایم وعده داد کھ با از جان گذشتگی و وفاداری در مقابل نیاز

کھ مطیع  شده و از سخاوت آقای خود در مقابل ھمگان و حتی کسانی ھمرھان من ایستاده

او شده، تفصیالت داد. او با تفصیل در بارۀ فعالیت ھای تاکید کرد کھ در "چپاو ھا" یا 

گوسفند را در یکروز در خانۀ  ١۵تاخت وتاز ھای خود نشان داده؛ باالی آزاد منشی کھ 

ه؛ در واقع معلوم شد کھ در تحسین "مستبد نفر را مھمان کرد ١٠٠٠خود کشتھ و بعضا 

 کھ او عاشقش است. او گفت، "آقای من می کندز" محو شده، باالی شھرت و قدرت کسی

روز بیاورد؛ و  ۴٠ھزار اسپ خوب را برای پیشبرد االمانی (غارت) برای  ٢٠تواند 

جود مردان و جانوران ھر روز با سھ مشث غلھ و یکپارچھ نان بھ اندازۀ کف دست و

خواھد داشت". او گفت، میر عادت دارد این مردان را در یک محل معین آماده ساختھ و 

کس نمی داند کھ مسیر تاخت و تاز کجا می باشد: مملکت ھزاره، نزدیک کندھار،  ھیچ

ھا. او عالوه کرد، یگانھ مردمی کھ در  بلخ، درواز، شغنان، مملکت شاه کتور یا کافر

ھ شدند، کسانی بودند کھ مملکت شان تسخیر شده و برای قیمومیت کندز سخت معامل

نگھداری صلح الزم بوده است؛ اما شاه محمود دورناز {درواز؟} کھ بدون بازجوئی اوالدۀ 

الکساندر بزرگ نامیده می شود، مورد نوازش قرار گرفت. میرزا بدیع گفت، "ما ازبیک 

ای را نداریم کھ شما در کابل یک از تجارت ھ ھا در پشت اسپ زندگی می کنیم: ما ھیچ

فروشی ناشایست است؛ اما من برایش  -دارید. دوست محمد برایم گفت بھ آقایم بگویم کھ آدم

خری را  -می گویم کھ با متحد جدید خویش، شاه بخارا مذاکره کرده و او را بگوید کھ آدم

ما قدرت داریم زودی پایان می یابد. ھ فروشی ب -صورت وقاحت آدم این ممانعت کند و در

بخارا را بستھ کنیم کھ ھر دو محل را صدمھ زده و باالی ما  -کاروان ھای کابل -مسیر
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پوشیم  دار می را با تمسخر انجام می دھیم: ما جامھ ھای خال کمترین تاثیری ندارد. ما آن

اینجا چیت ھای  کھ محصول مملکت خود ما و ترکستان است، در حالیکھ ھمگان در

ره می پوشند و امرار معاش حاکمان ایشان تا اندازۀ زیادی از مالیات این مواد اروپائی وغی

 ھرگز نخواستھ از چنین منابع مفاد کند.  مراد بیکآید:  بدست می

قانع در کندز زندگی می کند: بخش شرقی مملکت خود را بھ پسرش شاه مراد  او بطور

، شبرغان و تالقان حکومت می کند: خان داده کھ لقب اتالیق خان را دارد و باالی بدخشان

برای برادرش محمود بیگ نواحی محدودۀ شمالی خود، بلجیوان وغیره را سپرده است؛ 

کند. تمام گسترۀ  کھ خود او در کندز، جنوب و غرب مملکت خود را اداره می حالی در

ھای  روز مسافرت است، از سرقول تا نزدیک بلخ با بعضی مسیر ۵٠قدرت او حدود 

گیرد: از  "یاموس" یا شمش نقره می ۵٠٠نی کمتر مداخلھ می کند. او از شغنان فقط میا

بین بیگ ھا توزیع می کند  چترال بردگان بسیار مقبول تر از کافر ھا گرفتھ و آنھا را در

آید، جریمھ نمی کند، حتی  فرستد: او ھر بیگانھ را کھ بھ مملکت او می و یا بھ بخارا می

ترتیب ایلچی را گذاشتم کھ  ند از طریق مملکت او عبور کنند". بھ اینچینائی ھا می توان

ھای مھم خود را استنباط کنم. او گفت، قسما خشنود  برای خودش قصھ کند و من سوال

فرزند  ۵شده کھ ما کافر نبوده، کتاب خوب خود را داشتھ و دانش زیاد داریم؛ او افزود کھ 

ایشان را در کتاب فرنگی ھا بنویسم. ما پس از این  داشتھ و از من تقاضا کرد کھ نام ھای

مکالمۀ طوالنی در باغی محل اقامت مان قدم زدیم کھ با گل ھای زیبا و رنگارنگ آراستھ 

شده بود؛ من پرسیدم کھ آیا ترکستان ھم چنین نمایشی دارد؟ جواب او وقار چندانی برایش 

ھا توجھ می کنند". با آنھم  نین چیزھا بھ چ نداشت: او جواب داد، "فقط احمق ھا و فقیر

میرزا بدیع  اثبات کرد کھ یک شخص مھربان و با ارزش است. متاسفانھ باید بگویم کھ او 

 چند ماه پس از این مصاحبھ، بشکل وحشیانھ بھ قتل رسانده می شود.
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 سفر دکتور الرد
 

ھمین محل  وان (درنومبر دکتور الرد و لتنانت وود بھ سفر خویش از طریق پر ٣بتاریخ 

از  ١٨۴٠نومیر  ٢بود کھ بعد ھا دکتور الرد در آخرین اقدام با دوست محمد خان بتاریخ 

پا می افتد، وقتی دو گروه سوارۀ بنگال در مقابل چشمان ما فرار کرده و افسران ایشان 

قربانی می شوند. من مجبور بودم فقدان دو دوست خود، دکتور الرد و لتنانت ژی. ایس. 

اولنگ  -رادفوت مربوط انجنیران بنگال و یک افسرعالی را جستجو کنم) و کوتل سرب

شروع کرده و ھنگام باال شدن بھ یک توفان برف فوق العاده مواجھ می شوند: بعضی 

ھمرھان آنھا بی حس و تعدادی ھم پرتگو و دیوانھ می شوند؛ لذا دستھ مجبور می شود بھ 

اینجا ایشان را می گذارم کھ  ان را در پیش گیرند. من درکابل برگشتھ و سرانجام راه بامی

 سرگذشت خود را تعریف کرده و فقط نکات زیر را از نامھ ھای دکتور الرد بھ خودم می

آورم: آنھا با عالقمندی عمیق مطالعھ خواھند شد و با یک تاسف غمگینانھ بھ مرگ 

 نویسندگان پرانرژی و موفق ایشان:

 

 ١٨٣٧دسمبر  ٧"کندز، 
 

ماه جاری رسیده و در  ۴نومبر ترک کرده و با سالمت کامل بتاریخ  ١۵ما کابل را در 

بھ بامیان رسیدیم و  ٢١مسیر راه بھ ھیچ مشکلی قابل یاد آوری مواجھ نشدیم. ما بتاریخ 

دار را بھ  آن لحظھ میرزا بدیع وظیفۀ مھمان شده، از مراد بیکروز بعد داخل قلمروی 

بھ بھترین نظم و توجھ انجام داد. ما تا خرم مسیر مستقیم داشتیم کھ را  عھد گرفتھ و آن

را داشتیم کھ یک نامھ  آنجا توقف کرده و رضائیت آن روز در جاگیر او بوده، برای یک

از میر گرفتیم، مبنی بر ابراز تاسف او از مشکالت در تالش اولی بخاطر قطع ھندوکش 

ور محفوظ بھ مملکت او رسیده ایم. یک نامھ نیز و اظھار رضائیت با شنیدن اینکھ حاال بط

از اتما دیوان بیگی گرفتیم، با تقاضای اینکھ معلومات مکمل سفر خود را فرستاده و بگوئیم 

کھ چھ وقت خواھیم رسید. من برایش یک نامھ نوشتم؛ اما قاصد آنقدر درنگ در مسیر راه 



 58 

علی آباد (بھ فاصلۀ دو مرحلھ از کندز) داشتھ کھ قبل ازاینکھ نامھ را تسلیم او کند، ما بھ 

کس نبود کھ بھ پیشواز ما بیاید،  رسیده بودیم. لذا بھ ھنگام رسیدن ما بھ علی آباد ھیچ

طوریکھ درنظر گرفتھ شده بود. میرزا تاسف زیاد ابراز کرده و از ما تقاضا کرد کھ صبح 

او چنان عمل کرد، لذا بھ بعد پیش از ما برود (با درنظرداشت اینکھ قاصد نرسیده است). 

فاصلۀ حدود چھار میل از کندز توسط خود دیوان بیگی استقبال شدیم کھ با اخذ خبر رسیدن 

ما از میرزا، با تعداد سواران موجود خویش برای پذیرائی ما عجلھ کرده بود. بعدا دانستیم 

، اما قرار معلوم کھ درنظر گرفتھ شده بود تا برادر میر (مریض من) ھم بھ پیشواز من بیاید

وقتی میرزا رسیده، او خواب بوده است: با آنھم او در شام رسیدن ما در راحت ترین خانۀ 

 اتما، جائیکھ ما پیاده شده و کامال در اختیار ما گذاشتھ شد، بھ مالقات ما آمد. 

ما ھمچنان یک پیام تبریک و خوش آمدید از میر اخذ کردیم، با آرزوی اینکھ مملکت او 

خانھ خویش بدانیم: بعدا پیشکش چای و شیرینی دنبال گردید؛ صبح بعد شنیدیم کھ چون را 

 ٢٠٠ما لباس بومی در سفر خویش پوشیده بودیم، او برای ما یک لباس کامل ازبکی با 

روپیھ تحفھ فرستاده بود. او ھمچنان ابراز صمیمیت نشان داده تا زمان معینی را برای 

روز آمادگی نیاز داشتھ و صبح روز بعد را تعین کردیم. شب  دیدن او تعین کنیم، ما یک

ساعت با من  3ھنگام یک مالقات طوالنی با اتما داشتم کھ پس از نان شب آمده و بیش از 

این شب من اھداف ماموریت خویش را تا جائیکھ برایش دلچسب بود، شرح  نشست؛ در

ندوس و تمایالت تاسیس یک رانی در ا دادم؛ نظر حکومت خویش در مورد گشایش کشتی

این اطالعات بسیار خوشحال و متحیر  را تذکر دادم. او از محل مناسب در سواحل آن

گردیده و سواالت زیادی در مورد اندازۀ باج و خراج و مالیھ وغیره نمود. من از بحریۀ 

 کشتی است کھ بھ بمبئی می رود و برایش از تصمیم ٢٠رنجیت سنگھ تذکر دادم کھ دارای 

 حکومت خویش مبنی بر وعدۀ معافیت از تمام انواع مالیات جھت تشویق ایشان را گفتم.

فقط وقتی این فقرات را می نویشتم، اتما صدا کرده و با خود نامۀ شما را آورد کھ از 

طریق مسیر خلم رسیده و ھمین لحظھ توسط چمنداس اجنت او برایش تسلیم داده شد. این 

و خوانده شده، او بصورت آشکار از تمایالت دوستی ابراز شده  نامھ در پیش روی من باز

بسیار سپاس گذاری نموده و من ھم از احساس قلبی شما برایش اطمینان دادم: او در جواب 
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دھد  من تقاضا کرد کھ بھترین سالم ھای او را برای شما تقدیم کرده و برایتان اطمینان می

اینجا باشیم، در خدمت ما قرار  کھ ما در زمانیکھ خود او و آنچھ در اختیار اوست، تا 

 خواھد داشت.

 

 مراد بیکگفتگو با 
 

دسمبر، رفتھ و منتظر میر بودیم. او  ۶برگردیم بھ ادامۀ داستان خود: ما روز بعد، بتاریخ 

یک آدم کامال ساده و بسیار پیر معلوم می شد؛ برای پذیرائی ما از دروازۀ خود بیرون 

 داده، ما را بھ داخل دعوت کرده و در باالی صالون (تاالر) نشانید، در برآمده؛ با ما دست

حالیکھ خودش در یک کنار نشستھ و یکتعداد درباریان او کھ حضور داشتند، اجازه یافتند 

تری کھ در پائین ایستاده بودند، چند  کھ نشستھ و مصروف کار دیگران باشند: تعداد زیاد

ی را از انجام پائینی جدا می ساخت. میر بعدا از صحت ما زینھ پائین تر کھ صالون باالئ

پرسیده و گفت، جای افتخار است کھ فرنگی ھا برای مالقات او آمده اند. من پس از مکالمۀ 

اندکی، نامۀ شما را برایش تقدیم کرده، قرائت نموده و او در پایان آن مھربانی کامل ابراز 

ئی فرستاده اید کھ با وجودیکھ ارزش ایشان را داشت. من بعدا گفتم کھ شما بعضی ھدایا

را دارید. او گفت، این کامال غیرقابل توقع بوده، یعنی فقط  ندارد، درخواست پذیرش آن

آرزوی دیدن ما را داشتھ و ھرگز در آرزوی چیز دیگری نبوده است: او با دقت متوجھ 

م کھ بسیار راضی بوده ھریک از ھدایا بوده، خوشحال معلوم شده و بعدا از میرزا شنید

 است. 

او بعدا مکالمھ را از سر گرفتھ، در بارۀ اندازۀ نسبی فرنگستان (اروپا) و ھندوستان و 

اندازۀ نیروی ما در ھندوستان پرسیده و اینکھ آیا شاه دیگری بغیر از ما دارد یاخیر: این 

و با این سخن بسیار متحیر سوال برایم اجازه داد تا شاھانی را نام ببرم کھ ما تقاعد داده ایم 

ھای او برایش شرح داد، این سیاست انگلیس ھا است کھ وقتی یک  گردید؛ یکی از میرزا

طریق  آنجا وجود دارند، از این کھ در مملکت را اشغال می کند، برای نگھداری کسانی

ویش مانع راندن مردم بھ یاس و فروماندگی گردیده و بھ بسیار آسانی آنھا را بھ حکومت خ
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تر اند یا انگلیس ھا: عین  وصل می سازد. او بعدا پرسان کرد کھ آیا روس ھا ھوشیار

یکبارگی جواب داد کھ انگلیس ھا ھشیار ھ میرزا (کھ بعدا دانستم یک پشاوری است) ب

خواستم در تناقض با آن قرار گیرم. ما پس ھ ترین مردم در اروپا ھستند؛ یک ادعای کھ ن

مات دیگر اجازۀ رخصت گرفتھ، بعدا بھ مالقات مریض خویش رفتھ از مقدار اندکی مکال

سال در یک  ٨و با تاسف باید بگویم کھ مشکل او تقریبا نومیدانھ است: نابینای کامل برای 

ماه در چشم دیگر. برایش صادقانھ گفتم بھ فکر من اولی کامال از  ١٨چشم و ناکامل برای 

میدوار ھستم؛ اما بھ ارتباط صحت عمومی و بین رفتھ و در مورد دومی تا اندازۀ ا

بخصوص قدرت ھاضموی او کھ بسیار خراب معلوم میشد، بھ یکمقدار زمان نیاز دارم تا 

اینکھ جواب معینی در بارۀ احتمال بھبودی بینائی او بدھم. من  را بھبود بخشم، قبل از آن

 با این فھم بھ معالجۀ او آغاز کردم.

کھ بصورت آزادانھ در  جریان مصاحبھ با میر، با وجودی فراموش کردم بگویم کھ در

مورد مورکرافت صحبت کرده و از دانش پارسی و ترکی او یاد آوری کرد، ھیچ چیزی 

ھای او نگفت، با وجودی کھ در نامۀ شما صریحا ذکر شده بود.  در بارۀ کتاب ھا و کاغذ

داشتھ و تا ھنوز نرسیده آن شنیدم، بعضی مشکالتی در جھت تامین آن وجود  من پس از

 تواند دلیل سکوت و خاموشی او در آنمورد باشد. است کھ احتماال می

 

 ١٨٣٨جنوری  ١٣خان آباد، 
 

توانید درک کنید، من در محلی قرار دارم کھ ترس و نگرانی  شما حتما از تاریخ نامھ می

اینجا آمده ام تا شما بھ اوج خود رسیده و با خوشحالی پایان می یابد. من چھار روز است 

تر نسبت بھ کندز را بدھم: حاال  برای مریض خود آخرین شانس استفاده از ھوای پاک

کامال متیقین شده ام کھ قضیۀ من کامال نومیدانھ بوده و باید این موضوع را قبال اعالن 

کنم، اما بخاطر وود و تشویش برگشت او الزم دانستم بعدا بگویم. با آنھم، بھ مریض خود 

ترین درمان ھای خود را بکار برده و اگر  فتم، من حاال کوشش می کنم کھ آخرین و قویگ
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روز اثراتی تولید نکند، ادامۀ بیشتر آن بیھوده بوده و او باید تسلیم آن چیزی  ۴٠جریان  در

 شود کھ در تقدیرش نوشتھ شده است.

یگر نگھداری خود مورد راھھای د عین زمان در بھ اینترتیب راه ھموار گردید؛ من در

 ماه دیگر باز نخواھد بود. ۴اینجا کوشش خواھم کرد، زیرا مسیر برگشت برای حدود  در

 

 مراد بیکگفتگو با 
 

کنم، نامھ شما شروع بدی برایم نداده است. من با اخذ نامھ شما بھ کندز آمده،  می فکر

تشکرات شما را بخاطر منتظر میر مانده، برایش گفتم کھ بھ فرمان شما آمده ام تا بھترین 

مھربانی بھ وود و خودم از زمان رسیدن بھ مملکت او ابراز دارم، بخصوص بخاطر اجازه 

دادن بھ وود در رفتن بھ سرچشمۀ اکسوس کھ یک موضوع قابل تمجید برای فرنگی ھا 

است. این امر با مھربانی زیاد پذیرفتھ شد؛ من بعدا پیشتر رفتھ، برایش اطالع دادم کھ 

ار از دوستی پارسیان خارج شده و حاال مشتاق دوستی حکومت ماست کھ در نتیجھ، کندھ

یک فرنگی بھ آنجا فرستاده شده است. در گفتن آن برایش اظھار کردم کھ گزارشات عام 

آن برایش خواھد رسید، زیرا قاصد بھ پخش آن در ھمھ جا آغاز  نیز نیم ساعت پس از

 کرده بود. 

اینجا  بخش بود، ھمانطور کھ من پیش بینی کرده بودم، زیرا در این اطالع بسیار قناعت

نفرت و ترس زیادی از پارسیان وجود دارد: این موضوع باعث تعجب و حیرت ھمگان 

شان بھ داخل  این فرنگی ھا چھ مردان شگفت انگیزی اند! سھ ماه پیش چھار نفر –گردید 

یکی در کندھار، یکی اینجا و یکی  این مملکت آمدند؛ حاال یکی از ایشان در کابل است،

در سرچشمۀ اکسوس. وهللا! باهللا! آنھا نھ می خورند، نھ می نوشند و نھ می خوابند: آنھا 

تمام روز گردش می کنند و تمام شب کتاب می نویسند! وقتی این فریاد ھا تمام شد، از او 

 زنند، اما خبر رسد: او گفت، ھیچ، مردم گپ می ھای از مھد جنگ می پرسیدم چھ خبر

ھای یکروز دروغ روز آینده است: او گفت، می خواستم بعضی معلومات مطمئینی داشتھ 

طرف  باشم کھ این سگ ھای قزلباش چھ می کنند، زیرا بعضی مردم می گویند کھ آنھا این
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می آیند". این ھمان نقطۀ مھمی بود کھ می خواستم او را بیاورم، زیرا خود من ھم ھیچ 

این باره وجود  یکبارگی گفتم، چھ مشکالتی درھ ندارم کھ بھ شما بدھم: لذا من باطالعاتی 

دارد؟ اگر این باعث خوشی شما می شود، من کسی را بھ میمنھ می فرستم و اگر خدا 

بخواھد حتی بھ قرارگاه پارسیان برود و ھمۀ آن چیزی را کھ جریان دارد، برایمان بگوید. 

کھ بھ معلومات زیادی نیاز داشت، ھرگز بھ فکر  یل (کسیجناب عالی گفت، با تمام وسا

این راه سادۀ بدست آوردن آن نبوده است!)، با تمام وسایل، سھ، چھار، شش نفر بفرست: 

بگذار ھر روز معلومات خوب (پختھ) داشتھ باشیم و ھر وقتی این معلومات می رسد، مرا 

ن اجازه، امروز صبح رجب خان را در جریان آن بگذار. من گفتم، بھ چشم و با تحکیم ای

آنجا با بعضی اقارب خویش آشنا شود کھ دارای روابطی  فرستادم کھ اول بھ بلخ رفتھ، در

با ھرات بوده و شاید معلومات خوبی داشتھ باشند. بعدا باید از طریق آقچھ، سرپل و 

را بدست شبرغان بھ میمنھ رفتھ و احصائیۀ این دولت ھای مستقل و کوچک در مسیر خود 

آورد. از میمنھ قاصد دیگری برایم بفرستد و ھمچنان یا خودش بھ ھرات برود و یا کسی 

را بفرستد کھ آنجا رفتھ و قرارگاه پارسیان را بازدید و بررسی کند. بھنگام برگشت، در 

آنجا بعضی دوستان خود را بگمارد کھ ھرگاه خبر جدیدی باشد، برایش بنویسد: طوریکھ 

یکھ حال ات و تدابیر، نھ تنھا معلومات فعلی، بلکھ ادامۀ آن نیز بدست می آید، دربا این ترتیب

 آنجا باشیم.  آن بخش جریان داشتھ و بدون اینکھ شما یا من در جنگ در

در بھترین حالت خوش مشربی  مراد بیککنم در جریان تمام مصاحبھ،  من تصور می

کھ ھمیشھ مھربان بود؛ من  با وجودی نسبت بھ گذشتھ (کھ اورا دیده بودم) قرار داشت،

بعدا از اتما شنیدم کھ او از مفکورۀ آمدن من از خان آباد جھت سالم بسیار خوشحال شده 

 و دربار خود را بھ این ارتباط فراخوانده است.

