ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺑرﻧس ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا
)از طرﯾق ﭘﺷﺎور ،ﮐﺎﺑل ،ﺑﺎﻣﯾﺎن ،ﻣزار(
١٨٣۴

ﺑرﮔردان :دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ،ﻧوﻣﺑر ٢٠١٨

ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣﺗرﺟم
ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑرﻧس زﯾر ﻋﻧوان اﺻﻠﯽ »ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﮔزارش ﺳﻔر از
ھﻧد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،ﺗﺎﺗﺎر و ﭘﺎرس… در ﺳﺎل ھﺎی  «١٨٣٣ - ١٨٣١در ﺳﺎل  ١٨٣۴در ﺳﮫ ﺟﻠد
در ﻟﻧدن ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت .ﺑرﻧس در ﻣﺎرچ  ١٨٣٢وارد ﭘﺷﺎور ﻣﯽ ﺷود ،ﻣدت  ٣٠روز
آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد؛ ﻣورد ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺣﺎﮐم ﭘﺷﺎور )ﺑرادر دوﺳت ﻣﺣﻣد(
واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود و داﺳﺗﺎن ﺟﺎﻟﺑﯽ از زﻧدﮔﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﭘﺷﺎور دارد.
ﺑرﻧس در  ١٩اﭘرﯾل  ١٨٣٢ﭘﺷﺎور را ﺗرک ﻧﻣوده ،ﭘس از ﭼﻧد روز وارد ﺟﻼل آﺑﺎد و ﺑﻌد
وارد ﮐﺎﺑل ﺷده و ﻣﮭﻣﺎن ﻧواب ﺟﺑﺎر ﺧﺎن )ﺑرادر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن( ﻣﯽ ﺷود .در  ۴ﻣﯽ ﺑﺎ
دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ در ﮐﺎﺑل ﺗوﻗف ﻧﻣوده و از ﺑﺎغ ﺑﺎﺑر ،ﺑﺎزار
ﭼﺎرﭼﺗﮫ ،اﻧواع ﻣﯾوه ھﺎ ،ﺑﺎغ ھﺎ ،ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣﻧﺷﺎی ﯾﮭودی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭼﺳب اﺳت.
ﺑرﻧس ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨ﻣﯽ ﮐﺎﺑل را ﺗرک ﻧﻣوده و ﺑﮫ طرف ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔزارش
ﺟﺎﻟﺑﯽ از زﻧدﮔﯽ ھزاره ھﺎ ،ﺑودا ھﺎ و ﺷﮕرﻓﯽ ھﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن دارد .ﺑﺎﻣﯾﺎن را ﻣرﺑوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
)زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻓﻐﺎن ھﺎ( داﻧﺳﺗﮫ و ﺳﯾﻐﺎن را ﺧﺎرج اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣرﺑوط ﺗرﮐﺳﺗﺎن )زﯾر
ﺣﺎﮐﻣﯾت ازﺑﯾﮏ ھﺎ :از ﺑﻠﺦ ﺗﺎ ﮐوﻻب ،ﺑدﺧﺷﺎن ،اﻧدراب ،ھﻧدوﮐش و ﺳﯾﻐﺎن( ﻣﯽ داﻧد .ﺑﻌد
وارد ﺧﻠم ﺷده و ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در اواﯾل ﺟون ﺑﮫ دﯾدار ﻣراد ﺑﯾﮏ )ﺣﺎﮐم ﮐﻧدز( ﺑﮫ
ﺧﺎن آﺑﺎد ﺑرود و ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ ﺧﺎﺻﯽ از ﭼﻧﮓ او ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد )ﺑﺎ ﻋﺑرت ﮔرﻓﺗن از ﺳرﻧوﺷت
ﻣورﮐراﻓت ھﻣوطﻧش در  ٨ﺳﺎل ﭘﯾش(! ﺑﻌد وارد ﻣزار و ﺑﻠﺦ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﮐﻧدز اﺳت .از ﺑﻠﺦ ﺑﮫ ﺑﻌد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﺧﺎرا اﺳت ،از طرﯾق ﺑﻧدر ﺧواﺟﮫ ﺻﺎﻟﺢ از اﮐﺳوس
)آﻣو( ﻋﺑور ﻧﻣوده ،ﭘس از دﯾدن ﻗرﺷﯽ وارد اﻣﺎرت ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ ﺷود.
ﺟﻠد اول ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺳﺎﻓرت ﺑرﻧس از ﻻھور ﺗﺎ ﺑﺧﺎرا و ﺟﻠد دوم ﺷﺎﻣل ﻣﺳﺎﻓرت او در
دﺷت ھﺎی ﺗرﮐﻣن ھﺎ و ﭘﺎرس ﺑوده و ﺑﻌد ﮔزارﺷﺎت ﺟﺎﻟﺑﯽ در ﻣورد آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ )ﺳﻠطﻧت
ﺑﺧﺎرا ،درﯾﺎی آﻣو و ﺑﺣﯾره ارال ،وادی آﻣو ،اوﻻده اﻟﮑﺳﺎﻧدر ،ﻣﻧﺑﻊ اﻧدوس ،ﯾﺎرﮐﻧد ،ﮐوھﮭﺎی
ھﻧدوﮐش ،ﻣﻣﻠﮑت ﺗرﮐﻣن ھﺎ وﻏﯾره( ،ﻣﻣﺎﻟﮑﯽ در ﺑﯾن ھﻧد و ﺑﺣﯾره ﮐﺳﭘﯾن )ﭘﻧﺟﺎب ،ﺣوادث
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از  ،١٨٠٩ﭘﺷﺎور ،ﮐﺎﺑل ،ﮐﻧدز ،ﺧﯾوه وﻏﯾره( و ﺗﺟﺎرت آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ دارد.
ﺑﻧﺎ ﺑر آن ﻓﺻل اول اﻟﯽ ﺷﺷم اﯾن ﺗرﺟﻣﮫ از ﺟﻠد اول ﺑرﮔردان ﺷده ﮐﮫ ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺑرﻧس اﺳت؛
اﻣﺎ ﻓﺻل ھﻔﺗم اﻟﯽ ﯾﺎزدھم ﻣرﺑوط ﺟﻠد دوم اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺷرح ﺣوادث أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از
 ،١٨٠٩ﺳﻠطﻧت ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷده ﮐﺎﺑل ،ﺣﮑوﻣت ﮐﻧدز ،ﺑدﺧﺷﺎن و ﻧواﺣﯽ ﻣﺟﺎور آن و ﺑﺧﺎرا
اﺳت .در ﻣورد ﺑدﺧﺷﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑوﻣﯾﺎن آن ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ اﻧد و ھﯾﭻ ﺧﺎﻧواده ازﺑﯾﮏ ﯾﺎ
ﺗرک در ﺑدﺧﺷﺎن ﻣﺳﮑون ﻧﯾﺳت!
ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ واژه »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« از اوﻟﯾن ذﮐر آن در ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ھرات در  ١٣٢١و
ﺑﻌد در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم »ﻣﻧﺎطق ﺑودوﺑﺎش اﻓﻐﺎﻧﺎن« در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن )واﻗﻊ
در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻣروزی( ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﺷده اﺳت .اﻣﺎ اﻟﻔﻧﺳﺗون ﭘس از ﺳﻔر ﺑﮫ ﭘﺷﺎور و اﻣﺿﺎی
ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع در  ١٨٠٩ﺑﻧﺎم »ﺷﺎه ﮐﺎﺑل« ،در اﺛر ﻣﮭم ﺧود ﺑﻧﺎم »ﮔزارش ﺳﻠطﻧت
ﮐﺎﺑل« ﮐﮫ در  ١٨١۵در ﻟﻧدن ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ رﺳد» ،ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل« را ﺷﺎﻣل »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺧراﺳﺎن و ﻣﮑران ،ﺑﻠﺦ ﺑﺎ ﺗرﮐﺳﺗﺎن و ﮐﯾﻼن ،ﮐﺗور ،ﮐﻧدھﺎر ،ﺳﻧد،
ﮐﺷﻣﯾر ﺑﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻻھور و ﺑﺧش ﺑزرگ ﺗر ﻣﻠﺗﺎن« ﻣﯽ داﻧد .او اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد» :ﺣﺎل
ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺣدود ﭘﯾﭼﯾده ﻗﻠﻣروی اﻓﻐﺎﻧﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھم :در ﺷﻣﺎل آن ھﻧدوﮐش و ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﭘﺎروﭘﺎﻣﯾزاد ﻗرار دارد .در ﺷرق آن رود ﺳﻧد واﻗﻊ اﺳت...ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده
ﺳﯾوﺳﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻣرز ھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﻗﻠﻣروی اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ...اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻧﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای
ﻗﻠﻣرو ﺧود ﻧدارﻧد ،اﻣﺎ ﻣن ﻧﺎم أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﺎر اول در ﭘﺎرس ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ ...ﺑرای
اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧواھم ﺑرد!«...
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،اﻟﻔﻧﺳﺗون واژه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎر اول ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم »ﻣﻧﺎطق زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻓﻐﺎﻧﺎن«
وارد ادﺑﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﻧد ﺷرﻗﯽ ﻧﻣوده و از آن ﭘس در ﺳﻔر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣورﮐراﻓت،
ﺑرﻧس و ﺳﺎﯾر آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻔﮭوم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣورﮐراﻓت در ﺻﻔﺣﮫ
 ٣٣ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺧود )ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﺑل و ﺑﺧﺎرا در  (١٨٢۴ﻣﯽ ﮔوﯾد» ،ﮐوﺗل اوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
از ﻣﻧﺎطق ھزاره ھﺎ ﺟدا ﻣﯽ ﺳﺎزد«؛ اﻣﺎ ﺑرﻧس در اﺛر ﻣوﺟود )در  ،(١٨٣٢ﺳﯾﻐﺎن را
ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗرﮐﺳﺗﺎن )ﺻﻔﺣﮫ  (٩١ﻣﯽ داﻧد!
ﻟﻌل زاد ،ﻟﻧدن ٣٠ ،ﻧوﻣﺑر ٢٠١٨
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ﻓﮭرﺳت
١۴

ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻧوﯾﺳﻧده
ﻓﺻل اول – ﭘﺷﺎور
ورود ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت اﻓﻐﺎن ھﺎ

١٨

ﺗداﺑﯾر اﺣﺗﯾﺎطﯽ

١٩

ﻧﺎﻣﮫ ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﺑﮫ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ

٢٠

ﻣﯾدان ھﺎی ﺟﻧﮓ

٢٠

ورود ﺑﮫ ﭘﺷﺎور

٢١

ﺳرﮔرﻣﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ

٢٢

ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺳواری ﺑﺎ رﺋﯾس )ﭘﺷﺎور(

٢٣

رﺋﯾس و ﺧﺻوﺻﯾﺎت او

٢۴

ﺷﯾوه اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳﭘری ﮐردن روز ﺟﻣﻌﮫ

٢۵

ﻧﻣﺎﯾش وﺣﺷﺗﻧﺎک

٢۶

ﺑرادر رﺋﯾس

٢٧

ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑرای ﭘﯾﺷروی

٢٧

رﺋﯾس و درﺑﺎر او

٢٩

ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ھوش ﻧوﺟواﻧﺎن

٣٠

وﻟﮕردی )ﺳﯾﺎﺣت( در ﭘﺷﺎور

٣١

ﺑودﻧﮫ ﺟﻧﮕﯽ

٣٢

ﺷﮑﺎر ﺑودﻧﮫ )ﺑﺎ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺷﺎھﯾن(

٣٣

ﻣﻼ ﻧﺟﯾب

٣٣

ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ

٣۴

ﻧواﻗص ﺗوزﯾﻊ دوا

٣۵

آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ

٣۶

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺳﻔر

٣۶
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٣٧

ﺳرﭘﯾﺷﺧدﻣت رﺋﯾس
ﻓﺻل دوم – ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﻋزﯾﻣت از ﭘﺷﺎور

٣٨

ﺧﯾﺑری ھﺎ

٣٨

ﮔذرﮔﺎه درﯾﺎی ﮐﺎﺑل

٣٩

ﮐﺎروان

٣٩

ﻣﻧظره ھﺎی درﯾﺎی ﮐﺎﺑل

۴٠

ﮐوھﮭﺎ

۴١

ﺳﻧﮓ اورﻧوس

۴١

اﯾﺟﺎد ﮐوھﮭﺎ

۴٢

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ رﺋﯾس ﻣوﻣﻧد

۴٢

ﻣدﻧﯾت ﯾﮏ ﺧﯾﺑری

۴٣

ﺣﺎدﺛﮫ

۴٣

ﺑﺎد ﺳﺎم

۴۴

آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ

۴۵

ﺟﻼل آﺑﺎد

۴۵

ﮐوھﮭﺎی ﺑرﻓﯽ

۴۶

ﺑﺎﻻ ﺑﺎغ

۴۶

ﺑرﺧورد ﻣردم

۴۶

ﮔﻧدﻣﮏ ،ﻣﻧﺎطق ﺳرد

۴٧

ﺑﺎغ ﻧﯾﻣﻠﮫ ،ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ

۴٧

ﺷﯾوه ﻧﮕﮭداری اﺳپ ھﺎ در ﮐﺎﺑل

۴٨

ﺟﮕدﻟﮏ

۴٩

ﭘﺳﺗﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣﭘراﺗور ھﺎ

۴٩

ﻏﻠﺟﯽ ھﺎی آواره

۴٩
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ﻣﻧظره ﭼراﮔﺎھﮭﺎ

۵٠

اﺳﭘﮭﺎن و داﺳﺗﺎن ﻓﺗﺢ ﺧﺎن

۵٠

ﮐوﺗل ﻟﺗﮫ ﺑﻧد

۵١

رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل

۵١

ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف رھﻧﻣﺎی ﺷﻣﺎ

۵٢
ﻓﺻل ﺳوم – ﮐﺎﺑل

رﺳﯾدن آﻗﺎی وﻟف

۵٣

ﻧواب ﺟﺑﺎر ﺧﺎن

۵٣

ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﺎ رﺋﯾس ﮐﺎﺑل )دوﺳت ﻣﺣﻣد(

۵۴

ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ رﺋﯾس ﺑﺎ آﻗﺎی وﻟف

۵۶

ﻣﻘﺑره اﻣﭘراﺗور ﺑﺎﺑر

۵٨

ﻣﻧظره ﭘﯾش روی ﻣﻘﺑره ﺑﺎﺑر

۵٩

ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣردم

۵٩

ﺧﺻوﺻﯾﺎت آﻧﮭﺎ

۶٠

ﮐﺎﺑل و ﺑﺎزار ھﺎی آن

۶٠

رﺳوم ﮐﺎﺑل

۶٢

ﺳﮑﮫ ھﺎ

۶٣

ارﻣﻧﯾﺎن

۶٣

ﺿﯾﺎﻓت آﻧﮭﺎ

۶۴

ﺑﺎغ ھﺎی ﮐﺎﺑل

۶۴

ﻣﯾوه ﺟﺎت و ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﺎﺑل

۶۶

ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﯾﺎ ﻗﺻر ﻣﺣﺑس ﺷﮭزادﮔﺎن

۶٧

ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﮐﺎﺑل

۶٨

ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺷﯾوه ھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ

۶٩

ﻋﯾد ﯾﺎ ﺟﺷن

٧٠
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ﻣﻘﺑره ﺗﯾﻣورﺷﺎه

٧٠

ﺷﯾﻣﯽ و ﻣﻧرال ھﺎ

٧١

ﻓراﻣﺎﺳﯾوﻧﯽ

٧٢

ﻣﻧﺷﺎی ﯾﮭودی اﻓﻐﺎن ھﺎ

٧٢

ﮔزارش آﻧﮭﺎ

٧٣

ﻧظرﯾﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾن ﮔزارش ھﺎ

٧٣

ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ رﺋﯾس

٧۴

ﮐﺎﻓر ھﺎ ﯾﺎ ﻣردم ﯾﮕﺎﻧﮫ

٧۴

آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﻔر

٧۵

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺷﮑﺎرﭘوری

٧٧

ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﭘوﻟﯽ

٧٧

اﺛﺑﺎت ﺑزرگ ﻣدﻧﯾت ﺑﺎ ﺗﺟﺎرت

٧٨

ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم – ﺳﻔر از ﻓراز ھﻧدوﮐش )ﯾﺎ ﮐوھﮭﺎی ﺑرﻓﯽ(
ﺗرک ﮐﺎﺑل

٧٩

ﺗرﺗﯾﺑﺎت و ﻧﻔوذ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ

٧٩

ﻗﺎﭼﺎق ﻗرآن

٨٠

ﺟﻠرﯾز

٨٠

ﻣﺧزن ﻣﺎھﯽ

٨١

ﻏزﻧﯽ

٨١

ﮐوﺗل اوﻧﯽ

٨٢

اﺛرات ﺳردی

٨٢

ﺧﺎﻧواده ھزاره

٨٣

ﻏﻣﺑﺎد )ﺟﺎﻏور(

٨۴

ﯾزدان ﺑﺧش ھزاره

٨۵

ﮐوﺗل ﺣﺎﺟﯾﮕﮏ و ﮐﺎﻟو

٨۶
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ﻣﻧظره ﺑﺎﻣﯾﺎن

٨۶

ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺷﮭر ﺣﻔﺎری ھﺎ

٨٧

ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن

٨٨

اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ

٩١

ﺗرک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

٩١

رﺋﯾس ازﺑﯾﮏ ﺳﯾﻐﺎن

٩١

ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ او

٩٢

اﺣﺳﺎس ورود ﺑﮫ ﺗﺎﺗﺎر

٩٣

ﮐوﺗل دﻧدان ﺷﮑن

٩۴

رﺣﻣت ﷲ ﺧﺎن

٩۴

ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ

٩۵

ﻧظر آﺳﯾﺎﯾﯽ ھﺎ در ﺑﺎره اروﭘﺎ

٩۵

ﻗره ﮐوﺗل

٩۶

ﺣوادث

٩۶

زﻧدﮔﯽ ﮔردﺷﮕران

٩٧

ﺷﯾوه اﺣﺗرام

٩٨

دره ھﺎی ﻓوق اﻟﻌﺎده

٩٩

ﺑﺗﮫ زھری

٩٩

اﯾﺑﮏ

١٠٠

ﭼﻠﭘﺎﺳﮫ ھﺎی اﯾﺑﮏ

١٠١

ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ

١٠٢

ﻣردم

١٠٢

ﺧﻠم و ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﺗﺎﺗﺎر

١٠٢
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم – ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی :ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﻧدز
١٠۴

ﻣﺷﮑﻼت در ﺧﻠم
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ﺷرح ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣورﮐراﻓت

١٠۵

ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﻧدز

١٠٧

ﻓرﺻت ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻓرار

١٠٨

ﺣﺎدﺛﮫ ﺷب

١٠٩

ﺑرداﺷت ﻣن

١١٠

ﮐﻧد ذھﻧﯽ رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ

١١١

ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺷﯾوه ﭼﺎی ﻧوﺷﯽ )رﺳوم اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ(

١١٢

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ رﺋﯾس ﮐﻧدز )ﻣراد ﺑﯾﮏ(

١١٣

ﺣوادث ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺧﺻﻠت ازﺑﯾﮏ

١١۵

ﮐﻧدز

١١۶

رﺋﯾس ﮐﻧدز

١١٧

ﻋزﯾﻣت از ﮐﻧدز

١١٧

ﺗرک ﺧﻠم

١١٨

ﺑرﺧورد ﺣرﯾﺻﺎﻧﮫ رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ

١١٨

ﺧطرات ﺟﺎده ﺑﻠﺦ

١١٩

ﻣزار

١١٩

ﮔور آﻗﺎی ﺗرﯾﺑﯾﮏ

١٢٠

رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﻠﺦ

١٢١

ذﮐﺎوت ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ

١٢١
ﻓﺻل ﺷﺷم – ﺑﻠﺦ و اداﻣﮫ ﺳﻔر ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا

ﺗﺷرﯾﺢ ﺑﻠﺦ

١٢٣

اﻗﻠﯾم ﺑﻠﺦ

١٢۴

ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑﻠﺦ

١٢۵

ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ

١٢۶

ﮔور ﻣورﮐراﻓت

١٢۶
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ﺗرک ﺑﻠﺦ

١٢٧

ﺑﮑﺗرﯾﺎن ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ )درﺳﺗﯽ ﮐواﻧﺗوس ﮐرﺗﯾوس(

١٢٨

دﺷت ﺗرﮐﻣن ھﺎ

١٢٨

ﺳﺎﺣل اﮐﺳوس

١٢٩

ﺷﯾوه ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻋﺑور

١٣١

ﮐﺎروان

١٣١

ﻗﯾزﻗدوق

١٣٢

ﺧواﺟﮫ و ادﺑﯾﺎت

١٣٣

زﻧﺎن ﺳﻠﺣﺷور ﻟﻘﯽ

١٣۴

ﻗﯾرﮐﻧﺟﮏ

١٣۴

ﯾﮏ ﺑرده

١٣۵

ﻧﮑﺎت ﭘﯾﭼﯾده

١٣۵

ﮐوھﮭﺎی ﺑرﻓﯽ و ﻗرﺷﯽ

١٣۶

ﻣرﯾﺿﯽ دﺳﺗﮫ ﻣﺎ

١٣۶

ھﺷدار ھﺎی ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر

١٣٧

ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ وزﯾر ﺑﺧﺎرا

١٣٧

ﻗرﺷﯽ

١٣٨

ﺑﺎزار ﮐﯾت ﮐﺎرﺳن

١٣٩

ازﺑﯾﮏ ھﺎ

١٣٩

ﺑﺧﺷﻧدﮔﯽ ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن

١۴٠

آﺷﻧﺎﯾﯽ

١۴٠

ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺳﺗﮕﯽ

١۴١

رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا

١۴١
ﻓﺻل ھﻔﺗم – ﺷرح ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از ١٨٠٩
١۴٣

ﺷرح ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ
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ﻋزل ﺷﺎه ﺷﺟﺎع

١۴٣

ﺻﻌود ﻣﺣﻣود ﺑر ﺗﺧت ﮐﺎﺑل

١۴۴

ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺷﻣﯾر و ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ

١۴۴

ﮔﺳﺳت ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ و از دﺳت دادن اﺗﮏ

١۴۵

ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯾﺎن

١۴۶

ﺗوﻗف وزﯾر )ﻓﺗﺢ ﺧﺎن(

١۴٧

ﻣرگ وزﯾر

١۴٧

ﺳﻘوط ﻣﺣﻣود

١۴٨

اﻋﺎده ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ

١۴٩

ﺑﻠﻧد ﻓﮑری ﻣﻠﮑﮫ او

١۴٩

ﻓرار ﺷﺟﺎع از ﻻھور

١۵٠

ﺻﻌود ﺷﺎه اﯾوب

١۵١

ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺷﻣﯾر ﺗوﺳط ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ و ﭘﯾﺷرﻓت آﻧﮭﺎ

١۵٢

ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣل ﺣﮑوﻣت دراﻧﯽ ھﺎ

١۵۴

ﻓﺻل ھﺷﺗم – رﯾﺎﺳت ھﺎی ﺳﻠطﻧت ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷده ﮐﺎﺑل
 .١رﯾﺎﺳت ﭘﺷﺎور

١۵۵

ﺷرح ﺣوادث ﭘﺷﺎور

١۵۵

وﺳﻌت

١۵۵

ﻗوت ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ

١۵۶

رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺷﺎور

١۵٧

رﺋﯾس و ﺣﮑوﻣت ﭘﺷﺎور

١۵٨

ﺗدارﮐﺎت و ﺗوﻟﯾدات

١۵٨

ﺑﮭﺑودی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ زراﻋت

١۵٩

ﺷﮑر و اﺑرﯾﺷم

١۶٠

ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮐوھﺎت

١۶١
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 .٢رﯾﺎﺳت ﮐﺎﺑل

١۶١

رﯾﺎﺳت ،ﻗدرت و وﺳﻌت آن

١۶١

ﺧﺻﻠت رﺋﯾس

١۶٢

رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ رﯾﺎﺳت ﮐﺎﺑل

١۶٣

ذﺧﺎﯾر ﮐﺎﺑل

١۶۵

ﻗوت

١۶۵

در ﺑﺎره اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏرﺑﯽ

١۶۶

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏرﺑﯽ

١۶۶

 .٣رﯾﺎﺳت ﮐﻧدھﺎر

١۶۶

 .۴ﺣﮑوﻣت ھرات

١۶٧

ﺧﻼﺻﮫ اﻣور ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل

١۶٨

ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﺳﻘوط ﺳﻠطﻧت

١۶٨

ﻋدم اﺣﺗﻣﺎل اﻋﺎده آن

١۶٩

ﻗدرت ﻧﺳﺑﯽ ﮐﺎﺑل و ﭘﺎرس

١٧٠
ﻓﺻل ﻧﮭم – در ﺑﺎره ﻗدرت ﮐﻧدز

رﯾﺎﺳت ﮐﻧدز و وﺳﻌت آن

١٧٢

ﺻﻌود ﻣراد ﺑﯾﮏ

١٧٢

ﺳﯾﺎﺳت و ﻗدرت رﺋﯾس

١٧٣

ﻋواﯾد ﮐﻧدز

١٧۴

ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣراد ﺑﯾﮏ

١٧۵

ﻓﺻل دھم – ﯾﺎد داﺷت ھﺎی در ﺑﺎره وادی اﮐﺳوس
ﺷرح ﻣﻣﺎﻟﮏ

١٧٧

ﮐﻧدز

١٧٧

ﺑدﺧﺷﺎن

١٧٨

ﻣﻌﺎدن ﻟﻌل )ﯾﺎﻗوت(

١٧٩
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ﻻﺟورد

١٨٠

ﻧواﺣﯽ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎل ﺑدﺧﺷﺎن

١٨٠

ﺟﻠﮕﮫ ﭘﺎﻣﯾر

١٨٢

ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺣﯾواﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﻣﯾر ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود

١٨٢

ﻣﻣﺎﻟﮏ ﭼﺗرال

١٨٣

ﮐﺎﻓر ھﺎ

١٨۴

ﻣﻧﺷﺎی ﻣﺷﮑوک اﻟﮑﺳﺎﻧدری آﻧﮭﺎ

١٨۵

رﺳوم اوﻻده اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ

١٨۶

ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎ

١٨۶

ﺑررﺳﯽ ادﻋﺎ ھﺎ

١٨٧

ﺣدس و ﮔﻣﺎن ھﺎ

١٨٨
ﻓﺻل ﯾﺎزدھم – ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺧﺎرا
١٩٠
١٩١
١٩١
١٩٢
١٩٣
١٩۴
١٩۵
١٩۶
١٩٧
١٩٨
٢٠٢
٢٠٢
٢٠۵
٢٠۶
٢٠٧

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗدﯾم ﺑﺧﺎرا
از ﻋﺻر ﭼﻧﮕﯾز ﺗﺎ ﺗﮭﺎﺟم ازﺑﯾﮏ ھﺎ
ﺗﮭﺎﺟم ﻧﺎدرﺷﺎه و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠطﻧت ﻣراد
ﺳﻠطﻧت ﺣﯾدر و ﺷﺎه ﻓﻌﻠﯽ )ﻧﺻﯾرﷲ(
اھﻣﯾت ﺳﻠطﻧت ﺑﺧﺎرا
ﻗدرت و ﺧﺻوﺻﯾت ﺷﺎه
ﻗوش ﺑﯾﮕﯽ ﯾﺎ وزﯾر
ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ازﺑﯾﮏ ھﺎ
ﻋواﯾد ﺑﺧﺎرا
ﻗوت ﻧظﺎﻣﯽ وﻏﯾره
روﺣﯾﮫ ازﺑﯾﮏ ھﺎ
ﺟزﺋﯾﺎت ﻧﯾرو ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺧﺎرا
رواﺑط ﺑﺎ ﭼﯾن ،ﮐﺎﺑل و ﺗرﮐﯽ
راﺑطﮫ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ
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ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻧوﯾﺳﻧده
ﻣن در ﺳﺎل  1831ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ادارۀ ﺳﯾﺎﺳﯽ در درﺑﺎر ﻻھور ﻣﺳﺋول رﺳﺎﻧﯾدن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ
ﺷﺎه اﻧﮕﻠﯾس و ﺗﺣﻔﮥ ﭼﻧد اﺳپ ﺑرای ﺣﺎﮐم آن ﮐﺷور ﺷدم .ھدف اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻔر ﻣن ردﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺳﯾر اﻧدوس ﺑود ﮐﮫ ﻓﻘط در ﭼﻧد ﻧﻘطﮥ ﺧﺎص ﺗوﺳط ﯾﮑﺗﻌداد ﮔردﺷﮕران ﻗﺑﻠﯽ دﯾده ﺷده و
ھرﮔز در ﺑﯾن ﺗﺎﺗﺎ و ﺣﯾدرآﺑﺎد ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداری ﻧﺷده ﺑود .ﭘﯾروزی ﻣن در اﯾن وظﯾﻔﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ھﻣراه ﺑود و ﻣﻧظرۀ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺑود ،ﺑﺎﻋث ﻧﯾروی
ﺗﺎزه ﺑﮫ آرزوی ﮔردﯾد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم ﮐﺷورھﺎی ﺟدﯾد و ﻓﺗوﺣﺎت اﻟﮑﺳﺎﻧدر را
ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧم .ﻣن ﺑﮫ ﺣﯾث اوﻟﯾن اروﭘﺎﺋﯽ زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻر ﮐﮫ اﻧدوس را ﭘﯾﻣودم ،ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﮔردﯾدم
ﺗﺎ ﺳﻔر ﺧود را در آن طرف درﯾﺎ ﮔﺳﺗرش دھم – ﺻﺣﻧﮥ دﺳت آورد ھﺎی روﻣﺎﻧﺗﯾﮏ ﮐﮫ در
ﻧوﺟواﻧﯽ ﺧود ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﺷدﯾدی ﺧواﻧده ﺑودم.
اﯾن طرح ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق ﻓوق اﻟﻌﺎدۀ ﮔورﻧرﺟﻧرال ھﻧد ،ﻻرد وﯾﻠﯾم ﺑﯾﻧﺗﯾﻧﮏ ﻣواﺟﮫ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﭘس
از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻣورﯾﺗم در ﻻھور ،در ﺳﯾﻣﻠﮥ ﮐوھﮭﺎی ھﯾﻣﺎﻟﯾﺎ ﺑﮫ او ﭘﯾوﺳﺗم .ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﯾن
ﻧظر ﺑودﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﻣﻘدار ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎرۀ ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎﯾد از طرﯾق آﻧﮭﺎ
ﺳﻔر ﮐﻧم ،ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺳودﻣﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺳﺎﯾر ﻣﻔﺎدی ﮐﮫ از ﭼﻧﯾن
ﺳﻔری ﺗوﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود.
ﺧطرات طﺑﯾﻌﯽ اﯾن ﻣﺳﺎﻓرت و ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوۀ ﺗﺣﻘق آن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﻼﺣظﺎت زﯾﺎدی ﺑود.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣن ﺑﺣﯾث ﯾﮏ اﺟﻧت ﻣﻌﺗﺑر اﻧدوس را ﭘﯾﻣودم ،داﺧل ﺷدن ﺑﮫ ﻣﻣﺎﻟﮏ واﻗﻊ در
ﺑﯾن ھﻧد و اروﭘﺎ ﻗﺎﺑل اﻋﺗراض و ﺑﯽ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑﻠﻧد ﺧواھد ﺑود .ﻟذا ﺑراﯾم ﺗوﺻﯾﮫ ﺷد )طوری
ﮐﮫ ﺧود ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردم( ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ ﻓرد ﺷﺧﺻﯽ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھم.
ﺑرای ﻣن ﯾﮏ ﮔذرﻧﺎﻣﮫ )ﭘﺎﺳﭘورت( ﺑﮫ ﺣﯾث ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ارﺗش ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺧواھﺎن
ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻓراﻧﺳوی ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﭘﺎرﺳﯽ و ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ
ﻣﺷﺧﺻﺎت واﻗﻌﯽ ﻣن ﺑرای اﻗﻧﺎع ﻣردم و درﻋﯾن زﻣﺎن ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﻋﻼﻗﮥ ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ
ﺑرﺧورد ﺧوب ﺑﺎ ﻣن.
ﺗﻣﺎم ﺗرﺗﯾﺑﺎت دﯾﮕر ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺎﻓرت ﺑرای ﻣن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .ﺑرای ﻣن از طرف ﮔورﻧرﺟﻧرال
وظﯾﻔﮫ داده ﺷد ﮐﮫ اﯾﻧﺳﺎﯾن ﺟﺎن ﻟﯾﮑﯽ )ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﺟوان دارای ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﻧﺎور( ھﻣرای
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ﻣن ﺑﺎﺷد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳﻔر ﻣن در ﭘﯾﻣودن اﻧدوس ﺑود .در آﺳﺗﺎﻧﮥ ﻋزﯾﻣت ،اﯾن دوﺳت ھﻣﺳﻔر
ﻣن ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﺑﻣﺑﺋﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد؛ ﺑدﯾن ﺑﺎورﮐﮫ ﺟﺎی او را ﺷﺎﯾد ﯾﮏ آﻗﺎی طﺑﯾب ﭘُر
ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﺑﺎﻋث ﺗﺳﮭﯾل ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﺎ از طرﯾق ﭼﻧﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺷود .ﺳراﻧﺟﺎم ﻣوﻓق
ﺷدم ﺗﺎ آﻗﺎی ﺟﯾﻣز ﺟﯾرارد )ﯾﮑﯽ از ﺟراﺣﺎن ارﺗش ﺑﻧﮕﺎل( ﻣرا ھﻣراھﯽ ﮐﻧد .اﯾن آﻗﺎ ﻗﺳﻣت
اﻋظم ﻋﻣر ﺧوﯾش در ھﻧد را در ﭘﯾﻣﺎﯾش ﻣﻧﺎطق ھﯾﻣﺎﻟﯾﺎ ﺳﭘری ﮐرده و ﺗﻣﺎﯾل ﺷدﯾدی ﺑرای
ﻣﺳﺎﻓرت داﺷت .ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ ﺑردار ﺑوﻣﯽ ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻧد ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ
ھﻣراه ﺷدم ﮐﮫ در اﻧﺳﺗﯾﺗوت اﻧﺟﻧﯾری ﺑﻣﺑﺋﯽ )زﯾر ﻧظﺎرت ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺟﯽ .اﯾروﯾس و اﻧﺟﻧﯾران(
درس ﺧواﻧده و ﺑﺎ ﺑرﺧورد ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻓداﮐﺎراﻧﮫ در ﻣوارد ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻔر ھﺎی ﻻھور ﮐﺎﻣﻼ
ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﻣن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود )ﺣﺎﻻ ﻣرگ اﯾن ﻣرد ارزﺷﻣﻧد را ﺑﺎ درد ﻋﻣﯾﻘﯽ اﺣﺳﺎس
ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺳرﻧوﺷت او ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺑوده :او ﺑطور ﻣﺣﻔوظ از دﺷت ھﺎ و ﺧطرات ﺗﺎﺗﺎر
ﻋﺑور ﻧﻣوده و ﺣﺎﻻ در وﯾﻠور دﻓن اﺳت ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﻧﮕﺎم ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻣن در ﻣﺳﯾر ﮐﻠﮑﺗﮫ
از ﮐوﻟرا وﻓﺎت ﮐرد .ﺣﮑوﻣت ﻣﮭرﺑﺎن ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ھﺎی او را ﻓراﻣوش ﻧﮫ ﻧﻣوده ،ﺑﯾوۀ او
ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮔردﯾده ،ﺧﺎﻧوادۀ او ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﺳراﻧش و ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳن ﻣﻌﯾن در زﯾر ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ
ﻗرار ﺧواھﻧد داﺷت .(...ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ دوﺳت ھﻧدی از ﺧﺎﻧوادۀ ﮐﺷﻣﯾری ،ﻣوھن ﻻل ،را
ﮐﮫ در اﻧﺳﺗﯾﺗوت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دھﻠﯽ درس ﺧواﻧده ﺑود ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐردم ﺗﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ
ام ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺷﮑﺎل آن ھﻣﺎﻧﻧد داﻧﺷﯽ در ﺷرق اﺳت .ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﺟواﻧﯽ و ﻋﻘﯾدۀ
)دﯾن( او ﻣرا از ﺗﻣﺎم ﺧطرات ورود ﺑﮫ دﺳﺎﯾس و ﺗوطﯾﮫ ﺑﺎ ﻣردم ﻧﺟﺎت ﺧواھد داد .اﯾن
ﺷﺧص ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮫ ﺑردار ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧﯾده ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺷﺧﺎص ﺻﺎدق و ﺑﺎورﻣﻧد ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑوﻣﯽ اﯾﮑﮫ دارﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧود را از ﻣﺎ ﺟدا ﺳﺎزﻧد.
ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﺑﺎ ﮐﺎھش ھﻣرھﺎن ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺧﺻوﺻﯾت ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ ﺧود را ﻧﮕﮫ
دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺣوۀ ﺣﻔﺎظت ﻣﺎﺳت .ﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﮫ ھﺎی ھﻧدی ﺧود را رﺧﺻت ﮐردﯾم ،ﺑﮫ
اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻏﻼم ﺣﺳن ﮐﮫ ﻣورد ﻗدرداﻧﯽ ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﻣن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻘﺑل ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ ﺑوده و ھﻧوز
ھم وﻓﺎدار ﺗرﯾن ﺧدﻣﮫ ﻣن اﺳت.
ﻣن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺑﯾن ھﻧد و ﮐﺳﭘﯾن را ﺳﯾﺎﺣت ﮐﻧم ،اراده ﮐردم ﮐﮫ
ﺧﺻوﺻﯾت اروﭘﺎﺋﯽ ﺧوﯾش را در ﻟﺑﺎس ،ﻋﺎدات و رﺳوم ﺧوﯾش در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
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ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯽ ﺷوم ،ﻧﮕﮫ دارم .ﭘﯾﺎﻣد ھﺎ ﺛﺎﺑت ﺳﺎﺧت ﮐﮫ طرح ﻣن ﻗﺎﺑل ﺗﻘرﯾظ ﺑوده و ﻣﺷﮑﻼت
زﯾﺎدی در ﺑر دارد .ﻟذا ﺑﺎ ﻧوﻣﯾدی ﮐﺎﻣل ﻣﺻﻣم ﺷدم ﮐﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺷدن در ﻟﺑﺎس ﺑوﻣﯽ را ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻧم .ﺑﺎ ﻧظر داﺷت اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﺳﯾﺎح اروﭘﺎﺋﯽ در ﭼﻧﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺑدون ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ
و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑدون ﮐﺷف ﺳﻔر ﻧﮫ ﮐرده اﺳت .ﻣن ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣﻼت طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ آﺳﯾﺎﺋﯽ ھﺎ ﯾﮏ
ﻣﻘدار ﺑرداﺷت ھﺎی در ﺑﺎرۀ ﺧﺻوﺻﯾﺎت آﻧﮭﺎ ﺑدﺳت آورده و درﻋﯾن زﻣﺎن داﻧش ﺧوب
زﺑﺎن ﮔﻔﺗﺎری )ﻣﺣﺎورۀ( ﭘﺎرﺳﯽ را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم ،زﺑﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت
ﺷﺎن ﻣﯽ رﻓﺗم .ﻟذا ﺑﻌدا درﯾﻎ ﻧﻣﯽ ﮐردم از اﯾﻧﮑﮫ در ﻟﺑﺎس اﯾﺷﺎن ظﺎھر ﺷده و ﻗﺳم ﺑﺧورم
ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗم .ﺑﮫ اﺳﺎس ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﮐردم ،ﺑراﯾم ﻣﻌﻠوم ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﻋﻠت درﺳﺗﯽ ﺑرای ﺑﯾم ﺻدﻣﮫ ﯾﺎ ﺧطر ﺷﺧﺻﯽ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت
اﺳﻼف ﻣﺎن ،ﻣورﮐراﻓت ﺑﯾﭼﺎره و دﺳﺗﮥ او ﺗﺳﻠﯽ ﮐﻣﯽ از دوﺳﺗﺎﻧم در ھﻧد اﺧذ ﻣﯽ ﮐردم.
ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧوش اﯾن ﺳﻔر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺑرداﺷت ﻣطﻠوﺑﯽ از ﺧﺻوﺻﯾﺎت
آﺳﯾﺎﺋﯽ ھﺎ ﺑدﺳت داده و دﯾﮕران را ﺗﺷوﯾق ﺧواھد ﮐرد )ﮐﮫ ﻣن آن را اﻧﻌﺎم ﺑزرﮔﯽ ﻣﯽ داﻧم(
ﮐﮫ اﯾن ﺳرزﻣﯾن ھﺎ را ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧد.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺟزﺋﯾﺎت اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ،ﺷﯾوه ای ﮐﮫ ﻣن وظﯾﻔﮥ ﺧود
را اﺟرا ﮐردم ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﻣردم ﻋﺎم ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﻣن در ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﺗﺎب ﺧوﯾش ﭘوزش
زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺧواھم ،زﯾرا ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در ﺗﻧظﯾم و آراﯾش آن ﮐﻣﮏ ﻧﮑرده و وظﯾﻔﮥ ﻣن در
ﺷرق ﯾﮑﯽ از ﮐﺎر ھﺎی ﺛﺎﺑت ﻣن ﺑوده اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻋﻣﯾﻘﺎ از ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﻣوﻧﺗﺳﺗوارت
اﻟﻔﻧﺳﺗون ،ﺣﺎﮐم آﺧری ﺑﻣﺑﺋﯽ ﺑﺧﺎطر ﻣﺷوره در آﻣﺎدﮔﯽ آن ﺑرای ﭼﺎپ و ﻓﯾض ﺑردن از آن
ﺗﺷﮑر ﻧﻣﺎﯾم .اﮔر ﺑﺧواھم ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎطر رﺳﯾدن اﻣن ﺑﮫ ﺳواﺣل ﺑوﻣﯽ ﺧود ﺗﺑرﯾﮏ ﺑﮕوﯾم،
ﺧوش ﺑﺧﺗﯽ ﺧود ﻣﯽ داﻧم از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ آﻗﺎی ﻧﮭﺎﯾت ﺑرﺟﺳﺗﮥ ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم ﮐﮫ ﺑراﯾم ﻣﺷوره
دھد .ﺑﯾزاری از اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ اﻟﻔﻧﺳﺗون ﭼﻧﺎن ﻣﺗﻣﺎﯾز اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرگ
ﺳﺎزی از اﯾن ﻣﺿﻣون ﻣﯽ ﺷود.
از آﻗﺎی ﺟﯾﻣز ﺑﯾﻠﯽ ﻓرﯾزر ﻣوﻟف ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدۀ ﻗزﻟﺑﺎش و دوﺳت ﻋزﯾز و ﮐﺎرﻣﻧد ﺑرادرم
ﻟﺗﻧﺎﻧت ﺟﯽ .اﯾل .ﯾﻌﻘوب از ارﺗش ﺑﻣﺑﺋﯽ ﺑﻌﺿﯽ ﻧﮑﺎت ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺧذ ﮐردم .از آﻗﺎی ھورﯾس
ھﯾﻣن وﯾﻠﺳن ،ﭘروﻓﯾﺳور ﺳﺎﻧﺳﮑرﯾت در داﻧﺷﮕﺎه اﮐﺳﻔورد و آﻗﺎی ﺟﯾﻣز ﭘرﯾﻧﺳﯾپ ،ﻣﻧﺷﯽ
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ﺟﺎﻣﻌﮥ آﺳﯾﺎﺋﯽ ﺑﻧﮕﺎل ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾدن ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﺳﮑﮫ ھﺎﯾم ﺳﭘﺎس ﮔزاری ﻣﯽ ﮐﻧم
)ﯾﺎدداﺷت ھﺎی اﯾن آﻗﺎﯾﺎن ﺧود ﺷﺎن ﮔوﯾﺎ ھﺳﺗﻧد(.
ﻣن ﻣدﯾون ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن آر .اﯾم .ﮔرﯾﻧدﻟﯽ ،ﻣوﻟف ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻧظرات در ﺑﺎرۀ ھﻧد ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر
اﮐﺛر ﺗﺻﺎوﯾر و ﻗدرت رﺳﺎﻣﯽ اﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷم .ﻣن ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﻣﻧﯾﺎت ﺧود را ﺑرای ﺑرادرم
دﮐﺗور دﯾوﯾد ﺑرﻧس ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﻣﮏ در وظﯾﻔﮥ ﭘرﻣﺷﻘت اﺻﻼح ﭼﺎپ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﻣﺎم ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﻣرا ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻣن ﺣﺎﻻ اﻣﯾدوارم دوﺳت ھﻣﺳﻔرم دﮐﺗور ﺟﯾرارد ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ھﻧد ﻧرﺳﯾده ،ﺑﮫ زودی ﺑﮫ
دوﺳﺗﺎن ﺧود ﭘﯾوﺳﺗﮫ و در ﺑﺧﺷﺎﯾﺷﯽ ﺳﮭم ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺻورت ﺑﺳﯾﺎر آزاداﻧﮫ ﺑرای
ﻣن اﻋطﺎ ﺷده اﺳت.
اﻟﯾﮑس ﺑرﻧس ،ﻟﻧدن ،ﺟون 1834
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ﻓﺻل اول  -ﭘﺷﺎور
ورود ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت اﻓﻐﺎن ھﺎ
ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ داﺧل ﻣﻧطﻘﮥ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺷوﯾم ،ﻻزم ﺑود ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود؛ زﯾرا
اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﺳﯾﮏ ھﺎ ﻣﺷﻐول دﺷﻣﻧﯽ ﻋﻣﯾق و رﯾﺷﮫ دار ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮑدﯾﮕر ﺑودﻧد .در اﺗﮏ،
ﻧﺎﻣﮥ دوﺳﺗﺎﻧﮥ از رﺋﯾس ﭘﺷﺎور ﺑرای ﻣﺎ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺗﻣﻧﯾﺎت ﻧﯾﮏ او ﺑود .ﻟذا ﻣن ھم ﺑﺎ
ﻓرﺳﺗﺎدن ﻧﺎﻣﮥ ﻋﻧواﻧﯽ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن از ﺗﻣﺎﯾل ﺧود و درﺧواﺳت ﺣﻣﺎﯾﮥ او اطﻼع دادم.
ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮥ دﯾﮕری از طرف رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﺑﮫ رﺋﯾس اﮐوره ﻓرﺳﺗﺎدم؛ اﻣﺎ
ﻗدرت در اﯾن ﻣﻧﺎطق آن ﻗدر ﺑﯽ ﺛﺑﺎت و ﻧﺎﭘﺎﯾدار اﺳت ﮐﮫ آن ﺷﺧص در ﺟرﯾﺎن ﺳﻔر ﭼﻧد
ھﻔﺗﮥ ﻣﺎ از ﻻھور ،ﻣﻌزول ﺷده ﺑود :اﻣﺎ ﺷﺧص ﻏﺎﺻب راه ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ را ﺑﺎز ﮐرده ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻣوده و ﯾﮏ دﺳﺗﮫ را ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎد .رﻋﺎﯾﺎی رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﻣﺎ را ﺗﺎ ﻣرز ھﺎی اﯾﺷﺎن
ﻣﺷﺎﯾﻌت ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺳﮫ ﻣﯾل از اﻧدوس }ﺳﻧد{ ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷت؛ ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ را دﯾدﯾم.
ھﯾﭻ دﺳﺗﮥ ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﮔردﯾد و ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣدود  300ﯾﺎرد از ھﻣدﯾﮕر اﯾﺳﺗﺎده ﺷدﯾم.
ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﭘﯾﺎم "وﮔروﺟﯽ ﻓوﺗﯾﺢ" ﺧوﯾش را ﺑرای ﻣﺎ اﺑراز داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺗرادف "ﺳﮫ ﺳﻼﻣﯽ"
ﻣﺎ اﺳت؛ ﻣﺎ ﭘﯾﺷروی ﮐرده و ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮐردﯾم؛ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد ،اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﮑم!
ﻣﺎ ﺳﻔر ﺧوﯾش را ﺑﺎ ﻣردم ﺟدﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺗﮏ ھﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧژاد ﺑﯽ ﻗﺎﻧون ﺑﮫ اﮐوره آﻏﺎز ﻧﻣوده
و در آن روﺳﺗﺎ ﭘﯾﺎده ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ھﺎی ﻣداوم ﺳﯾﮑﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯽ ﺳﮑﻧﮫ ﺷده
ﺑود .رﺋﯾس ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﻣﺎ ﺑود ،ﻋدم رﺿﺎﺋﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧرﯾداری ﯾﮑﻣﻘدار ﻣواد از
ﺑﺎزار اﺑراز داﺷت ،ﭼون اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧدۀ ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی او ﺑود .ﻣن از او ﭘوزش
ﺧواﺳﺗﮫ و اﯾن ﻏﻠطﯽ ﺧود را ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻋدم آﮔﺎھﯽ از رﺳوم اﻓﻐﺎن ھﺎ داﻧﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﭘﯾﺷروی اﻓزودم ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی ﺧﺗﮏ ھﺎی اﮐوره را ﻓراﻣوش ﻧﺧواھم ﮐرد .رﺋﯾس ﻣﺎ را
ﺗرک ﻧﻣوده و اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺧم ھﺎی زﯾر ﺳﯾﻧﮥ ﯾﮏ ﻣﺎﮐﯾﺎن در اﻣن
اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾم؛ ﯾﮏ ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﮫ در ﺻداﻗت آن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗردﯾدی ﻧﻣﯽ ﺗوان داﺷت.
در ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻣورﮐراﻓت ﺑﯾﭼﺎره و دﺳﺗﮥ او ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﻣواﺟﮫ ﮔﺷﺗﮫ و
ﻣﺟﺑور ﺑودﻧد ﮐﮫ راه ﺧود را از طرﯾق ﺟﻧﮓ ﺑﮕﺷﺎﯾﻧد .ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺎﻣﮥ دوﻣﯽ از رﺋﯾس
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ﭘﺷﺎور ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر رﺿﺎﺋﯾت ﺑﺧش و ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﺟواب دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑود ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ
ﯾﮏ از ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﯾم .اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ
ﺑرﺧورد ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮥ ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﺎ را داﺷت.