کھ تالقان فاصلۀ کمی از خان آباد دارد  آنجائی من پیش از رخصت شدن برایش گفتم، از

م برای یک شب بھ آنجا رفتھ و سالم خود را بھ مرد روحانی آنجا بھ اجازۀ او می خواھ

تقدیم کنم. او گفت، چرا نھ، ھمھ جا برو و ھر چیزی را کھ خوش داری، ببین. من در 

اینجا گفتگوی خود را بھ پایان رسانیده و بسیار راضی بودم، زیرا شایعات ناخوش برایم 

کمک زیادی در عالج برادرش نکرده ام؛  رسیده بود، مبنی بر ناخوشی او بھ علت اینکھ
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این نیز معیاری بود برای آزمایش صحت آنھا و پس از پرسش ھای او در بارۀ چشم ھای 

برادرش کھ ھیچ گونھ بھبودی حاصل نشده است. لذا امیدوارم حتی پس از اعالن آن حقیقت 

بتوانم اجازۀ گردش  اینجا را کامال غیرقابل دفاع نیابم؛ حتی غمگین نتوانم موقعیت خود در

را مورد آزمایش قرار دھم، زیرا معلوم می شود کھ  ھای آن بھ سواحل اکسوس و گذر

 وود بھ آنھا پشت گردانیده است.

 

 قاصد تالقان
 

طوریکھ دومینی سامپسن می گوید، دیروز تماما یک روز سپید بوده است، زیرا پس از 

دی مالقات کردم، یک قاصد و حامل آن گفتگوی موفقانھ و ھنگام برگشت در شام با مر

نامۀ از "مرد روحانی تالقان" کھ ھر حرف آن مانند گل ھای شگفتھ در باغ دوستی بود. 

من بھ این مرد با ارزش خوش آمدید گفتھ، برایش از اجازه برای ادای احترام بھ آقای او 

رنگستان اطالع داده و گفتم کھ او یک شخص بسیار مشھور و دوست ملت ما در تمام ف

است؛ بر سرش یک لنگی بستھ و او را با یک نامھ فرستادم کھ حامل گل ھای صد تومانی 

ھای گالب آقای او بود، با اعالن تمایل برای ادای سالم و دیدن او در چند روز  مانند گل

حیث گلمیخ در موقع حادثھ نگریستھ و برایش یک پوستین بزرگ ھ آینده. من بھ این مرد ب

 تا سرمایھ گذاری باشد در وقت سفر.تحفھ دادم 

 

 ١٨٣٨جنوری  ٣٠کندز، 
 

شما آمادۀ شنیدن این باشید کھ من قضیۀ مریض خود را نومیدانھ گزارش دادم؛ اما انصرافی 

 مراد بیکمیر بطھ بھ بازیابی بینائی توسط او وکھ با آن تخریب تمام امید ھای او در را

کھ شما یا من می توانستیم پیش بینی کنیم و در  قابل تحمل باشد، بھ مراتب بیشتر از آنست

کھ فوق اول قضیھ را اعالن کردم  واقعیت مانند وقار عالی شخصیت ازبیک است. من بار

العاده مشکل است؛ سرانجام برایش گفتم کھ تمام درمان ھای من یکی پس از دیگری 
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غیرموثر بوده و آن امیدواری کمی کھ من داشتم، با گذشت ھر روز کمتر می شد. اعالن 

با این مضمون پیش بینی می کردم: او احساس  ١٧آخری خود را با ارسال یک پیام در شام 

نوشتھ شده کھ بینائی او بھبود نمی یابد، او راضی از این است کھ کند، در تقدیر او  می

تمام ھر آنچھ ممکن بود، من انجام داده ام، اما حاال با ارادۀ خدا راضی بوده و می خواھد 

کھ دوباره بھ خانۀ خود برود، زیرا متیقین شده کھ توقع بھبودی ندارد. این پیام تقریبا با 

ھ و من نمی توانستم مخالفت زیادی داشتھ باشم. من گفتم، رضائیت کامل من مطابقت داشت

روز دیگر ھم بھ استعمال  ٢٠کھ باید برای مدت  اگر او خواھان مشورۀ من باشد، اینست

ھای من ادامھ دھد و اگر در جریان آن تغیراتی حاصل نشد، من ھم نومید خواھم شد؛  دوا

مخالفت نمایم، زیرا امیدواری من برای اما اگر او تصمیم دارد کھ حاال برود، نمی توانم 

بھبود نھائی حاال بسیار کم شده است. من افزودم، بھتر است او در جریان شب فکر کرده 

و ھنگام صبح تصمیم او را بشنوم. من با این حرف ھا ھیئت اعزامی ایشان را رخصت 

، ظھراب خان، کردم کھ متشکل از موسی یساول، حاکم خان آباد (جائیکھ بعدا آنجا بودیم)

 حاکم اندراب و یک میرزا بود.

 

 بازدید آخری با مریض
 

شب شنیدم سرانجام میر تصمیم گرفتھ کھ بیشتر در مقابل تقدیر خود مبارزه  ٨بساعت 

نکند، من نزدش رفتم تا خدا حافظی کرده و برایش اظھار تسلیت نمایم. او با تمام معنا از 

گفت کھ مکلف است ھرگز آنرا فراموش نکرده  تالش و زحمات من رضائیت نشان داده و

کھ برایم امکان باقی ماندن در مملکت وجود دارد، نزد  و از من خواھش کرد تا ھر وقتی

او مھمان بوده و از ھر منطقۀ کھ می خواھم، آزادانھ دیدن نمایم. او جمالت زیاد و احساس 

ھ تمام خواھشات من برآورده مھربانانھ اظھار نموده و گفت بھ موسی یساول فرمان داده ک

شود. او بعدا بھ وضع اسفناک خود اشاره کرده، تمام آرامش خود را از دست داده، 

اشکھایش جاری شده، با صدای بلند خود را متھم بھ اجرای جرایم مختلف کرده و بھ قدرت 

خدا در آنچھ باالیش آورده، اعتراف کرد. صحنۀ عجیبی از احساسات رقت انگیز و 
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 ١۵بچۀ  بوجود آمده بود. من نمی توانستم صادقانھ با پیرمرد و پسرش (یک پسرمضحک 

سالھ) کھ عمیقا درغم پدرش سھیم بود، ھمدردی نداشتھ باشم؛ اما بعدا تمام ازبیک ھای 

روی داخل اتاق با دیدن اشک ھای رئیس با صدای بلند گریھ نموده و چھره ھای  -پھن

 نشان دادن غمگینی دقیقا غیرقابل مقاومت بود.معوج بعضی از آنھا در تالش برای 

من مجبور بودم روی خود را در آستین خود داخل نموده و امیدوارم اعتباری بخاطر گریان 

اینکھ اولین انفجار گریھ ھا پایان یافت، نقش تسلی دھنده را بر  کم خود گرفتھ باشم. پس از

شده، طوریکھ ھمگان مرتکب دوش گرفتھ و گفتم، او بدون شک گناھان زیادی مرتکب 

ھای خوب زیادی نیز انجام داده است: او مظلومان را گرامی داشتھ،  می شوند، اما او کار

عدالت نموده و من با چشم ھای خویش دیدم مردمی کھ در زیر رھبری او زندگی کرده 

 اند، راضی و خوشحال اند. من افزودم کھ خدا با گرفتن یکی از نعمت ھایش چندین نعمت

دیگر برای او اعطا کرده است: زمین ھا، خانھ ھا، اطفال، ثروت و قدرت؛ لذا باید باالی 

ھای کھ دارد دیده شود، نھ باالی چیزی کھ از او گرفتھ شده و باید شکرگذار باشد.  چیز

بیشتر برایش مشوره دادم کھ بصورت دایم مشغول خواندن قرآن بوده و متوجھ عدم پایداری 

 من با گفتن این سخنان از جا برخاستھ و بیرون شدم. این جھان باشد؛

صبح بعد پیرمرد بھ کندز برگشتھ و من خواستم بازی جدید خود را با یک برگ برنده 

 آغاز کنم، یعنی بازدید پیر یا سید مورکرافت کھ از مدت ھا آرزوی دیدنش را داشتم.

 

 تالقان /پیرسید
 

 ٣٠یگر تالقان قرار داشتھ و از خان آباد میل در جانب د ۶روستای مرد روحانی حدود 

پس از چاشت بھ آنجا رسیده و پس از پیاده شدن بھ  ۴میل دور است. من حدود ساعت 

دار رھنمائی شدم، جائیکھ برایم گفتھ شد، منتظر مالقات سید  یک خانۀ کوچک و پاک قالی

ود نیم ساعت آمد. حد باشم تا او عبادات پس از ظھر خویش را بھ پایان رساند. او پس از

من خم شدم تا دست ھای او را بھ رسم تقدس ببوسم و او کمی باال شده، مرا در بغل گرفت: 

من بعدا کوشش کردم مکلفیت و قدردانی خود را یکجا با تمام فرنگی ھا بخاطر خدمات او 
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 در مقابل مورکرافت بیچاره ابراز نموده و افزودم کھ این خدمات نباید ھرگز فراموش ما

 مراد بیکشود. برایش توضیح دادم، این اولین روزی است کھ پس از رسیدن بھ قلمروی 

بیکار شده و بی صبرانھ منتظر فرصتی بودم تا بتوانم رضائیت عمومی ملت خود را برای 

ار معلوم می شد، اما بھ آرامی ھرگونھ شایستگی را رد کرده و زگ او تقدیم کنم. او سپاس

داشت تا برای مورکرافت خدمات بیشتری انجام دھد. او افزود گفت، او قدرت زیادی ن

زمان بھ چنان کشور  بسیار متحیر از این شده کھ چنان یک اقدام بی اھمیت برای او در آن

ز شفقت دور و بزرگی مانند ما رسیده است. پس از گفتگوی اندک کھ برایش گفتم باید ا

زودی بردگان او با بشقاب ھ ھ رفتھ و باری کنم، او بھ خانزشما باالی خودم ھم سپاس گ

 ھای پلو و شیرینی حاضر شدند کھ پس از سواری طوالنی چسبش فراوانی داشت.

او پس از نان شب باز آمده و حدود یک ساعت با من نشست. بحث عمدتا بر سر سیاست 

 الیو تجارت اروپائیان و ھمچنان در رابطھ بھ ھند و پارس بود. من با دانستن نفوذ او با

و با استفاده از موقع اھداف ماموریت شما و بخصوص تمایل حکومت ما برای  مراد بیک

ایجاد یک پایگاه بزرگ در سواحل اندوس و مفاد حاصلھ از آن را برای میر توضیح دادم 

کھ مملکت او لزوما خط عمدۀ رفت و آمد در بین ھندوستان و ترکستان است. معلوم میشد 

کرده و سواالت زیادی پرسان کرد کھ نشان دھندۀ اطالعات او کھ او احساس مرا درک 

 بود. 

او بعدا پرسید کھ من تا زمان باز شدن دوبارۀ راه چھ برنامھ دارم (من برایش گفتم کھ 

قضیۀ محمود بیگ نومیدانھ بوده و آنرا ترک کرده ام). برایش جواب دام، اگر میر برایم 

فر کرده و طوریکھ عادت فرنگی ھاست می اجازه دھد، کمی در اطراف این مملکت س

شان پیدا می شود، مشاھده و بررسی کنند. او گفت،  ھای را کھ در مسیر خواھند تمام چیز

مورد موجود نباشد. او بار  را از مورکرافت شنیده کھ فکر می کند مشکلی در این این

اده بود، ابراز کرد. دیگر تحیر خود را از معلومات ما راجع بھ آنچھ با مورکرافت انجام د

او گفت، "آیا این واقعیت است کھ این موضوع در فرنگستان معلوم است؟" من گفتم، "وهللا، 

با�، ھر کودکی نام سید محمد قاسم را بحیث دوست فرنگی ھا تکرار می کند". قرار معلوم 

نمی خواست رضائیت خود را پنھان کند. او گفت، "خدا بزرگ است! نبض مرا احساس 
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می کند". من گفتم، "خدا را شکر، چھ قدرت و استحکامی! اگر خدا بخواھد، نیم عمر شما 

ھنوز باقی است". ما بھ ریش ھای خود دست کشیده، "فاتحھ" خوانده و پیرمرد خانھ را 

مشغول  ٩بانگ تا ساعت  -ترک کرد. من باز او را وقتی برمی گشتم، دیدم: او از خروس

روازۀ من می گذشت، چند لحظھ توقف کرده، پرسش نموده، عبادت است. او وقتی از د

برای چشم ھایش تقاضای ادویھ نموده و با فرمایش آوردن ناشتای صبح برای من رخصت 

 گرفت.

من با سفر در باالی یک پشتھ، اسپ جوان و قشنگی را دیدم کھ او فرمان داده در مقابل 

ر بود تا برایم محل معدن نمک را ھدایائی من برایم تحفھ داده شود. یک شخص نیز حاض

 را ببینم. نشان دھد کھ می خواستم آن

با دیدن آنھا فکر کردم بھتر خواھد بود کھ برای اتالیق بیگ ولیعھد نیز سالم برسانم، زیرا 

من در مجاورت او بودم. او ھم مرا با عین شیوۀ امتیازی پدر خویش پذیرفتھ (در بیرون 

ترین چوکی نشانده  درباریانش بدور او جمع شده بودند)، در باالدروازۀ خود ایستاده و تمام 

ترتیب دو نیرنگ  و بھ ھنگام عزیمت برایم یک اسپ و یک جامۀ افتخاری ھدیھ داد. بھ این

اولی برنده ثابت شده و من فکر کردم حاال مناسب است وقت را از دست نداده، بھ کندز 

 رفتھ و سرنوشت خود را در آنجا بیآزمایم.

 

 اتما و میرزا بدیع
 

جنوری) با اتما و میرزا بدیع مالقات کرده و ھر دو برایم  ٢٢من روز پس از رسیدنم (

اطمینان دادند کھ وضع دوستانۀ میر بھ مقابل من با نتیجۀ قضیۀ برادرش کمترین تغییری 

ننموده و گفتھ است کھ تقدیرش چنین بوده است. اتما بیشتر عالوه کرد کھ محمود بیگ 

ریض من با رخصت شدن از من با عالی ترین جمالت یاد آوری کرده کھ نھ تنھا دارای م

ترین شیوه آشنا بوده" و برایش تمام توجھ و مراقبت  مھارت مسلکی ھستم، بلکھ "با خوب

 الزم را انجام داده ام. این تمام آنچیزی است کھ باید میشد".
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 کتاب ھای مورکرافت
 

و لتنانت وود می خواھند از کندز بھ کابل برگردند؛ قبل از  در نیمۀ اپریل دکتور الرد

ھای آن برایشان داده می شود: الرد  عزیمت ایشان، کتاب ھای مورکرافت با یکمقدار کاغذ

 این نامۀ دلچسب را ضمیمۀ آنھا برایم روان کرده بود:

کھ  ھای مورکرافت مقتول را ھدیھ دھم "می خواھم برای شما فھرست کتاب ھا و کاغذ

 خوشبختانھ در جریان آخرین سفرم بھ ترکستان بدست آورده ام.

ھستم کھ فورا پس از رسیدن من بھ کندز،  مراد بیکمحمد  من تا اندازۀ زیادی مرھون میر

بھ خان مزار نامھ نوشتھ و خواھان تمام آثار مسافران اروپائی شده کھ باید فورا برایش 

مطبوع فورا ارسال می شود؛ باقیمانده بشمول  جلد آثار ۵٠جواب آن  فرستاده شود. در

نقشھ، گذرنامۀ مورکرافت (بھ انگلیسی و پارسی کھ از طرف مارکیز ھستینگ صادر شده) 

و یک جلد ایم ایس با یکتعداد اوراق ایم ایس و عمدتا گزارشات را خودم توانستم بھ ھنگام 

 بازدید خلم و مزار بدست بیاورم.

دھد کھ ھیچ سند ایم ایس با ارزش آن  ست آمده قویا نشان میفکر می کنم اثبات ھای بد

 مسافر بد سرنوشت نمانده کھ بدست آید. 

 ھای آوردند، پراخت کردم؛ ھمیشھ اعالن کردم، برای ھرچیزی من بھ ھرکسی کھ کتاب

کھ متعاقب آن چندین ورق  کنم؛ باوجودی کھ نوشتھ شده باشد، دوچند آن را پرداخت می

آورده شد، اما آزمایش ھا نشان داد کھ چیزی بیشتر از گزارشات اضافی و  ایم ایس برایم

مسایل روزمره نبوده اند. چون بومیان توانائی تشخیص ندارند، امکان داشت، اگر کاغذ 

بین تعداد کاغذ ھای  اقل یک یا دو سند باید مسیر خود در داشت، حد مھمی وجود می

 کرد. آورده شده را پیدا می

کھ در آخرین  الدین منشی اساسی خان مزار را ضمیمھ می کنم، کسی رزا حمیدمن نامۀ می

لحظات تریبیک را دیده و می گوید کھ دو جلد مطبوع و یک ایم ایس در شھر سبز موجود 

کھ من مجبور بودم مملکت را  بوده و او یک نفر را فرستاده تا آنھا را بیاورد. از آنجائی
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رسد، این حقیقت را  ضع موجود کابل ناممکن بھ نظر میترک کنم و ھم تمام روابط در و

 بھ شما و توجھ مسافران بعدی می رسانم.

خود نقشھ یک سند فوق العاده با ارزش است کھ حاوی مسیر مورکرافت بوده، بطور 

آشکار بھ دست خود او رسم شده و تا آقچھ ادامھ دارد (بھ فاصلۀ یک مرحلھ از اندخوی)، 

لت اقلیم نامساعد، بلکھ بھ علت شبکۀ خیانت و دسیسۀ کھ خود را فکر می کنم نھ بھ ع

عقب نقشھ، یک طرح ایم ایس مسیر از طریق  محدود یافتھ و بازگشت او قطع می شود. در

اندخوی بھ میمنھ و از سرپل بھ بلخ است کھ شاید برنامۀ سفر او از طریق این دولت ھای 

آنھا و قسما برای دور نگھداشتن خود  کوچک مستقل، قسما برای دیدن اسپ ھای مشھور

از تشویش توقعات تا اعطای برخورد محفوظ از طریق قلمروی حاکم کندز باشد. بھ این 

ترتیب می توانیم بطور تقریبی اھداف آخری را کھ در مغز او خطور می کرده و در تعقیب 

 چیزی کھ زندگی خود را از دست داده، ردیابی کنیم. آن

لوی آن کاغذی را یکجا سازید کھ من در بین تودۀ گزارشات پراگندۀ یافتم تقاضا دارم در پھ

 دھد: را نشان می ١٨٢۵سپتمبر  ۶کھ حامل نوشتۀ تریبیک است. نوشتۀ زیر تاریخ 

وفات کرد". این موضوع وفات  ٢٧اگست بھ بلخ رسیدم. آقای ایم بتاریخ  ٢۵"بتاریخ 

کنم دربرگیرندۀ شواھد منفی بھ مقابل  مورکرافت را بدون شک می سازد؛ ھمچنان فکر می

 فرضیۀ است کھ شاید با وسایل نادرستی فوت نموده باشد.

اما این کاغذ دلچسب تر ازیک رویداد تصادفی است. میرزای کھ قبال تذکر دادم (از 

تاشقرغان تا مزار مرا ھمراھی کرد)، در جریان گفتگو کھ بطور طبیعی در بارۀ سرنوشت 

رکرافت صورت گرفت، گفت کھ او بھ خواھش خان، حدود یکماه پیش غم انگیز دستۀ مو

از مرگ تریبیک بھ خاطر خریداری یکتعداد مروارید ھایش نزد او می رود. تریبیک 

 دھد؛ اما وقتی از قیمت آنھا می پرسد، با افسردگی جواب می مروارید ھا را نشان می

را چھ  ستھ است: حاال قیمت آنچھ می خواھید، بگیرید؛ قلب من شک مقابل ھر دھد، "در

 کنم"؟ ثبت آن قرار زیر است:

 گرام ٢٨٠مجموعھ در نخ ھا ................... 

 مثقال ۴گرام یا  ١٣١... ..، گرفتھ شده توسط میرزا............١۵اکتوبر 
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 مثقال ١گرام یا  ٣٣. شده توسط دیوان بیگی........ ، گرفتھ١۶اکتوبر 

قیمتی نشان داده نشده: احتماال ھیچ کدام گرفتھ نشده باشد. یک  طوریکھ دیده می شود ھیچ

بیگانھ در یک سرزمین غریب، دور از صدای الھام بخش و تسکین دھندۀ ھموطنان یا 

یگانھ مانع برای تصرف بر خزانۀ خویشاوندان، محاصره شده توسط قبایل خشنی کھ او را 

نھاست، روحیۀ جوانی او پژمرده و بی شماری می بینند کھ فکر می کردند در اختیار آ

ھا قبل از بین  غرق می شود. دیدگاه روشنی کھ او وظیفۀ خود را آغاز کرده بود، مدت

کھ او در جستجوی لذات بود، رنج ھا نصیبش می شود؛ جائیکھ او باید  رفتھ بود؛ جائی

او را با  استراحت کند، باید در مقابل خطرات نگھبانی نماید؛ مریضی تعداد زیاد ھمرھان

خود برده کھ ھمسفر او بودند؛ وقتی رھنمای او و دوستی آشنای او را مورد حملھ قرار 

کھ در ھر سختی و برای نجات از ھر مشکلی بھ کمک او نگاه می  دھد، برای کسی می

ھای برگشت بھ سرزمین بومی اش، اگر  کرد؛ برعالوه، وقتی او در می یابد کھ تمام امید

د اقل بطور نامحدودی بھ تعویق افتاده، قلب او ھمانطور کھ صادقانھ می قطع نشده باشد، ح

گوید، شکستھ و در چند ھفتۀ کوتاه در یک گور نھائی غرق می شود. من باید بخاطر 

انحراف از اصل مطلب پوزش بخواھم؛ من بھ خصوصیت کاغذ رسمی اعتراف می کنم، 

یبیک بیچاره توسط بومیان خشن ذکر آن تر اما ناممکن است جمالت گرمی را نشنید کھ در

کھ او مرده است، بدون احساس عمیق ترین ھمدردی در سرنوشت  شده، در بین کسانی

 ھا بود". کسی کھ افتاده است، "خیلی جوان و ھنوز پر از آرزو

محاسبھ کھ از جھات بسیاری یک  -الزم است فقط یکی دو مورد دیگر را ذکر کنم. کتابچۀ

خویش  رگیرندۀ فھرست اجناسی است کھ مورکرافت از آغاز سفرسند با ارزش و درب

خریداری کرده و برای اصالح مفکوره ھای گزافی کھ او گویا مقدار ھنگفت اموال با خود 

داده است. با درنظرداشت گزارشات ایم ایس ھمچنان میتوان آشکار ساخت کھ  انتقال می

رسانیده شده و تا جائیکھ معلومات  مقدار ھنگفت این اموال قبل از ترک بخارا بھ فروش

او عمدتا در خریداری اسپ ھا مصرف شده و وقتی  اجازه میدھد، فکر می کنم عایدات من

وفات می کند، چیزی کمتر از یکصد، بشمول بھترین نمونھ ھای نسل ازبیک و ترکمن 

 داشتھ است.
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 خود مورکرافتمحاسبھ بخاطری است کھ دربرگیرندۀ دست نویس  -دلچسپی بیشتر کتابچۀ

داشت آخری در بارۀ  و فھرست اشیای است کھ بھ شاه بخارا ھدیھ داده است؛ یک یاد

طرف شاه کھ چیزی بیشتر از اندازۀ ارزش تخمینی اجناس  بخشش مالیھ اجناس او از

است. لذا بطور قناعت بخش میتوان افزود کھ چندین تاجر بخارا در جریان توقف او در 

زیادی داشتھ، خصوصیت او بطور عالی توسط شاه تمجید شده،  ھم صمیمیت شھر با آن

کھ غالبا پشت او نفر فرستاده، از لذت مصاحبت با او بھره برده و امتیاز بزرگی  کسی

برای او اعطا کرده کھ قبال ھرگز بھ ھیچ عیسوی داده نشده کھ بصورت سوار از طریق 

 شھر و حتی از دروازۀ قصر شاه بگذرد.

حاسبھ برعالوۀ فھرست اموال تجارتی دربرگیرندۀ فھرست اموال شخصی م -این کتابچۀ

او است کھ معلوم می شود مورکرافت مجبور شده بھ فرمان قوش بیگی برای ورود بھ 

جلد کتاب داشتھ است. تعدادی را کھ  ٩٠دانیم کھ او  این فھرست می بخارا آماده سازد. از

است. در بین آنھا یکتعداد جلد  ۵٧ھ شما را دارم من بدست آورده و حاال افتخار تقدیم آنھا ب

 ٨٧جلد اضافی شده و مجموعا  ٣٠ھای ناجور وجود دارد کھ اگر مکمل باشند، حدود 

ترتیب احتماال بیشتر از دو یا سھ جلد وجود ندارد کھ ما بصورت  آید؛ بھ این بدست می

عدم احتمال ھرگونھ پیامدی  دقیق از سرنوشت آنھا خبر نداریم. بھ ارتباط ایم ایس ایس قبال

 را نشان دادم کھ مانع پژوھش ھای ما شده باشد.

داشت و اصالحاتی بھ خط مورکرافت وجود  در سراسر جلد ھای مطبوع تعداد بیشمار یاد

بین آنھا بھ ارتباط حوادث و خطراتی کھ در مسیر او قرار دارد یا برنامھ ھای  دارد. در

  ت او را نمیتوان بدون ھیجان مطالعھ کرد.ھای برگش طرح شده از طریق مسیر

 این دستۀ سرمایھ گذار بد در پایان باید بطور منصفانھ افزود کھ خاطرات بجا مانده از

 سرنوشت، برای خصوصیت ملی ما بھ درجۀ عالی مطلوب و دلخواه بوده است. 

 

 الدین نامۀ میرزا حمید
 

 برگردان نامۀ میرزا حمیدالدین بھ پی بی الرد:
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و کتاب و یک ایم ایس در شھرسبز است. من شخصی را فرستاده ام کھ آنھا را بیاورد "د

و وقتی آنھا را بگیرم، برایتان خواھم فرستاد. در تمام موارد ھرگز مھربانی شما را 

ھای کھ این  فراموش نخواھم کرد. لطفا ھمیشھ از صحت خویش اطمینان دھید. بھ چیز

 ھجری". ١٢۵۴یشھ خیرخواه شما می باشم. تاریخ مرد می گوید باور کنید و من ھم

 

 ازدواج ازبیک ھا
 

وقتی در کندز بودم، دکتور الرد نامۀ در بارۀ عادت ازبیک ھا نوشتھ بود کھ متن کامل آن 

 قرار زیر است:

"در عروسی ھا یکتعداد دوستان عروس و داماد با یکمقدار زیاد آرد مخلوط با خاکستر 

باز مالقات کرده و مشغول بازی بزرگی می شوند تا یکدستھ تجھیز شده، در یک جلگۀ 

مجبور بھ فرار شود. پسی از آن صلح برقرار شده و آنھا در سرگرمی بزرگ یکجا می 

شوند. بعضی اوقات اگر دستۀ مغلوب غضبناک گردد، حوادث جدی بوجود میآید. چند سال 

قبیلھ قیسامور خودش)  پیش مِلک خان پسر میر با دختر نذری مینباشی (یک قطغن از

جوال آرد گندم و عین مقدار خاکستر تامین می شوند،  ٢١ازدواج می کند. ھر دستھ با 

کاس از میدان  ٢خود میر رھبری دستۀ خود را بھ عھده دارد: او مغلوب شده و حدود 

 وقت میر حوصلھ خود را از دست داده و بھ دستۀ خود فرمان می این تعقیب می شود؛ در

برگشتھ و با شمشیر ھای خود بدون کمترین تشویشی باالی جانب مقابل حملھ کنند،  دھد کھ

 صرفنظر ازانکھ آنھا برنده بودند. سرانجام یکتعداد ریش سفیدان مداخلھ کرده و مانع خون

 ریزی می شوند.

 

 فروش زنان
 

ھ مردان اینجا اگر از زن ھای خود خستھ شوند، آنھا را سودا می کنند. این موضوع ب

ھیچوجھ غیرمعمول نیست: اما مرد مکلف است پیشکش اول را با گذاشتن قیمت بھ خانوادۀ 
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را نپردازند، شوھر آزاد است تا زن خود  کھ خانوادۀ او قیمت آن زن نماید، در صورتی

را بھ ھر شخص دیگری بفروشد. بھ ھنگام مرگ یک مرد، زن ھای او ملکیت برادر 

با آنھا ازدواج کند یا آنھا را سودا نماید، البتھ مانند قبل، تواند  بعدی او می شود؛ او می

 پیشنھاد اولی بھ خانوادۀ آنھا صورت می گیرد. 

با یک عطار کابلی بنام جانداد کھ در مورد رواج فروش زن ھا صحبت کردم (بدون آنکھ 

ت. اعتبار زیادی بھ آن بدھم)، گفت، "من چیزی را می گویم کھ باالی خودم واقع شده اس

روز از خان آباد بر می گشتم؛ با فرا رسیدن تاریکی در جریان شب در ترناب  من یک

توقف کردم کھ سھ کاس از اینجا فاصلھ دارد. پس از تغذیھ اسپ و رفتن بھ خانھ، سھ مرد 

را دیدم کھ مصروف گفتگو اند؛ با پرسان موضوع بحث آنھا، برایم گفتھ شد کھ یکی از 

را بھ دیگری سودا کند، اما آنھا باالی شرایط آن توافق ندارند. آنھا می خواھد زن خود 

دراین وقت خدا بیردی مینگ (باشی و کالن قشالق) پیش من آمده و با من زمزمھ کرد کھ 

را بپردازم، او زن را خریداری می کند، زیرا او زن را دیده و  اگر من بتوانم نیم پول آن

روپیھ) آن زن را  ٣۵ه و (ھریک با پرداخت آن زن بسیار قشنگ است. من موافقھ کرد

آن شب ھمرای من بھ خانھ رفت. صبح بعد  روپیھ خریداری کردیم و زن در ٧٠در بدل 

خدا بیردی آمده و برایم گفت کھ شراکت در یک زن چیز بدی بوده و از من پرسید کھ 

ه و بعدا بھ چطور این موضوع را حل کنیم. من برایش گفتم کھ این زن یک ماه با من ماند

خانھ او برود. اما او با این معاملھ موافق نبود؛ زیرا اگر پسر یا دختری تولد شود، مناقشۀ 

رویپھ مفاد  ۵بھ میان خواھد آمد کھ متعلق بھ چھ کسی است. او گفت، خالصھ، یا تو برایم 

ق بھ دھی و این زن مال تو باشد یا من عین مفاد را باالی سھم تو داده و آن زن متعل می

کند و  من خواھد بود. من بھ گزینۀ دومی راضی شدم و این زن حاال با او زندگی می

 دانند". ھمگان می

اگر کسی دختری بھ سن ازدواج دارد، باید بھ میر اطالع دھد، او خواجۀ (اختۀ) ارشد خود 

جازه را می فرستد تا او را ببیند: اگر قشنگ باشد، او را با خود می برد؛ درغیر آن، او ا

 می دھد کھ می تواند بھ شخص دیگری ازدواج کند.
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 شیوۀ سالم دادن
 

ھر کسی کھ میر را در بیرون ببیند، از اسپ پیاده شده و برایش "سالم علیکم" گفتھ و می 

د حداقل چھار یا پنج بار در یکسال پیش او اکمان نواحی و مستخدمین دیگر بایگذرد. ح

ت: بھ مجرد ورود بھ دروازه ھر یک با صدای بلند می آمده و سالم بدھند. شیوه چنین اس

ھای خود خم شده و دست ھای میر را  گویند، "سالم علیکم"؛ بعدا پیشتر رفتھ، باالی زانو

در بین دست ھای خود گرفتھ و آنھا را بر پیشانی خود می گذارد یا می بوسد (من بطور 

تقصیر" (ببخشید)، بھ طرف واضح ندیدم کھ کدام یک درست است) و فریاد می کند، "

دھد کھ میر می خواھد در رابطھ بھ  دیوار برگشتھ، ایستاده شده و بھ ھر سوالی جواب می

صورت موافقت می تواند  حکومت او بپرسد. او پس از آن با دیگران یکجا می شود یا در

و  پیشکش ھا آورده شده (اسپ ھا، بردگان وغیره)ھدیده یا موارد،  این بیرون رود. در

 رود. برای تائید میر رژه می

 

 سرگرمی ازبیک ھا
 

ترین جشن در بین ازبیک  سالگی ختنھ می شود. این بزرگ ١٠یا  ٧یک طفل در سن 

ھاست؛ در چنین موارد، مصارف زیادی صورت گرفتھ و مھمانی ھای داده می شود کھ 

بق مفکورۀ ما) روز ادامھ می یابد. پُرخوری فوق العاده زیاد است، اما (مطا ٢٠یا  ١۵

ھمیشھ ھمچنان است: دو ازبیک بعضا یک گوسفند کامل را با یک مقدار مناسب برنج، 

آن خوردن تربوز، خربوزه یا میوه ھای دیگر  نان، روغن وغیره می خورند؛ پس از

معمول است: آنھا می گویند کھ اینھا ھیچ چیزی نبوده و فقط آب محسوب می شود. در 

، مسابقھ اسپ دوانی یکی از سرگرمی ھای دلخواه بوده و اسپ مواردی کھ من ذکر کردم

ھای برای این مقصد بصورت عام برای دو یا سھ ھفتھ آماده می شوند؛ آنھا این را نھ 

 ۴۵یا  ۴٠کاس ( ٢۵یا  ٢٠ برای مسابقۀ یک یا دو، بلکھ برای یک دوش منظم و دوامدار

ھا و اکثرا با عبور  داب ھا، دریاھا، مر رو میل) در امتداد مملکت، بعضا از طریق آب
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 (مانند بھترین مسیر آنھا ھموار از جلگھ ھای گسترده و مجلل ایشان نیاز دارند؛ یکی از

ھای مسابقاتی ما) و پوشیده با چمن سبز و قشنگ کھ غالبا دربرگیرندۀ فاصلھ کامل دوش 

تنھا مسابقھ  است. منظره ھای این مسابقات فوق العاده زنده و ھیجانی است، زیرا نھ

عدد می باشد، بلکھ دستۀ پشتیبانان کھ تعداد آنھا  ٢٠کنندگان کھ تعداد آنھا بصورت عام 

میل  ۴یا  ٣برسد، یکجا شروع کرده و آنھا را برای حد اقل  ۵٠٠و حتی  ١٠٠شاید بھ 

اولی ھمراھی می کنند. یک قاضی (داور) قبال فرستاده می شود و رقیبان بندرت تا روز 

کھ اھدا کننده یک  مند اند؛ در یک مورد، وقتی ی گردند. جایزه ھا واقعا ارزشبعد برم

مرد ثروتمند بود، قرار زیر بودند: جایزۀ اولی و بسیار کالسیک یک دوشیزۀ جوان کھ 

بصورت عام یک ھزاره یا چترالی بوده و ھر دو بھ خاطر جذابیت ایشان بسیار با ارزش 

یزۀ سومی، یک بچھ؛ جایزۀ چھارمی، یک اسپ؛ جایزۀ گوسفند؛ جا ۵٠اند؛ جایزۀ دومی، 

پنجم، یک شتر؛ جایزۀ ششم، یک گاو و جایزۀ ھفتم، یک تربوز است کھ برندۀ آن ریشخند 

 گردیده و از باقی مسابقات منع می شود.

مسابقھ دیگر و بسیار سرگرم کننده قرار زیر است: یک مرد یک بز را در باالی اسپ و 

سوار دیگر فورا  ٢٠یا  ١۵اده و یک دوش کامل را آغاز می کند؛ پیش روی خود قرار د

یک از آنھا کھ بتواند بز را گرفتھ و با آن بھ یک فاصلۀ  بھ دنبال او آغاز کرده و ھر

محفوظ از سایرین برسد، مستحق جایزه است. سرعتی کھ بعضا بز توسط بزکشان تغیر 

اکثرا در اثر کشمکش توتھ و پارچھ می می خورد بسیار خنده آور است؛ اما حیوان بیچاره 

 شود.

آتشی نیاز  -بازی سومی کھ بنام قباش یاد می شود کھ بھ مھارت اندکی در استعمال سالح

حقیقت با نگاه کردن بھ تفنگ ھای فتیلۀ اسفبار آنھا کھ با خود انتقال می دھند،  نداشتھ و در

(بخت و طالع) باشد. داخل  آن ھرگز چیزی بیشتر از شانس من شک دارم کھ پیروزی در

یک کدو را خالی نموده، با آرد پُر کرده و در باالی یک پایھ نصب می کنند کھ دو نیزه 

کھ می خواھند مھارت خود را بیازمایند، در یک صف ایستاده شده،  ارتفاع دارد. کسانی

ده بھ فاصلھ حدود چھار صد یارد و ھر یک بھ ترتیب اسپ خود را با سرعت کامل دوانی

کھ بخواھند فیر می کنند. اکثریت فیرھا در پائین آن بوده، سایرین پیش از آن؛  و ھر وقتی
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اما اوج دقت عبارت از برگشت با اسپ و فیر کردن بھنگام عبور از آن است. آرد پاشان 

شونده نشانۀ پیروزی بوده و برای فاتح این ورزش یکصد روپیھ و یک خلعت (لباس 

ی شود. جایزه بصورت عام توسط خود میر اھدا می شود (اگر شخصا افتخار) جایزه داده م

  این موارد حاضر باشد). در

گیری ماھرانھ در نظر نبوده و حتی وقتی از  تر کامال متیقین شدم کھ ھدف با آزمون دقیق

 خود ازبیک ھا پرسیدم، پذیرفتند کھ کامال تابع شانس است".

 

 پاتری باستانی
 

دلچسب تنھا حاصل کامل زحمات دکتور الرد در کندز نیست. او با آنھم، این جزئیات 

بطور تصادفی از دوست سابق من اتما دیوان بیگی وزیر رئیس کندز شنیده کھ او در 

اختیار خود دو بشقاب نقرۀ یا پاتری دارد کھ از خانوادۀ روسای مخلوع بدخشان گرفتھ کھ 

بزودی این دو گنجینھ را از خود ساختھ آنھا ادعای نسب الکساندر دارند. دوست بیچارۀ من 

دھندۀ صفوف پیروز بکوس  ھا نشان و با داشتن آنھا افتخار می کرد. یکی از این پاتری

دھندۀ قتل شیر توسط شاپور است.  یونانی و ظرافت کاری نفیسانھ است: پاتری دیگر نشان

ی دارد. من این سبک آثار در پرسپولیس بوده و نسبت بھ ھمرھان دیگرش ظرافت کمتر

با درنظرداشت شکل آنھا و محلی کھ یافت شده اند، ھیچ تردید و درنگی در نسبت دادن 

آنھا بھ عصر بکتریا ندارم. حکاکی ضمیمھ از تصویر برداشتھ شده توسط دوست من، 

 ایچ ایم بوده و نشاندھندۀ بسیار دقیق ھر دوی آنھاست. ١٣کپتان ایچ وید از قطعۀ 

 

 سکھ ھای باستانی
 
ن اجازۀ دکتور الرد را کمی قبل از فوت او برای ھدیۀ یکی از این پاتری ھا و بعضی م

آنجا می باشند. اثر دیگر در حال  سکھ ھای با ارزش بھ موزیم خانۀ ھند گرفتم کھ حاال در

عالی بوده، زیرا  حاضر در اختیار من است. در رابطھ بھ سکھ ھا نیز بخت الرد بسیار
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یافتھ است کھ کامال منحصر بھ فرد است. این دربرگیرندۀ یک  از عین بخش ھا یکی را

 تصویر در یک بشقاب بوده و من این فصل طویل خود را با جمالت خوشی بھ پایان می

رسانم کھ کاشف آن، گنجینۀ خود را توضیح کرده است: "مصلوب، کریلون شجاع؛ ما می 

! شاه بزرگ، ایوکراتیدس، با یک جنگیدیم، شما نبودید؛ من چنان ایوکراتایدس بدست آوردم

دانم)،  داند این شاید پشت تمام آنھای باشد کھ من می سر کاله دار در روی سکھ (خدا می

وقت با زن خود  این در جانب دیگر عین شاه با سیمای افسرده تر (بدون شک، چون در

 ودیس. چیزھمراه است)، دو نیم تنھ در یک جانب، کتیبۀ ایوکراتیدیس، پسر ھیلوکلیس و ال

ھای در مقالۀ پرینسیپ برای شما وجود دارد". بھ مجلۀ آن فرد و بھ مقالۀ مراجعھ شود کھ 

 در رابطھ بھ این نایاب ترین اثر بکتریائی فرستاده است.
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 در باره مناطق خود مختار –فصل پنجم 
 

 کافرھای سیاھپوش
 

آورم کھ در کابل بھ ارتباط  اتی روی میمن حاال کمی از موضوع منحرف شده و بھ معلوم

بعضی ممالک شمال ھندوکش جمع آوری کردم: با آنھم میل ندارم خواننده را بھ جزئیات 

مسایلی بکشانم کھ لتنانت وود گزارش داده است. من تالش می کنم روحیۀ حقیقی جغرافیای 

اھداف فوری مورد  نظر گیرم کھ رانیل تعریف نموده و نھ تنھا دربرگیرندۀ عمومی را در

نظر، بلکھ کاوش مستقیم در تمام جوانب است. من توجھ خود را بھ ھیچ گروه دیگری بغیر 

ھای سیاھپوش نھ انداختم کھ باشندگان مناطق کوھستانی افغانستان شمالی بوده و  از کافر

 رتاریخ و شرایط آنھا مورد دلچسبی فراوان قرار گرفتھ است. من در کابل تعداد زیاد کاف

ھم با زبان و شیوه ھای ھموطنان خود آشنا  ھای را دیدم کھ قبال دستگیر شده و ھنوز

ھا را دیده و بھ ھمین  ھستند. من ھمچنان اشخاص ھندو و مسلمانی را دیدم کھ مسکن کافر

علت فرصت صحبت با آنھا را داشتم کھ در بارۀ خودشان چھ فکر کرده و ھمچنان توسط 

گرفتھ می شوند. گزارش ھای قبلی الفنستون مرا مجبور می نظر  بیگانگان چگونھ در

سازد جزئیات زیاد مواد بدست آمده را تکرار نکنم، زیرا موئید بیانات اوست: لذا من بھ 

آنھا تماس نگرفتھ، ھدف من بھبود معلومات موجود و تصفیۀ (اگر ممکن باشد) بعضی 

  ابھاماتی است کھ ھنوز وجود دارد.

ملت خویش (طوریکھ مسلمانان می گویند)، خود را کافر می نامند کھ ھا در صحبت  کافر

حالیکھ معنای کافر دارد.  با این نام (البتھ) معنای ننگ آور دیگری را یکجا نمی سازند، در

نظر می گیرند، اما ھمسایگان مسلمان آنھا واژه را تعبیر  آنھا خود را اوالدۀ قوراشی در

ب قریش می دانند کھ یکی از نجیب ترین قبایل عرب است، نادرست نموده و آنھا را از نس

ولی در رابطھ بھ زبان مملکت آنھا عالوه می کنند کھ کافر گفتھ شود. یک کافر برایم 

اطمینان داد کھ قبیلۀ او تمام افرادی را کھ کاکل می گذارند و شراب می نوشند، برادر می 

ھای نزدیک جالل آباد پیام  یکی از کافر کھ برتانیھ داخل افغانستان شده، داند (از وقتی
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شادباشی بخاطر ورود برادران کافر مانند خودشان فرستاده است!). آنھا ھیچ آگاھی از 

ممالک اطراف شان مانند باجور و کنر در جنوب ندارند کھ محدودۀ دانش جغرافیائی ایشان 

گونھ عادت  لذا آنھا ھیچ است. آنھا ھیچ کتاب یا خواندن و نوشتن در بین مردم خود ندارند،

 ١۵نوشتاری ندارند. مملکت آنھا یکتعداد زمین ھای ھموار دارد کھ بعضی از آنھا حدود 

ھای آنھا قرار دارد: وایگل و کامدیش در  میل امتداد داشتھ و در باالی آنھا روستا ٢٠یا 

زمستان  باالی این فالت ھا قرار داشتھ و در شرق کامدیش مملکت مسلمانان قرار دارد.