ﺗداﺑﯾر اﺣﺗﯾﺎطﯽ
ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻗﻠﻣروی ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮐرده و داﺧل ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺷور و ﺷوق اﺻﻠﯽ
آﻧﮭﺎ ﻏﺎرت اﻣوال ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ ﻟذا ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎر ھﺎی ﺧود ﻣﺎرش ﮐردﯾم .ﯾﮑﺗﻌداد
ﺧدﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺷب ﻧﯾز ﺑﮫ دﯾدﺑﺎﻧﺎن ﻣﻧظم ﺗﻘﺳﯾم ﺷدﻧد .ﻣﺎ دو ﻧﻔر اﻓﻐﺎن ،دو ﻧﻔر
ھﻧدی و دو ﻧﻔر ﺑوﻣﯽ ﮐﺷﻣﯾری داﺷﺗﯾم .ﯾﮏ ﮐﺷﻣﯾری ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻧدی و ﺻﺎدق ﺗرﯾن ﺑﺎ ﺗﻧﺑل
ﺗرﯾن ﺟوره ﻣﯽ ﺷد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧود ﻣﺎ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن را ﻣراﻗﺑت و ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﻣردان
ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺿﻊ ﻧظﺎﻣﯽ ﻗﻠﺑﺎ ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدﻧد؛ اﻣﺎ اﯾن وﺿﻊ از اﯾن ﺑﺑﻌد در ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﻓرت ھﺎی ﻣﺎ
اﺟرا ﻣﯽ ﮔردﯾد .ﺧود ﻣﺎ ﻧﯾز ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﻧد ﺑوﻣﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﻧﻣوده و ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ از ﺳﺧﺗﯽ زﻣﯾن و
ﮐﻠﺑﮫ ھﺎی رﻗت ﺑﺎری ﻧداﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ در آﻧﮭﺎ ﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن اﺷﯾﺎی ﺑﺎ
ارزش ﺧود را در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﮐردم ﮐﮫ ﺑﻌدا ﯾﮏ ﺷﯾوۀ ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ از آب در آﻣد :ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ
اﻋﺗﺑﺎری ﺑﮫ ارزش  5ھزار روﭘﯾﮫ را در ﺑﺎزوی ﭼﭘم ﺑﺳﺗﮫ ﺑودم ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ آﺳﯾﺎﺋﯽ ھﺎ
ﺗوﻣﺎر ﯾﺎ ﺗﻌوﯾذ ھﺎی ﺧود را ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔذرﻧﺎﻣﮥ ﭼﻧد زﺑﺎﻧﮥ ﺧود را در ﺑﺎزوی راﺳﺗم و
ﮐﯾﺳﮥ طﻼھﺎﯾم را ﺑﮫ دور ﮐﻣرم ﺑﺳﺗﮫ ﺑودم .ﻣن ھم ﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﭘول آﻣﺎدۀ ﺧود را در
ﺑﯾن ﺧدﻣﮫ ھﺎﯾم ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣوده ،آزﻣﺎﯾش اﯾﺷﺎن ﭼﻧﺎن ﮐﺎﻣل و دﻗﯾق ﺑود ﮐﮫ ھرﮔز ﯾﮏ ﺳﮑﮥ
ﺧوﯾش را در ﺗﻣﺎم ﺳﻔر ﮔم ﻧﮑرده و ﭼﻧﺎن ﺧدﻣﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد در ﺑﯾن ﻣرداﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐرده
ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﮑر ﺗﺧرﯾب و ﺧﯾﺎﻧت ﻣﺎ ﺑودﻧد .ﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﮐرده و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺎ
اﻣﺗﺣﺎن دادﻧد .ﯾﮑﯽ از ﺧدﻣﮫ ھﺎﯾم ﺑﻧﺎم ﻏﻼم ُﺣﺳُن ﮐﮫ ﺑوﻣﯽ ﺳورت ﺑود ،در ﺗﻣﺎم طول
ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﺎ ﻣن ﺑوده ،ﻏذاﯾم را طﺑﺦ ﮐرده و ھرﮔز ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ از وظﺎﯾف ﺧوﯾش ﺑر زﺑﺎن
ﻧﯾﺎورد .او ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻣن در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن اﺳت.

19

ﻧﺎﻣﮥ ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﺑﮫ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ
رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ از طرف رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ،ﻣﺎ را در اﮐوره ﺗرک ﮐرد .ﻧﺎم او ﭼوﻧﯽ ﻻل و ﯾﮏ
ﺑرھﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ آزار ﺑوده و ﻗرار ﻣﻌﻠوم در ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﮫ اﻣﺗداد اﻧدوس زﯾﺎد آرام ﻧﺑود .ﻣن
ﺑراﯾش ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﺑﮫ آﻗﺎﯾش دادم؛ ﭼون آﻗﺎی او از ﺑرداﺷت ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻌﺎدن
ﻧﻣﮏ ﭘﻧﺟﺎب و ﺑﮭﺗرﯾن وﺳﯾﻠﮥ ﻣﻔﺎد از آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺑراﯾش ﯾﮏ ﻟﯾﺳت )ﻓﮭرﺳت( طوﯾل
اﻧﺣﺻﺎرات ﻧﻣﮏ را داده و ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﺎﻟﯾﮥ ﺑﻠﻧد را در ﻣورد ﻧﻣﮏ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻏﻠﮫ
وﺿﻊ ﮐﻧد .ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑراﯾش ﻧوﺷﺗم ﮐﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوه -ﻧﻣﮏ ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد وادی ﮐﺷﻣﯾر ﯾﮏ
ﻗﺳﻣت ﺑﺎ ارزش ﻗﻠﻣروی او اﺳت؛ اﻣﺎ ﻣن ﺑﺎور ﻧدارم ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ زﯾﺎد
ﺿرورت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭼون ﺗداﺑﯾری را ﮐﮫ ﻣن در ﻣﻌﺎدن دﯾدم ،ﻋﻣﻼ ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده ﺑود.

ﻣﯾدان ھﺎی ﺟﻧﮓ
ﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺧود ﺑﮫ اﮐوره از ﯾﮏ ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﮔذﺷﺗﯾم ،در روﺳﺗﺎی ﮐوﭼﮏ ﺳﯾدو ﮐﮫ 8
ھزار ﺳﯾﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﻌﯾت ﺧﺷﻣﮕﯾن  150ھزار ﻣﺳﻠﻣﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑود-ﺳﻧﮕﮫ ﻓرﻣﺎﻧده
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻋﻣﺎر اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت ﮐوﭼﮏ از ﺳﻧﮓ ھﺎی ﺳﺳت ،طوری ﺧود را از ﺗﮭﻠﮑﮫ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺎﻋث ﺗﺣﺳﯾن دﺷﻣﻧﺎن او ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎ ﺣﺎﻻ از اﯾن ﻣﺣل ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣوده و اﺳﺗﺧوان
ھﺎی ﺳﻔﯾد ﺷدۀ اﺳپ ھﺎی را دﯾدﯾم ﮐﮫ در روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎده ﺑود .ﻣﺎ در ﻣﺎرش ﺑﻌدی از
ﻣﯾدان ﻣﺷﮭور )ﺟﻧﮓ( ﻧوﺷﮭره ﻋﺑور ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺧود رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ در آن ﺷرﮐت داﺷت .او
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺷده ﺑود؛ اﻣﺎ رﺋﯾس اﯾﺷﺎن ،ﻋظﯾم ﺧﺎن از ﻗﺳﻣت
اﻋظم ارﺗش ﺧود ﺗوﺳط درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﺟدا ﺷده ﺑود .ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻗطﻌﺎت ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل را ﺷﮑﺳت
ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺷﺟﺎﻋت ﺷﺧﺻﯽ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﺑوده ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﭘﮥ ﮐوﭼﮏ را
ﺑﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺎن ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳرﺑﺎزان دﯾﮕر او ﺳﮫ ﺑﺎر ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻋظﯾم ﺧﺎن ﮐﺎﺑل ﺑدون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ارﺗش ﭘﯾروزﻣﻧد ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺎ از آب
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧد .ﻓﮑر ﻣﯽ ﺷود او از اﯾن ﺗرس داﺷت ﮐﮫ ﺧزاﻧﮫ اش دﺳﺗﮕﯾر
ﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﭘﯾﺷروی ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑدﺳت رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﻣﯽ اﻓﺗﯾد؛ ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
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او از ﻓرﯾﺎد ھﺎی ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ در ﺷب ﭘﯾروزی اﯾﺷﺎن ﺗرﺳﯾده ﺑود .زﯾرا او ﻓرﯾﺎد ھﺎی اﯾﺷﺎن را
ﻋﻼﻣﮥ رﺳﯾدن ﺳرﺑﺎزان ﺗﺎزه ،ﻓﮑر ﮐرده ﺑود :ﭼون آﻧﮭﺎ ﻋﺎدت ﻓرﯾﺎد زدن در ﭼﻧﯾن ﻣوارد
را داﺷﺗﻧد .ﻣﺎ ﻗﺑﻼ اﯾن ﻓرﻣﺎﻧده ﺗواﻧﺎ را ﺑﺎ ﭘورس }ﻓرﻣﺎﻧروای ھﻧد ﺑﺎﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل
اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ رزﻣﯾده ﺑود{ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐردﯾم؛ و ھم ﺧﺎطرۀ ﺣﯾﻠﮫ ﺟﻧﮕﯽ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﮐﮫ اﻟﮑﺳﺎﻧدر
آن ﺷﮭزاده را ﺷﮑﺳت داد .طوری ﮐﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﺎ ﺳﻠف او را در ھﯾداﺳﭘﯾس }رود ﺟﮭﯾﻠم{
ﺗرﺳﺎﻧﯾده ﺑودﻧد ،ﺣﺎﻻ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ھﺎ و ﺻدا ھﺎی ﺷﺎن اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﮫ وﺣﺷت اﻧداﺧﺗﮫ
ﺑودﻧد.

ورود ﺑﮫ ﭘﺷﺎور
ﺑﺎ ﭘﯾﻣودن در ﺟﻠﮕﮥ ﭘﺷﺎور اﺣﺳﺎس ﺑﻠﻧدی و ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﮐردم .ﺑوی ﮔل ھﺎی زﻋﺗر }ﺟواﻧﯽ؟{
و ﺑﻧﻔﺷﮫ ھوا را ﻋطر آﮔﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭼﻣن ھﺎی ﺳﺑز و ﺷﺑدر ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت دور
اﻧداﺧت .ﺑﻧﻔﺷﮫ ﺑﻧﺎم "ﮔل ﭘﯾﻐﻣﺑر" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑرﺗری ﻋطر آن
ﺑوده ﺑﺎﺷد .در ﭘﯾرﭘﺎی ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎرش از ﭘﺷﺎور ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد ،ﻣﺎ ﺑﺎ  6ﺳوار ﯾﮑﺟﺎ ﺷدﯾم ﮐﮫ
رﺋﯾس ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز ﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود .ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم آﻓﺗﺎب ﺑرآﻣد ﺣرﮐت ﮐردﯾم ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ
ﺑﺎران ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑﺎرﯾده و ﺳواران ﺑﯽ ﺻﺑراﻧﮫ ﺗﻼش داﺷﺗﻧد ﮐﮫ در ﻧﯾﻣﮫ راه ﺗوﻗف ﮐﻧﯾم ﺗﺎ آﻧﮭﺎ
زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﮔزارش رﺳﯾدن ﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،دﺳﺗﮫ را ﺗﺎ ﺷﮭر ھﻣراھﯽ ﮐردﯾم .ﻣﺎ ﺗﺎ
ﻧزدﯾﮏ ﺷﮭر ﻣﺎرش ﮐردﯾم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕر ﺗوان اﻗﻧﺎع آﻧﮭﺎ وﺟود ﻧداﺷت .ﻓرﻣﺎﻧده آﻧﮭﺎ ﮔﻔت،
"رﺋﯾس ﻣﺎ را ﻓﻘط ﺑرای اﯾن ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺧوش آﻣدﯾد ﮔﻔﺗﮫ و ﻓرﻣﺎن داده ﺑود ﮐﮫ
ﭘﺳرش ﺷﻣﺎ را در ﺑﯾرون ﺷﮭر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد ،درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﻘط ﭼﻧد ﺻد ﯾﺎرد از ﺧﺎﻧﮥ
او ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﯾم" .ﻣﺎ ﺗوﻗف ﮐردﯾم و در ظرف ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ،ﭘﺳر رﺋﯾس ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﯾل و ﯾﮏ
دﺳﺗﮫ اﺳپ ﺳوار ﭘدﯾدار ﮔﺷت .او ﭘﺳر ﺑزرﮔش ﺑود ،ﯾﮏ ﭘﺳر ﻣﻘﺑول ﺑﮫ ﺳن ﺣدود  12ﺳﺎل
و ﻣﻠﺑس ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻠوز آﺑﯽ و دﺳﺗﺎری از ﺷﺎل ﮐﺷﻣﯾری .ﻣﺎ در ﺑﺎﻻی ﺳرک ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾﺎده ﺷده
و ھﻣدﯾﮕر را در ﺑﻐل ﮔرﻓﺗﯾم؛ اﯾن ﺟوان ﻓورا ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺣﺿر ﭘدرش رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرد .ھرﮔز
ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﭘذﯾراﺋﯽ ﻧﺷده ﺑود :او ﺷﺧﺻﺎ ﻣﺎ را در دھن دروازه ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده و
ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ اﺗﺎﻗﯽ رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ آﺋﯾﻧﮫ ھﺎ ﻣرﺻﻊ ﺷده و ﺑﺎ رﻧﮓ ھﺎی ﻓوق اﻟﻌﺎده
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ﻧﺎﮔوار رﻧﮓ آﻣﯾزی ﺷده ﺑود .ﺧﺎﻧﮫ او ،ﻣﻣﻠﮑت او ،داراﺋﯽ او ،ﺗﻣﺎم ﭼﯾز ھﺎی او ﻣﺎل ﻣﺎ
ﺑود؛ او ﻣﺗﺣد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑوده و اﯾن را ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻣورﮐراﻓت ﻧﺷﺎن داده ﺑود
ﮐﮫ او آن را ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﻌﺎھده دوﺳﺗﯽ درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑودﯾم ﮐﮫ ﺣق ﺗﺧﻠف از
ﻣواد آن را ﻣﯽ داﺷﺗﯾم .ﺳن ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺣدود  35ﺳﺎل ﺑوده ،دارای ﻗد ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﻠﻧد و
ﺳﯾﺎه ﭼﮭره ﺑود .او در ﯾﮏ ﺑﺎﻻﭘوش ﭘوﺳﺗﯽ ﺧط دار ﻣﻠﺑس ﺑود ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش ﺑﺎ
ﯾﮏ طﺎوس ﻣزﯾن ﺷده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﺑﺎب و ﻟوازم اﺗﺎق ﻏﻧﯽ ﺗر ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷد .ﻣﺎ ﺧوش
ﺑودﯾم از اﯾﻧﮑﮫ وﻗت ﭘﯾدا ﮐرده و ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻣرطوب ﺧود را ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم؛ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣرﻣﺳرای
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ آﻣﺎده ﺷده ﺑود ﯾﺎ ﺿرور ﻧﯾﺳت ﻋﻼوه ﮐﻧم ﮐﮫ
ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷده ﺑود .اﯾن در واﻗﻌﯾت ﭼﻧﺎن ﭘذﯾراﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﮑرده
ﺑودﯾم.

ﺳرﮔرﻣﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ
ھﻧوز ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗوﺳط ﭘﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑرادر ﺟوان رﺋﯾس ،ﯾﮏ ﺷﺧص
ﺑﺎ ﻧﺷﺎط و دل ﻧواز ،ﻣﻼﻗﺎت ﺷدﯾم .ﺧود رﺋﯾس ﻧﯾز در ﺟرﯾﺎن ﺷﺎم ﺣﺎﺿر ﺷده و ﯾﮏ ﺷﺎم
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺟﻠل ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن آورده ﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ در آن ﺳﮭﯾم ﮔردﯾدﯾم .ﮔوﺷت و ﻏذا ﻣزه دار
ﺑود .ﺑﺎﯾد ﻋﻼوه ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ ھم ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺧود ﻏذا ﺧوردﯾم؛ اﻣﺎ ﺑزودی از دﯾدن ﯾﮏ ﻣرد
ﻣﻌزز ﻣﺗﻌﺟب ﮔردﯾدﯾم ﮐﮫ ﮔوﺷت ﮔوﺳﻔﻧد را ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺧود ﺗوﺗﮫ ﮐرده و آن را در دﺳت
ھﺎی ﺧود ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﺑﭘذﯾرﯾم .ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮥ طوﯾل ﻧﺎن در ﭘﯾش روی
ھر ﮐدام ﻣﺎ ﻣﺛل ﯾﮏ ﺑﺷﻘﺎب ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ ﺧوردن ﮔوﺷت ،اﻧدازۀ آن ﻧﯾز ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﺳﮭم ﺧود را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﺟرا ﮐرد .ﭘﻠو ھﺎ و ﮐﺑﺎب ھﺎ ،ﺷﯾرﯾﻧﯽ ھﺎ و ﺗرﺷﯽ ھﺎ ﭘﺗﻧوس ھﺎ را
ﭘر ﮐرده ﺑود؛ اﻣﺎ ﻏذای ﺧوﺷﻣزه و اﺷﺗﮭﺎ آور ﯾﮏ ﮔوﺳﻔﻧدی ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ ﻣزۀ ﺑﮭﺗری
از ﺷﯾر ﻧداﺷت .ﯾﮏ ﻧﺎرﻧﺞ ﺗﻠﺦ در ﺑﺎﻻی آن ﻓﺷﺎر داده ﺷده و آن را ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش طﻌم
ﺳﺎﺧت .ﭼﮭﺎر ﭘﺗﻧوس ﻏذای ﺷﯾرﯾن و ﻣﯾوه ھﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آﻣد؛ ﺿﯾﺎﻓت ﺑﺎ ﺷرﺑت ﻣﺧﻠوط ﺷده
ﺑﺎ ﺑرف ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ﮐﮫ دﯾدار ھﻣﺎﻧﻧد دوﺳﺗﺎن ﺟدﯾد ﻣﺎن ﺑﺎﻋث ﺧوﺷﯽ زﯾﺎد ﻣﺎ ﮔردﯾد .ﯾﮏ
ﻗﺳﻣت از ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺟدا ﺷوﯾم ،ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ رﺋﯾس ﺑﺎ زﻣزﻣﮫ از اﺑراز
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ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﮫ ﻣﻠت ﻣﺎ و اﺿطراب ﺑرای رﻓﺎه ﻣﺎ ﺗﮑرار ﮐرد و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷب ﺑﺧﯾر ﮔﻔت .ﻣن ﺑﮫ
ﻋﻠت ﻧﺷﺳﺗن )ﭼﮭﺎر زاﻧو( دواﻣدار و ﮐﺳل ﮐﻧﻧده ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭘﺎ ھﺎی ﺧود را از دﺳت داده ﺑودم.
اﮔر ﻣﺎ ﺑﺧواھﯾم از ﺷﯾوۀ ﺑرﺧورد اﯾن ﻣردم ﺗﻣﺟﯾد ﮐﻧﯾم ،ﭼﯾز ھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﺗﺻدﯾق آن
در اﯾن ﺷب وﺟود داﺷت.

ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺳواری ﺑﺎ رﺋﯾس
روز ﺑﻌد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧدۀ ﺧﺎﻧواده آﺷﻧﺎ ﺷدﯾم .رﺋﯾس دارای دو ﺑرادر و ﯾﮑﺗﻌداد زﯾﺎد ﭘﺳران و
اﻗﺎرب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺷﺧص ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺧﺎﻧواده ﯾﮏ ﭘﺳر ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ،وزﯾر ﺷﺎه
ﻣﺣﻣود ﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده ﺑود .اﯾن ﺟوان ﺣدود  14ﺳﺎل داﺷﺗﮫ
و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺷﺎﻧﮥ ﭘدر ﻧﮕون ﺑﺧﺗش اﺳت .ﭘﺳران ﻣﯾر واﻋظ و ﻣﺧﺗﺎراﻟدوﻟﮫ ﮐﮫ اﻗﺎرب ﺷﺎن ﺷﺎه
ﺷﺟﺎع را ﺳﻘوط دادﻧد ،در ﺑﯾن ﻣﺣﻔل ﺑوده و روز ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﯽ ﺳﭘری ﺷد .ﻣردم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و آﮔﺎه و از ﻧﻘطﮥ ﻧظر ﻣذھﺑﯽ ﺑدون ﺗﻌﺻب ﺑوده و ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺷﺎن ﺻﺎﺣب ﻣﻌﻠوﻣﺎت در
ﺗﺎرﯾﺦ آﺳﯾﺎ ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺧﻧدان ﺑوده و ﻏﺎﻟﺑﺎ در ﺷوخ طﺑﻌﯽ ﺧوﯾش ﻏﺎﻟﻣﻐﺎﻟﯽ ﺑودﻧد.
در ﺟرﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕو ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺷﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾن در اﺗﺎق ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد.
وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﺻورت ﺑﮭﺗری ﺑﺎ ﭘﺷﺎور آﺷﻧﺎ ﺷدﯾم ،ﺣﻠﻘﮥ آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻣﺎ وﺳﻌت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن
در ﺗﻣﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺑﮫ دﯾدن ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣدﻧد ،ﺑﺧﺻوص وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎ
ھﯾﭻ وﻗت ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ و اﮔر ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎﺑﻧد ،ﭘوزش ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ
ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت اداﻣﮥ آن ﻗﺎﺑل ﺗواﻓق اﺳت.
ھﻧﮕﺎم ظﮭر رﺋﯾس ﻣﺎ را دﻋوت ﮐرد ﺗﺎ او و ﺑرادراﻧش را در دﯾدن اطراف ﭘﺷﺎور ھﻣراھﯽ
ﮐﻧﯾم .دﮐﺗور ﺧود را ﮐﻧﺎر ﮐﺷﯾد و ﻣن ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺳوار ﺷدم .ﻣن در ﺑﺎرۀ ﭘﺷﺎور ھﯾﭻ ﭼﯾزی
ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم ،ﭼون ﺗﺻوﯾر و ﺗوﺻﯾف دﻗﯾق آﻗﺎی اﻟﻔﻧﺳﺗون ﺑﮫ اﻓزودی دﯾﮕری ﺿرورت ﻧدارد.
در واﻗﻊ ﭼﻧﯾن اﺳت واﻗﻌﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺛر ارزﺷﻣﻧد او ﮐﮫ ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد در ﺑﺎرۀ ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ
ﮐﮫ او ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺧود داری ﻧﻣوده و در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧود را ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺣوادث و واﻗﻌﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﺧوﯾش ﺳﺎزم .ﻣن اﯾن را ﺑرای دﻓﺎع ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾم.
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ﻣن رﺋﯾس را درﯾﮏ روز ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب ﺑرای ﯾﮏ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ" ،ﻧوروز" ﯾﺎ ﺳﺎل ﻧو ) 21ﻣﺎرچ(
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣردم ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽ ﺷود ،ھﻣراھﯽ ﮐردم .ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردم در ﺑﺎغ ھﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده و ﺑﺎ
دﺳﺗﮫ ھﺎی ﮔل ﯾﺎ ﻋﻠف و ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﮔل ﺷﻔﺗﺎﻟو رژه ﻣﯽ رﻓﺗﻧد .ﻣﺎ داﺧل ﺑﺎغ ﻋﻠﯾﻣردان ﺧﺎن
رﻓﺗﮫ ،در ﺑﺎﻻ ﺧﺎﻧﮥ آﻧﺟﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و از آن ﺑﺎﻻ ﺑر ﮔروه ھﺎی ﺳواره ﻧظﺎره ﮐردﯾم .درﺧﺗﺎن
ﺑﺎ ﺷﮕوﻓﮫ ھﺎ ﭘوﺷﯾده ﺑوده و ھﯾﭻ ﭼﯾز دﯾﮕری ﻗﺷﻧﮓ ﺗر از ﺻﺣﻧﮥ ﻣﺎﺣول ﻧﺑود .رﺋﯾس و
ﺑرادراﻧش زﺣﻣﺎت زﯾﺎدی ﻣﺗﻘﺑل ﺷده و ﮐوه ھﺎی ﻣﺟﺎور را ﺑراﯾم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد ،ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺢ
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آﻧﮭﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣﺷﺧﺻﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑرای ﻣن دﻟﭼﺳپ اﺳت .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑراﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت دادﻧد ﮐﮫ آن ﺷﺧص ﻣﻌززی ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎغ را آﻣﺎده ﮐرده ،ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻧﮓ ﻓﯾﻠﺳوف
)"ﺳﻧﮓ -ﻓﺎرس"( ﺑوده ،زﯾرا طرﯾﻘﮥ دﯾﮕری ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺛروت ﺑزرگ او ﻣوﺟود ﻧﺑوده
اﺳت.
آﻧﮭﺎ اﻓزودﻧد ﮐﮫ او آن را در اﻧدوس اﻧداﺧﺗﮫ؛ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺣد اﻗل از ﺟﻧﺟﺎل ﻣﯾراث او ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﻧد.
ﻣﺎ ﺑزودی ﺑﺎ ﺷﯾوۀ ﺟدﯾد زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﻋﺎدت ﮐرده و ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺿﻊ ﮐردﯾم ﮐﮫ ھرﮔز و در
ھﯾﭻ ﻣوردی در ﺟرﯾﺎن روز ﯾﺎ در ﻣﻼی ﻋﺎم ﻧﮫ ﻧوﺷﺗﮫ و اوﻗﺎت ﻓﺎرغ ﺧود را ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎت
ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎﺻﯽ ﺑﮕذراﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣدﻧد .ﻣﺎ در ﯾﮏ وﻗت ﮐوﺗﺎه ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﭘﺷﺎور آﺷﻧﺎ ﺷده و در ﺟرﯾﺎن  30روزی ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧدﯾم ،ﺟرﯾﺎن ﺑدون وﻗﻔﮥ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ و
ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑود .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺟﮭت آراﻣش و ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﺎ ارزش ﺗر از ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯾزﺑﺎن ﮔراﻧﻘدر ﻣﺎ ﻧﺑود.

رﺋﯾس و ﺧﺻوﺻﯾﺎت او
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺳوادی ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣﺗوﻗﻊ ﭘﯾدا ﮐردن او ﺑﺎﺷم ،او ﯾﮏ آﻗﺎی ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺎﻓﺗﮫ
و ﺑﺎ ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑرﺧورد ﺑﺎز و ﺧوب او ﯾﮏ ﺧﺎطرۀ داﯾﻣﯽ ﺑرای ﻣن ﺷده اﺳت .ھﻧﮕﺎھﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ھم در ﻧﺎن ﺷب ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﯾم ،او ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺻورت ﺑﯽ ﻣراﻗﺑت ﺑﮫ ﺧواب رﻓﺗﮫ و ﺷب را
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔذراﻧد .او ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﭼﻧدﯾن ﻧوع ﻏذا در ﺣرم ﺧوﯾش طﺑﺦ ﮐرده و ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر
ﺑود ﮐﮫ ﮐدام ﯾﮏ ﺑرای ﻣﺎ ﺧوش آﯾﻧد اﺳت .او ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﺻﯾت ﺷﮭرﯾﮕری اش
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ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻘﻼﻧﯾت اش ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺳﯾن ﺗر اﺳت؛ اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﺟﺎرت او در ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﯾﺎ داد و ﺳﺗد
ﺑوده و ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﺷﺟﺎع اﺳت؛ ﺣرم او ﺷﺎﻣل  30زن و  60اوﻻد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ از او
ﺷﻣﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎﻧش را ﭘرﺳﯾدم ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﻌداد دﻗﯾق آﻧﮭﺎ را ﺑﮕوﯾد!

ﺷﯾوۀ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳﭘری ﮐردن روز ﺟﻣﻌﮫ
ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ،روز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎ رﺋﯾس و ﺧﺎﻧوادۀ او ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎغ ﮔل رﻓﺗﮫ و ﻗﺳﻣت
اﻋظم روز را ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﺳﭘری ﮐردﯾم .رﺋﯾس در زﯾر ﯾﮏ درﺧت ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻣﺎ در زﯾر
درﺧت دﯾﮕری در ﭘﮭﻠوی ھﻣدﯾﮕر ﻧﺷﺳﺗﯾم .ﺷرﺑت ﯾﺦ دار و ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺟﺎت ﺑراﯾﻣﺎن آورده
ﺷده و ﻗﺳﻣت زﯾﺎد ﺳﺧﺎوت آﻗﺎی اﻟﻔﻧﺳﺗون را از ﻣﻼ ﻧﺟﯾب ﺷﻧﯾدﯾم ،ﻣرد ﭘﯾری ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺗﺎ
ﮐﻠﮑﺗﮫ ھﻣراه ﺑوده اﺳت .ﭘس از ﭼﺎﺷت ﺑﮫ ﺑﺎغ ﺷﺎه ﺑرﮔﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺑزرگ ﺗر از ھﻣﮫ ﺑوده ،در
روی زﻣﯾن ﺑﺎ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﺧﺎﻧوادۀ او ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻣﺻروف ﺧوردن ﻧﯾﺷﮑر ھﺎی ﺷدﯾم
ﮐﮫ ﺑﺻورت ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻗطﻊ ﺷده ﺑود .ﭼﮭﺎر ﭘﺳر رﺋﯾس ﻣﺎ را ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐرد؛
اﯾن ﻣﺎﯾﮥ ﺧوﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ رﺋﯾس را در ﻣورد اطﻔﺎل او ﻣﯽ دﯾدم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ ھم 5
ﺳﺎل ﻧداﺷﺗﻧد .ھر ﮐدام در ﺑﺎﻻی اﺳپ و در ﭘﯾﺷروی ﯾﮏ ﻧﻔر ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻣﮭﺎر اﺳپ را ﺑﮫ
ﺷﯾوۀ ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ در دﺳت ﺧود داﺷﺗﻧد :ﭼون ﺳواری را ﺑرای دراﻧﯽ ھﺎ در طﻔوﻟﯾت ﻣﯽ
آﻣوزﻧد .ﻣﺎ ﺑﻌدا رﺋﯾس را ﺑﮫ ﮔورﺳﺗﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ او دﻧﺑﺎل ﮐردﯾم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ دو ﺑرادر ﺑزرﮔش،
ﻋطﺎ و ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺧﺎن در ﺟﻧﮓ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و دﻓن ﺑودﻧد .ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و اﻗﺎرب او
ﺣﺿور داﺷﺗﮫ و ﻧﻣﺎز ظﮭر را در ﻣﺳﺟدی ﺑﺟﺎ آوردﻧد ﮐﮫ در ﺟوار ﻗﺑرﺳﺗﺎن وﺟود داﺷت.
اﯾن ﻣﻧظره ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎطره اﻧﮕﯾز ﺑود ،ﭼون ﭘﺳران ﺑرادران ﻣﺗوﻓﺎﯾش ﻧﯾز در اﯾﻧﺟﺎ ﺣﺿور
داﺷﺗﻧد .روز ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾد ﯾﮏ ﺷﺧص روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﺷﯾﺦ ﻋوض ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد :ﭼﻧﯾن اﺳت
ﺷﯾوۀ ﻣﻌﻣول ﮔذراﻧﯾدن ﯾﮏ روز ﺟﻣﻌﮫ در ﺑﯾن ﻧﺧﺑﮕﺎن دراﻧﯽ ﭘﺷﺎور .ھﻣرھﺎن رﺋﯾس ﺷﺎﻣل
اﻗﺎرب و ﺧدﻣﮫ ھﺎی او ﺑود :او ھﯾﭻ ﻣﺣﺎﻓظﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و در اول ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﺎ و دو ﺳوار ھﻣراه
ﺑود .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺎدﮔﯽ و آزادی ﻋﺟﯾﺑﯽ در ﺑﯾن اﯾن ﻣردم وﺟود دارد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺳﯾن اﺳت؛
ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺟود دارد ،ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺗﺎﺋﯾد ﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺗﻣﺎم درﺧواﺳت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود .ھر ﯾﮏ در ﺗﺳﺎوی ﺑﺎ رﺋﯾس ﺑﻧظر رﺳﯾده و ﺿﻌﯾف ﺗرﯾن ﺧدﻣﮫ ھم
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ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ھرﮔوﻧﮫ ﻣراﺳﻣﯽ ،ﺧود را ﺑﮫ او ﺑرﺳﺎﻧد .ﺧود او ﻧﯾز ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﻋﺎری از
ھرﮔوﻧﮫ ﻏرور و ﻋﺎطﻔﮫ ﺑوده و ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑواﺳطﮥ ﻟﺑﺎﺳش ﺗﺷﺧﯾص ﺷود ﮐﮫ ﺳرﺷﺎر از
ﻏﻧﺎ و ﺗزﺋﯾﻧﺎت اﺳت.

ﻧﻣﺎﯾش وﺣﺷﺗﻧﺎک
ﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺳواری ھﺎی ﺧوﯾش ﺑﺎ رﺋﯾس در ﻧواﺣﯽ ﭘﺷﺎور ،ﺷﺎھد ﻧﻣوﻧﮥ از ﻋداﻟت و
اﻧﺗﻘﺎم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑودﯾم .وﻗﺗﯽ از ﺣوﻣﮥ ﺷﮭر ﻋﺑور ﮐردﯾم ،ﻣﺗوﺟﮫ ﯾﮏ ازدﺣﺎم ﻣردم ﺷده و ﺑﺎ
ﺗﻘرب ﺑﯾﺷﺗر ،اﺟﺳﺎد ﺗﮑﮫ و ﭘﺎرۀ ﯾﮏ ﻣرد و ﯾﮏ زن را دﯾدﯾم؛ ﻣرد ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻣرده و در ﺑﺎﻻی
ﯾﮏ ﺗودۀ ﺳرﮔﯾن اﻓﺗﺎده ﺑود .ﻣردم ﻓورا ﺑﮫ دور رﺋﯾس و دﺳﺗﮥ ﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده ،ﺷﺧﺻﯽ ﭘﯾﺷﺗر
آﻣده و ﺑﺎ آواز ﻟرزان ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ او زن ﺧود را در ﯾﮏ ﻋﻣل
ﺧﯾﺎﻧت آﻣﯾز دﯾده و ھر دو را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾده اﺳت؛ او ﺷﻣﺷﯾر ﺧوﻧﯾن را در دﺳت ھﺎی ﺧود
ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﭼطور اﯾن ﻋﻣل را اﻧﺟﺎم داده اﺳت .زن او ﺣﺎﻣﻠﮫ و ھم اﮐﻧون
ﻣﺎدر ﺳﮫ طﻔل ﺑوده اﺳت .رﺋﯾس ﭼﻧد ﺳوال ﭘرﺳﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺳﮫ دﻗﯾﻘﮫ را در ﺑر
ﻧﮕرﻓت؛ او ﺑﻌدا ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت" ،ﺗو ﯾﮏ ﻋﻣل ﺧوب اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺟﺎم داده و ﻋداﻟت را
اﺟرا ﮐردی" .او ﺑﻌدا ﺣرﮐت ﮐرده و ﻣردم ﻓرﯾﺎد ﮐردﻧد" ،آﻓرﯾن!" .آن ﻣرد ﻓورا رھﺎ ﮔردﯾد.
ﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾق در ﭘﮭﻠوی رﺋﯾس اﯾﺳﺗﺎده ﺑوده و وﻗﺗﯽ ﭘرﺳش ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت ،روی ﺧود
را ﺑﮫ طرف ﻣن دور داده و ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﻗﺎﻧون را ﺑرای ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ داد .او اﻓزود" ،ﺟرﻣﯽ
ﮐﮫ در روز ﺟﻣﻌﮫ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣطﻣﺋﯾﻧﺎ ﮐﺷف ﻣﯽ ﺷود"؛ ﭼون در روزی واﻗﻊ ﺷده
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷد .در اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺟدﯾدی در اﯾن ﺣﻘﺎﯾق وﺟود ﻧدارد؛ اﻣﺎ ﺑرای ﻣن ﺑﮫ
ﺣﯾث ﯾﮏ اروﭘﺎﺋﯽ ،ﺑﺎ دﯾدن اﺟﺳﺎد ﺗوﺗﮫ و ﭘﺎرﭼﮫ ﺷده و ﺷﻧﯾدن ﺗوﺟﯾﮫ ﺷوھری ﺑرای ﻗﺗل
زﻧش ﮐﮫ ﺑراﯾش ﺳﮫ طﻔل زاﺋﯾده ﺑود ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﺧون در ﺑدﻧم ﻣﻧﺟﻣد ﺷده اﺳت:
ﭼﻧﯾن ﺑود ﻋداﻟت اﯾن رﺋﯾس ﮐﮫ ﺑطور ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ از ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ و آن ﺻﺣﻧﮥ ﻣﻼل اﻧﮕﯾز ﻣﯽ
ﮔذﺷت .ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﻗرار دادن اﺟﺳﺎد در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺗودۀ ﺳرﮔﯾن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﺎک ﮐردن ﻗﺳﻣﺗﯽ
از ﮔﻧﺎھﺎن و ﻋﺑرت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد؛ آﻧﮭﺎ ﺑﻌدا در ﻋﯾن ﻣﮑﺎن دﻓن ﮔردﯾدﻧد.
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ﺑرادر رﺋﯾس
ﮐﻣﯽ ﭘس از رﺳﯾدن ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ،از ﻣﺎ دﻋوت ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد ﮐﮫ روزی را ﺑﺎ ﺑرادر رﺋﯾس،
ﭘﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮕذراﻧﯾم .او ﻣﺎ را در ﯾﮏ ﺑﺎغ و در زﯾر درﺧﺗﺎن ﻣﯾوه داری ﭘذﯾراﺋﯽ ﮐرد
ﮐﮫ ﭘر از ﺷﮕوﻓﮫ ﺑود .ﻗﺎﻟﯾن ھﺎ ﻓرش ﮔردﯾده و ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ ﻗﺑل از ﻧﺷﺳﺗن ﻣﺎ ﺷور داده ﺷده
ﺑودﻧد ﮐﮫ روی آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺑرگ ھﺎی زرداﻟو و ﺷﻔﺗﺎﻟو ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﺑود .ﻋطر و زﯾﺑﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ
ﺑطور ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﻧﺷﺎط آور ﺑود .اﯾن ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﺗﻘرﯾﺑﺎ  50ﻧﻔر ﺑوده و ھﻣﮕﯽ در
ﺿﯾﺎﻓت ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑزرگ ﺑود .در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮑﺗﻌداد ﺳراﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﭘﺷﺗو و ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﺳراﺋﯾدﻧد .ﮔﻔﺗﮕو ھﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم و ﻋﻣدﺗﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺧودﺷﺎن ﺑود .ﺑﺎز ھم اطﻔﺎل رﺋﯾس و ﺑرادراﻧش ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد :آﻧﮭﺎ ﺑر ﺳر ﺷﯾرﯾﻧﯽ
ھﺎ ﻏﺎﻟﻣﻐﺎل ﻧﻣوده و ﭼﮭﺎر طﻔل ﺑﺎ ﭘرﺗﺎب ﮔل ھﺎی درﺧﺗﺎن ﺑﺳوی ھﻣدﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎی
ﺑرف ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﭘرداﺧﺗﻧد .ﻣن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧدارم ﺟﺎی دﯾﮕری را دﯾده ﺑﺎﺷم ﮐﮫ در اﯾن ﻣوﺳم
ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺗر از ﭘﺷﺎور ﺑﺎﺷد :اﻗﻠﯾم ،ﺑﺎغ ،ﻣﻧظره ،اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﯽ و ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺎن
ﻧوازی ﻣردم .ﻣن ھﯾﭻ ﺗﺣﻔﮥ ﺑرای اﯾن ﻣردان ﻧﯾﺎورده ﺑودم و ﻟذا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم از اﯾﺷﺎن
ﭼﯾزی ﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﺷم؛ اﻣﺎ در اﯾن ﻣورد ،ﻣﯾزﺑﺎن ﻣﺎ ﯾﮏ اﺳپ ﮐوﭼﮏ ﻧﺳل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑراﯾم
ﺗﺣﻔﮫ داده و اﺻرار ﺑر ﭘذﯾرش آن داﺷت .او ﮔﻔت ﮐﮫ "آﻗﺎی ﻣورﮐراﻓت ﯾﮑﯽ از اﯾن اﺳپ
ھﺎ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ او را در ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﻓﺎﯾده رﺳﺎﻧﯾده و ﻟذا ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم آن را رد
ﮐﻧم ،ﭼون ﺷﻣﺎ داﺧل ﭼﻧﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾد" .اﺳپ ﺑﺻورت ﺟﺑری ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﻣن
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .آﯾﻧده ،ﺳرﻧوﺷت ﻋﺟﯾب را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد در اﻋﻣﺎل ﺧود
آدم ﺟﺳﺗﺟو ﺷود.

ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑرای ﭘﯾﺷروی
ﺳﮑوﻧت ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮫ رﺋﯾس ﺑدون ﻣزاﺣﻣت ﻧﺑوده و ﺿرور ﺑود ﺗﺎ ﺗداﺑﯾری ﺟﮭت رھﺎﺋﯽ
آﺑروﻣﻧداﻧﮥ ﺧوﯾش اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم .رﺋﯾس در دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﺑرادرش در ﮐﺎﺑل ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﻣﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ از آن ﺷﮭر ﺑﮕذرﯾم ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ او را ﻣﻼﻗﺎت
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ﮐﻧﯾم .او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ آﻗﺎی ﭘﺎرﺳﯽ را ﺑﮫ ﺣﯾث رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ در ﺧﺎرج اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﻔرﺳﺗد؛ و اﮔر ﻣن اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت را ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ،آن راﻣﯽ ﭘذﯾرﻓﺗم :اﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿوع
ﺑطور واﺿﺢ ﻣﺷﮑل ﺑود ﮐﮫ از طرﯾق ﺷﮭر ﮐﺎﺑل و ﻣﻣﻠﮑت آن ﺑدون داﻧش رﺋﯾس او ﻋﺑور
ﮐرد؛ و ﮐﺷف ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﺧﺷم ﺷﺧﺻﯽ را ﻓراھم ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺎ ھﯾﭻ
ﺗرﺳﯽ از او ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ آزاداﻧﮥ ﺧوﯾش ﺑﺣﯾث اﻓﺳران )ﻣﺎﻣورﯾن( اﻧﮕﻠﯾس ﻧدارﯾم .ﻟذا ﻣن
ﻣﺻﻣم ﺷدم ﮐﮫ ﺑﺎﻻی رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ﻧﯾز اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺑرادر او در ﭘﺷﺎور
اﻋﺗﻣﺎد ﮐردم ،ﻟذا ﻣن ﺗﻼش ﻧﻣودم ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزم ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺎ در آﻧﺟﺎ
ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﺣﺗراﻣﯽ را از ﺑﯾن ﺑﺑرد ﮐﮫ ﺷﺧﺻﺎ از او اﺣﺳﺎس ﮐرده اﯾم!
او ﭼﻧد روز ﺑﻌد ﻣواﻓﻘت ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ و از ﺗﻘرب ﺧود ﺑﮫ ﻧواب ﺟﺑﺎر ﺧﺎن
ﺑرادر ﺣﺎﮐم اطﻼع دھﯾم ،ﺑﺎ ُﻣﮭر ﺟدﯾد ،درﻧظرداﺷت ﺷﯾوۀ ﻣﻣﻠﮑت و ﺑﺎ ﻧﺎم "ﺳﮑﻧدر ﺑرﻧﯾس".
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺣﺎﻻ ﺧود را ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣﺷوره و رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﻋﺑور ﻣﺣﻔوظ ﻣﺎ در ﺧﺎرج
ﻗﻠﻣروی ﺧود ﯾﺎﻓت .از ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﺧود را ﺗﻐﯾر دھﯾم ،طوری ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ
ﻧﮭﺎﯾت ﻓﻘر ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﻟﺑﺎس ﺑﯾروﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﭘوﺷﯾدم ،ﺑﺻورت آﻣﺎده و ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﯾﮑﻧﯾم روﭘﯾﮫ از
ﺑﺎزار ﺧرﯾداری ﮔردﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧود ﺑﺣﯾث اروﭘﺎﺋﯾﺎن را
از ﻣردم ﻋﺎم ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺻورت ﻋرﯾﺎن ﺧود را ﺑرای ھر رﺋﯾس
و در ﺣﻘﯾﻘت ھر ﻓردی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس اﺳت ،ﺷﺧﺻﯾت اﺻﻠﯽ ﺧوﯾش را اﺑراز ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ
ﺗطﺎﺑق اﯾن ﻣﺷوره ﺑﺎﻋث اﺻرار ﻗوی ﻧرﻓﺗن ﺑﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن و ﻋﺑور از راه ﮐﻧدھﺎر ﺑﮫ ﻓﺎرس
ﺑود .ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎ را از ازﺑﯾﮏ ھﺎی وﺣﺷﯽ و آدم ﻓروش ﻧﺟﺎت دھد؛ ﻣﻣﻠﮑت،
ﻣردم و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑد ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻی ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻣورﮐراﻓت و ھﻣرھﺎن او ﻗﺿﺎوت ﮐرده و ﻣن
ﺧﺎﻣوﺷﺎﻧﮫ ﮔوش ﻣﯽ ﮐردم .رﺋﯾس ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﺑﺎﻻی ﻣﺎ آﻧﻘدر ﮐﺎر ﮐرده ﮐﮫ ﻣﺎ طرح ﺧوﯾش
را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ اﯾم و ﻟذا ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ ﮐﻧدھﺎر و ﻣﻌرﻓﯽ ﺧﺎص ﺑرای ﺑرادرش ﻧوﺷﺗﮫ
ﮐرده ﺑود ﮐﮫ رﺋﯾس آﻧﺟﺎ ﺑود.
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رﺋﯾس و درﺑﺎر او
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮐﻣﯽ ﭘس از رﺳﯾدن ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻗﺻر ﺧود را ﭼراﻏﺎن ﮐرده و ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺳرﮔرﻣﯽ دﻋوت ﮐرد ،ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻی ﮔزارش ﻣﺎ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋﻣﺎرت او
ﺑواﺳطﮫ ﯾﮏ دﯾوار از ﻣﺎ ﺟدا ﺷده و او ﺷﺧﺻﺎ ﭘﯾش ﻣﺎ آﻣد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﭘس از ظﮭر رھﻧﻣﺎﺋﯽ
ﮐﻧد .ﺧﺎﻧم ھﺎ روز را در اﯾن اﺗﺎق ھﺎ ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﻗﺑل از ورود ﻣﺎ "ﻗروق" )ﯾﮏ
رﺳم و واژۀ ﺗﺎﺗﺎری ﺑرای ﺗﺧﻠﯾﮫ اﺗﺎق ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﺣرﻣﺳرا( داده ﺷده و ﺣﺎﻻ ﻓﻘط ﯾﮏ
ﺧواﺟﮫ )اﺧﺗﮫ( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺛل ﯾﮏ زن ﭘﯾر ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷد .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺷﺎم
ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﯾش از  15ﻧﻔر ﻧﺑود ،اﻣﺎ ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺗرﯾن اﺷﺧﺎص ﭘﺷﺎور :ﻣﺎ در ﺗﺎﻻر
ﻧﺷﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر درﺧﺷﺎن و روﺷن ﺷده ﺑود :در ﻋﻘب آن ﯾﮏ ﻓوارۀ ﺑزرگ در داﺧل ﺣوﯾﻠﯽ
ﻗرار داﺷت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﮔﻧﺑدی ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع ﺣدود  50ﻓت ﺳﺎﯾﮫ ﺷده و در ﺟواﻧب آن اﺗﺎق ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ وﺟود داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺎظر ﺑر آب ﺑودﻧد .ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﻧﺑد ﮐﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷده ﺑود اﺛرات ﺧوش
ﮔواری داﺷت .ﺣدود ﺳﺎﻋت  8ﺑﺎﻻی ﻧﺎن ﺷب ﻧﺷﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧواع ﺷﯾرﯾﻧﯽ ھﺎی ﺗﮭﯾﮫ ﺷده
در ﺣرم آﻏﺎز ﺷد .ﻣزۀ آﻧﮭﺎ از ھر آﻧﭼﮫ در ھﻧد دﯾده ﺑودﯾم ،ﺑﮭﺗر و ﻋﺎﻟﯽ ﺑود؛ ﻧﺎن ﺷب
رﺳﯾده و زﻣﺎن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺳﭘری ﮔردﯾد .رﺋﯾس و درﺑﺎرﯾﺎن او در ﺑﺎرۀ ﺟﻧﮓ ھﺎ و اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﺧوﯾش ﮔﻔﺗﮕو ﮐرده و ﻣن ﺑﮫ ﺳواﻻت زﯾﺎدی در ﺑﺎرۀ ﮐﺷور ﺧود ﺑراﯾﺷﺎن ﺟواب دادم.
ﺣﺎﺿرﯾن ﺑرای ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ در ﺑﯾن ﺗﻣﺎم ﭼﯾز ھﺎی ﮔﻔﺗﮫ ﺷده و اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺦ آﺳﯾﺎ آﻣﺎده ﺑودﻧد ﮐﮫ
درﺑرﮔﯾرﻧده ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرۀ ﺗﯾﻣور ،ﺑﺎﺑر ،اورﻧﮕزﯾب و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑود .ﻣن
ﺑرای آﻧﮭﺎ در ﺑﺎرۀ اﻧﺟن ھﺎی ﺑﺧﺎر ،ﺑطری ھﺎی ﮔﻠواﻧﯾﮏ ،ﺑﺎﻟون ھﺎ و ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺑرﻗﯽ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت دادم ﮐﮫ ﺑﺎﻋث رﺿﺎﺋﯾت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮔردﯾد .اﮔر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﺂﻧﮭم
ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﺧود را اﺑراز ﻧﻣﯽ داﺷﺗﻧد .ﺗﻌداد زﯾﺎد درﺑﺎرﯾﺎن ﺑﮫ ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ رﺋﯾس ﭘرداﺧﺗﻧد،
اﻣﺎ ﺳﺑﮏ اراﯾﮥ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﻓروﺗﻧﺎﻧﮫ ﻧﺑوده و ﺧوﺷروﺋﯽ ﻧرم ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
ﺑراﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺂﯾﻧد ﺑود .او ﺑدون ﻣﻼﺣظﮫ در ﺑﺎرۀ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ و در ﺣﺳرت
ﺑﻌﺿﯽ ﺗﻐﯾراﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث رھﺎﺋﯽ او از ﺷرﻣﺳﺎری اﺳﺎرت ﭘﺳرش در ﻻھور ﮔردد.
ﻣوﺿوع روﺳﯾﮫ در ﻣﯾﺎن آﻣده و ﯾﮏ ﭘﺎرﺳﯽ اﯾن ﻣﺣﻔل اﻋﻼن ﮐرد ﮐﮫ ﮐﺷور او ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺗﻘل
از روﺳﯾﮫ اﺳت .رﺋﯾس ﺑﺎ ﺷوخ طﺑﻌﯽ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﺳﺗﻘﻼل آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻣﺛل اﺳﺗﻘﻼل
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او ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ اﺳت ،ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﻧدارد و ﺑﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺧوش اﺳت.

ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ھوش ﻧوﺟواﻧﺎن
در ﺑﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﺳران رﺋﯾس و ﺑرادراﻧش ﻧﻣﯽ آﻣدﻧد؛ و ھﯾﭻ
ﯾﮏ ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﻧﺑود ،ﭼون آﻧﮭﺎ دارای ﭼﻧﺎن ﻓﮭم و ذﮐﺎوﺗﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﺗﻌﺟب ﻣن ﺷده ﺑود .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ از ﺗب ﻧوﺑﺗﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﺎ ﭼﻧد داﻧﮫ
ﮐﻧﯾن ﻋﻼج ﺷده و ﻣﺎ ذﺧﯾرۀ زﯾﺎد آن را ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﯾم .داﻧش اﯾن اطﻔﺎل ﮐوﭼﮏ در ﯾﮏ
ﻣورد ﭼﻧﺎن ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ ﻣن ﺷد ﮐﮫ ﻧﺎظر ﮔﻔﺗﮕوی آﻧﮭﺎ ﺑودم .ﭼﮭﺎر طﻔل ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﯾﮏ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺳن  12ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧرﺳﯾده ﺑودﻧد .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔرد ﻣن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﻧطﺎق
آﻧﮭﺎ در ﺑﺎرۀ ﺧوﺑﯽ ھﺎی ﮐﺎﺑل ﭘرداﺧﺗم ،ھر ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾد دو ﺟواب ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻗرار زﯾر اﺳت:
 .1ﺳﺎزﮔﺎری اﻗﻠﯾم .2 ،ﻣزۀ ﻣﯾوه ﺟﺎت .3 ،ﻗﺷﻧﮕﯽ ﻣردم .4 ،ﺑﺎزار ﻣﻘﺑول .5 ،ارگ
ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر .6 ،ﻋداﻟت ﺣﺎﮐﻣﺎن .7 ،اﻧﺎر ﺑﯽ داﻧﮫ ،و  .8رواش ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد آن .ﭼﮭﺎر ﺟواب
آﻧﮭﺎ ﺑرای ﭼﯾز ھﺎی ﺑد ﻧﯾز ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از .1 :ﻏذا ﻗﯾﻣت اﺳت .2 ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﺑدون دور ﻧﻣودن ﻣداوم ﺑرف از ﺑﺎم ھﺎﯾﺷﺎن در ﺣﺎﻟت ﺧوب ﻧﮕﮫ داﺷت 3 ،آﺑﺧﯾزی درﯾﺎ
ﺑﺎﻋث ﮐﺛﺎﻓت ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود و  .4ﻓﺳﺎد ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺿرب اﻟﻣﺛل ﺑوده و در ﯾﮏ دو
ﺑﯾﺗﯽ داده ﺷده اﺳت .ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﭼﮫ ھﺎی اروﭘﺎ ﭼﻧﯾن زودرﺳﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧد و ﺷﮑﯽ
وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌرﻓﯽ ﻗﺑل از ھﻧﮕﺎم اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺷﺧﺎص ﮐﻼن ﺳﺎل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ ﯾﮏ طﻔل ﺑﮫ ﺳن  12ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ رﺳد ،ﯾﮏ اﺗﺎق ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑراﯾش ﻓراھم ﺷده و
ﻣدت ھﺎ ﻗﺑل از آن ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣوارد ﺧﺎص ،از رﻓت و آﻣد زﯾﺎد ﺑﮫ اﺗﺎق ﻣﺎدر ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻣﯽ
ﺷود .ﺧواﺟﮫ ﻣﺣﻣد ﭘﺳر ﺑزرگ رﺋﯾس ﭘﺷﺎور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﺑﺎرۀ آن ذﮐر ﮐردم ،روزی ﺑﮫ دﯾدﻧم
آﻣده و ﻣرا ﺑﮫ ﺷﺎم دﻋوت ﮐرد و ﻣن ﺳﺧت ﺗﻌﺟب ﮐردم از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻧﯾدم او ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ
ﺑرای ﺧود دارد .ﺟوان ﺟواب داد ،ﭼﮫ! ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣن ﻣﺛل ﯾﮏ زن ﺑﺎﺷم ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﻣن ﭘﺳر ﯾﮏ دراﻧﯽ ھﺳﺗم؟ ﻣن ﺑﻌﺿﺎ اﯾن ﺟواﻧﺎن را ﺗﺎ ﺑﺎغ ھﺎی ﭘﺷﺎور ھﻣراھﯽ ﮐرده،
اﯾﺷﺎن را دوﺳﺗﺎن ﺧوﺑﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ھﯾﭻ ﮐس ﺣﺗﯽ در ﺑﺎرۀ ﻣزاﺣﻣت ﻣﺎ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐرد .ﺧﺎطرۀ
از ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺷﻧﯾدم :داﺳﺗﺎﻧﯽ از ﺟﻧﮓ ھﺎی ﭘدرش و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻓرﺟﺎم او در ﺟﻧﮓ دو ﺳﺎل
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ﻗﺑل و اﯾﻧﮑﮫ او ﭼطور ﺳر ﺧوﻧﯾن ﭘدر ﺧود را در ﺑﺎزوان ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑدون ﺗﻧﮥ او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
آورده اﺳت.