 شود.  بسیار شدید است، اما انگور وافری در تابستان دارند کھ خوب پختھ می

سال دارد، بھترین توضیح  ١٨حرف ھای یک جوان کافر کھ حاال در کابل بوده و حدود 

عادات زیاد آنھاست. نام او بحیث یک کافر، دین بَر بوده و مسلمان ھا او را بھ فریدون 

ماه قبل بھ علت گم کردن راه بھ ھنگام عبور از روستای بومی  ١٨تبدیل کرده اند. او 

افتد. او یک جوان فوق العاده  وایگل بھ گیمیر (جھت بازدید اقاربش) بدست مسلمان ھا می

مقبول، بلند قامت، با ویژگی ھای منظم یونانی، چشم ھای آبی و چھرۀ زیبا بوده و حاال 

ق او را با عادات مملکت او دارم، بردۀ دوست محمد خان است. من یک تصویر دقی

سالھ کھ با او آمدند، دارای چھرۀ  ٩و  ٨طوریکھ او تشریح کرده است. دو پسر دیگر کافر 

ھای بلند و ویژگی  رنگ، چشم ھای فندقی و موی قھوۀ بودند. آنھا دارای رخسار سرخ

ی کافری ایشان ھم قشنگ و فوق العاده ذکی بودند. نام ھا ھای منظم کمتر بودند، اما ھنوز

این سھ  یک از ھای شان راجمل و بیاسپگلی بودند. ھیچ تیازیر و چوادر و نام ھای مادر

گونھ شباھتی با افغان ھا یا حتی کشمیری ھا نداشتند.  کافر یا دو دیگری کھ من دیدم ھیچ

 آنھا یک نژاد متمایز معلوم شده و حتی سطحی ترین بینندگان ھم می توانند آنھا را تشخیص

 دھند. 

 

 رسوم کافران
 

دین بر گفت کھ ھیچ رئیس کافر وجود ندارد، بغیر از مرد بزرگی کھ بنام سابانیناش یاد 

گونھ عملیات یکجا بھ مقابل ھمسایگان شان اجرا نمی کنند،  معلوم آنھا ھیچ می شود. قرار
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بل ھای شان صورت گیرد، آنرا تالفی می کنند: آنھا بھ مقا اما وقتی ھجومی بھ مرز

مسلمانان بسیار کینھ جو بوده و ھیچ رحمی بھ اسیران نمی کنند. آنھا دارای فعالیت و 

توانائی زیادی بوده و دشمنان شان ھم بھ این کیفیت ھای آنھا توافق دارند. مسلمانان بندرت 

ھا بحیث تاجران و فقیران بھ آنجا رفتھ  وارد مملکت آنھا بحیث مسافر می شوند، اما ھندو

طریق بھ بدخشان رفتھ  رفتاری مواجھ نمی شوند. من یک مسلمان را دیدم کھ از آن و با بد

ھا در کشتن حیوانات برای غذا ھیچ مراسمی ندارند:  و مورد اذیت قرار نگرفتھ است. کافر

آنھا گاوان و بزان را برای دوغان (موجود عالی) قربانی می کنند، بخصوص در یک 

یابد. آنھا مجسمھ ھا داشتھ  ده و برای ده روز ادامھ میجشن بزرگ کھ در آغاز اپریل بو

و مھادیو (خدای ھندوان) را بنام می شناسند؛ اما تمام آنھا گوشت گاو می خورند کھ یا 

باور ھندوئی خویش را از دست داده اند و یا ھرگز چیز مشترکی با آنھا ندارند. آنھا 

بلکھ جسد او را در یک صندوق انداختھ مردگان خود را نھ می سوزانند و نھ دفن می کنند، 

و با یک لباس خوب مزین می کنند کھ متشکل از پوست بز یا پشم ھای کاشغری است: 

بعدا آنرا بھ قلۀ یک کوه نزدیک روستا برده و جسد را در باالی زمین رھا می کنند، اما 

ن جدا از زنان ھرگز دفن نمی کنند. زنان کافر زمین را می کارند: بھ ھنگام خوردن، مردا

می نشینند. آنھا میز ندارند: ظرف دارای غذا در باالی یک سھ پایۀ گذاشتھ می شود کھ از 

را از خمچھ (شاخھ) ھا تیار  میلھ ھای آھن ساختھ شده و دین بر و ھمرھانش یک مودل آن

 پایھ ھا یا دراز چوکی ھای کھ پشت ندارند، بدور آن کردند. آنھا با نشستن در باالی چار

ھای  نشستھ و می خورند. آنھا بسیار عالقمند عسل، شراب و سرکھ اند، یعنی تمام آن چیز

کھ با وفرت دارند. آنھا ھیچ مرغ خانگی ندارند؛ ھیچ اسپی در مملکت شان یافت نمی 

شود: گندم و جو، غلھ جات آنھاست: جواری نیز وجود ندارد. آنھا بسیار عالقمند موسیقی 

قص (مانند غذا خوردن) نیز مردان از زنان جدا بوده و رقص مردان و رقص اند؛ اما در ر

با زنان فرق دارد. ھر دو نوع رقص برای من نمایش داده شد: مردان متشکل از سھ نفر 

زنند: زنان دست ھای خود را باالی شانھ ھای خود  با یک پا ایستاده شده و چرخ می

روند. آالت موسیقی آنھا یکنوع دوتار  یگذاشتھ، با ھر دو پا پرش نموده و در یک حلقھ م

 و یکنوع طبل است.
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 کافران شیوۀ زندگی
 

ھا اجتماعی است، زیرا آنھا غالبا در  مطابق گزارش دین بر، شیوه زندگی در بین کافر

خانھ ھای ھمدیگر یا در زیر درخت ھا جمع شده، ھمدیگر را در آغوش گرفتھ و مھمانی 

الھ ھای نقرۀ می نوشند، جوایزی کھ محصول غنایم جنگ ھای نوشیدنی دارند. آنھا از پی

ھای آنھاست. شراب کھ ھم سبک و ھم تیره است، برای سالیان دراز نگھ داری شده و با 

ھا بھ داخل یک ظرف بزرگ ِگلی (کھ گفتھ می شود  فشار دادن شربت انگور در زیر پا

رد و زن شراب نوشیده و ثمرۀ کار ھنری ظریفانھ است) ساختھ می شود. پیر و جوان و م

کنیز کافر کھ کمی پس از رسیدنش  -دھند. یک دختر شربت انگور را بھ اطفال شیرخور می

بھ کابل مادر شد، بھ ھنگام تولد طفلش شراب یا سرکھ تقاضا می کرد کھ برایش سرکھ 

چھارمغز پختھ را داخل آن انداختھ و نوشیده و از ھر نعمت دیگری  ۶یا  ۵داده شد: او 

 رفنظر کرد.ص

توان بصورت بھتر توسط طرح (سکیچ) توضیح کرد. یک جنگجوی  لباس این ملت را می

موفق با کشتن ھر مسلمان یک بند تنبان مزین با یک زنگ کوچک بھ آن عالوه می کند. 

دختر او امتیاز پوشیدن زیورات معین و پیچیده در موی خود را دارد کھ از صدف ھای 

 کس دیگری حق پوشیدن آنرا ندارد (در ه) ساختھ شده و ھیچبحری یا حلزونی (خرمھر

آن مجازات می شود). یک ھندو کھ در عروسی یک کافر حاضر بوده، برایم گفت  غیر

کھ غذای داماد از پشت سرش برایش داده شد، چون او ھنوز نتوانستھ بود یک مسلمان را 

تواند  ده ترین دشمنی ھا میآید: اما کشن بکشد. خصومت در بین آنھا بھ کثرت بوجود می

توسط یک جانب با بوسیدن نوک پستان سینۀ چپ جانب مقابل (بحیث نمونۀ نوشیدن شیر 

دوستی) پایان یابد. جانب مقابل تعارف خود را با بوسیدن سر عارض نشان میدھد کھ پس 

د، ھا اطفال خود را بھ مسلمانان نمی فروشن از آن تا زمان مرگ دوست ھم می شوند. کافر

با وجودیکھ یک مرد مجبور بعضی اوقات ممکن است خدمۀ خود یا طفل ھمسایھ را دزدیده 

 و بھ فروش برساند.
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من از مسن ترین کافر معلومات دھنده پرسیدم کھ آیا او با از دست دادن مملکت خود 

متاسف است؟ او بھ یکبارگی جواب داد کھ در آنجا عادات کافران بھتر است و در اینجا 

ت مسلمانان را ترجیح میدھد. با آنھم او بھ اسالم گرویده و گفت، در اینجا مذھب وجود عادا

دارد و در کشور او وجود ندارد. او یک واقعیت منحصر بھ فرد یکی از اقارب کافر خود 

را برایم گفت کھ شابود نام داشتھ، دستگیر شده، مال گردیده، بنام کوروش بھ ھند سفر کرده 

گوید کھ  ھا می بھ کافرستان برمی گردد، او مسایل زیادی را بھ کافر و پس از سھ سال

ھرگز نشنیده بودند. او پس از توقف کوتاھی می خواھد مملکت خود را ترک کند، اما 

برایش اجازه داده نمی شود. نام محالتی کھ دین بر بخاطر داشت، وایگل، گیمیر، چیمی، 

ریچگل، دیری، کاتر، کامدیش، دانگل پیندیش، کیگل، مینچگل، امیشدیش جموج، نیشایگرام 

شود کھ تمام باشندگان درۀ نور و دیگر دره ھای  ویلیگل و ساوندیش اند. با آنھم فکر می

کھ از  ھای تبدیل (مسلمان) شده ھستند، طوری ھندوکش در شمال کابل و جالل آباد کافر

 چھرۀ ظاھری و زبان شان معلوم است.

ھا و ھمچنان برای ھمسایگان ازبیک و افغان شان  رای ھندوھا در مجموع ب زبان کافر

غیر قابل فھم است. بعضی از آنھا نرم لبی بوده و بندرت می تواند توسط یک اروپائی 

دھندۀ یک وابستگی آشکار بھ  تلفظ شود. جمالت کوتاه کھ واژه ھا را دنبال می کند، نشان

ھا ھیچ مشخصۀ نوشتاری ندارند،  افرکھ ک زبان ھای خانوادۀ ھندو می باشد. از آنجائی

من بھ آنھا پوش انگلیسی داده ام. من در کوھستان کابل فرصت مالقات با یکتعداد مردمی 

ھا بوده و از نزدیکی بھ  را داشتم کھ بھ زبان پشۀ صحبت می کردند کھ مشابھ لھجۀ کافر

 ٨پشۀ در کھ در واژه ھا دیده می شود،  توان چنین فرض کرد و ھم طوری آنھا می

. غاین، ۵. الیسای، ۴. سودر، ٣. ایشکین، ٢. ایشپین، ١روستای زیر صحبت می شود: 

وادی نجراب  ٧. ملیکیر کھ ھمگان در بین یا نزدیک ٨. دورۀ پوتھ، و ٧. دورنامھ، ۶

 قرار دارد. افغان ھا پشۀ ھا را نوعی از تاجیک ھا می دانند.

خود داده اند. من این معلومات اضافی را از ھا از  من گزارشاتی را بیان کردم کھ کافر

یک مسلمانی اخذ کردم کھ چھار روستای کتر، گیمیر، دیوس و ساو را دیده کھ تمام آنھا 

در ماورای دھکدۀ مرزی کولمان قرار داشت، توسط نیمچھ مسلمانان مسکون بوده و در 
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اظبت توصیف می کند؛ ھا را یک نژاد شاد و بدون مو شمال جالل آباد قرار دارد. او کافر

او امیدوار است نباید بی ادب شمرده شود اگر گوید، ھرگز مردمی را ندیده کھ از نگاه 

ذکاوت، عادات و ظاھر ایشان و ھمچنان از نگاه مشرب خوشی و خانوادگی در بارۀ شراب 

ھ یمشابھت بیشتر با اروپائیان داشتھ باشد. آنھا ھمگی لباس ھای تنگ داشتھ، باالی چھار پا

ھای چرمی نشستھ و فوق العاده مھمان نواز اند. آنھا ھمیشھ شراب بھ بیگانھ تعارف می 

کنند؛ شراب غالبا در کوزه ھا گذاشتھ شده و مانند آب در محالت عامھ گذاشتھ می شود کھ 

گیری در ممانعت  ھرکس می تواند بنوشد. آنھا برای تامین ذخیرۀ آن قواعد بسیار سخت

ھا را در صورتی  از یک روز معین دارند. این شخص مملکت کافر از قطع انگور پیش

کھ یک محافظ کافر با خود داشتھ باشد، برای یک مسافر کامال باز توصیف کرد. آنھا 

تواند وحشیانھ باشد؛ او  ھیچگونھ عادت درنده خوئی ندارند، با آنھم بعضی عادات آنھا می

د، گفت کھ اگر یک کافر ده مرد قبیلھ را در پھلوی شیوۀ اعطای بخشندگی کھ قبال ذکر ش

تواند قھر دشمنان خود را با پائین انداختن کارد در پیش روی آنھا، لگد مال  بکشد، می

 کردن آن و زانو زدن تسکین نموده و فرو نشاند.

من برعالوۀ این دوست مسلمان خود یک ھندو در پشاور را دیدم کھ وارد آن بخش مملکت 

روز  ١١طرف چغھ سرای قرار دارد، جائیکھ او  میل در آن ٢۵ود ھا شده کھ حد کافر

اقامت کرده است. بعضی معلومات او کنجکاوانھ است. او توسط یک کافر حمایھ شده و با 

ھای  ھیچگونھ مشکالتی مواجھ نشده است؛ اما برایش اجازه داده نمی شود کھ در بین کافر

می کرد، یا باید کشتھ میشد و یا مجبور  دورتر سفر کند: اگر او برای چنین کاری تالش

بود کھ عروسی کرده و بطور دایم در بین ایشان زندگی کند. با آنھم او از غیرعملی بودن 

سفر متیقین نبوده تا جائیکھ او سفر کرده، بطور مھربانانھ برخورد شده و اجازۀ ورود بھ 

ا بحیث یک نژاد زیبای نفیس شان داده شده است. او رقص آنھا را دیده و آنھا ر خانھ ھای

 ھا بھ کاکل موی اجازه می کند. این کافر ھای کمانی و چھرۀ قشنگ توصیف می با ابرو

دھند کھ بطرف راست سرشان نمو کند؛ ھندو اعالم داشت کھ آنھا عقیدۀ خاص خویش را 

ریسمان  دارند، زیرا آنھا شیوا را می شناسند. آنھا برای دفاع خود کمان و نیزه دارند: آنھا

 ھای مانند نیلوفر کمان خود را با انگشتان خویش کش نموده و نیزه ھای آنھا دارای سر
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ھا و سایھ ھای فراوان است: سکھ ھای بیشمار  ھای پژمرده دارند. مملکت آنھا دارای گل

آن یافت شده و مشابھ آنھائی است کھ در باجور یافت شده و بعضی از آنھا کتیبھ ھای  در

ھا دختران  ند. این ھندوی ارزشمند اصرار داشت، این یک واقعیت است کھ کافریونانی دار

روپیھ یک قیمت خوب پنداشتھ می شود! بصورت دقیق  ٢٠خود را بھ مسلمانان فروختھ و 

ھیچ مشکلی در تامین بردگان کافر وجود ندارد؛ قیمت ھای بلندی کھ برای آنھا پرداخت 

کھ در نزدیکی ممالک مسلمانان قرار  ره (و کسانیشود، باعث تحریک این مردم بیچا می

 دارند) شده و داخل این ترافیک (انتقاالت) غیرطبیعی شوند.

 

 گزارش یک گبر
 

ھا شنیده ام، گزارش  اما گزارش یگانۀ کھ من در بین تمام بازدید کنندگان مملکت کافر

از طریق کندھار داخل مملکت آنھا شده است. او  ١٨٢٩فردی است کھ از کابل در حوالی 

پرست) و ابراھیمی (یا پیرو ابراھیم) از پارس معرفی  آمده، خود را یک گبر (یا آتش

ھا را بررسی نموده و توقع داشتھ کھ رد اسالف خود  کھ آمده تا مملکت کافر کرده، کسی

را پیدا کند. او بھنگام اقامت در کابل با ارمینیان ارتباط برقرار کرده و خود را شھریار 

امیده کھ یک نام موجود در بین پارسیان است. میزبان او تالش زیادی کرده تا مانع رفتن ن

رود،  فایده بوده است؛ او بھ جالل آباد و لغمان می او بھ چنین سفر خطرناکی شود، اما بی

ھا  جائیکھ اموال خود را گذاشتھ و بحیث یک درویش از طریق ناجیل وارد مملکت کافر

اه غایب می شود. در برگشت و پس از ترک کافرستان، بطور وحشیانھ شده و برای چند م

این  توسط ھزاره اطراف قبیلۀ علی پرست بھ قتل می رسد کھ مِلک ایشان (عثمان) بر

روپیھ را بحیث قیمت  ٢٠٠٠برخورد ھموطنان خود چنان خشمگین می شود کھ یک باج 

 ن کابل برای من گفتھ شد؛ اما ازخون او مطالبھ می کند. تمام این حقایق توسط ارمینیا

اینکھ این شھریار بیچاره یک پارسی بمبئی یا گبر پارس بوده، من نتوانستم کشف کنم، با 

کھ برایم نامۀ نشان داده شد کھ باور کنم مربوط پارس است، زیرا او یک "رقم"  وجودی

بین قبایل کافر  یا سندی از شاه پارس با خود داشتھ است. مرگ این آدم سیار پیروزمند در
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یک موضوع بسیار اسف انگیز است؛ اما امیدواری وجود دارد کھ شخص دیگری نمونھ 

ھا را در دره ھای تنگ بومی  ھم کافر ماجراجوئی این پیرو زرتشت را دنبال کرده و باز

ھا با نژاد ھای پارس باستان چھ شباھتی دارد،  دانم نژاد کافر ایشان مالقات کند. من نمی

ثنای شیوۀ گذاشتن مرده ھای بدون دفن در کوھھا: اما بطور دقیق عنعناتی بھ ارتباط بھ است

ھای اساسی آنھا  گبرھا یا آتش پرست ھا در سراسر افغانستان وجود دارد؛ یکی از شھر

بنام گردیز در زرمت (جنوب کابل) ھنوز وجود داشتھ و حتی در زمان بابر یک محل 

 دارای قوت قابل توجھ بوده است.

 

 اندخو یا میمنھ
 

با تغیر صحنۀ کاوش ھایم حاال بھ توضیح دولت ھای کوچک شمال ھندوکش می پردازم 

طرف بلخ قرار داشتھ و معلومات ما در مورد شان ناقص است. اینھا شامل  کھ در آن

میمنھ، اندخوی، شبرغان، سرپل و آقچھ است کھ تمام آنھا مصروف منازعات داخلی بوده 

یک مملکت ھموار واقع بوده، دارای  لی در تجارت برده می باشند. آنھا درو اجنت ھای فعا

ھای زیادی نزدیک شھر  آب فراوان یا کانال ھا و مقدار وافر علوفھ جات می باشند. باغ

زنبوری اند. میمنھ مھمترین آنھاست:  -ھا وجود دارد: خانھ ھا تماما دارای شکل خانۀ

وان بوده، مملکت او از میمنھ تا مرغاب وسعت  رئیس آن مضراب خان یک ازبیک قبیلۀ

داشتھ و با شیرمحمد خان ھزاره متصل است. میمنھ یک شھر باز یا بیشتر یک روستا 

 خانھ دارد؛ اما قوت رئیس او متشکل از "ایل ھا" یا نفوس کوچ ١۵٠٠است کھ حدود 

خاتون و محالت گردی اند بنام عمر، تنکیره، سورباغ، کافر خضرآباد، قسر، چچاکو، تخت 

بین  ھا در دیگری کھ بندرت میتوان یک روستا نامید. او ھمچنان دارای یکتعداد عرب

ھا قبل مسکون شده اند. او با تمام طرفداران  اتباع خود دارد کھ تعداد زیاد قبیلۀ آنھا از مدت

 ھزار اسپ و سھ توپ کوچک جمع آوری کند، اما ھرگز نمی ۶خود میتواند یک نیروی 

د قلمروی خود را با نیم آن ترک کند، زیرا با رئیس سرپل مشکل داشتھ و از او زیاد توان

سال عمر دارد: او  ۴٠کھ قدرت او کمتر است. مضراب خان حدود  می ترسد، باوجودی
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سال قبل جانشین برادر خود شده کھ او را زھر داده بود: یک شیوۀ معمول از بین  ۶حدود 

 رنوشتی کھ پدرش نیز مواجھ با آن بود.این ممالک و س بردن مردم در

 

 اندخو
 

اندخو یا اندخوی توسط شاه ولی خان ترک افشار اداره می شود کھ با سایر قبایل خود در 

اینجا مسکون شده اند: آنھا اول شیعھ بوده و حاال سنی شده اند. "ایل" ھای  زمان نادر در

اسپ مھیا نموده و رابطھ  ۵٠٠ھا بوده، او می تواند  رئیس در پھلوی نژاد خودش عرب

تر نسبت بھ میمنھ بوده و در باالی  خوبی با میمنھ دارد. اندخو دارای جمعیت ثابت بزرگ

اینجا  مسیر عمومی بھ بخارا قرار دارد، لیکن قحطی آب در این ناحیھ وجود دارد. در

ین است کھ گندم یک نبات سھ سالھ است. اندخو جائی است کھ مورکرافت بیچاره از ب

 رفت. 

 

 شبرغان
 

تواند  شبرغان مربوط یک رئیس ازبیک بنام رستم است کھ خصلت اعتدال دارد: او می

اسپ فراھم کند و رابطھ خوبی با میمنھ و کندز دارد. فکر می شود شبرغان  ۶٠٠یا  ۵٠٠

ھم  ھا (یونانی ھا) و ھنوز یک محل بسیار باستانی باشد، فرض می شود از زمان کافر

ن قلعھ در این بخش ھاست. ارگ آن از خشت و مسالھ ساختھ شده و توسط مستحکم تری

را برای مدت ھفت  ھای ِگلی احاطھ شده است. قلیچ علی بیگ رئیس مرحوم بلخ آن دیوار

سال بدون پیروزی محاصره کرد؛ اما باید دانست کھ این فقط در مقابل ازبیک ھا مستحکم 

 شود. آن از طریق جویباری از سرپل تامین میاست کھ توپخانۀ بسیار خرابی دارند. آب 
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 سرپل
 

ذولفقارشیر یک ازبیک مربوط قبیلۀ اچامولی سرپل را اداره کرده و بحیث یک مرد شجاع 

کھ فقط  شود. او رابطھ خرابی با کندز و میمنھ دارد؛ او با وجودی و مصمم شناختھ می

ده و در تمام جوانب مصروف اسپ دارد، در مقابل حمالت ھر دو رئیس مقاومت کر ١٠٠٠

گری است. دشمنی او با میمنھ بر سر دختر او، زن رئیس قبلی بوده کھ توسط  غارت

مضراب خان گرفتھ شده است. "ایل" ھای او در سنگچارک، پاوگین، گوردیوان و داغدرال 

د نمی باشند؛ اگر او بتواند تعداد ایشان را افزایش دھد کھ غیرمحتمل نیست، قدرت او نیروم

 خواھد شد. سرپل بھ اندازۀ میمنھ بزرگ است. 

 

 آقچھ
 

آقچھ تابع بلخ بوده و توسط یک پسر ایشان خواجھ حاکم آن شھر بزرگ اداره می شود: 

 مراد بیکاین اواخر حاکم بلخ بھ علت ترس بھ  اینجا متعاقبا خراج گزار بخارا است. در

نال ھای بلخ مستقر سازد؛ اما شاه کندز اجازه داده بود کھ خود را در باالی یکی از کا

ھزار نفری ارسال کرده و او را بیرون کرده است. نیم این نیرو از  ٨بخارا یک نیروی 

بلخ و باقیمانده از بخارا تامین شده است. رئیس کندز ھیچ مقاومتی در مقابل شاه نشان نداده 

 است.

 

 ھزاره جات
 

ت کوھستانی ھزاره ھا قرار دارد کھ در جنوب این نواحی و در بین کابل و ھرات مملک

بنام ھزاره جات یاد می شود. ابھامی در مورد مسکون شدن این نژاد در بین افغان ھا 

وجود دارد (باالخره ھزاره ھا از نژاد مغول و مجاور ازبیک ھا بوده، موقعیت آنھا در 

ر مھم در محل موجود بسیار غیرعادی نیست: زبان آنھا کھ پارسی است، یک ویژگی بسیا
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تاریخ آنھاست)؛ بدون امید روشن سازی، یاد داشت ھای خود در بارۀ آنھا را در مقابل 

 گذارم. خواننده می

 آید، نفوس آنھا بطور تخمین داده شده است: ھزاره ھا کھ در صفحات زیر می

 دایزنگی                                                            تعداد خانواده

 ٣٠٠٠بچھ غالم                                                           

 ۴٠٠٠ینغور                                                               

 ١۵٠٠تکانھ                                                                

 ٨۵٠٠                                                                  مجموعھ         

 ۴٠٠٠          سیپا                                                                      

 دایکندی       

 ۵٠٠٠دولت بیگ                                                        

 ٢۵٠٠                           روشن بیگ                            

 ١۵٠٠حیدر بیگ                                                         

 ١٠٠٠چاوش                                                              

 ۵٠٠برات                                                               

 ١٠۵٠٠                                                                وعھمجم         

 دایچوپان، یا زردالو نزدیک قره باغ

 ١٠٠٠بوبک                                                            

 ١٠٠٠بھبود                                                             

 ۵٠٠الدای                                                             

 ١٠٠٠چاردستھ                                                        

 ٣۵٠٠                                                               مجموعھ         

 ١۵٠٠                                  تاتار و حبش                                 

 ١٠٠٠                         دوفوالدی                                              

 ٧۵٠                          کالو                                                    
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 ٧۵٠                       ترکمن و پارسا، در عقب کوھھای پغمان             

 ۵٠٠٠                       شیخ علی غوربند، نیم سنی و نیم شیعھ               

 بختیاری، نزدیک غزنی                                       

 ٧۵٠عالوالدین                                                         

     ۵٠٠                                            اسالم                  

   ۵٠٠ایشکی                                                            

 ۵٠٠قیملوت                                                           

 ٢۵٠ شاخو                                                            

 ٢۵٠٠                                                           مجموعھ           

 جاغوری

 ۵٠٠٠بوبک                                                          

 ۴٠٠٠قلندر                                                           

 ٩٠٠٠                                                         مجموعھ           

 ٢۵٠٠مالستان                                                      

 ٢۵٠٠ھجورستان                                                  

        ١٠٠٠زاولی                                                        

 ۶٠٠٠                                                         مجموعھ           

 ١٢٠٠                      چکمک گیزان نزدیک کندھار                     

 ١٢٠٠پاروکھ                                                                     

 بھسود جنوب بامیان

 ٢٠٠٠کلسیتان                                                     

 ١٠٠٠سگپا و دولتپا                                              

 ٢٠٠٠درویش علی                                               

 ٢٠٠٠جنگلی                                                      

 ١۵٠٠ول حسن                                       ب           
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 ١٠٠٠بورجگی                                                   

 ١٠٠٠دیکان                                                       

 ١٠٠٠دھمرادگان                                                 

 ۶۶٩٠٠                                                       ھمجموع           

ھزاره ھای دایزنگی تقریبا مستقل اند و دایکندی در مجموع. آنھای کھ در قره باغ پائین 

آمده اند و در باالی جلگھ ھای آنطرف غزنی تابع کابل اند، بشمول ھزاره ھای جاغوری، 

بین بامیان و کندز واقع اند. تمام اینھا شیعھ  حبش دربھسود و فوالدی. ھزاره ھای تاتار و 

 اند، بھ استثنای ھزاره ھای زیر ھرات و نیم آنھای کھ در غوربند زندگی می کنند.

ھزاره ھا خود را اوالدۀ دو برادر توصیف می کنند، صادق قمر و صادق صاعقھ کھ 

خان  گ ھای چنگیزبین ایشان است. آنھا بطور خاصی در سالنمای جن صادق یک لقب در

خانواده توسط  ١٠٠٠خانواده در آن اشغال ھا و  ٣٠٠٠ذکر شده اند؛ گفتھ می شود کھ 

لنگ باقی گذاشتھ می شود. ھزاره ھا خود شان ادعای نسب از ترک ھای توغیانی  تیمور

دارند: با آنھم، بعضی از آنھای کھ در دایکندی زندگی دارند، خود را از نسل یک عرب 

نند؛ دیگران از قبطی، یک نژاد ھمسال با یھودان. گفتھ می شود کھ ھزاره قریش می دا

ھای فوالدی اجرستان نسبی از یک دختر افراسیاب دارند. ھزاره ھای شیخ علی مطابق 

 شان از زمان بربر کافر در آنجا مستقر شده اند. بھ گزارشات خود

لف آنھا اند، کسانیکھ قطع ھزاره ھا یک نژاد خوش منش اند؛ اما ھمھ ھمسایگان شان مخا

کنندۀ چوب و آورندۀ آب ایشان اند. تعداد زیاد آنھا بحیث برده بھ فروش می رسند؛ تردید 

اندکی وجود دارد کھ آنھا اطفال خود را در بدل لباس و مایحتاج بھ ازبیک ھا داد و ستد 

کھ بعضی  ھای حمالی در کابل توسط ھزاره ھا بھ پیش برده می شود می کنند. تمام کار

ھزار نیستند، در شھر  ١٠از آنھا برده و بعضی آزاد اند: در زمستان تعدادی کھ کم از 

پاکی برف و حمل آنھا مایحتاج زندگی خود را بدست می آورند.  مسکون شده و بواسطھ بام

آنھا خدمت گاران خوبی اند، اما سادگی ایشان در کوھھای بومی ایشان بزرگ است. یک 

ادی با ایشان بوده، برایم گفت کھ اگر او سر خود را برھنھ می کرد، آنھا سید کھ مدت زی

ھم ھمچنان می کردند. آنھا عالقمند موسیقی اند. روسای آنھا بنام میر یاد شده و در طرف 
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ھای درجھ دار بنام آغا نامیده می شوند:  ھای ترکستان بعضا بنام بیگ یاد می شود: زن

ا سھ لنگی بر سر خود می بندند، مانند یک کاله یا تاج. آنھا بدون چادری بوده و دو ی

گزارش مبنی بر دادن زن ھای ایشان برای مھمان شان در مورد این نژاد کامال نادرست 

دھد کھ این عمل در بین بعضی جاغوری ھا  است؛ لیکن کاوش ھای بدست آمده نشان می

ی ھای تاتاری خویش اند. کھ در حال از دست دادن سریع ویژگ وجود دارد، یعنی کسانی

تواند  تواند برای یک شب یا یک ھفتھ ازدواج کند یا می در تمام این قبیلھ یک بیگانھ می

زن خود را ترک کند یا با خود ببرد؛ لیکن این فقط مطابق بھ رسم شیعیان است. دارائی 

ۀ بنام مملکت ھزاره ھا گوسفندان است؛ آنھا از پشم آنھا گلیم ھای خوب و ھمچنان پارچ

"برک" می سازند. آنھا بھ استثنای قسمت ھای گرم مملکت چند باغ محدود دارند. آنھا 

ترین نژاد می بودند، اما در  بدون رئیس اند: اگر آنھا این مشکل را نمی داشتند، شاید قوی

توانند بھ سربازان  مورد حاال احتمال کمی وجود دارد، با وجودیکھ در زیر نظم می این

 بی تبدیل شوند. شجاع و خو
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 اوضاع مرکز کابل –فصل ششم 
 

 مملکت" -مالقات با "آقای
 

من توجھ خود از توضیح ممالک دور را برگردانده و بھ مصروفیت خود در کابل می 

 پردازم. ما در اوقات فراغت و فارغ شدن از بحث ھای سیاسی کھ با گذشت ھر روز پر

عاقب محاصرۀ ھرات توسط پارسیان، آشنایان جدیدی پیدا انرژی تر و دراز تر می شد، مت

بین آخری ھا دوست پشاور من، نایب محمد شریف  کرده و با قدیمی ھا دیدار کردیم. در

وجودیکھ یک قزلباش بوده و صرف نظر از خطراتی کھ متوجھ تمام قبیلۀ او بھ علت  با

را در محل خودمان مالقات تقرب پارسیان بود، وجود داشت؛ او نھ تنھا بطور منظم ما 

میل از کابل  ٨می کرد، بلکھ ما را بھ مھد مملکت خود در قرغھ دعوت کرد کھ حدود 

نومبر با کمال خوشی از شلوغی پایتخت فرار  ۶فاصلھ داشت. لتنانت لیچ و من بتاریخ 

خان، یک مالی افغان و دو یا سھ شخص دیگر  کرده، دعوت او را پذیرفتھ و نواب جبار

لعھ ھای ھمسایھ بھ مھمانی پیوستند. میزبان ما در روحیۀ عالی قرار داشتھ و سرگرمی از ق

ین تر ترین منطقھ و در تابستان سرد فوق العاده بود. او گفت کھ امالک او در زمستان گرم

کھ در بین آن و  منطقھ می باشد: نمای کھ از چارده و دھمزنگ در پیش رو و وادی ای

کھ درخت  ظیر بود؛ اگر ما در دیدار بھار اعتراض می کردیم، وقتیکابل قرار داشت، بی ن

ھا در شگوفھ می باشند، او ما را با این گفتھ دچار وسوسھ کرد کھ برگ ھای سپید سپیدار 

بارد،  در تابستان مانند شگوفھ می باشد؛ در زمستان، وقتی برف در باالی درخت ھا می

حقیقت، خانۀ او بصورت بسیار  می باشد. درکمتر از زیبائی شگوفۀ شفتالوی استالف ن

مناسب موقعیت داشتھ و یک چشم انداز جذاب را در پیش روی خود داشت کھ معکوس 

کھ آن منطقۀ مشھور پایان وادی می  نمای است کھ از مقبرۀ بابر دیده می شود، طوری

یش از ھای وسیع مالک کھ بگفتھ او در پیش روی مان قرار داشت، ب باشد. قیمت ھکتار

حالیکھ عین فاصلھ از ما و کابل داشت،  یک لک روپیھ می باشد؛ وادی زیبای پغمان در

عقب ما قرار داشت. میزبان ما صبحانۀ وافر کباب ھا را بنحو زیبائی آماده نموده بود  در
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ماندۀ صبح را در گوش دادن بھ مباحث و موضوعات مختلفی  کھ نھایت لذت برده و باقی

او یک سخنگوی ماھر است. او جزئیات بیماری ھای بی شمار خود و گذراندیم، زیرا 

را برای ما حکایت کرد، تا اینکھ عالج آنھا را در شراب  جستجوی تداوی غیرموفقانۀ آن

را درمان تمام بیماری ھای زمینی می دانست. مال با یکتعداد جمالت عربی  یافتھ و او آن

مقدس اعتراض کرد کھ در اثر آن، شریف فورا دراز قویا بھ مقابل تجویز چنین دوای غیر

پرسان کرد، اگر او توقع دارد کھ از چنین درمانی خود داری کند، چھ چیزی در قدرت 

خود دارد و یا چھ درمانی! او بعدا بھ تحسین محصوالت خاصی پرداخت کھ با برادرش 

گزارش مرگ  در سالیان قبل برداشتھ بودند. بعدا با افسوس فراوان گفت کھ او بخاطر

برادرش، چگونھ تمام بوتل ھای شراب بی مثالی را شکستانده است؛ خاطرۀ خوب آن 

شود کھ جرعۀ از آن نوشیده است، "زیرا دو گیالس  چطور توسط ھر کسی یاد آوری می

 آن برای خواب کافی بود!" 

وقتی نایب نظر مرا در مورد این موضوع پرسان کرد، برایش گفتم کھ، "درک ما از 

گونھ اثرات بد وجود نداشتھ باشد".  کھ در نوشیدن مقدار زیاد آن ھیچ راب خوب اینستش

قدر بنوشد تا مانند یک کندۀ درخت بزرگ  او گفت، "یک برنامۀ بد، زیرا یک مرد باید آن

و کتھ شود: نھ، نھ، شراب ما بھترین مزه دارد". کنجکاوی مال از این گفتگو زیاد شده و 

چیزی برای بھبود ھضم او نسخھ دھم کھ تمام مھمانان فورا شراب را از من تقاضا کرد، 

 برای او مفید دانستھ و دلچسب تر اینکھ باعث افزایش نشاط و خوشی ھم می شود. 

مال غیرت و فطرت خود را کنار گذاشتھ، گناھان مذھب خود را باالی ما انداختھ و روایات 

نکھ بصورت مطلوبی ما را در میدان شکست نوشی کرد تا ای زیادی در تحسین اعتدال و آب

داد. نان شب یا بھتر گفتھ شود نان چاشت حدود ساعت سھ پیش روی ما گسترده شده و با 

 -خوشحالی زیادی با دستۀ خویش بھ کابل برگشتیم. من نایب شریف را یک افغان آقای

ھ، گوسفندان، گاوان دانم. او بھ ویال یا خانۀ ییالقی خود در بھار و تابستان رفت مملکت می

داری خویش را می پرورد؛ یک روستای کوچک در امالک او توسط ھزاره ھا  و مرغ

مسکون بوده و او را در مسایل زراعتی اش کمک می کنند؛ چونھ را در زمین خود 

سوختانده و خانۀ خویش را ترمیم می کند؛ در یک قطعۀ بزرگ زمین خود درختان میوه 
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ترین بید شناختھ شده در  این باغ بزرگ وفرت حاصل می دھد. در دار نشانده کھ حاال بھ

مملکت وجود دارد کھ آنرا بنام "مجنون بید" نامیده و اکثرا در زیرآن با دوستان خود می 

 نشیند.

قرغھ مشاھده کردم کھ بھ گوسفندان اجازه داده می شود در باالی مزرعۀ جوان  من در

می دھند تا یخ بزند و بعدا رمھ در باالی برگ ھای آن گندم چرا نمایند. اوال بھ زمین آب 

حقیقت گفتھ می شود کھ در اثر این پروسھ  چرد، بدون اینکھ بھ نبات صدمھ بزنند؛ در می

تر در بھار می روید. باغستان ھا نیز آخرین آبیاری خود را می چشند کھ  بصورت قوی

ر اول نومبر تمام حوض ھا یخ می زیرا د –بنام "یخشیاب" یا آبیاری یخی نامیده می شود 

 بندد.

 

 مال خدا داد
 

کھ برای مدت کوتاھی  من بھنگام برگشت مالقاتی با یک آشنا داشتم بنام مال خدا داد، کسی

بخاطر عوائید خرمن از شھر غایب شده بود. او مرا با گزارش شیوۀ سرگرم ساخت کھ 

اذ کرده بود، یک افتخاری کھ بھ برای فرار از قبولی نمایندۀ سیاسی دوست محمد خان اتخ

علت توانائی ھای خاص او برایش داده شده بود. معلوم میشد کھ پس از آخرین جنگ با 

سیکھ ھا (خوشحال سنگھ)، یکی از افسران ایشان بھ امیر پشنھاد می کند کھ یک مرد عالی 

ا داد خوش مقام و با دانش بھ پشاور ارسال شده و در بین ایشان حل اختالفات نماید؛ خد

بخت ترین کسی است کھ انتخاب می شود، اما او در خدمت دوست محمد خان نبوده و ھیچ 

دانستھ است. این نجوا بھ گوش او رسیده، او را بھ باالحصار  چیزی در بارۀ او نمی

خواستھ و دوستی کھ در نزدیک او نشستھ، بھ افغانی برایش می گوید کھ "آنھا یک کجاوه 

شود. دوست  ده اند"، بدین معنی کھ او برای یک مسافرت فرستاده میبرای او مھیا کر

محمد خان تا اندازۀ زیادی در بارۀ آن صحبت می کند کھ چھ باید انجام شود؛ سرانجام بھ 

مال نگریستھ و بدون اینکھ اشارۀ در بارۀ نمایندگی او کند، می گوید کھ یک شخص مناسب 

پرسد، "شما طرف من دیدید، می توانم بگویم من چھ  باید فرستاده شود. مال با احتیاط می
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فکر می کنم؟"، "دقیقا". خدا داد گفت، "خوب، بعدا شما یک نامھ می گیرید و برای آن یک 

جواب یک نامھ باید نامھ باشد: در پھلوی آن،  -ایلچی را برای فرستادن پیشنھاد می کنید، 

ی او با ترس خواھند دید". یکتعداد اگر ھر کسی بھ پشاور فرستاده می شود، مردم باال

درباریان بصورت بلند این گفتگو ھا را مردود دانستھ و اعالن می کنند کھ آنھا در بی 

خبری نگھ داشتھ شده اند. خدا داد می پرسد، "چند ظرف آب در فوارۀ پیش روی شما 

 د، "اما من میوجود دارد"؟ درباریان تماما اعالن می کنند کھ آنھا نمی دانند. مال می گوی

دھد، "سرورم، دقیقا  دانم". امیر از او خواھش می کند کھ تعداد آن را بگوید. او جواب می

مربوط بھ اندازۀ ظرفی است کھ برای اندازه گیری بکار می رود". این اشارۀ غیرمستقیم 

بھ نیاز فھم در ھمکاران باعث خوشی امیر شده و آنھا را بر می انگیزد. گفتگو قطع شده 

 و اعزام نماینده بھ قرارگاه سیکھ ھا تا وقت نامحدود بھ تعویق میافتد. 

 مراد بیکفقط چند ماه بعد است کھ او از این معما بیدار شده و مال را بحیث ایلچی بھ نزد 

کندز نامزد می کند. او گفت، "بھ طالع من نگاه کن"، و با جذبۀ زیاد داستان را چنین گفت: 

مرا نزد یک ھندو بفرستند و حاال نزد یک دزد؛ با آنھم برای انجام  "اول آنھا می خواستند

ھا  آن، مرا با اعتبارنامۀ درجھ عالی، شھرت زیاد، محل، ثروت و خدا میداند چھ چیز

ھای از این بسازم، لذا من یکبار دیگر  توانم چیز معرفی کردند. خوب، فکر کردم، من می

. من برایش اظھار کردم، اگر چنین القاب و درجھ بھ باالحصار رفتم تا با امیر صحبت کنم

و نشان ھا برای من تعین شده اند، بھتر است من با خدمھ ھا، ھمرھان و لباس فاخر مناسب 

برای چنین یک مرد بزرگ تامین شوم: زیرا خود من ھیچ چیزی ندارم و اگر من بدون 

ین آنچھ من بودم و آنچھ آنھا بروم، مرد عاقل کندز بزودی تضادی را خواھد فھمید در ب

 برایم گفتھ شده کھ باشم. من یک دغلباز پنداشتھ شده و کار ما بد خواھد شد". 