وﻟﮕردی در ﭘﺷﺎور
وﻟﮕردی ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ام در ﭘﺷﺎور ﺑدون ھﻣراه ﻧﺑوده و در اﯾن اواﺧر ﺣﺗﯽ ﺑدون ﻗﺎﭘﭼﯽ ﯾﺎ
"دروازه ﻧﮕﮭﺑﺎن" رﺋﯾس ﻣﯽ رﻓﺗم ﮐﮫ در اواﯾل ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎ را ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﻣن از
ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر دﯾدن ﮐردم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع در آن ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﻋظﻣت از ھﯾﺋت ﮐﺎﺑل در 1809
ﭘذﯾراﺋﯽ ﮐرده ﺑود .او ﺣﺎﻻ ﯾﮏ اﻧﺑﺎر ﻣﺧروﺑﮫ اﺳت ،زﯾرا ﺗوﺳط ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ در ﯾﮑﯽ از
ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت اﯾﺷﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺳوﺧﺗﺎﻧده ﺷده اﺳت .ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرواﻧﺳرای ﺑزرﮔﯽ
رﻓﺗم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ آن ﺳﯾﺎح ﺷوخ طﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد )آﻗﺎی ﻓوﺳﺗر( ،آن را ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺧوﺷﻣزﮔﯽ
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﻼی ﺣرﯾص ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻟﺑﺎس ھﺎی او را دزدی ﮐﻧد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮔذﺷت
ﺣدود  50ﺳﺎل ،اوﺿﺎع ﻧظر ﺑﮫ زﻣﺎن او ﺑطور ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺗﻐﯾر ﮐرده؛ او ﺳﻔر و ﺧطر ﺧود
را ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ داﻧد ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﺎ آن راآﻏﺎز ﻣﯽ داﻧﯾم .ﺑﺎ ﮔذﺷت از ﯾﮏ
دروازۀ ﺷﮭر ﻣﺷﺎھده ﮐردم ﮐﮫ آن ﺑﺎ ﻧﻌل ھﺎی اﺳپ ﻣزﯾن ﺷده ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﮑﺎﺗﻠﻧد ،ﻧﻣﺎد ھﺎی
ﺧراﻓﺎﺗﯽ در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت اﺳت .ﯾﮏ ﻧﻌل ﺑﻧدی ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺷﺗری ﻧدارد ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﯾر روﺣﺎﻧﯽ
رﺟوع ﻣﯽ ﮐﻧد و او ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟوره ﻧﻌل اﺳپ ﺑرای ﯾﮏ دروازۀ ﺷﮭر ﺑﺳﺎزد:
ﮐﺎر او ﺑﻌدا روﻧق ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧﻌل ﺑﻧد ھﺎی ﭘﺷﺎور از آن ﺑﺑﻌد ﻋﯾن روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻋﯾن ﻣﺻﻠﺣت
اﺳﺗﻣﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ اﻋﺗﻣﺎد ﺿﻣﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧم در ﭘﺷﺎور ،ﯾﮏ ﺷﺧص ُﻣﮭرﺳﺎز)ﺣﮑﺎک( و ﺑوﻣﯽ ﺷﮭر
ﺑود ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش اﻋظم آﺳﯾﺎ و اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ را ﺳﻔر ﮐرده ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻧوز  30ﺳﺎﻟﮫ
ﻧﺷده ﺑود .او در ﮐودﮐﯽ اﺷﺗﯾﺎق ﻋظﯾﻣﯽ ﺑرای دﯾدن ﮐﺷور ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺗﮫ ،ﺧﺎﻧﮥ ﺧود
را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ و اﻧﮕﯾزۀ زﯾﺎرت ﻣﮑﮫ ﺗرک ﮐرده و ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧواده اش ﺧﺑر ﺷود از طرﯾق
اﻧدوس ﺑﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﻣﯽ رود .او ﭘس از ادای ﻣراﺳم ﺣﺞ از ﻣﺻر ،ﺳورﯾﮫ ،ﻗﺳطﻧطﯾﮫ،
ﯾوﻧﺎن و ﺟزاﯾر ارﭼﯾﭘﯾﻼﮔو ﺑﺎزدﯾد ﺑﻌﻣل آورده و ﺧود را در ﺟرﯾﺎن ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﺎ ﮐﻧدن ﻧﺎم
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ھﺎی ﻣوﻣﻧﯾن ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﯾﮏ ﻧوع ﺷﻐل ﻣﻔﺎد آور اﺳت .او ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮥ
ﺧوﯾش از ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﺷرق ﻟذت ﺑرده و ﺧود را ﺑﺎ ﺳﺎﯾر آوارﮔﺎن ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد،
وﻗﺗﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ او زھر ﺑدھد ،ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﭘس از ﯾﮏ
ﻏﯾﺎﺑت  6 - 5ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺧود ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ از ﻣدت ھﺎ ﻗﺑل او را ﮔم ﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﮐردﻧد .ﭘدرش ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﺻت او را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﭘﺎی ﺑﻧد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ از ﮔراﯾش او
ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐرده و او ﺣﺎﻻ ﺑﺻورت آرام در ﭘﺷﺎور زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .او از دﯾدن ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﺧوﺷﺣﺎل ﮔردﯾده و از ﻧﯾل و اھرام ،اﺳﺗﺎﻣﺑول و ﺷﺎخ طﻼﺋﯽ اش ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﮔزارش
ھﺎی او را ھﯾﭻ ﮐس از ھﻣوطﻧﺎﻧش ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .او ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔردی ﻗﺑﻠﯽ ﺧود ﺑﺎ ﺧوﺷﯽ
زﯾﺎدی ﻧﮕﺎه ﮐرده و آه ﻣﯽ ﮐﺷﯾد از اﯾﻧﮑﮫ ﭘدر ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺑوده و ﺑﺎﻋث ﻣﻣﺎﻧﻌت او از ﯾﮑﺟﺎ
ﺷدن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن وﺿﻊ ﯾﺎ ﻣﻧش آوارﮔﯽ ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﮐﻧﺟﮑﺎواﻧﮥ اﻓﻐﺎن ھﺎﺳت،
ﭼون آﻧﮭﺎ دوﺳﺗدار ﺑزرگ ﻣﻣﻠﮑت ﺧود ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن در ھرﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﻘﯾده
اش ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ،اﺣﺳﺎس ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭼون ﯾﮏ ﻧوع اﺣﺳﺎس ھﻣدردی در آن ﻣذھب
وﺟود دارد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻓرﻣﺎﺳﯾوﻧر ھﺎ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺧود را ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ھم ﻣﯽ داﻧﻧد؛ در ﺑﯾن
آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎﯾز درﺟﮫ ﯾﺎ ﻣﻘﺎم وﺟود ﻧدارد ،طوری ﮐﮫ ﻋﻼﻣت ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی در ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺳﺎﯾر ﻓرﻗﮫ ھﺎ و ﮐﺷور ھﺎﺳت.

ﺑودﻧﮫ ﺟﻧﮕﯽ
ﻣﺎ در ﻣوﺳم ﺑودﻧﮫ ھﺎ رﺳﯾده اﯾم ،وﻗﺗﯽ ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺗواﻧد از ﺣرﻓﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺧود ﻓرار ﮐﻧد،
در ﺷﮑﺎر )ﺑﺎ ﺑﺎز( ،ﮔرﻓﺗن )ﺑﺎ ﺟﺎل( ﯾﺎ ﺟﻧﮓ اﻧدازی اﯾن ﭘرﻧده ھﺎی ﻧﺎﺗرس ﮐوﭼﮏ درﮔﯾر
ﻣﯽ ﺷود .رﺋﯾس ھر ﺻﺑﺢ ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ در ﺻﺣن درﺑﺎر ﺧود دارد ﺗﺎ اﯾن ﺑﺎزی را
ﺗﺷوﯾق ﮐﻧد .او ﻋﺎدت داﺷت از ﻣﺎ ﺑﺧواھد ﺗﺎ ﺷﺎھد آن ﺑﺎﺷﯾم؛ ﺑﺎدرﻧظرداﺷت ﻣردان و
ﭘرﻧدﮔﺎن ،اﯾن ﺑﺎزی ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳرﮔرﻣﯽ ﻧﯾﺳت؛ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای رﺋﯾس ،ﺧدﻣﮫ و
رﻋﯾت ﻣﺳﺎوات وﺟود داﺷﺗﮫ ،ﺑودﻧﮫ ھﺎ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن اﻧد ،ﻧﮫ ﻣردان .آﻧﮭﺎ در داﺧل ﻗﻔس ھﺎ اﻧﺗﻘﺎل
داده ﺷده و ﺑﺎ اﻧداﺧﺗن داﻧﮫ در ﺑﯾن اﯾﺷﺎن وادار ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﮐردن ﻣﯽ ﺷوﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑودﻧﮫ ﯾﮏ
ﺑﺎر ﻓرار ﮐﻧد ،دﯾﮕر ﺑﯽ ارزش ﮔردﯾده و ﻓورا ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﮔﺎھﯽ ﺳرﯾﻌﺎ
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ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾﺷﺗر از اﺷﺗﯾﺎق اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑرای اﯾن ﻧوع ورزش
ﺑﺎﺷد؛ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھر ﭘﺳر ﮐوﭼﮫ را ﻣﯽ ﺗوان دﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑودﻧﮫ در دﺳﺗش ﺑوده و ازدﺣﺎم ھﺎی
در ﺗﻣﺎم ﺣﺻص ﺷﮭر ﺑرﮔذار ﺷده و ﺷﺎھد اﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺷﮑﺎر ﺑودﻧﮫ )ﺑﺎ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺷﺎھﯾن(
رﺋﯾس ﺑﺎ دﯾدن ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﻣﺎ در اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ ،از ﻣﺎ دﻋوت ﮐرد ﺗﺎ او را در ﯾﮏ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ
ﺷﮑﺎر ھﻣراھﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣدود  5ﻣﯾل از ﭘﺷﺎور ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷت؛ اﻣﺎ ﻣوﻓق ﻧﺑوده و ﭼﯾزی را
ﻧﮫ ﮐﺷﺗﯾم .ﻣﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻣرغ ھﺎی آﺑﯽ رﻓﺗﯾم و ﯾﮑدﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ از ﻣﺎ ﭘﯾﺷﺗر رﻓﺗﮫ ﺑود،
ﺑﺎﻋث ﻣزاﺣﻣت ﻣرﻏﺎﺑﯽ ھﺎ ﺷده ﺑودﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﮥ اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺑﯾﻧﺷﯽ از ﺷﯾوه ھﺎی
ﻣﻠﯽ داﺷﺗﯾم .ﻣﺎ در زﯾر ﯾﮏ ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺧدﻣﮫ ھﺎ ﺣدود  8ﺗﺎ  10ﮔوﺳﻔﻧد ﺟوان را
آﻣﺎده ﻧﻣوده و ﮐﺷﺗﺎر ﻧﻣودﻧد .رﺋﯾس ﺧواﺳﺗﺎر ﯾﮏ ﮐﺎرد ﺷده ،ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﮐﺷﺗﺎر ﮐرده،
ﺗوﺗﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ آن را در ﯾﮏ ﺳﯾﺦ ﮐﺷﯾده ﺷده از ﮐﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ھﻣرھﺎﻧش ﮐﺷﯾده و داد
ﺗﺎ ﮐﺑﺎب ﮐﻧد .او ﺑﻣن ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﮔوﺷت دارای ﻣﺳﺎﻟﮥ ﺑﮭﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺳت
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧدﻣﮫ ھﺎی ﻋﺎدی ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .و اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﻣﺎ واﻗﻌﺎ در ﻣﯾدان ﻣﯽ ﺑودﯾم ،او
ﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﺳﯾﺦ را ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧوک دﯾﮕرش را ﺑرای ﺷﺧص دﯾﮕری ﻣﯽ داد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮔوﺷت
ﭘﺧﺗﮫ ﺷده و ﺿﯾﺎﻓت را ﺑطور ﮐﺎﻣل دراﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .ﻣن اﯾن ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯽ ﭘﯾراﯾﮫ را ﭘﺳﻧدﯾدم.
در اﯾن ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺣدود  30ﻧﻔر ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ و اﺷﺗﮭﺎ و ﺧوراک ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣدی ﺑود ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻟﻘﻣﮥ آﻧﮭم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد؛ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﭘُرﺧوران ﺑزرﮔﯽ ھﺳﺗﻧد.

ﻣﻼ ﻧﺟﯾب
وﻗﺗﯽ زﻣﺎن ﻋزﯾﻣت ﻣﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷده ﻣﯽ رﻓت ،ﭼﯾزی دﯾﮕری ﻧداﺷﺗﯾم ﺑﮫ ﺟز از دوام ﺟﺷن
ھﺎی ﭘﯾﮭم .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم روﺳﺎ و ﺗﻌداد زﯾﺎد ﭘﺳران اﯾﺷﺎن ،روﺣﺎﻧﯾون و ﻣﯾرزا ھﺎ ﻧﺎن ﺧوردﯾم.
ﯾﮑﯽ از ﮔوارا ﺗرﯾن دﻋوت ھﺎی ﻣﺎ ﺗوﺳط ﻣﻼ ﻧﺟﯾب ﺑود ،ﯾﮏ ﻣرد ﺑﺎ ارزش ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺷوﯾق
آﻗﺎی اﻟﻔﻧﺳﺗون ﺳﻔر ﻣﺗﮭوراﻧﮥ ﺑﮫ داﺧل ﻣﻣﻠﮑت ﮐﺎﻓر ھﺎ داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت از ﺗﻘﺎﻋد ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ
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ﺑﮭره ﻣﻧد اﺳت .او ﻣﺷورۀ ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﻣﺎ داده و ﻋﻼﻗﻣﻧدی زﯾﺎدی ﺑرای ﻣﺎ داﺷت ،اﻣﺎ ﺑﺎ
اﺷﺗﻐﺎل ﯾﮏ ﺷﺧص روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺣﯾث رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ ﻗوﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد ﮐﮫ ﻣن ﻣﺻﻣم ﺑﮫ اﺳﺗﺧداﻣش
ﺑودم )ﯾﮑﯽ از ﻣﺷوره ھﺎﯾش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزدﯾد از ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ ﭘﯾﺎز ﺑﺧورﯾم؛
ﭼون ﯾﮏ ﺑﺎور ﻋﻣوﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺧوردن ﭘﯾﺎز ﺑزودی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اﻗﻠﯾم
آن ﻋﺎدت ﮐﻧد( .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی زﯾر ﺗﺎﺛﯾر روﺣﺎﻧﯾون و ﺳﯾد
ھﺎی اﯾﺷﺎن ﺑوده و ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ھﻣراھﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎ را
ﺳﮭل ﺳﺎزد ،ﭼون ﻣورﮐراﻓت ﺑﺎﻻی ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل داﺷت ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در ﭘﺷﺎور ﺑود.
ﻣﻼ ﻧﺟﯾب ﺑراﯾم اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻌﻼوه اﯾﻧﮑﮫ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎ را از ھﯾﭻ
ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧﺟﺎت دھد ،ﺑﺎﻋث اﻧﺗﺷﺎر ﺗﻘرب ﻣﺎ در ھر ﻣﺣل ﻣﯽ ﺷود؛ او ﺑﯾﺷﺗر اظﮭﺎر داﺷت،
ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻣورﮐراﻓت ﺑدﺑﺧت آﻣده ﺑود ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ھﻣﯾن ﺑﺎ ارزش
ھﺎ اﺳت .ﭼﻧﯾن ﻣﺷوره از طرف ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺧودش ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ،ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑوده و
ﺑﻌدا ﺑﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑودن ﻧظرات ﻣﻼ ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺷدم.

ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ آﻧﮭم ﺿرور ﺑود ﻣرد روﺣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ اﺷﺎره ﮐردم ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده ،آرام و ﺳﺎﮐت ﺳﺎزم .ﻧﺎم
او ﻓﺿل ﺣق ﺑوده و ﯾﮑﺗﻌداد زﯾﺎد ﺷﺎﮔردان ﺗرک و ﻣﻐول را ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آﻧﺟﺎ اﺳت .ﻣﻌرﻓﯽ ﻣن ﺑﺎ او ﮐﻧﺟﮑﺎواﻧﮫ ﺑود ،ﭼون آﻗﺎی درﺑﺎر از
ﻣﻧﺷﯽ ﺧود ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣرد روﺣﺎﻧﯽ دﯾﮕری در ﭘﺷﺎور ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﻧﺎم او را
ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑود .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل او ﺑﮫ ﻣن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و ﻣن ﺑﺎ داﻧﺳﺗن ﻧﻔوذ ﻓﺿل ﺣق ،ﻧﺎم
او را ﺑطور ﺗﻘرﯾﺑﯽ ذﮐر ﮐردم :ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد؛ ﻣن آن را ﺳﭘردم و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺧذ آن از
ﯾﮏ رﺑﻌﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ آﺷﻧﺎﺋﯽ ﻧداﺷت ،ﻣﺗﺷﮑر ﺑود .او ﻣرا ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺧدﻣﺎت
ﺧود را آزاداﻧﮫ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺣﺎﺿر اﺳت ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺑﺎ ﻧﻔوذ در
ﺗﺎﺗﺎر ﺑﻧوﯾﺳد .او ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﻣن از ﻧﺳب ارﻣﻧﯽ ام ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻧﮕﻠﯾس و ﻧﮫ
ﻣن ھﯾﭻ وﻗت ﺿرورت ﻧداﺷﺗﯾم در ﺑﺎرۀ اﯾن ﻣوﺿوع ﻓﮑر ﮐﻧﯾم .ﻣن از او ﺑﺧﺎطر ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ
اش ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺣﻠم و ﺗواﺿﻊ ﺑرای ﯾﮏ ﺳﯾﺎح ﻓﻘﯾر ﺗﺷﮑر ﮐردم ،او ﭘﯾﺷﺗر رﻓﺗﮫ و ﻣﺷورۀ ﺧود
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را ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ زﯾﺎد اﺑراز داﺷت .او ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﻧﺎم اروﭘﺎﺋﯽ و
ﺑﺧﺻوص اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﺗﻣﺎم ﺣوادث اﺳت؛ ﭼون ﺑوﻣﯾﺎن اﯾن ﮐﺷور ھﺎ ﺑﺎور دارﻧد ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾس
ھﺎ در ﭘﺷت ﺗﻣﺎم دﺳﺎﯾس ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﻣﺎﻟﮏ ﺛروت ﺑﯽ ﺣﺳﺎب اﻧد .اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ و
ﺑﺎزﺗﺎب آن ﯾﮏ ﺑرﺧورد ﻣﺷﺎﺑﮫ را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد ،اﻣﺎ اﺟرای آن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل ﺑود .اﯾن
روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧوﯾش را آﻣﺎده ﮐرده و ﺑرای ﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎد؛ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آدرس ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا و
روﺳﺎی اﮐﺳوس )ﺑﺗﻌداد  5ﻧﻔر( ﺑودﻧد ﮐﮫ او را ﺑﺣﯾث رھﻧﻣﺎی ﻣﻌﻧوی ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .ﻣﺎ را
ﺑﺣﯾث "ﺳﯾﺎﺣﺎن ﮐور ﺑﯾﭼﺎره" ﺗوﺻﯾف ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣق ﺣﻣﺎﯾﮫ ﺗوﺳط ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﻋﻘﯾده
ﻣﻧد و ﻣوﻣن اﺳت .اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣل آﯾﮫ ھﺎی اﺳﺗﺧراﺟﯽ از ﻗرآن ﺑﺎ دﯾﮕر ﺳﺧﻧﺎن اﺧﻼﻗﯽ
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط اﯾن ﻣوﺿوع در ﺑﺎرۀ ﻣﺎ ﺑود .روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را ﺑﮫ
ﮐﺳﯽ ﻧﺷﺎن دھﯾم ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺿرورت ﻣطﻠق ﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﺳﺎزد؛ اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﻣﻧﺣﯾث اﺳﻧﺎد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ارزش ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐردم .ﻣن ﺧﺎﻧﮫ اﯾن ﻣرد را ﺑدون ﺣﺳﺎدت ﺑر ﻧﻔوذ او
ﺑﺎﻻی ﭼﻧﯾن ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺗرک ﻧﮑردم ﮐﮫ او از ﯾﮏ اﻗﺎرب ﻗﺎﺑل اﺣﺗرام ﺑﮫ ارث ﺑرده اﺳت .ﻣن
ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی در ﺑﺎرۀ او داﺷﺗم ،زﯾرا او ﺑدون ﺷﮏ ﺷﺎﯾد ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻣﺷﮑﻼت
ﻣورﮐراﻓت ﺑوده ﺑﺎﺷد؛ و اﯾن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧوادۀ ﯾﮑﯽ از ﻣرﯾدان او ﺑﺎ ﺛروت آن
ﺳﯾﺎح ﺑدﺑﺧت ﺛروﺗﻣﻧد ﺷده ﺑود .ﺑﺎ آﻧﮭم او اﺳﻧﺎدی دارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد او را از ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﺗﺑرﺋﮫ ﮐﻧم ،ﻋﻼوه ﺑر آن ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ او ﺑوده و ﺑﮭﺗر اﺳت او را ﺧوش ﺳﺎزم،
ﺑﮫ ﻋوض اﯾﻧﮑﮫ او را ﻧﺎﺧﺷﻧود ﺳﺎزم.

ﻧواﻗص ﺗوزﯾﻊ دوا
ﻣﺎ در ﺑﯾن ﺳﺎﯾر ﻣﺷوره ھﺎ ،ﻗوﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷدﯾم ﮐﮫ از دادن دوا ﺑﮫ ﻣردم ﺧودداری ﮐﻧﯾم ،ﭼون
ھم اﮐﻧون در اطراف دﮐﺗور ﻣﺎ ﺻد ھﺎ ﻣرﯾض ﺑﺳﯾﺞ ﮔردﯾده و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮭﻧﮕﺎم ﭘﯾﺷروی ﻣﺎ
زﻧﮓ ﺧطر ﺑزرﮔﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﮥ ﺻﺣﯽ ﺑﺎﯾد ﮔذرﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎ ﺑوده و
ﺷﮑﯽ در ﻣورد ﻣﻔﺎد آن ﻧدارم ،اﻣﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ھدف ﺑرای ﻋﺑور اﻣن ﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻗﺎﺑل ﺗردﯾد
ﺑزرﮔﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد؛ در ﭘﮭﻠوی ﻣراﺟﻌﺎت دواﻣدار ﻣردم ﮐﮫ ھﯾﭻ وﻗﺗﯽ ﺑرای ﺧود ﻣﺎ ﻧﮕذاﺷت،
ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺣدس و ﮔﻣﺎن در ﻣورد ﺛروت و ﺧزاﻧﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑطور ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ و
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ﺑﻼﻋوض دوای ﺧود را ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻟذا ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑزود ﺗرﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻗطﻊ ﻧﻣوده و ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ از آﻏﺎز ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﻣﺎ را ﺑﺻورت ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ ﺷد .ﻓﻘط ﺧوﻧرﯾزی ﻣردم ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﺳﺗﺧدام ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﺻﺣﯽ را ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎزد ،ﭼون اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻋﺗدال ﺑﮭﺎری در ھر
ﺳﺎل ﺧون ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳن ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد .ﻣردم ھﻣﭼﻧﺎن از ﺗب ﺳﮫ روزه
رﻧﺞ ﺑرده و ﺗﻌداد ﻣرﯾﺿﺎن اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ
ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺛر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻧزدﯾﮏ ﭘﺷﺎور ﮐﺷف ﮐردﯾم ،ﯾﮏ "اﺳﺗوﭘﮫ" ﯾﺎ ﭘﺷﺗﮥ ﺑود ،ﺣدود
 5ﻣﯾل در ﻣﺳﯾر راه ﮐﺎﺑل و ﺑطور آﺷﮑﺎر از ﻋﯾن ﻋﺻر اﺳﺗوﭘﮫ ھﺎی ﻣﺎﻧﯾﮑﯾﺎﻻ و ﺑﻠور .اﯾن
ﯾﮑﯽ در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﯾﺎر ﻓرﺳوده ﻗرار داﺷﺗﮫ و اﮔر اﺳﺗوﭘﮫ ھﺎی ﭘﻧﺟﺎب را ﻧدﯾده ﺑودﯾم ،ﺑﻘﺎﯾﺎی
اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻓرﺿﯾﮥ در ﺑﺎره ﻣﻔﮑورۀ دﯾزاﯾن آن ﺑدھد .اﯾن ﯾﮑﯽ ﺣدود 100
ﻓت ارﺗﻔﺎع دارد ،اﻣﺎ ﺳﻧﮓ ھﺎی روی آن ﭘﺎﺋﯾن اﻓﺗﯾده و ﯾﺎ ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ھﯾﭻ ﺳﮑﮥ
ﻧﯾﺎﻓﺗﯾم و ﺑوﻣﯾﺎن ﻧﯾز ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ رواﯾﺗﯽ از آن ﻧداﺷﺗﻧد ،ﺑﺟز از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮕوﯾﻧد ﯾﮏ "اﺳﺗوﭘﮫ"
اﺳت .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن از ﺗﻌﻣﯾر ﻣﺷﺎﺑﮫ دﯾﮕری در ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ﺷﻧﯾدﯾم ﮐﮫ ﺣدود  18ﻣﯾل دور ﺑوده
و ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم از آن ﺑﻌﻠت وﺿﻊ آَﺷﻔﺗﮫ آن ﻣﻧﺎطق ،ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾم .اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن در ﺣﺎﻟت
ﮐﺎﻣل ﻗرار داﺷﺗﮫ ،رﻓﯾﻊ ﺗر و ﺑزرگ ﺗر از ﺗﻌﻣﯾر ﻣﺎﻧﯾﮑﯾﺎﻻ اﺳت .ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن از  8ﯾﺎ 10
ﺑرج ﻣﺷﺎﺑﮫ آن در ﻣﻧطﻘﮥ ﮐﺎﻓر ھﺎ در ﺳوات و ﺑوﻧﯾر ﺷﻧﯾدم .ﻗرار ﻣﻌﻠوم اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد وﺟود
دارد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻌﻣﯾرات ﻣﻘﺑرۀ ﺷﺎھﺎن ﺑوده ﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺟره در وﺳط ﺗوده
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻌﻣﯾرات ﺑودﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد.