قرار معلوم دوست محمد ھیچ جوابی برای خدا داد دانشمند ندارد؛ لذا یک نفر بنام قمبرعلی 

خان را بھ عوض او می فرستد کھ یک قزلباش شیعھ است، اما در دربار کندز با پستی و 

فرومایگی معاملھ می شود. من مالی دوست خود را ھشدار دادم کھ زیاد مطمئین نباشد: 

بار است؛ من پیشگوئی کردم کھ با وجود تمام  دوبار فرار کرده ای، اما تقرر سومی مرگ

این داستان دراز دیده  داند. از ھم خود را نمایندۀ مملکت خود در بیرون می ذکاوت ھنوز
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دن یک سفیر کھ چنان در اروپا بھ دنبال آنند، عین جذبھ را در آسیا شود کھ افتخار بو می

ندارد. طوریکھ گفتھ شد، اگر قرار باشد نماینده ھای ھوشیاری بھ بیرون فرستاده شوند تا 

برای مملکت شان دروغ بگویند، ما باید بھ فروتنی و شکست ناپذیری مال در عشق و 

اینجا کمترین ارزشی برای درجھ و ھنوز  رکھ د صداقت کف بزنیم؛ لیکن حقیقت اینست

ھم پائین تر برای افتخار وعزت وجود دارد. با آنھم یک سفیر تقریبا ھمیشھ متوقع معاملۀ 

 بین افغان ھا بھ این ارتباط وجود دارد. خوب است و یک ضرب المثلی در

 

 مالقات با میرزا 
 

ھ فوق العاده لذت برده ایم، از میرزای دوست محمد خان با شنیدن اینکھ ما از بازدید قرغ

ما دعوت کرد تا روزی مھمان قلعۀ او باشیم کھ بنام ننوشی یاد شده، حدود سھ میل از کابل 

و بھ طرف شمالغرب آن در حاشیۀ "چمن" وزیرآباد قرار دارد. این منظره از تمام نگاه 

قلعھ بقایای  ھا کھ در ویالی شریف دوست خوب مان دیده بودیم، تفاوت داشت. در باالی

یک باغی وجود دارد کھ توسط بیگم یا ملکۀ جھانگیر ساختھ شده، یک منظرۀ ستودنی در 

ترین منظره در آن حوالی باشد. از  باالی جھیل و مناطق اطراف آن داشتھ و شاید زیبا

این باغ است، چشم بیکبارگی بر جلگھ ھای چارده و وزیرآباد  یک برآمدگی کھ بلند تر از

ارد کھ افغان ھا آنھا را گلستان و بوستان می نامند. یک موقعیت با شکوه تر و حاکمیت د

آن نمی توان برای سکونت تصور کرد. انتخاب آن برای بیگم افتخار و عزت  دلربا تر از

بوده، اما نام او در تاریخ گم شده است. از مقبرۀ بابر تا این باغ یک تفریح مطلوب سواری 

خت است، کسانیکھ معتاد اند اوال یکی و بعدا دیگری را دیده، در در دنیای اشرافیت پایت

ھر دو شراب نوشیده و از طریق "چمن" بھ کابل برگردد. روز ما با میرزا با خوشحالی 

سریعی سپری شد. ما با خود حافظ جی، پسر میر تعیز، امام تیردی یک مرد ھشیار و چند 

می زیادی جریان داشت. وقتی ما در کلکین اینجا گفتگوی عمو افغان دیگر را داشتیم؛ در

ھا پنھان می گردید؛  ھا نشستھ و بھ منظرۀ گسترده نگاه کردیم کھ آفتاب ھر لحظھ توسط ابر

سایۀ آنھا در سراسر کوھھای دور حرکت می کرد، دوستان ما تکرارا فریاد می کردند، 
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ن اروپائی افتخار "چھ سلطنت! و چھ عظمتی در طبیعت!" یک اشتیاقی کھ برای گردشگرا

مورد از من در بارۀ دانش و باور  این را فراموش نکنم کھ در و عزت بود. من تذکر این

را بنام "قافیھ" نامیده و معلوم می شود  من در بارۀ یک علمی پرسیده شد کھ افغان ھا آن

ا ھ ھا، بینی و ویژگی کھ چیزی در بین جمجمھ شناسی و قیافھ شناسی باشد: نھ تنھا ابرو

بصورت عام، بلکھ بعوض برامدگی ھای جمجمھ حتی ریش تشکیل دھندۀ عالیم تفریق 

یک مرد دارای قد بلند  -بوده و نتیجۀ تجارب در بدیھیات مختصر و مفید ثبت شده است: 

و ریش دراز احمق است. یک مرد دارای ریش برآمده از گلو ساده است. یک پیشانی باز 

بیتی ھای مختلف انکشاف داده شده  ن دانش بیشتر در دونشانۀ ثروت و فراوانی است. ای

 کھ بعضی از کنجکاو ترین آنھا قرار زیر است:

آنکھ چشم ھای سرخ دارد، ھمیشۀ آمادۀ جنگ است: آنکھ لب ھای ضخیم دارد یک جنگجو 

 است.

ھای دراز دارد: ترس نھ تشویق از آنکھ کمر ضخیم  امید سخاوت از کسی است کھ بازو

 دارد. 

کار اند: ھمچنان است کسانی کھ چشم ھای فرو رفتھ و بینی  دان کوتاه قد غالبا فریبمر

 ھای نازک دارند.

کھ گیسوان درشت دارند، طور  کھ موھای نرم دارند، خوش مشرب اند: اما آنھائی آنھائی

 دیگری اند.

 سوراخ ھای کالن بینی اثبات یک ظالم است: دندان ھای کالن نشانۀ عقل کم.

 ی کالن امیدوار زندگی دراز است: بجلک پای الغر نشانۀ فعالیت در مسابقھ.گوش ھا

مردی کھ کمان پای او بزرگ باشد، دور رفتھ نمی تواند: اما کف پای ھموار خستھ نمی 

 شود. 

ھای روی، بلکھ تقریبا تمام اعضای بدن را بررسی کردیم، من باید دانش  لذا نھ تنھا ویژگی

یک از خوانندگان من ھر یک از اعراض  ھ و باور کنم کھ ھیچ"قیافھ" را کنار گذاشت

 غیرمطلوب را برای خود قابل تطبیق نیابند.
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 خالصۀ ازدواج
 

نچندان دور از محل اقامت ما در باالحصار شخصی بنام سید محسن زندگی می کرد، یک 

ان داستان مقدار نفوذ در بین ھزاره ھا کھ غالبا بھ دیدن ما آمده و برایم مرد دارای یک

غیرمتوقع عروسی یک شاھدخت  ھای عجیبی در بارۀ این مردم ساده می گفت کھ افتخار

کابل نصیب او شده بود. دوست محمد پس از متحد شدن با خانوادۀ  و خسربره شدن با امیر

بھ یکی از نخبگان خود را خواھد کھ خواھر زن خود  شھزاده ابلس و ترس کمتر می

ی گیرد کھ این بانو با یک مرد مقدس یکجا شود: او سید را بھ ازدواج کرده و تصمیم م

 حرم خود می خواھد، جائیکھ قاضی را بدون اطالع قبلی جوانب احضار نموده و می

خواھد آنھا را پیوند دھد. سید اوال رد نموده و اعالن می کند کھ این افتخار برای او بسیار 

اطمینان اینکھ "طالع و بخت او بوده!" رفع بزرگ است. اما این اعتراض او توسط امیر با 

کند کھ "من یک مرد غریب ھستم و نمی توانم  می شود. داماد غیرداوطلب اصرار می

دھد، "پروا نداره، پروا نداره!  لباس یک شاھدخت را تامین کنم!" دوست محمد جواب می

عالن می کند کھ او من آنرا برایت می دھم"؛ و آنھا را ازدواج می کند. حاال سید با درد ا

آقای خانۀ خود نیست. دو دختر برده از مملکت ھزاره در این شاخۀ شاھی شرکت می کند؛ 

مرد بیچاره اعالم می کند کھ خود او بیشتر از یک خدمۀ باالئی نیست. چنین ازدواج ھا 

ھا و سایر وزرای مذھبی وقتی با زنان دارای خون  این مملکت عام است، زیرا سید در

شریک می شوند، در مقایسھ با اشخاص دیگر صدمات کمتر سیاسی می رسانند. در شاھی 

تمام حوادث ھیچ گونھ کرامت شاھوار زیادی در مصروفیت ھای سید محسن و زن نامدار 

او وجود ندارد، با دیدن اینکھ آنھا بھترین ژالۀ را کھ در کابل تیار می کردند و من مزۀ 

 ھ بودند.آنرا چشیدم، از گیالس ترش ساخت
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 ثروت یا اثبات توانائی
 

فا بیگم ملکۀ مشھور شاه شجاع ذکر گردید کھ در وخان نام  یکروز ھنگام صحبت با جبار

این نزدیکی فوت نموده و مالحظۀ صورت گرفت کھ او یک زن بسیار ھوشیار بوده و 

ترین اثبات مقدار زیاد پول باقی گذاشتھ است. نواب با تاکید غمگینانھ گفت، "این واضح 

وقت تالش  توانائی او است". من تشویش دارم این معیاری باشد کھ بانوان دنیای غرب ھیچ

آنرا نخواھند کرد. با آنھم نواب و برادرش (حاکم) بھ مدیریت اقتصادی بانوان خویش 

ھای عیسویان، یھودان یا مسلمانان است، بخاطر ندادن  اعتبار دارند. نواب کھ بخشندۀ خطا

این مملکت بنام  ھ زنان خویش مورد مالمتی  قرار دارند کھ بطور شوخی درپولی ب

سفیدی" یاد می شود، یعنی محصوالت آرایشی زنان کھ خود را با آن آرایش می  -"سرخی

 کنند.

 

 زنان کابل
 

من نباید کمی در باالی چنان یک بخش مھم نفوس کابل یعنی زنان گذر نکنم. قیافھ ھای 

ھ ھنگام قدم زدن در بیرون آدم را سودائی می سازد؛ اما اگر تمام آنچھ مانند آنھا ب -شبح

در مورد ایشان گزارش داده اند صحیح باشد، آنھا در داخل خانھ اصالحات فراوانی برای 

تمام چنین نمایشات غم انگیز در محضرعام می کنند. آنھا در موسم زمستان بدور "صندلی" 

حاف و حرارت ذغال در زیرآن) می نشینند، داستان (یکنوع میز پست مربع پوشیده با ل

می گویند و شادی می کنند. آنھا یک گفتاری دارند کھ شادی کابل در زمستان شامل ھمگان 

کھ  است. زنان افغان ھا دارای نفوذ قابل توجھ اند، حد اقل: دوست محمد خان ھنگامی

اھر خود می فرستد کھ او ھم بسیار مشتاق برخورد برادرانش در کندھار بوده، نامۀ بھ خو

در آنجا بوده و از او درخواست می کند کھ آنھا را در یک مسیر مناسب و درست نگھ 

دارد؛ بدین معنی کھ حتی در مسایل مھم دولتی قضاوت و نظر ایشان مدنظر می باشد. با 

ست آنھم بھ ھنگام اقامت ما در کابل واقعۀ رخ داد، با اثبات اینکھ یکی از خواھران دو
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خان بارکزی کھ ھمسر او بود، در شب و بھ ھنگام  محمد نمونۀ تقوا نبوده است. سدو

شود. قاتل گرفتار شده و بطور وحشتناکی اعتراف می  برگشت بھ خانھ مورد فیر واقع می

کند کھ خواھر رئیس برایش رشوه داده تا آن کار را اجرا کند. شاھدخت بھ خانۀ یکی از 

و بدون شرم و حیا عمل خود را توجیھ می کند، براین بنیاد کھ  اقارب خود فرار می کند

او برای مدت طوالنی توسط شوھر خود بطور وحشیانھ مورد سوئ استفاده قرار گرفتھ 

است. در صداقت این موضوع تردیدی وجود ندارد، زیرا آن شخص در فساد و بد اخالقی 

یک مجازات غیرانسانی را  شھرت بسزائی داشت: با آنھم ھیچ چیزی نمی تواند چنان

توجیھ کند. مرد زخمی یک روز زنده ماند و قاتل او چند ساعت پس از او با قطع شدن بھ 

دو نیم بھ ابدیت پیوست، یک توتۀ او در دروازۀ باالحصار بھ چوبۀ دار آویختھ شد و نیمۀ 

وی دیگرش در بازار بزرگ. جالد ھم یک قصاب بود. اما خانم کھ جرم او حد اقل مسا

بود، بدون مجازات رھا گردید؛ زیرا مسلمانان فقط می توانند خون کسی را بریزانند کھ 

 خون او را ریختانده است. 

این ممالک زنانی وجود دارد کھ برجستگی خود را با عشق زناشوئی متمایز  با آنھم در

رئیس  توانم بھ خاموشی از کنار آن بگذرم، آگا بانوی یزدان بخش (یک ساختھ و من نمی

خاطر شوھرش بحیث گروگان گرفتھ بود. جدائی ھ ھزاره) کھ دوست محمد خان او را ب

آور است؛ اما بخصوص برای شوھر کھ عادت کرده بود در تمام مشکالت  برای ھر دو درد

خویش با مشورۀ زن خود رھنمائی گردد؛ او بطور مخفی قاصدی نزدش می فرستد و از 

کار را با تغییر لباس مردانھ انجام داده و  فرار کند. او ایناو می خواھد کھ بطور مخفیانھ 

خود را از کلکین محبس خود می اندازد. بعدا بر یک اسپ سوار شده و بھ مملکت بھسود 

در بین کابل و بامیان فرار می کند، اما توسط دو افسر امیر تعقیب می شود کھ با یکتعداد 

رسند؛ ھمرھانش کشتھ می شوند، اما خود او  میدشمنان شوھر او ھمراه شده بودند. بھ او 

ھا بھ تعقیب  فرار کرده و بھ اولین قلعھ در مملکت خودش می رسد، او از باالی دیوار

زند، "این جا سرزمین یزدان بخش است!" شوھر این بانوی  کنندگانش مغرورانھ فریاد می

حاجی خان کاکر  کھ آقای میسن می گوید، بطور وحشیانھ توسط نجیب پس از آن طوری

شود. او را ساده مشربی اش خراب می سازد، طوریکھ تعداد زیاد  بھ دار آویختھ می
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ھموطنانش را خراب کرده است؛ زندگی او پس از برخورد افغان ھا از طریق یک کمپاین 

 خطرناک با فرومایگی گرفتھ می شود.

 

 موسم زمستان
 

مبر یخ می بندد و برف در کوھھا می من قبال گفتم کھ آب خیلی وقت یعنی در اوایل نو

اینکھ ما را بتدریج و انچ در انچ فرا گرفت، سرانجام  دسمبر پس از ١١بارد؛ اما بتاریخ 

تر شده  ھای تیره و تاریک، آفتاب را پنھان کرد. سردی شدید زمین شھر را پوشانید و ابر

رھان ھندوستانی ما و تمام مردم با پوستین ھای گوسفندی ملبس شدند. این وضع برای ھم

مشکل جدی بوده و دو نفر آنھا قربانی حماقت پایداری در عادت ھندی و پختن غذای شان 

در بیرون خانھ در مقابلھ با سخت گیری اقلیم شدند. آنھا از نمونیا (التھاب ریھ) مردند، 

 .یک مریضی بسیار واگیر در کابل کھ بدون تداوی بسیار فعال تعداد کمی بھبود می یابد

 

 بازرگانان لوھانی
 

با فرا رسیدن برف، آخرین کاروان بازرگانان بخارا نیز رسید کھ اساسا متشکل از لوھانی 

ھا بودند. یکدستۀ این مردان برای مالقات من آمدند و پس از اظھار تمام اخبار آن بخش 

خود را بی  ھا، از من تقاضا کردند تا از نفوذ خویش بخاطر ایشان استفاده نمایم، زیرا آنھا

مالحظھ در مشکالت جدی درگیر کرده اند. معلوم شد کھ آنھا پس از عبور بامیان از مسیر 

مشروع دورشده (اگر من بتوانم آنرا چنین بنامم) و بیکبارگی بھ غزنی می روند کھ مستقیما 

تواند مالیات خود  در باالی مسیر خانھ ھای ایشان قرار دارد. اما یک حکومت غریب نمی

از دست بدھد؛ آنھا در آن شھر توسط پسر امیر محبوس شده و تمام اموال ایشان ضبط را 

رسد.  ھزار طالی بخارا می ۴ھزار مسکوک طالی قدیمی و  ۶می شود کھ مقدار آن بھ 

مورد یک درصد است، اما تمام آن ضبظ شده بود؛ دوست محمد در  این حق حکومت در

تانوی ھا و روس ھا نقل کرده بود کھ در چنین موارد کار، از رواج بر دفاع برای انجام این
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تمام اموال قاچاق را تصرف می کنند. اما این مناقشھ بھ ھیچ صورت مورد قناعت 

کھ من تمام نفوذ شخصی خود را بخاطر ایشان  بازرگانان بیچاره نبوده است؛ با وجودی

ھ آنھا توانستند یک بکار بردم، اما فقط پس از تعویق طوالنی و دل آزاری زیاد بود ک

چھارم پول خود را بدست آورده و فرمان ھای باالی گمرک با پرداخت در سال آینده برای 

یک بخش دیگر کھ تشویش دارم، ھرگز بدست نیاورند. زیرا مقدار پول نقدی کھ حاکم با 

خود داشت، توسط خزانھ دار او دزدیده شده و مطابق دفاعیھ، پرداخت او عقب مانده است. 

ا آنھم دوست محمد با این روحیۀ ابتکاری رغبت نشان نداده؛ خزانھ دار را توقیف نموده ب

و نزدیک بود بھ قتل برساند کھ نواب ھمیشھ فعال در مورد رحمت و بخشندگی می خواھد 

کھ بخشوده شود؛ زیرا می گوید کھ چنین یک مرد خراب ھرگز نباید مورد اعتماد قرار 

باالی کسی است کھ او را مقرر کرده است. این دالیل اثرات گیرد و بخش اعظم مالمتی 

 خود را داشتھ و او با یک چوبکاری محکم رھا می شود.

 

 استبداد شاه بخارا
 

لوھانی ھا گفتند کھ شاه بخارا نیز بیشتر ظالم و لجباز شده: او وزیر خود قوش بیگی را 

دگان خود صرفنظر کرده است، ھا برای سوختاندن مر عزل کرده و از اجازه دادن بھ ھندو

زیرا در مورد پرسش عقیدۀ ایشان گفتھ اند کھ آنھا "ابراھیمی" یا پیروان ابراھیم می باشند. 

او ھمچنان بدون ارایۀ کدام دلیلی فرمان داده کھ از تمام مسلمانان معاملھ کننده با شرکای 

تر نانوا و یک ھندو ھندو دوچند مالیھ گرفتھ شود. او با کشف یک دسیسھ در بین یک دخ

فرمان داده کھ ھر دو جانب در تنور نانپزی انداختھ شوند، با وجودیکھ در بین اتباع خودش 

بدترین نمونھ ھای رعیت خود را دارد. با آنھم باید شک کرد کھ آیا او در مجموع در حالت 

ز از ابراز عادی است یا نھ. اقدامات جابرانۀ او چنان بیباکانھ و گوناگون است کھ من ھرگ

تشکر بخاطر عبور پیروزمندانھ از طریق سلطنت او خود داری نکردم. چنین معلوم می 

شود کھ او در جاسوسی نیز نسبت بھ چینائی ھا غلبھ دارد. من از این مردان گزارش سیاه 

خانھ" یاد می شود؛ کنھ نام یک  -چال ھای نفرت انگیزی در بخارا را شنیدم کھ بنام "کنھ
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اینجا در بدن انسان ھای  کھ خود را در بدن سگ و گوسفند می چسباند و در خزندۀ است

این سیاه چال ھا ھمچنان گژدم  آن چاه ھا انداختھ می شوند. در بختی رشد می کند کھ در بد

ھا، کیک ھا و انواع حشرات موذی وجود دارند؛ برای تغذیۀ آنھا اگر موجودات انسانی 

انات انداختھ می شود: حتی بوی آن بھ تنھائی فوق العاده ھا و امعای حیو کمبود کند، بز

سمی و خطرناک است. یک روز کافی است تا ھر مجرمی کھ در این کمینگاه ھای 

وحشتناک انداختھ شود، از بین برود و یک توقیف چند ساعتھ چنان عالیمی بجا می گذارد 

لھا در زیر ارگی است کھ کھ ھرگز در زندگی بعدی درمان نمی یابد. موقعیت این سیاه چا

 شاه درآن سکونت دارد.

 

 آشنای الفنستون
 

یکی از بازرگانان بخارا بنام مال نجیب، یکی از دوستان سابق الفنستون بود کھ از طریق 

نفوذ آن یک تقاعدی توسط حکومت ما برایش اعطا می گردد. من گفتگوھای زیادی با 

عداد ھا و تقوا ھای حامی خود خستھ نمی نمائی است کھ ھرگز در بزرگ نجیب داشتم، کسی

شود و یا در ارایۀ تحسین آنچھ کھ او "بزرگی ملت انگلیس" می نامد. قرار معلوم وقتی 

تقاعد او بار اول اعطا می شود، او بھ الفنستون می نویسد تا بداند کھ، "کدام نوع معلومات 

ی نویسد، "او می خواھد سیاسی در بدل آن از او توقع می شود". الفنستون در جوابش م

گھگاھی از او در بارۀ وضع چشم ھایش بشنود و ھم امیدوار است عینک ھای کھ او 

 برایش داده، بتواند با آنھا بھتر ببیند". 

بی تفاوتی در مقابل حوادث روزمره و چشم پوشی ھای بیشتر آنچھ در سراسر آسیا رخ 

ات سیاسی درنظر گرفتھ شده میدھد، بحیث شیوۀ بزرگ و مشروع بدست آوردن معلوم

عمیقا در مغز نجیب فرو رفتھ و بصورت مکرر او را بھ اثبات حیرت آور "بزرگی ملت 

انگلیس" رسانیده است. بصورت دقیق یک تفاوت قابل توجھ در بین سیستم سوگند 

(اعتراف) اخالقی افغان ھا و اروپائی ھا وجود دارد. افغان ھا درنظر می گیرند، ھر چیز 

ھ در خفا صورت گیرد، مھم نیست یا ارزشی ندارد؛ اما وقتی کشف می شود، جرم بدی ک
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پنداشتھ شده و از ارتکاب آن اظھار تاسف می کنند. قرار معلوم این معیار اخالق نھ باعث 

اجتناب از خطا، بلکھ باعث اجتناب از کشف آن می شود؛ این یک گفتار عام آنھاست کھ 

از خالف من بر نداشت (یا اسرار مرا افشا نکرد)". لذا شگفت "او چنان دوستم بود کھ پرده 

کھ  انگیز بود کھ مال باید درنظر گیرد کھ اوج اخالقیات در حامی او عدم پرسان اینست

 حتی در خفا ھم بھ مقابل دولتی کھ در زیر چتر آن زندگی می کند، خالف کاری نکند. 

 

 رمضان
 

مراعات گردید. یک توپ قبل از آغاز سپیده دم  رمضان کھ با دسمبر آغاز شده بود، قویا

فیر می شود تا مومنین را از خواب بیدار سازد تا قبل از صدای آذان نماز صبح بخورند. 

ھای چندین مالقات کنندۀ من را متوازن ساخت؛ من با مشاھدۀ آن از  این رمضان رخسار

؟" او جواب داد، "نھ: من یکی از آنھا (یک مال) پرسیدم، "آیا این یک ریاضت شدید نیست

صرفا یک کرم ھستم و معتاد بھ غذا؛ لذا تغییری کھ شما در سیمای من نشان دادید، تمام 

ما بزودی خوراک کرم ھا خواھیم شد"، مرد روحانی تحسین نا محدود خود از این حقیقت 

قتی مبتذل را ارایھ کرد. من بنوبۀ خود با یک جملھ خوشحال شدم کھ او استعمال کرد، و

از او پرسیدم کھ اوالد دارد. جواب او چنین بود "دو و دیگران قبل از من رفتند". یک درد 

 آرام و سادگی در شیوۀ گفتار این چند جملھ وجود داشت کھ تاثیر زیادی بر من داشت.

 

 باور بھ خواب
 

ھا در بین افغان ھا و در حقیقت در بین  مرگ و آخرت (آینده) یک موضوع غالب گفتگو

مام ملل است. من در یک مورد بھ گفتمان یک بازرگان پیر فوق العاده دلچسب شدم، ت

کسیکھ کمی پس از دست دادن دختر خود بھ مالقات من آمد. او دختر خود را در اثر 

ناکامی تمام تداوی ھای طبی، چند روز قبل از وفاتش از خانۀ شوھرش بھ خانۀ خود می 

آن زاده و پرورده شده، شاید بتواند طبیعت غرق  کھ دربرد، بھ امید اینکھ ھوا و اقلیم 
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شوندۀ او را اعاده کند. اما ارادۀ خدا طوری دیگری بوده و روح طفل او پرواز می کند، 

حالیکھ او بعضی بیت ھای "مثنوی" را تکرار می کند (یک شعر فلسفی) کھ برایش  در

و بر زبان آورده، مربوط بھ ابدیت در ایام طفولیت یاد داده بوده است. آخرین بیت ھای کھ ا

بوده است. اقاربش برایم اطمینان دادند، حوادث زیادی کھ پس از مرگ او رخ داده باعث 

تسلی او شده و او را بھ از دست دادن او آشتی داده است. یکی از ھمسایگان او در خواب 

مل است. خود او دیده کھ این دختر محبوب او دوباره ازدواج کرده و در رفاه و آسایش کا

نیز خواب دیده کھ پدر بزرگ او بھ پیشواز دخترش آمده و در پذیرائی او بسیار خوشحال 

اند. حوادث دیگری نیز بوقوع پیوستھ کھ باعث تسکین خاطر او شده است: کفن در ممالک 

مسلمانان در سر بستھ شده و وقتی جسد در خاک گذاشتھ می شود، باز کرده می شود کھ 

وانند او را ببینند و رویش را بطرف مکھ می گردانند. در مورد این دختر جوان اقارب بت

دیده می شود کھ روی او قبال بطرف راست برگردانده شده است. روحانی کھ در باالی 

این تغییر از  قبر قرآن می خواند، بخواب رفتھ و در خواب دیده کھ متوفی اعالن کرده در

دریافتم کھ روایات تمام این حوادث با جدی ترین توجھ خوشی بسیار لذت برده است. من 

پذیرفتھ شده و لذا خواب ھا و پیشگوئی ھای اثرگذار در مغز پدر باعث تسلی او شده است؛ 

چرا ما باید آرامش خاطر یک پدر غمگین را با جستجو برای از بین بردن اثرات آن انکار 

 کنیم؟ 

رند. یک مالی کابل زمانی برایم گفت کھ "خواب افغان ھا اعتماد عجیبی باالی خواب ھا دا

ھا روح ھای در حال پرواز بدون جسد اند"؛ عالوه کرد، "طبیبان شاید بگویند (اگر این 

آنھا را خوش می سازد) کھ آنھا از اختالل ھاضمھ بوجود میآید، اما چنان بھشتی نمی تواند 

ما صاف ترین اثبات یک از چنان منشای مادی سرچشمھ گیرد. فقط در خواب است کھ 

 مشیت قادر مطلق را می یابیم".
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 رسوم و عادات 
 

تعداد زیاد خرافات دیگر نیز در بین این مردم وجود داشتھ و تقریبا تمام کوھھای مملکت 

افسانھ ھای متصل بھ خود را دارد. یک روستا در نزدیک کابل بنام "چھل دختران" یاد 

یک مورد)، وقتی کافران از کوه ھا باالی جلگھ ھجوم  می شود؛ رسوم چنین می گوید (در

می آورند، چھل دختر باکره بھ خاطر محافظت از تھاجم بھ سنگ تبدیل شده و چھل سنگ 

مشابھ تا امروز قابل دید است. در شرق این روستا "کوه قرغ" یا محل نگھداری شکارگاه 

ورد آن وجود دارد. داستان می شاھان کابل قرار دارد: یک داستان معجزه گونۀ دیگر در م

این محل چنان زیر فشار  گوید کھ در زمان ھای بسیار دور یک شاه یک گلۀ آھوان را در

می آورد کھ آنھا مستقیما بھ حرمسرای او می روند، جائیکھ ملکۀ محبوب او و بانوانش 

گذاشتھ و  ترین لباس ھا آراستھ، انگشتران را در گوش ھا و بینی ھای شان خود را با زیبا

دھند کھ آنھا در سراسر مملکت آزادنھ بگردند. چنین درک می شود کھ افغان ھا  اجازه می

در فاکولتھ ھای تصوری خود کمبود نداشتھ و آنھا شاید برای اثبات، بگویند کھ اختراع قبل 

 از قضاوت است.

 

 نمایندۀ پارس
 

آنھا را می بینیم. من بتاریخ کھ  حال بھ اشیای زمینی و باشندگان آن بر می گردیم، طوری

دسمبر مالقاتی با ھمسفر سابقم محمد حسین داشتم کھ از آن زمان ایلچی رئیس کابل  ١۴

آن مملکت برگشتھ و با خود یک سفیر پارسی آورده، او را  در دربار شاه پارس بود؛ از

فتھ در کندھار گذاشتھ و خودش جھت گزارش دادن بھ کابل آمده است. ایلچی بھ پارس ر

بود تا در پی یک ائتالف (اتحاد) باشد، اما او ھیچ چیزی بدست نیاورده و مایوس و غافل 

برگشتھ است. من قلبا بھ ماجرا ھای این مرد خندیده و با وجودیکھ آنھا خیلی دور از توافق 

بودند، با طنز و شادی بی نھایت تفصیل داد. او بصورت معجزه آسا از مرگ بدست سنی 

رار کرده، صرفا بخاطر اینکھ در جستجوی اتحاد با پارس شیعھ بوده است: ھای بخارا ف
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وزرا کوشش کرده اند او را در دربار شاه مسموم سازند، بخاطر گفتار حقیقت در مورد 

 اینکھ ارتش و توپ در مخالفت با ترکمن ھای رھزن و آواره بیھوده است، بھ مقابل کسانی

ایتخت نیز پذیرائی شاھی در مجموع از او انکار کھ اعلیحضرت پیشروی کرده است؛ در پ

کھ (توسط یک  شده، زیرا او بھ بخش ھای سفارت انگلیس رفتھ است، بھ خاطر کسانی

وزیر غیرصمیمی) با تاخیر برای او جای تعین می کند. او در پارس و در ھر گام با 

حاال پس از  مشکالت مواجھ شده است. یکبار قبال مجبور شده کھ مملکت را ترک کند و

ھم بھ مقابل او بر می خیزند، اما این بار منزلت سفارتش  سالھ، دشمنان او باز ٩غیابت 

او را نجات داده است. او در برگشت خویش بھ افغانستان با خطرات زیادی مواجھ شده، 

رمانشھر و سیستان بھ دریای ھلمند کھ در پائین ک -تعقیب مسیر بدون رفت و آمد بم در حال

ھ فرسخ توسط سیالب انتقال داده شده و دو روز بدون غذا باقی مانده است. او در آن س

ھا او را نادیده و  نزدیک ھرات توسط کامران و دزدان تھدید می شود؛ در کندھار سردار

بی اھمیت می شمرند؛ نامھربان ترین ھمھ، دوست محمد ھیچ کسی را برای پذیرائی سفیر 

خت من با چنان مشکالت و زحمات از "مرکز جھان" با کھ دوست بدب نمی فرستد، کسی

خود آورده است. چنین بود انساج شکایاتی کھ او در مقابل من خالی کرد، با نامیدن رئیس 

کابل بحیث پست و رذیل، درباریان او کھ ھیچ مرد نیستند و تمام ملت کھ یک کتلۀ افغان 

دم عالی بوده، بخاطر بعضی احمق است. او گفت کھ در دربار پارس، میرزا آغاسی آ

حدسیات درست در جریان جوانی شاه موجود و بھ ارتباط دستیابی بھ تخت، مرھون او 

 است.

 

 فکاھی
 

را نداشتھ  ترین ھمگان محمد حسین بدبخت بود کھ یکبار بحیث ایلچی بوده و آزادی آن بد

ز بین برده است. کھ بحیث یک مرد عام در بازار قدم بزند؛ لذا کرامت او آسایش او را ا

تواند سبک اروپائیان را دنبال کرده و سفرنامۀ خود را بنویسد؛  من برایش گفتم کھ او می

یا بھ عبارت ھندی، "قدم بگذار و کتاب بنویس"؛ او مشورۀ مرا پذیرفتھ و پس از چندی 
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برایم یک جلد کوچک سرشار از لبریز حوادث برایم تقدیم کرد. او اوقات کافی برای 

ادبی خود داشت، اما کامال محدود بھ خانھ خود توسط امیر شده بود؛ او با وجودیکھ  زحمات

بطور مثبت اظھار داشت کھ وظیفۀ دیگری اجرا نخواھد کرد و ھیچ چیز دیگری با سفارت 

دانست کھ  ھم در وحشت دایمی احضار بخاطر قبولی وظیفھ داشتھ و نمی ھا ندارد، ھنوز

ھ مجازاتی خواھد گردید. او برایم قصۀ یک مردی را کرد کھ اگر آنرا نپذیرد، مستوجب چ

بدبختی ھای او مشابھ خودش بوده است. یک شاه با وزیر خود مناقشھ کرده و برایش 

فرمان میدھد کھ در توقیف باشد؛ با آنھم بخاطر ارضای او یک ھمراه برایش می فرستدد. 

ندن قرآن نموده و ھمراھش بھ گریھ وزیر با صدای بلند، تاکید و گرانش زیاد شروع بھ خوا

شروع می کند. وزیر پرسان می کند، "کدام فقرۀ خاص باعث چنان تحریک تو شد، دوست 

عزیز من؟" مرد ساده دل جواب می دھد، "سرورم، وقتی من بھ قرائت تو می بینم و نگاه 

ھ افتم کھ در خان می کنم کھ ریش تو حرکت می کند، من بھ یاد بز محبوب خویش می

داشتم؛ بعدا بخاطرم آمد کھ من مجبورم بھ پیشگاه عالی شما مشرف شوم و از تمام آسایش 

بین  خانوادگی خود کنار مانده ام". ایلچی گفت، "لذا این مربوط من و افغانان است. من در

کوه را در یک ھاون بکوبند  ٩کھ  آنھا برخالف میل خودم ھستم و این کمتر کشنده از آنست

 بار دور سرم بچرخانند، نسبت بھ اینکھ دراینجا باشم". ١٢ یا جھان را

 

 شادی و خوشحالی
 

دسمبر عید بھ پایان رسید. یک مرد از کوھستان بھ نزد قاضی دویده و نزد  ٢٩بتاریخ 

 ٢٨روز پیش دیده است، در حالیکھ این مھتاب  ٢٩قاضی سوگند خورد کھ مھتاب را 

لنشین و پایان رمضان نبود؛ شادیانھ در پایان شب روزه بود. ھیچ لحظۀ از اعالم اخبار د

فیر گردیده، مردم صدا و فریاد برآورده و من از بستر برخاستم با باور اینکھ شاید شھر 

 بھ یغما رفتھ باشد.
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 دعوت چای
 

در جریان جشنی کھ بھ دنبال آمد، بدرالدین بازرگان بزرگ بخارا ما را بھ نان شام دعوت 

ھای بیشمار  نان و "سنتور" سرگرم ساخت، یک آلۀ موسیقی مثلثی با تارکرد و با آواز خوا

خان و ھمچنان یکتعداد اشخاص  کھ تورید کشمیر بوده و من قبال ندیده بودم. نواب جبار

دیگر موجود بودند. نان شب خوب ترتیب شده و عالی بود و ما آھنگ ھای در چند زبان 

انی است؛ اما ھندوستاینکھ صحبت شود، نرم تر  داشتیم. پشتو وقتی سرائیده شود نسبت بھ

آن  افغان ھا بوده و خودشان جملۀ معروفی دارند کھ "نمک بیشتری در ھزبان مطلوب ب

است". پس از نان شب بازرگان مھمان نواز بخارای ما در بارۀ کیفیت خوب چای خویش 

رار کرد. او صحبت کرده و در بارۀ نوشیدن آن توسط ما با سبک واقعی ارتدوکسی اص

مطابق آن بھ عملیات آغاز نموده، آتش را در بیرون برافروختھ و چایجوش را باالی آن 

گذاشت، اما برای یک مدت طوالنی کھ نتوانست آن را بجوشاند. سرانجام، وقتی او موفق 

شد، چای را در ظرف انداختھ، سرپوش آنرا با یک پارچھ پوشانیده، با آنھم راضی نشده 

ک را در باالی آتش گذاشت، طوریکھ چایجوش را باالی آتش مانده بود و و خود چاین

باالخره یک نوشابۀ تیار کرد کھ واقعا دارای کیفیت عالی بوده، تمام ما آنرا نوشیده و بھ 

محتوای آن قلبا تحسین کردیم. نواب مقدار زیادی را بسرعت نوشیده و اعالم کرد کھ او 

است. با آنھم مالک چای ما را بھ زیاده روی بیشتر اصرار قبال ھرگز آنقدر زیاد ننوشیده 

کرده و برایمان گفت در بخارا کھ سرچشمۀ چای است، ضیافت ھمیشھ با "چای تلخ" یعنی 

رسد. نواب اعالن کرد، "او چای را بدون شکر نمی نوشد؛  چای بدون شکر بھ پایان می

اممکن است کھ بیشتر بدون آن برای او غیرممکن است کھ بیشتر با آن بنوشد و دوچند ن

بنوشد". ما ھمھ با این جواب زیرکانھ با صدای بلند و طوالنی خندیده و با خوشی زیاد از 

ضیافت و میزبان خویش از طریق شھر خاموش و در زیر یک آسمان صاف، شب بسیار 

 سرد و با صدای اسپ ھای تند و تیز خود بھ خانھ ھای خویش برگشتیم.
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 کابل (امارت)بارۀ در  -فصل اول 
 

 موقعیت تجارتی کابل
 

در صحبت در بارۀ کابل، من بھ سلطنت وسیعی اشاره نمی کنم کھ زمانی از مشھد تا دھلی 

و از بحر تا کشمیر گسترش داشت. من فقط از قلمروی کوچک و شگوفانی سخن می گویم 

یک شھر،  کھ اطراف پایتخت آن سلطنت متالشی شده را در بر می گیرد. کابل بحیث

اھمیت خود را بیشتر از موقعیت آن می گیرد کھ محور تجارت است، نسبت بھ اینکھ مھد 

حکومت باشد؛ این موضوع با پیروزی انقالب ھای رابطھ دارد کھ صلح عمومی در 

افغانستان را از بین برده است. با درنظرداشت مفاد این موقعیت ممتاز، فقط چند محل 

کھ امتیاز سیاسی  ن میتروپولیس (ابرشھر) را دارند. با وجودیدیگر در شرق امتیاز چنی

ا ھ کابل نسبت بھ امتیاز تجارتی آن کمتر است، با آنھم (بھ علت ارتباط) با این ابرشھر

افزایش یافتھ است، زیرا کابل ارتباطات سریع و منظمی با ممالک ھمجوار داشتھ و با 

می گذرد. کابل در مقایسھ با منابع وافر معلومات درستی تامین می شود کھ در آنھا چھ 

سرزمین ھای بیگانھ، نھ دارای ثروت و نھ دارای تولیدات فراوان ھند و یا حتی بخارا 

است، اما دارای یک نژاد یا مردمانی است کھ بھ مراتب سخت تر از باشندگان ھر یک از 

باالی ممالک اطراف  سده حاکمان کابل را توانا ساختھ تا ٩یا  ٨این مناطق بوده و برای 

حاکمیت داشتھ باشند. یک رئیس پس از رئیس دیگری از کوھھا پائین شده، از پیروزی 

لذت برده و ثروت و عوائید سرزمین ھای اشغالی را جایزۀ شجاعت و پیروزی خود ساختھ 

 است.

 

 وسعت کابل
 

خت. دوست محمد خان حاکم فعلی کابل فقط چند سال قبل لقب امیر را نصیب خود سا

قلمروی او دربرگیرندۀ مملکتی (مناطقی) است از ھندوکش تا جنوب غزنی و از بامیان تا 
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کوھھای خیبر. بخش شرقی یا جالل آباد افزودی جدیدی در قلمرو او بوده و عوائید رئیس 

لک روپیھ در سال افزایش داده است. قلمروی او بھ حکومت ھای جداگانھ  ٢۴بھ  ١٨را از 

کھ نسبت بھ این ،کھ بیشتر عاقالنھ است ییک سیاست –او تقسیم شده است و در بین پسران 

خان کھ حاکم غزنی بود، فوت نموده و آن ناحیھ نیز توسط  متدوال باشد. برادر او امیر

افضل خان  میر -یکی از اعضای خانوادۀ او اداره می شود. تقسیمات قرار زیر است: 

خان سردار پسر  ر شرق غزنی؛ محمد اکبرپسر بزرگ حاکم زرمت، یک ناحیۀ زراعتی د

محبوب او حاکم جالل آباد و رئیس غلجی ھا می باشد؛ اکرم خان در راس بامیان، بھسود 

خان رئیس  خان غزنی را دارد؛ پسر امیر گذار کابل اند؛ حیدر و ھزاره ھای کھ خراج

کند؛ وقتی پسران این اواخر از غزنی اخراج شد تا راه را برای پسر امیر باز  کوھستان در

ھم برطرف می شود. خود امیر کابل را اداره  زاده باز دیگر کالن شوند، احتماال برادر

خان را دارد. او یک  کھ او اکثرا مسکون بوده و برادر خود نواب جبار می کند، جائی

"جزالچی" یا پیاده نظام،  ٢۵٠٠توپ دارد کھ اکثریت آنھا قابل استفاده اند؛ حدود  ۴۵قطعۀ 

ھزار  ١٣یا  ١٢مجھز با یک تفنگ فتیلۀ کالن کھ با یک تکیھ (قنداق) استفاده می شود؛ 

ھا بسیار موثر و کارا اند.  ھزار این ٩دوازدھم آنھا قزلباش ھا اند. حدود  -اسپ کھ یک

ھای نظامی  ھزار سوار اسپ ھای حکومتی بوده و در زیر یک سیستم افزودن نیرو ٣

آن دوست محمد خان یک  ند کھ در افغانستان نو بوده و دربنام "حملۀ" پرداخت می شو

بخش بزرگ نیروی خود را برای دروغ گفتن در نظر می گیرد. چنین است گزارش 

 مختصر وسایل تعرضی و دفاعی موجود رئیس کابل.

 

 تفرقھ و اختالفات
 

توان فرض کرد کھ توجھ و حسادت ملل اطراف بطرف یک مملکت  بصورت طبیعی می

چنین موقعیت مھم مانند کابل جلب می شود؛ رئیس کابل با وجود اینکھ برای ادامۀ دارای 

قدر قوت کافی  گری ھای خارجی در یک مقیاس بزرگ بسیار ضعیف است، اما آن اشغال

کھ در اطراف او ھستند، مقاومت کرده و طبیعت  دارد تا در مقابل حمالت تمام کسانی
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دھد کھ او را از ھر گونھ خطری رھا  یروی میدشوار مملکت او برای سربازانش یک ن

می سازد. جنگ با سیکھ ھا کھ یک ملت بسیار قدرتمند است و تا زمانی ادامھ خواھد یافت 

کھ توسط روسای موجود اداره می شوند، بصورت نمونھ یاد آوری گردید؛ اما کمپاین در 

دشمنی مذھبی مسلمانان ھر جھت دیگر شاید منجر بھ پیروزی مشابھ نشود، زیرا در اینجا 

را انگیزه می دھد تا بھ مقابل دشمنان دین خود بجنگند. بصورت واضح دیده می شود کھ 

رئیس کابل ھیچ تصور دایمی در بارۀ اشغال سیکھ ھا در جلگھ پشاور ندارد، توجھ افغان 

ا ب ھا احتماال بھ آن جھت برگردد، از ترس حاکم پنجاب کھ شاید بدنبال اشغال کابل باشد؛

این بخش ھا وجود دارد. موقعیت  ھای سیکھ در آنھم شانس کم پیروزی دایمی برای نیرو

دوست محمد خان خطرناک است، زیرا او را وادار می سازد کھ منابع خویش را در 

تدارکات دفاعی بھ مصرف برساند کھ این موضوع قدرت او را لنگان نموده و نارضائیتی 

عوائیدی کھ در ھیچ زمانی او نمی تواند بصورت آزاد  پیروان او را افزایش می دھد،

پاداش دھد. توقف دشمنی با سیکھ ھا می تواند او را از این حالت خراب نجات دھد، با 

ھا ھمراه باشد: تعداد زیاد قبایل مسلمان باشندۀ  وجودیکھ این امر می تواند با این ضرر

حیث ھ ارد و حاال حاکم کابل را بکوھھای افغانستان شرقی کھ تا وادی اندوس امتداد د

دانند، شاید بسادگی او را بحیث یک حاکم خود خواھی تصور کنند کھ  قھرمان اسالم می

نمائی شخصی بوده و تب و تاب آنھا را بحیث کمک کنندۀ او کاھش  در جستجوی بزرگ

 دھد. دوست محمد خان از ھیچ طرفی بھ استثنای شرق، حریف دیگری ندارد. می

 

 میرارتش ا
 

مقدار ثبات و یک اندازه پول در  موقعیت نظامی کابل طوری است کھ اگر حاکم شھر یک

دست داشتھ باشد، ھمیشھ می تواند صاحب سربازان خوب باشد، با احتمال اینکھ خدمت بھ 

مفاد تمویل کننده خواھد بود. در زمان شاه سابق مفاد پول پرداختھ شده بھ دولت رسید. در 

ر اختیار قدرتی خواھد افتاد کھ پیشروی کند و این برای حاکم کابل ھیچ شرایط موجود، د

 نفوذ کوچکی در این بخش آسیا نخواھد داد.
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 مناسبات با کندز
 

مناطق کوھستانی ھندوکش در شمال کابل ھم برای رئیس کابل مشکالتی بوجود آورده تا 

ند. حاکم کندز میر قدرت خود را گسترش دھد و ھم برای دیگران کھ باالی او حملھ کن

ھیچ احساس دوستی قلبی با دوست محمد خان ندارد. این امر از ترس قدرت او  مراد بیک

بر می خیزد؛ زیرا اگر رئیس کابل در جای دیگری مصروف نباشد، بدون شک باالی او 

بیشتر در تاخت و تاز (چپاو) بھتر است تا جنگ.  مراد بیکتھاجم پیروزمند خواھد کرد. 