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺳﻔر
ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻣﺎه از آﻣدن ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﮔذﺷﺗﮫ و ﺗﻘرب ﺳرﯾﻊ اﻗﻠﯾم داغ ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎ دﯾﮕر
ﺿرورت ﻧدارﯾم از ﺑرف ھﺎی ﮐﺎﺑل و ھﻧدوﮐش ﺗﺷوﯾش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .درﺟﮫ ﺣرارت ﮐﮫ ﺑﮫ
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ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﻣﺎ  60ﺑود ،ﺣﺎﻻ ﺑﮫ  87رﺳﯾده؛ ﺗوت ھﺎ ﭘﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑرف ھﺎ ﺑطور ﮐﺎﻣل از
ﻗﻠﮥ ﮐوھﮭﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده؛ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ زﻣﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ﺑوده اﺳت؛ در ﺟرﯾﺎن ﺗوﻗف ﻣﺎ در ﭘﺷﺎور
ژاﻟﮥ ﺑﺎرﯾد ﮐﮫ ﮐﻼﻧﯽ آن ﺑﮫ اﻧدازۀ ﺳﺎﭼﻣﮥ ﺗﻔﻧﮓ ﺑود .ﻟذا ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑرای ﺳﻔر ﺗﮑﺎﭘو ﻣﯽ ﮐردﯾم؛
ﺣرﮐت ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﯾدن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ از ﮐﺎﺑل ﺷﺗﺎب ﮔرﻓت ﮐﮫ از ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺑدون ﻣﻌطﻠﯽ
ﭘﯾﺷروی ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾن آﺳﺎن ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘس از طﻔره رﻓﺗن زﯾﺎد رﺋﯾس را از ﺗرک ﺧوﯾش
آﮔﺎه ﺳﺎزﯾم ﮐﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19اﭘرﯾل ﺗﻌﯾن ﺷده ﺑود.

ﺳرﭘﯾﺷﺧدﻣت رﺋﯾس
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑﺧﺷش اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾن ﭘﯾﺷﺧدﻣﺗﺎن ﺧﺎﻧﮥ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن از ذﮐر ﻧﺎم ﺳﺗﺎر ﺧﺎن
"ﺳرﭘﯾﺷﺧدﻣت" ،ﯾﮏ ﺑوﻣﯽ ﮐﺷﻣﯾری ،ﯾﮏ ﻣرد ﭼﺎق و ﺧوش طﺑﻊ ﺧود داری ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در
اﯾن ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﻣﮭﻣﺎﻧدار ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻠوھﺎ و ﻏذا ھﺎی ﺧوش طﻌم ﺧود ﺑود .ﻣﺎ در ﺗﻣﺎم ﻣدت
ﺗوﻗف ﻣﺎن ﻣﮭﻣﺎن رﺋﯾس ﺑودﯾم؛ اﯾن ﺷﺧص ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﻧﮭﺎﯾت ﺧوش ﻗﻠب ﺑود ﺑﺎ ﺟﻼﯾش
ﮐﺎﻣل در ﺟﺳﺗﺟوی اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ھر طرﯾﻘﯽ ﻣﺎ را ﺧﺷﻧود و راﺿﯽ ﻧﮕﮫ دارد .او ﺑﺎ وﺟودی
ﮐﮫ داری ظرﻓﯾت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺑود ،اﻣﺎ از اﯾﻧﮑﮫ ﺧواھرش زن رﺋﯾس ﺑود ،ﻧﻔوذ او ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑود.
او ﯾﮏ ﻣرد ﺑﻠﻧد و ﭼﺎق ،دارای ﭼﺷﻣﺎن ﺑزرگ و ﺳﯾﺎه ﺑود ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺧﺎطر ﺧواھم داﺷت،
ﭼون ﺑﺎ ﺧوﺷﯽ زﯾﺎد ھر ﻟﻘﻣﮥ آﻗﺎی ﺧود را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐرد .ﻗﯾﺎﻓﮥ او ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﭼﯾز
ھﺎی ﺧوب اﯾن زﻧدﮔﯽ را ﺧوش داﺷﺗﮫ و وﺿﻊ او ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ آن را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺷرﯾﮏ
ﺳﺎزد .ﭼﻧﯾن ﺑود ﺳﺗﺎر ﺧﺎن ﮐﺷﻣﯾری ﺳرﭘﯾﺷﺧدﻣت؛ او ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﻌﺿﯽ
ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺑرای ﺑﮭﺑودی ھﻧر ﭘﺧت و ﭘز او ﺑدھﯾم ،اﻣﺎ ﻣﺎ آﺷﭘزی ﻧداﺷﺗﯾم ﮐﮫ او را رھﻧﻣﺎﺋﯽ
ﮐﻧد.
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ﻓﺻل دوم  -ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﻋزﯾﻣت از ﭘﺷﺎور
ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19اﭘرﯾل از ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﭘﺷﺎور رﺧﺻت ﮔردﯾدﯾم .ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
از ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﻧﺟﯾب زاده ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎﺷد؛ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ او را ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﯾﮏ
ﭘﺎرﺳﯽ ﺳﭘرده ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧودش ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود :او ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ
او را ﺑﮫ ﺑرادرش در ﮐﻧدھﺎر و ﯾﮑﺗﻌداد ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕر او را ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر در ﮐﺎﺑل رﺳﺎﻧﯾده
ﺑود؛ او ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب  6ورق ﺧﺎﻟﯽ ﻣزﯾن ﺑﺎ ُﻣﮭر ﺧود را ﺑﻣﺎ داد ﺗﺎ در ﺻورت ﺿرورت
ﺑﮫ ھر ﺷﺧﺻﯽ آﺷﻧﺎی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﮐﻣﮑﯽ ﺑﻣﺎ ﮐﻧد ،ﭘُر ﻧﻣوده و ﺑدھﯾم .ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ،طوری ﮐﮫ
ﻣﺎ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﯾم ،ﺑﺧﺎطر ﺳﭘﺎس ﮔزاری از ﻣﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛ اﻣﺎ ﻣن ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت
زﯾﺎد ﺗواﻧﺳﺗم ﺑﺎﻻی رﺋﯾس ﻏﺎﻟب ﺷوم ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟوره ﺗﻔﻧﮕﭼﮥ ﮐم ﺑﮭﺎ را ﺑراﯾش ﺑدھم .ﻣن ﺑرای
ﭘﺳرش ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮥ ﻣوﺳﯾﻘﯽ دادم و او ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻣن اﻓﺳوس ﺧورد .وﻗﺗﯽ ﺧﺎﻧﮥ او را ﺗرک
ﮐردﯾم ،در ﺣﺎﻟت ﺳواری ﺑرای ﻣﺎ آرزوی ﭘﯾروزی و ﺧوش ﺑﺧﺗﯽ ﻧﻣود؛ او ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮫ
ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی ﻣﺎ را ھﻣراھﯽ ﮐﻧد ،اﮔر ﻣﺎ اﻋﺗراض ﻧﻣﯽ ﮐردﯾم .ﺗﻌداد زﯾﺎد اﺷﺧﺎص ﺧوب
اطراﻓﯾﺎن او ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن آﺷﻧﺎ ﺷده ﺑودﯾم ،ﻣﺎ را در ﻣﺎرش اول ﻣﺎن ھﻣراھﯽ ﮐردﻧد ،در ﺑﯾن
آﻧﮭﺎ ﻏﻼم ﻗﺎدر و ﻣﯾرﻋﻠم دو ﭘﺳر ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻟودﯾﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣدﯾون ﺧدﻣﺎت ﻧﯾﮏ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻗﺎﻣت در ﭘﺷﺎور ﺑودﯾم.

ﺧﯾﺑری ھﺎ
ﺑﺻورت ﻋﺎم  5راه ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﮐﺎﺑل وﺟود دارد؛ اﻣﺎ ﻣﺎ راھﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾم ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر
درﯾﺎ ﺑود ،زﯾرا ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﺎدت ﻣردﻣﺎن ﺑﯽ ﻗﺎﻧون آن اﻣن ﻧﯾﺳت؛ ﻟذا ﻣﺎ ﺟﻠﮕﮥ
زﯾﺑﺎی ﭘﺷﺎور را ﺑﮫ ﺻوب ﻣوﭼﻧﯽ ﺗرک ﮐردﯾم .در ﺷﮭر ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از روﺳﺎی ﮐوھﺳﺗﺎن دوﺳت
ﺷده ﺑودﯾم و او اﺻرار ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ راه ﺧﯾﺑر را در ﭘﯾش ﮔﯾرﯾم؛ اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺧﯾﺑری اﻋﺗﻣﺎد داﺷﺗﮫ و اﯾن ﮐﺎر ﻣﻌﻘول ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد .ﻧﺎدرﺷﺎه ﯾﮑﻣﻘدار زﯾﺎد
ﭘول داد ﺗﺎ ﻋﺑور اﻣن او را از طرﯾق ﺗﻧﮕﮥ ﻣﻧﺎطق آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺳر ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺣدود  18ﻣﯾل طول
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داﺷﺗﮫ و ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺗم ﮐﮫ اﯾن ﻣردم را در ﺣﺎﻟت ﺑوﻣﯽ آﻧﮭﺎ
ﻣﺷﺎھده ﮐﻧم؛ اﻣﺎ آﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﺎ و آﻧﮭم ﺑﺎ ﯾﮏ رﺋﯾس ﭼﯾزی ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺑﮫ آن اﻋﺗﻣﺎد ﮐرد .او
ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑﻠﻧد ﻗﺎﻣت و ﻻﻏر اﻧدام ﻣﺛل ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ اش ﺑوده و ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ اﻟﮑول ﺑود.
او ﻣﻧطﻘﮥ ﺧود را "ﯾﺎﻏﺳﺗﺎن" ﯾﺎ ﺳرزﻣﯾن ﯾﺎﻏﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻔت .ﻣن اﯾن ﺷﺧص را در ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎغ ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﭘﺷﺎور ھﻣراھﯽ ﮐردم؛ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ او از ﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐرد ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻣﺟﻠس
ﻣﺷروب ﻧوﺷﯽ ﺑﺎ او ﯾﮑﺟﺎ ﺷوﯾم؛ اﻣﺎ ﻣﺎ او و ھﻣرھﺎﻧش را ،ﺣﺗﯽ ﺑدون ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑول ،ﺑﮫ
اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ درﻧده ﺧو ﯾﺎﻓﺗﯾم.

ﮔذرﮔﺎه درﯾﺎی ﮐﺎﺑل
ﻣﺎ درﯾﺎی ﮐﺎﺑل را ﺑﺎﻻﺗر از ﻣوﭼﻧﯽ در ﯾﮏ ﻗﺎﯾق ﻋﺑور ﮐردﯾم ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ﻣﺷﮏ )ﭘوﺳت(
ھﺎی ﺑﺎدی ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﯾﮏ ﺷﯾوۀ اﻧﺗﻘﺎل زود ﮔذر و ﻧﺎ ﻣطﻣﺋﯾن اﺳت .ﻋرض درﯾﺎ ﻓﻘط
 250ﯾﺎرد اﺳت ،اﻣﺎ ﺳرﻋت آن ﭼﻧﺎن زﯾﺎد ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳﺎﺣل ﺑﯾش از ﯾﮏ
ﻣﯾل ﭘﺎﺋﯾن ﺑرده ﺷده ﺑودﯾم .اﺳپ ھﺎ و ﯾﺎﺑو ھﺎی ﺣﺎﻣل ﺑﺎر ،درﯾﺎ را ﻋﺑور ﮐردﻧد .ﻣوﭼﻧﯽ
ﯾﮏ روﺳﺗﺎی ﻋﻘب اﻓﺗﺎده در ﺗﻧﮕﮥ وادی ﻗرار دارد ﮐﮫ درﯾﺎی ﮐﺎﺑل وارد ﺟﻠﮕﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از آن در ﻣﺳﯾر ﺧوﯾش ﺑﮫ اﻧدوس ﺑﮫ ﺳﮫ ﺷﺎﺧﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود .ﻋﺑور درﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن
ﻗﺎﯾق ھﺎ ﯾﮏ ﭼﯾز ﻣﻌﻣول در اﯾن ﺟﺎﺳت؛ اﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﻗﺎﯾق دﯾﮕر ھم وﺟود دارﻧد ﮐﮫ
زاﯾرﯾن روﻧده ﺑﮫ ﻣﮑﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ در اﮐوره ﺳوار ﺷده و از طرﯾق اﻧدوس ﺑﮫ ﺑﺣر ﻣﯽ رﺳﻧد .ﻣﺎل
اﻟﺗﺟﺎره ھرﮔز از اﯾن ﻣﺳﯾر ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﻣﯽ ﺷود؛ اﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﯾر آﺑﯽ از
ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ﺑﺣر وﺟود دارد.

ﮐﺎروان
ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  23ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﯾل را ﺑرای ﭘﯾﺷروی از ﻣﻧطﻘﮥ ﻣوﻣﻧدی ھﺎ و ﺑﺎ ﻣﺷوره ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﻣﺎده
ﮐردﯾم ،ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻏﺎرﺗﮕر دﯾﮕر ﮐﮫ وﺣﺷت و ﺳﺑﻌﯾت آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﯾﺑری ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮥ
اﯾﺷﺎن ﮐﻣﺗر اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑرای ھر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾم روﭘﯾﮫ و ﺑرای ھر ھﻧدو دو ﭼﻧد آن را ﺗﻘﺎﺿﺎ

39

ﮐردﻧد؛ ﺑﺎ آﻧﮭم زﯾﺎد ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺑوده و در ﻣورد ﺗوزﯾﻊ آن ﺑﮫ ﻣﺷﺎﺟره ﭘرداﺧﺗﻧد .ﻣﺎ ﻣﺎرش ﺧوﯾش
را ﺑﺎ ﺗﻘﻼ از ﺑﺎﻻی ﺗﭘﮫ ھﺎ و ﺳﻧﮓ ھﺎ آﻏﺎز ﮐردﯾم ،اﻣﺎ ﺑزودی ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾم ﯾﮑﺗﻌداد ﻣﺳﺎﻓران
اﻧﻔرادی ﮐﮫ ﺑﺎ اطﻔﺎل ﺧوﯾش ھﻣراه ﺑودﻧد ،ﻓﻘط ﻗﺑﯾﻠﮥ آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻣﻧﯾت اﯾﺷﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑود.

ﻣﻧظره ھﺎی درﯾﺎی ﮐﺎﺑل
ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺎرش ﺧﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧده در ﺑﺎﻻی ﮐوﺗل ھﺎ ﺧود را در ﺑﺎﻻی درﯾﺎی ﮐﺎﺑل دﯾدﯾم ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﺎر دﯾﮕر از آن ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﻧظرۀ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺷﯾوۀ ﺳﻔر و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﭘﯾﺷرو
داﺷﺗﯾم .ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺻورت ﮐﺗﻠوی ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐردم؛ وﻗﺗﯽ در زﯾر آﻓﺗﺎب ﺳوزان ﺑﮫ ﺳﺎﺣل
درﯾﺎ رﺳﯾدﯾم ،ھﯾﭻ وﺳﯾﻠﮥ ﻋﺑور از آن ﻧداﺷﺗﯾم ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ دوﺳﺗﺎن ﻣوﻣﻧدی ﺧوﯾش را دوﺑﺎره
راﺿﯽ ﺳﺎزﯾم .ﻣﺎ در زﯾر ﺳﺎﯾﮥ ﯾﮑﺗﻌداد ﺳﻧﮓ ھﺎی دراز ﮐﺷﯾدﯾم ﮐﮫ از ﭘرﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﮫ
ارﺗﻔﺎع ﺣدود  2ھزار ﻓت ﭘﺎﺋﯾن اﻓﺗﯾده و در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﺳرﻋت زﯾﺎد ﺟرﯾﺎن
داﺷت .ﻋرض آن ﺑﯾش از  120ﯾﺎرد ﻧﺑود .طرف ھﺎی ظﮭر ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯾﺎن  8ﯾﺎ َ 10ﻣﺷﮏ
آورده و ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﺑور درﯾﺎ ﺷروع ﮐردﯾم؛ اﻣﺎ ﭘس از ﻋﺑور ،ﺷب ﻓرا رﺳﯾده و ﺑﻌدا ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻋﻠف ھﺎی ﮐوھﮭﺎ آﺗش روﺷن ﮐردﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و اﻣﻧﯾت ﻗﺎﯾق ھﺎ اطﻣﯾﻧﺎن دھﯾم .ﮔذرﮔﺎه
درﯾﺎ ﺧﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧده و دﺷوار ﺑود :در ﺑﻌﺿﯽ ﺟﺎ ھﺎ ﺳرﻋت آب ﭼﻧﺎن زﯾﺎد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺣرﮐت
ﻣﺧﺎﻟف )ﮔرداﺑﯽ( ﺷده و ﻣﺎ را ﭼرخ ﻣﯽ داد و راﺿﯽ ﺑودﯾم ،زﯾرا ﺑرای ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑود
ﮐﮫ اﮔر ﮐﻣﯽ ﭘﺎﺋﯾن ﺗر ﺑروﯾم ،ﯾﮏ ﮔرداﺑﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﮔر در داﯾرۀ آن ﮔﯾر ﺷوﯾم ،ﻣﻣﮑن
اﺳت ﮔرﺳﻧﮫ و ﺳرﮔﯾﺟﮫ ﯾﮑروز در آن ﭼرخ ﺑﺧورﯾم .ﻣﺎ ھﻣﮫ از اﯾن زﺣﻣت رھﺎ ﺷده ﺑودﯾم،
ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺳﺎﻓران ﭘﺎﺋﯾن ﺗر ﺑرده ﺷده ﺑودﻧد و ﻣﺎ ھم در ﮔرداب ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗر
ﭼﻧدﯾن ﭼرخ ﺧوردﯾم .در اﯾﻧﺟﺎ ﮐدام روﺳﺗﺎ ﯾﺎ ﻣردﻣﯽ در ھر دو ﺳﺎﺣل درﯾﺎ وﺟود ﻧدارد؛
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﯽ ھﺎی ﺧود را در ﺑﺎﻻی زﻣﯾن ھﻣوار ﮐرده و ﯾﮏ ﺷب راﺣﺗﯽ را ﭘس از ﺧﺳﺗﮕﯽ
روز ﻗﻠﺑﺎ ﻟذت ﺑردﯾم .ﺻدای ﺟرﯾﺎن آرام ﺑﺧش آب ﺑزودی اﮐﺛرﯾت ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧواب ﺑرده و
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺷﻧﯾده ﻧﻣﯽ ﺷد ،ﺑﺟز از ﻓرﯾﺎد ھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی
ﺳﻧﮓ ھﺎی روﺑروی ﻣﺎ ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺗﺎ روﺷﻧﺎﺋﯽ روز ﻧﺎظر ﻣﺎ ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮥ
ﮔﻠوﺑران ﺑﻧظر رﺳﯾده و ﭼﻘدر ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھد اﺣﺗرام ﺧود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯾم .رﺋﯾس
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آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮔردن ﮐﻠﻔت ژﻧده ﭘوش ﺑدون دﺳﺗﺎر و ﺳوار ﺑر ﯾﮏ اﺳپ ﺑود :او ﻣورد ﺳﺗﺎﯾش
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ھداﯾﺎﺋﯽ ﺑراﯾش داده ﺷد؛ اﻣﺎ زﯾﺎد دور ﻧرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ آﻧﮭﺎﺋﯽ را ﻣﺳﺧره
ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﻧوازش ﮐرده ﺑودﯾم .روﺣﯾﮥ دﺳﺗﮫ را ﻣﯽ ﺗوان از ﯾﮏ ﭘﯾرﻣرد ﮐﺷف
ﮐرد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺳپ ﺧود را ﺑﮫ داﺧل ﯾﮏ ﻣزرﻋﮫ ﮔﻧدم در ﮐﻧﺎر ﻣﻧطﻘﮫ ﻣوﻣﻧد راﻧده و ﻓرﯾﺎد
زد" ،ﺑﺧور ﺣﯾوان ﺧوب ﻣن؛ رذﯾﻼن ﻣوﻣﻧدی ﻗﺳﻣت اﻋظم ﺛروت ﻣرا در زﻣﺎن ﺷﺎن ﺧورده
ﺑودﻧد".