گر  است یک "چپاو" باالی بامیان بعمل آورد، اما انتقام گیری برای او ویراناو ممکن 

خواھد بود. دولت ھای مستقل ازبیک در غرب کندز و بلخ مانند سرپل، شبرغان و میمنھ، 

کمترین اتحاد یا تفاھمی در بین یکدیگر نداشتھ و بحیث اولین شکار در اختیار قدرتی قرار 

ملھ کند. بخارا در شمال بھ علت موقعیت دور آن در دشت ھا خواھند گرفت کھ بھ آنھا ح

و خصوصیات تجارتی و مذھبی کھ دارد، نگھ داشتھ شده است. حاکم آن در این اواخر 

یک نماینده بھ کابل فرستاده تا رئیس کابل را بخاطر جنگ ھای پیروزمندش با سیکھ ھا 

رتی را از اتحاد آن دو استنباط کرده مبارکباد گوید. میر کندز احتماال و بدون اشتباه، شرا

کھ او را در بین دو قدرتی قرار خواھد داد کھ ھر یک بھ تنھائی می تواند او را از بین 

ببرد، اما توانائی آنھا برای انجام چنین کاری، وقتی با وابستگی ھای خانوادگی یکجا شوند، 

اتحاد را اوال بواسطھ تھدید  تنفر خود از ایجاد این مراد بیکبدون شک و تردید است. لذا 

دستگیری نماینده و بعدا بواسطھ مسدود ساختن راه کاروان ابراز کرده است؛ اما سوئ ظن 

ھای او از بین رفتھ و یا حداقل برای مدتی آرام شده و تبادل تحفھ ھا و بیانات دوستانھ در 

 بین روسای کابل و کندز صورت گرفتھ است.

 

 مناسبات با کندھار
 

ر در غرب، در اختیار برادران رئیس کابل است کھ بھ او احترام ابراز می کنند، با کندھا

را در تمام اوقات بھ نمایش نمی گذارند. چند سال قبل وقتی شاه شجاع الملک  وجودیکھ آن
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در جستجوی اعادۀ امپراتوری از دست رفتۀ خویش بھ کندھار نزدیک می شود. رئیس 

رک کرده، با برادرانش یکجا شده و با بدست آوردن یک ھای خویش را ت کابل فورا مرز

پیروزی، ھم آنھا و ھم خود را نجات می دھد. منافع مشترک باعث تحمیل این اقدامات 

گردید؛ برخورد و رویۀ روسای کندھار و کابل در مسایلی کھ بھ رفاه عمومی خانواده 

دانند: آنھا در  ر از امیر میمربوط می شود، با یکدیگر تطابق دارد. آنھا خود را پائین ت

را اطاعت  کھ مشوره داده شود، آن پی مشورۀ او بحیث بزرگ خانوادۀ خویش بوده و وقتی

می کنند. با آنھم قضیھ در مسایل مربوط بھ روابط آنھا با دولت ھای بیگانھ چنین نیست. 

این  رگیری بھ مقابل غرب، آنھا را از ھرات و پارس بھ مخاطره می اندازد؛ د موضع

زمان ھشدار آنھا باعث شده (حتی اگر در واقعیت ھم در پی ناچیز شمردن برادر خویش 

 در کابل نباشند)، برخالف تمایالت درونی خود، حداقل در پی یک اتحادی با پارس باشند.

با آنھم این یک ناراحتی موقتی بوده و ممکن است یک توافق بر سر مسئلھ ھرات میسر 

د کندھار نیز شاید سقوط کند و از طریق آن منافع کابل شدیدا صدمھ آن، خو غیر شود: در

 ببیند. 

تواند یک وسیلۀ  قزلباش ھا یا جناح پارسیان مسکون در کابل با احساس موجود خود نمی

شان  بیھوده در دست ھای شاه {پارس} برای تضعیف استقالل افغان ھا در پایتخت خود

را  اخت برای این مردان را کاھش داده و بازتاب آناین اواخر پرد باشند. دوست محمد در

یک از آنھا در جنگ  میتوان در تشویق ایشان در دربار باز طوری مشاھده کرد کھ ھیچ

ھای مایوسانھ  ھای او کشتھ نشده اند؛ اما نیاز او برای تمایل شاید اشتباه بوده و از امید

حوادث نگاه بھ اصل بزرگ سیاسی برای تقاضای تشویق سرچشمھ گرفتھ باشد. او در تمام 

یعنی کشانیدن از حیطۀ قدرت این مردان برای آسیب رساندن بھ  –را از دست داده است 

او، قبل از اینکھ او آنھا را توھین کند. در جنوب، رئیس کابل ھیچ چیزی برای ترس ندارد 

بایل حاصل است، در اختیار ق مملکتی کھ کوھستانی و در اکثر بخش ھا لخت و بی –

وحشی افغان قرار دارد کھ تمام آنھا مستقل از یکدیگر اند؛ اگر آنھا نتوانند قوت خود را 

 افزایش دھند، دقیقا نمی توانند در بین دشمنان او چیز قابل شماری بحساب آیند.
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 مناسبات با پارس
 

وقتی سلطنت ھای بزرگ کابل و پارس در کنار ھم بودند، یک تعامل معمول در بین ملل 

ھمسایھ در بین آنھا وجود داشت. تمایل برای جلوگیری از تجاوز سیکھ ھا در این اواخر 

باعث شد تا روسای افغانستان در پی تجدید این تعامل باشند، اما ھیچ وقتی احساسات در 

بین افغان ھا و پارس ھا صمیمی نبوده است؛ ھر گونھ نزدیکی برای ھمدردی با یکدیگر، 

عقیدۀ آنھا باید اجباری و غیرطبیعی باشد. ھر گونھ رابطھ در زمان با درنظرداشت تفاوت 

 گونھ است، در حالیکھ پارس بحیث یک سلطنت وجود دارد و افغانستان بھ امیر حاضر این

نشین ھای کوچک تجزیھ شده است؛ ھنوز اعمال نادر در خاطرۀ افغان ھا تازه بوده و 

یک سلطنت جدید کھ در مقابل روسای  بعضی اندیشھ ھای مبھم شکوه پارسیان در آغاز

افغانستان قرار می گیرد، باعث ترس و عجلھ در اضطراب آنھا برای فرونشانی خشم شاه 

{پارس} می شود. تعصب رئیس کابل برای دسترسی بھ این ھدف با نگرانی (حقیقی یا 

لوم او نمایشی) او برای جنگ با دشمنان کافر او (سیکھ ھا) تسریع می شود؛ اما قرار مع

تر خود معرفی کند. این  فراموش کرده کھ آنھا را در بین ھموطنان خود دشمنان بزرگ

نیز دقیقا معلوم بود کھ قدرت پارس مستحکم بوده و سرانجام برای او و تمام روسای حاکم 

بر کابل کشنده می باشد. افغان ھا توسط کسانی اشغال شده کھ آنھا فکر می کردند کمک 

کھ ھر ریاست یک حاکم دارد، مملکت بدون سر است؛  وجودی : زیرا باکننده بوده است

را یک سرزمین غیراشغال  حسادت طبیعی و نفرت دیرینھ کھ باعث تقسیم قدرت شده، آن

را شتاب کرده است. اشخاص عالقمند از روسای افغان خواستار  شده نشان داده و سقوط آن

ھ می تواند داخل این سرزمین شود؛ با را دید ک این خط سیاسی شدند. پارس منافع آن

مشورۀ دیگران، بسرعت بھ صدای ایشان با وعده ھای فراوان پاسخ داد کھ عین مشاوران، 

خود عالیم مطلوب و مدارا خوانده شدند. با آنھم، شیوۀ تماس کھ بھ گونۀ آقا و رعیت بوده 

 و موجب شک و تردید دوست محمد خان می گردد.
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 مسایل داخلی
 

تمام توجھ بھ یک نقطھ ھدایت شود، ھیچ چیزی بجز از یک حاکمیت سالم نمی تواند اگر 

اشتیاق خود خواھانھ و توطئھ ھای ناراضیان را خورد و خمیر سازد. دوست محمد خان 

سال گذشتھ نیرو جمع آوری کرده؛ اما افزایش قدرت او موجب توجھ و نگرانی  ١١در 

شھرت او شده است. شاھان پارس و بخارا شاید این اواخر باعث کاھش  ھای شده کھ در

او را بخاطر پیروزی در مقابل کافران تبریکی بدھند و ممکن است صادقانھ ھم باشد؛ اما 

با سھمی از اموال رعیت و بازرگانان،  –او این پیروزی را بھ بھای گزافی خریده است 

حتی با وجد و سرور بھ کھ این دو طبقھ بھ نیاز اقدامات او اعتراف کرده و  با وجودی

پیروزی او اشاره می کنند. جنگ ھا بدون پول و افزایش مخارج و مالیات پیش برده نمی 

شود. از سرگیری بعضی زمین ھای کھ برای خیریھ (وقف) داده بود کھ وارث نداشت، 

ھای حاجی خان و کسان دیگری کھ از او ناراض بودند، یکجا با قرضھ ھا  انقضای جاگیر

ھای کھ بعضا داوطلبانھ گرفتھ شده بود و کاھش در مدد معاش ھا وسایلی اند کھ  و جریمھ

امیر برای افزایش ارتش خود استفاده کرده کھ ھنوزھم برای مملکت او بسیار بزرگ است. 

تش نساختھ الشاور شاید او را ھنوز متوجھ مشکشواھد پیروزی در کمپاین او در کندھار و پ

برگشت ھا او را درمانده و خم نموده، تجربۀ او در حد افراط کھ  باشد، اما از آنجائی

خطرناک بوده است. مواظبتی کھ او باالی تمام شاخۀ ادارۀ خویش برقرار کرد، پیروزی 

را بدست بیاورد،  او مستند است. تمام ھدف او پول است؛ او با تمام دانشی کھ می تواند آن

کھ خانوادۀ او  دھد، با وجودی وسعھ میدر جستجوی آن است. او درآمد کامل خود را ت

روپیھ در ھر ماه نگھداری می شود. قوۀ درک دوست محمد سریع است؛  ۵٠٠٠در مقیاس 

دانش او در مورد شخصیت ھا بسیار بزرگ بوده و او را نمی توان برای مدت طوالنی 

حوصلۀ  فریب داد. او بھ ھر فردی کھ شکایت می کند، گوش فرا میدھد و آنھم با مدارا و

کھ نسبت بھ انصاف و عدالت او فوق العاده قابل تحسین است. او حتی در مسایل دارای 

خصلت پوچ و بیھوده بازھم از قانون (شرع) پیروی می کند؛ اما نیازمندی ھای او تصامیم 

او را در مسایل بزرگ لکھ دار ساختھ است، با وجودیکھ اینھا فقط ثروتمند ھا و تعداد کم 
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ھای او باعث عدم رضائیت ھمگان نشده است. ھیچ چیزی  متاثر ساختھ، کار رعیت او را

نمی تواند نشان دھندۀ برتری یک مرد بیشتر از توانائی او در مدیریت تمام جوانب او 

باشد، طوریکھ او با قدرت و منابع چنان لنگان انجام می دھد. حوصلھ و تاخیر او حاکی 

یک اقدام عجوالنھ می تواند برای او کشنده باشد، کھ  از جاه طلبی او است؛ از آنجائی

تواند بھ اندازۀ ناتوانی تحریک شود، با  احتیاط او فوق العاده بوده و تردید او بھ آسانی می

وجودیکھ بازتاب خودی می تواند اعتماد بخود را بیاورد. صلح با ھمسایگان شرقی او یقینا 

او را قادر سازد تا ارتش و مصارف خود میتواند باعث دوامدار شدن قدرت امیر شده و 

را کاھش دھد، اما از آنجائیکھ شھرت او بیشتر از قدرتش شده، ممکن است در طمع غلبھ 

گیر می بود،  بر ھمسایگان غربی اش نسبت بھ دوستی با آنھا باشد. اگر او کمتر سخت

کیم کند. چنانچھ قبل از تماس با سیکھ ھا چنین بود، ممکن بود کھ قدرت خود را تح

صرفنظر از اینکھ جنگ ھای مذھبی و حکومت او از یک روحیۀ قوی ارتدوکسی بوجود 

 آمده و یا از جاه طلبی، پرسشی است کھ باید حل شود.

 

 مناسبات با سیکھ ھا
 

وضع جناح ھا و سیاست کھ امیر دنبال کرده، اثرات منحصر بھ فردی باالی قیمت ھا و 

غلۀ اخذ شده توسط یک سرباز در زمان ھای قبلی بحیث ذخیرۀ مملکت داشتھ است. مقدار 

پرداخت (تادیھ) یا توسط یک مالک از زمین ھایش بدون تغیر مانده است؛ اما قحطی پول 

بھ حدی است کھ ارزش غلھ بھ یکسوم و غالبا بھ نیم کاھش یافتھ است. این وضع در رابطھ 

می شد؛ اما حاال ممکن است  بھ زمین ھای کابل، زمانی غیرمعمول و حتی شرم پنداشتھ

سال خریداری شده و در ھر جا برای فروش است. افغان ھا در جریان سلطنت  ٧تا  ۶از 

و بھ ھنگام خدمت ایشان بھ پشاور، سند، کشمیر و والیات دیگر رفتھ و با خود اندوختھ 

ھای خود را می آوردند. حاال چنین فرصت ھای در اختیار شان وجود ندارد: حاال 

دامن، جالل آباد و لغمان ھمان سند و کشمیر ایشان است؛ شکایت فقر و نیازمندی کوھ

توان با یک قیمت  کھ حاال تدارکات را می عام شده است، با وجودی نسبت بھ سابق بسیار
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ھای  بسیار کمتر نسبت بھ جریان سلطنت خریداری کرد. در زمان شاھان، باشندگان قلمرو

آمیزی از مقاومت  رزه می خواستند؛ تاریخ تذکرات افتخاراطراف شھر، حکومت را بھ مبا

گران دیگر نشان داده اند. اما حاال استقالل  ھای دارد کھ آنھا بھ مقابل بابر، نادر و اشغال

آنھا بدون مبارزه شکستھ شده و سھ یا چھار ھزار خانوادۀ کوھستان از مملکت فرار کرده 

خانھ اند. با آنھم ھیچ گونھ شواھدی وجود  و در بلخ و وادی اکسوس (آمو) در جستجوی

کھ کوھستان قسما  ندارد کھ این مھاجرت باعث کاھش مقدار غلھ شده باشد، با وجودی

تر مشخص کنندۀ زراعت پیشگان نسبت  ذخیره کنندۀ شھر است، زیرا حاال صنعت بزرگ

د شھزادگان لک روپیھ کھ (من فھمیدم) مقدار درآم ٩٠تا  ٨٠بھ سابق است. با یک عایدی 

سدوزی بوده، آنھا از مجمموعھ ھای کوچکی غافل می شدند کھ می توانستند از چنین 

لک روپیھ و با دشمنان خارجی  ٢۵یا  ٢۴زا حاصل کنند؛ اما با یک عاید  رعیت مشکل

تر در حکومت داخلی داشتھ و منجر  کھ باید با آنھا مقابلھ شود، نیاز بھ یک قدرت بزرگ

کھ رعیت زیاد مطیع نمی باشند. اثرات آن ھمیچنان می تواند  وجودی بھ اطاعت شده، با

این باشد کھ چھ چیزی در ھر حکومت جستجو می شود، تدارکات ارزان برای مردم. با 

آنھم می توان گفت کھ قحطی پول با قیمت ھای کم نشان دھندۀ یکمقدار بی نظمی در وضع 

ال بوده، بھ اندازۀ نیم کمتر از حد معمول درصد در س ۶امور شده است؛ ھنوز ھم مفاد پول 

 در بین بومیان حکومت در ھند.

 

 منابع و ذخایر
 

وقتی مصلحت دولتی ایجاب کند، الزم است مقدار بیشتر مالیھ نسبت بھ اندازۀ معمول اخذ 

این زمان مالیھ حمل و نقل  گردد، باعث شده کھ تجارت نیز مورد آزمایش قرار گیرد. در

رو بھ افزایش است؛ این افزایش باید نسبت بھ ھر وقت دیگری بیشتر  ھم مملکت ھنوز

ھای نباشد کھ فشار زیادی باالی آن وارد می کند. با آنھم، بعضی شکایاتی  شود، اگر بار

کھ باید از گمرک دور میشد، دیگر وجود نداشتھ و مستقیما زیر اثر رئیس مدیریت می 

چھلم مانند بخارا مباھات کند؛ اما کابل در -یک شود. کابل دیگر نمی تواند با گرفتن فقط
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ھم از شرایط موافقت توسط مجامع  مقایسھ با پارس، ھرات، کندھار و پنجاب ھنوز

بازرگانی صحبت می کند. یک یھود از بھاولپور کھ از صالحیتی برخوردار است، برایم 

ھ افغانان عاری از گفت کھ "معامالت بازرگانان در کابل مانند شاھان اسرائیل است؛ اینک

تبعیض بوده، برخورد خوب صورت گرفتھ، مورد مالیات سنگین قرار نگرفتھ و مالیات 

کھ امیر در این اواخر تقاضا کرده چنان است کھ ھر حاکمی کھ مواجھ با مشکالت باشد، 

تقاضای آن توجیھ می شود". این موضوع یک اروپائی را بھ حیرت می اندازد، زیرا ھر 

ید بیشتر در بازاری باشد کھ مالیات در تغیر باشد؛ اما خطوط معین و درشتی بازرگان با

وجود دارد کھ حاکم ھرگز نباید تجاوز کند یا مجرا ھای تجارتی کھ مملکت او را ترک 

کند. این موضوع از نظر دور نشده است؛ مالیات گمرک کابل حاال دو لک و بیست و دو 

 ٢٠یا  ١۵ھزار بود، یعنی بیش از  ٨٢یکھ قبال ھزار روپیھ در سال می باشد، در حال

ھزار این رسیدات نمی تواند مختص بھ مالیات افزایشی باشد. در زمان حاضر مفاد باالی 

درصد است، اگر آنھا بھ بخارا فرستاده شوند،  ۵٠اجناس انگلیسی وارده از ھند بھ کابل 

س و ترکیھ فرستاده می مفاد یک سنت در یک سنت می دھند. شال ھای کشمیر کھ بھ پار

شود، از طریق کابل و بخارا و مشھد عبور می کند، بازرگانان این مسیر غیرمستقیم را 

 ترجیح می دھند، بخاطر سختگیری کھ آنھا در مسیر کندھار و ھرات مواجھ می شوند.

سیستم حکومت در بین افغان ھا آنقدر شناختھ شده است کھ ضرورتی بھ تکرار آن توسط 

د. استعداد جمھوری کھ عالمت آنست، تغیر ننموده؛ ھر اندازه قدرتی کھ یک من ندار

سدوزی یا بارکزی ضرورت داشتھ باشد، آنرا می تواند از طریق عدم مداخلھ در حقوق 

قبایل و قوانین ادارۀ آنھا، بدست بیاورد. حاکم کابل در این نقطھ اشتباه نکرده است؛ او با 

یرخواھان خود باالی کسانی حساب نکند کھ مطلوب خانوادۀ کھ نمی تواند در بین خ وجودی

سلطنتی است، یک کتلۀ بزرگ جوامعی را با خود دارد کھ ادارۀ او را تحسین می کنند. 

ھیچ چیزی بجز از عاید محدود او مانع او بحیث یک حاکم مشھور نشده است؛ حتی با این 

 حترام یاد می شود.کمبود، نام او در بیرون حوزۀ دربار او بندرت بدون ا
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 غلجی ھا -قبایل 
 

بارکزی ھا از غلجی ھا یا نژادی کھ کابل را قبل از شاھان گذشتھ اداره کردند، ترس 

ھزار خانواده  ٢٠٠کمتری دارند. آنھا یک قبیلۀ بسیار پرنفوس در افغانستان بوده، حدود 

بایلی کھ در شرق بوده و از کندھار تا گندمک (نیم راه پشاور) گسترش دارند: لیکن ق

آھنگ  وغرب کابل قرار دارند، دارای کمترین تعامل با یکدیگر می باشند؛ برنامھ ھای بد

آنھا برای اعادۀ قدرت در وقت سلطنت شاه محمود نشان داد کھ چقدر احتمال کوچک 

توانائی آنھا برای بدست گرفتن یک موقف مھم در تاریخ افغان ھا وجود دارد. آنھا ممکن 

ث یک جناح استفاده شوند، لیکن توانمندی نداشتھ اند کھ پس از خلع قدرت توسط است بحی

ھنگام حملۀ ھندوستان ھ نادر، صاحب یک رئیس (سر) شوند کھ علت آنھم اتھام شکایت ب

بوده، یعنی حمایۀ داده شده توسط مغول ھا بھ دشمنان او یعنی غلجی ھا. امیر کابل خود 

 خان کسی ین قبیلھ متحد ساختھ و ھمچنان پسر او محمد اکبررا با ازدواج با ھر دو شاخۀ ا

خان شده است.  کھ طوریکھ قبال گفتم، رئیس غلجی ھای شرقی بوده کھ جانشین نواب جبار

ھای زیادی برای کار با امورات کندھار نسبت بھ  کھ در غرب قرار دارند، چیز کسانی

ھای بین این دو شھر را غارت می کابل دارند و این قبیلۀ است کھ بعضی اوقات کاروان 

کنند. آنھا یک کتلۀ مردانی اند کھ با چھره ھای زیبا و قوت فزیکی شان تشخیص شده و 

 را دارند کھ روزی حاکمان این سرزمین بوده اند. ھم بصورت زنده خاطرات آن ھنوز

 

 

 