ﮐوھﮭﺎ
ﭘس از ﻗرار داﺷﺗن ﺣدود  8ﺳﺎﻋت در زﯾر آﻓﺗﺎب ﺳوزان ،ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد از طرﯾق ﯾﮏ
ﺟﺎدۀ ﺳﻧﮕﯽ و دﺷوار ﺑﮫ دﮐﮫ رﺳﯾده و ﭘس از ظﮭر ﺑﮫ ھزارﻧو رﺳﯾدﯾم ،ﯾﮏ ﻣﺳﯾر روﺑﺎﻻﺋﯽ
ﮐﮫ ﺣدود  20ﻣﯾل ﺑود .ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ دﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣدۀ ﻣﺷﮑﻼت ﺧوﯾش در ﻣﺳﯾر ﮐﺎﺑل را
از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑودﯾم .ﻣﻧظرۀ از ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﮐوﺗل ﮐوه ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ وادی ﮐﺎﺑل ﭘﺎﺋﯾن
ﺷوﯾم ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺟﻠل ﺑود .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺷﮭر ﺟﻼل آﺑﺎد را ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣدود  40ﻣﯾل ﺑﺑﯾﻧﯾم
و درﯾﺎی ﺑﺎ ﻣﺳﯾر ﻣﺎرﭘﯾﭼﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺑور ﺧود آن را ﺑﮫ ﺟزاﯾر ﻣﺗﻌدد و ﺣﺎﺻل ﺧﯾز ﺗﻘﺳﯾم
ﻧﻣوده ﺑود .ﺳﻔﯾد ﮐوه ﺗﺎج ﺧود را در ﯾﮏ ﺟﺎﻧب و ﮐوھﮭﺎی ﺑرج ﻣﺎﻧﻧدی ﻧورﮔﯾل ﯾﺎ ﮐﻧر در
ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﮔﺳﺗراﻧﯾده اﺳت؛ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﻌﺗﻘد اﻧد ﮐﮫ ﮐﺷﺗﯽ ﻧوح ﭘس از ﺗوﻓﺎن در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ
و اﯾن ﮐوه ارارت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑزرگ آن دﻗﯾﻘﺎ ﻣﺗﻣﺎﯾز اﺳت :ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرف ھﺎی داﯾﻣﯽ
ﭘوﺷﯾده اﺳت.

ﺳﻧﮓ اورﻧوس
ﯾﮏ ﺳﻧﮓ ﻣﻧزوی ﻧﭼﻧدان دور از اﯾن ﻣﺣل ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﻧﺎوﮔﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود در ﺑﺎﺟور ﻗرار دارد
و ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣن ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ آرﯾن در ﺑﺎرۀ ﺳﻧﮓ ﻣﺷﮭور اورﻧوس ﺟواب ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑدون
ﺗردﯾد در آن ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﻗرار دارد .ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ آن ﺳﻧﮓ ﻏﯾرﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت ،ﻣﮕر از
طرﯾق ﯾﮏ ﺟﺎده ﻗوی و ﻣرﺗﻔﻊ و آﻧﻘدر ﺑزرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻏﻠﮥ ﯾﮏ ﮔﺎرﯾزون را ﺗوﻟﯾد و
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ھﻣﭼﻧﺎن ذﺧﯾرۀ ﮐﺎﻓﯽ آب دارد ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﮔزارش اورﻧوس اﺳت .اﯾن ھﻣﭼﻧﺎن در ﻣﺣدودۀ 20
ﻣﯾل از ﺑﺎﺟور ﻗراردارد؛ ﺑرای ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان ﺑﺎزارﯾﺎ )ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺟور ﺑﺎﺷد( ﺑرای
اﻣﻧﯾت ﺧود در ﺷب ﺑﮫ آورﻧوس ﻓرار ﮐردﻧد .ﻣن ﮐوه ﻧﺎوﮔﯽ را ﻧدﯾده ام.

اﯾﺟﺎد ﮐوھﮭﺎ
ﮐوھﮭﺎی ﻣوﭼﻧﯽ ﺳﻧﮓ رﯾﮕﯽ اﻧد :در ﺑﺎﻻی ﮐوﺗل ھﺎ رﮔﮫ ھﺎی ﮐوارﺗز وﺟود دارد .در ﺑﺳﺗر
درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﺳﻧﮓ ھﺎ ﮔراﻧﯾت اﻧد؛ در ﺑﺎﻻی روﺳﺗﺎی دﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾﮑﺎ )ﺳﻧﮓ ﻧﺳوز( دﯾده
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در طﺑﻘﺎت ﻋﻣودی واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﺑوی ﻋطر ﮔوارا از ﻋﻠف ھﺎ و ﺑﺗﮫ ھﺎ
ﺑﮫ ﻣﺷﺎم ﻣﯽ رﺳﯾد .ﯾﮏ ﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺟﺎروب ﺑود؛ دﯾﮕری ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮔل زﻧﺑق ﯾﺎ ﺳوﺳن
ﺑود ﮐﮫ ﻣردم را ﺑﺎ ﺑورﯾﺎ ﺑرای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﻠﺑﮫ ھﺎ و ﺻﻧدل ھﺎ )ﺳرﭘﺎﺋﯽ( ﺑرای ﭘﺎ ھﺎی ﺷﺎن
ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ رﯾﺳﻣﺎﻧﯽ از ﻋﯾن ﻣواد ﻣﺣﮑم ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺷﻧﮕﯽ و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻧﺑﺎت ﻧوع ﺗرﺷﮏ رﻓﻊ ﻣﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ آن راﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺟﻣﻊ آوری ﮐرده و ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم ﺑﺎﻻ روی در ﮐوه ھﺎ ﻣﯽ ﺧوردﯾم .ﭼراﮔﺎه اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای ﮔوﺳﻔﻧدان ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب ﺑوده
و ﮔوﺷت ھﺎی ﻣزه دار ﭘﺷﺎور ﻣرﺑوط ﻣﺳﺎﻟﮫ ای اﯾﻧﺟﺎﺳت.

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ رﺋﯾس ﻣوﻣﻧد
ﻣﺎ ﻗﺑل از ﺗرک دﮐﮫ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ رﺋﯾس ﻣوﻣﻧد ،ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن ﻟﻌﻠﭘور داﺷﺗﯾم ،ﯾﮏ ﻣرد زﯾﺑﺎ
دارای ﺣدود  30ﺳﺎل و ﻗﯾﺎﻓﮥ ﺧوش ﻣﺷرب .ﻣﺎ در زﯾر ﯾﮏ درﺧت ﺗوت در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ
ﮐت ﯾﺎ ﭼﺎرﭘﺎﺋﯽ ﺑرای ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﻧﺷﺳﺗﯾم؛ او اﺻرار داﺷت ﮐﮫ درﯾﺎ را ﻋﺑور ﮐرده و ﭼﻧد
روز ﻣﮭﻣﺎن او ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑﺎز )ﺷﺎھﯾن( ھﺎی ﺧود ﺳرﮔرم و ﺧوش ﻧﮕﮫ دارد ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﯾﮑﺗﻌداد آن ﺑواﺳطﮫ ﺧدﻣﮫ ھﺎﯾش اﻧﺗﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷد .ﻣﺎ اﯾن دﻋوت ﻣدﻧﯽ او را ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮥ ﺳﻔر ﺧوﯾش ﻧﭘذﯾرﻓﺗﯾم .ﻣن ﺑﻌدا داﻧﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن ﻣوﻣﻧد ﻣﺗﺑﺳم ﺧود را ﺑﺎ ﮐﺷﺗن دو ﺑرادر
زادۀ ﺟوان و ﻣﺎدر اﯾﺷﺎن ﺑﮫ رﯾﺎﺳت طﺎﯾﻔﮥ ﺧوﯾش ارﺗﻘﺎ داده اﺳت.

42

ﻣدﻧﯾت ﯾﮏ ﺧﯾﺑری
ﻣﺎ در ھزارﻧو ﯾﮏ ﺧﯾﺑری را ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ او ﯾﮑﻣﻘدار آﺷﻧﺎﺋﯽ در ﭘﻧﺟﺎب ﭘﯾدا ﮐرده
ﺑودﯾم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ او ﺑﺣﯾث ﭘﯾﮏ ﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣرﺳﺎن ﺑرای رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐرد .او ﺑﮫ ﻣﺟرد
ﺷﻧﯾدن ﺧﺑر رﺳﯾدن ﻣﺎ ،ﭘﯾدا ﺷده و ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﭘﺎ و رﯾش ﻣﺎ ﺻﻣﯾﻣﯾت ﻧﺷﺎن داده و ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯽ
اﻧدﮐﯽ ﮐﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد ،ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﮭﻣﺎن او ﺷده و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ او در روﺳﺗﺎ ﺑروﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺧوﺷﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد .او ﺑد ﭼﮭره ﺗرﯾن ﯾﮏ ﻣوﺟود ﺑﺎ اﺑرو ھﺎی ﭘﺎﺋﯾن و ﭼﺷم ھﺎی ﮔود
)ﭼﻘور( ﺑود :او ﭼﻧد روز ﻗﺑل از ﻣﺎ رﺳﯾده ﺑود و دو ﭘﺳر داﺷت ﮐﮫ ھﯾﭼﮑدام را ﺑرای 14
ﺳﺎل ﻧدﯾده ﺑود .او ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ دو ﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑرده و از ﺟوار ﺧﺎﻧﮫ و روﺳﺗﺎی
ﺑوﻣﯽ ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ،ھرﮔز ﺗوﻗف و ﭘرﺳﺎن ﻧﮑرده ﺑود .او ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﺑرﮔﺷﺗﮫ
ﺑود.

ﺣﺎدﺛﮫ
ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺎرش ﺧﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧدۀ  12ﺳﺎﻋﺗﮫ در ﺑﺎﻻی زﯾن ،ﮐﮫ ﺳﮫ ﺳﺎﻋت آن در اﻧﺗظﺎر ﺑﮫ
ﭘس ﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﺻرف ﺷد ،در ﺻﺑﺢ  26ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد رﺳﯾدﯾم .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺳرخ دﯾوار را ﻋﺑور
ﮐردﯾم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﮐﺎروان ھﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﻏﺎرت ﻣﯽ ﺷوﻧد ،رھﻧﻣﺎی ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﺎ ﯾﺎ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن
ﺟﺳﺎرت ﺧود ﯾﺎ ﺣﺎﻟت ﻏﯾرﻣﻧظم روﺣﯽ اش ،ﺧوش داﺷت ﮐﮫ ﻣورد ﺣﻣﻠﮥ دزدان ﻗرار ﮔﯾرد.
او ﺑﺎ ﮐﺎراﺑﯾن ﺧود ﻓﯾر ﻧﻣوده و ﺗﺎ وﻗت رﺳﯾدن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻋﻘب ﺑودﻧد ،ﯾﮏ داﺳﺗﺎن طوﯾل
ﺟرات و دﻻوری ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐرد؛ طوری ﮐﮫ او ﯾﮑﯽ از دزدان را ﺑﺎ ﻧوک ﺗﻔﻧﮓ ﺧود
ﻣﺟﺎزات ﮐرده و از ﺧطری ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻣرﻣﯽ دﺷﻣن ﺻدا ﮐﻧﺎن از ﮔوش او ﻋﺑور ﮐرده
اﺳت! ﭘﯾروان او ﺑﮫ ﺷﺟﺎﻋﺗش ﮐف زده و ﻣن ھم ﺳﮭم ﺗﺣﺳﯾن ﺧود را ادا ﮐردم .اﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ
ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ رھزﻧﺎن را دﯾده ﺑﺎﺷد :اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑطور ﺧﺻوﺻﯽ
ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻋﺿو ﮐﺎروان ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ﮐﮫ اﯾن آﻗﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺛﺑوت ﺷﺟﺎﻋت ﺧود را
در ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﻣﺎ از ﺧطر دور ﺷده ﺑودﯾم.
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ﺑﺎد ﺳﺎم
ﻣﺳﯾر ﻣﺎ از ھزارﻧو ﺗﺎ ﺟﻼل آﺑﺎد ازطرﯾق ﯾﮏ زﻣﯾن ﺳﻧﮕﯽ ﭘﮭن ﺑود ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از آن ﺑﻧﺎم
"دﺷت" ﯾﺎ ﺟﻠﮕﮥ ﺑﺗﯽ ﮐوت ﻧﺎﻣﯾده ﺷده و ﺑﺎ داﺷﺗن ﺑﺎد ﺳﺎم ﯾﺎ "ﺳﻣوم" ﺷﮭرت دارد ﮐﮫ در
ﻣوﺳم داغ ﻣﯽ وزد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐوه ھﺎی ھر دو ﺟﺎﻧب ﺑﺎ ﺑرف ھﺎی داﯾﻣﯽ ﭘوﺷﯾده اﺳت.
ﺑوﻣﯾﺎن اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺳﻣوم ﺑﺻورت ﻋﺎم ﮐﺷﻧده اﺳت .اﻣﺎ ﻣﺳﺎﻓران ﮐﮫ ﺑﮭﺑود
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎد ھﺎ ﻣﺛل ﯾﮏ ﺑﺎد ﺳرد ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و اﻧﺳﺎن را ﺑﯽ ﺣس ﻣﯽ
ﺳﺎزد .اﻧداﺧﺗن آب ﺑﺎ ﺷدت زﯾﺎد در دھن ﺑﻌﺿﺎ ﻣرﯾض را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾده و ﯾﮏ آﺗش روﺷن
در ﮐﻧﺎرش ﻧﯾز ﺗﺎﺛﯾر ﺧوب دارد .ﺷﮑر و آﻟوی ﺧﺷﮏ ﺑﺧﺎرا ﻧﯾز ﻣﻔﺎد دارد .اﺳپ ھﺎ و
ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻣردان در ﻣﻌرض ﺳﻣوم ﻗرار دارﻧد؛ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮔوﺷت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻧرم و ﻣﺗﻌﻔن ﺷده ،اﻧدام ھﺎ از ھﻣدﯾﮕر ﺟدا ﮔردﯾده و ﻣوی
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎﻧﯽ از ﺑدن ﺷﺎن ﮐﻧده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺑﺎد ﺳﺎم در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺑوده و ﻓﻘط ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺟﻠﮕﮥ ﺑﺗﯽ ﮐوت اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﮔردﯾد .ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﺑﺎد در ﺷب ﻧﯾز
ﻣﺎﻧﻧد روز ﺧطرﻧﺎک اﺳت؛ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن وﻗﺗﯽ آﻓﺗﺎب در ﺑﺎﻻی اﻓق ﺑﺎﺷد ،ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ
ﻓﮑر ﺳﻔر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﯾﮏ دﺳﺗﮥ  30ﯾﺎ  40ﻧﻔری ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ
ﻗرار ﮔﯾرد :ﻧﮫ آﻧﮭﺎﺋﯾﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾر اﻗﻠﯾم ﺣﺳﺎس ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ
ﺗﺎﺛﯾر ﺣرارت ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﻣﻌﯾن ﺑدن ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎ در ﻣوﺳم داغ و ﺑﺎد ﺳﺎم ﺳﻔر ﻧﻣﯽ ﮐردﯾم؛ اﻣﺎ ﻣﺎ در اﯾن ﻣﺎرش ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗوﻓﺎن ھﺎی ﺑﺎد
و ﺧﺎﮐﯽ ﺑرﺧوردﯾم ﮐﮫ در ﮐﺷور ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺣﺎره ﻣﻌﻣول اﺳت .اﯾن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎ
ﯾﮏ ﭘدﯾدۀ ﺧﺎص ھﻣراه اﺳت :اﺑر ھﺎی ﮔرد از ﺟواﻧب ﻣﺧﺎﻟف ﻗطب ﺑﺎ ھم ﺗﻘرب ﮐرده و
وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ھم ﺑر ﻣﯽ ﺧورﻧد ،ﺟﮭﺎت ﻣﺗﻔﺎوت را اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن را ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان دﻟﯾل
ﻣوﺟودﯾت ﮔردﺑﺎد در ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﭘﺎﺋﯾن ﺑﺎ وﺳﻌت ﺣدود  12ﯾﺎ  15ﻣﯾل ﺑﺎ ﮐوه ھﺎی ﻣرﺗﻔﻊ
در ھر ﺟﺎﻧب داﻧﺳت .ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻏرق ﺑﺎرﻧدﮔﯽ ﺑوده و از آن ﻓرار ﮐردﯾم.
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آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻣﺎ در ﯾﮏ ﮐوه ﺷﻣﺎل درﯾﺎی ﮐﺎﺑل و روﺳﺗﺎی ﺑوﺳول }ﺑﮭﺳود؟{ ﺑﻌﺿﯽ ﺣﻔﺎری ھﺎی ﺑزرگ
در ﺳﻧﮓ ھﺎ را ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ روزﮔﺎر ﮐﺎﻓر ھﺎ رﺑط داده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻣﻐﺎره ھﺎ در
ﮔروپ ھﺎ ﮐﻧده ﺷده ،ﻣدﺧل ھر ﮐدام ﺟدا ﺑوده و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ اﻧدازۀ ﯾﮏ دروازۀ ﻋﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
آﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾد درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﭼﻧدﯾن روﺳﺗﺎ ﺑﺎﺷﻧد ،زﯾرا ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم آﺳﯾﺎ در
ﭼﻧﯾن ﻣﺣﻼت ﺣﻔﺎری ﻣردم ﺳﮑوﻧت ﻣﯽ ﮐردﻧد؛ طوری ﮐﮫ ﻣﺎ از ﮔزارش ﻏﺎر ﻧﺷﯾﻧﺎن داده
ﺷده ﺑواﺳطﮫ ﻣورﺧﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ داﻧﯾم .ﻣن ﻓرض ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﯾﮏ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﯽ ﺑﮫ
ارﺗﺑﺎط ﻣردم و ﻣوﺟودﯾت ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟت در ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﺧراج ﮐﻧﯾم ،ﭼون اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻣﻠت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾرﻣدﻧﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻏﺎر در ﺳﻧﮓ،
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﺑﮫ در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺟﻠﮕﮫ ،اﻣن ﺗرﯾن ﻣﺳﮑن در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺎ آرام ﺑوده اﺳت.
در ﻧزدﯾﮑﯽ ھﺎی ﺟﻼل آﺑﺎد  7ﺑرج ﻣدور وﺟود دارد؛ اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن آﻧﮭﺎ از "اﺳﺗوﭘﮥ" ﮐﮫ ﻣن
ﺗوﺿﯾﺢ دادم ،ﻓرق دارد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑوده و ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﻣﺳﯽ
در ﻧزدﯾﮏ آﻧﮭﺎ ﭘﯾدا ﺷده اﺳت .در ﻣﻧطﻘﮥ ﻟﻐﻣﺎن ﺑﯾن ﺟﻼل آﺑﺎد و ﮐوھﮭﺎ ﻣردم ﺑﮫ ﻣﻘﺑرۀ
ﻣﯾﺗرﻻم ﯾﺎ ﻻﻣﯾﮏ ،ﭘدر ﻧوح اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻣﺣل را ﺑﮫ ﻋﺻر ﮐﺎﻓر ھﺎ رﺟﻌت
ﻣﯽ دھﻧد؛ اﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺎی ﺧوب ﺑﮫ اﯾن راﺿﯽ اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺑرۀ ﯾﮏ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑوده و ﻓﻘط
ﺳﮫ ﻣﻘﺑرۀ دﯾﮕر در روی زﻣﯾن وﺟود دارد.

ﺟﻼل آﺑﺎد
ﻣﺎ ﭼﻧد روز در ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗوﻗف ﮐردﯾم ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺛﯾف ﺗرﯾن ﻣﺣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن در ﺷرق دﯾدم.
اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺷﮭر ﮐوﭼﮏ و ﯾﮏ ﺑﺎزار دارای  50دﮐﺎن ﺑوده و ﻧﻔوس آن ﺣدود  2ھزار ﻧﻔر
اﺳت؛ اﻣﺎ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ در ﻣوﺳم ﺳرﻣﺎ ده ﭼﻧد اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،زﯾرا ﻣردم از ﮐوه ھﺎی اطراف
ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد .ﺟﻼل آﺑﺎد ﻣﺳﮑن ﯾﮏ رﺋﯾس ﺧﺎﻧوادۀ ﺑﺎرﮐزی اﺳت ﮐﮫ ﻋواﯾد ﺣدود  7ﻟﮏ
روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل دارد .درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﯾﮑﭼﮭﺎرم ﻣﯾل از ﺷﻣﺎل ﺷﮭر ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺣدود 150
ﯾﺎرد ﻋرض داﺷﺗﮫ و ﻗﺎﺑل ﻋﺑور ﻧﯾﺳت.
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ﮐوھﮭﺎی ﺑرﻓﯽ
ﮐوھﮭﺎی ﺑرﻓﯽ در ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب ﺟﻼل آﺑﺎد وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣوازی ھﻣدﯾﮕر اﻧد .ﺳﻠﺳﻠﮥ
ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﻧﺎم ﺳﻔﯾد ﮐوه ﯾﺎد ﺷده و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﻧﺎم راﺟﮕل ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﻧدازۀ آن ﺑطرف
ﺷرق ﮐم ﺷده و ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ دﮐﮫ ﺑرف ھﺎی ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھد .در ﻧﻘﺎط ﺑﻠﻧد آن
ﺑرف ھﻣﯾﺷﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ و ارﺗﻔﺎع آن ﺣدود  15ھزار ﻓت در اﯾن ﻋرض اﻟﺑﻠد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﺷﻣﺎل ﺟﻼل آّﺑﺎد ﮐوه ھﺎی ﻣﺷﮭور ﻧورﮔﯾل وﺟود دارد ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ذﮐر ﺷد و ﺣدود  30ﻣﯾل
دور اﺳت؛ ﺑطرف ﺷﻣﺎﻟﻐرب آن ﻗﻠﮫ ھﺎی ﻣرﺗﻔﻊ ھﻧدوﮐش دﯾده ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﺎﻻ ﺑﺎغ
ﻣﺎ درﯾﺎی ﮐﺎﺑل را ﺗرک ﮐرده ،ﯾﮏ وادی را ﻋﺑور ﻧﻣوده ،ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺑﺎغ رﺳﯾده و ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
ﺑﺎغ ھﺎی ﻏﻧﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھﯾم ﮐﮫ در زﯾر ﮐوه ھﺎی ﺑرﻓﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ و اﻧﺎر ھﺎی ﻣﺷﮭور
ﺑﯾداﻧﮫ را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗوﻗف ﮐردﯾم .ﺗﺎک
ھﺎی اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻗطﻊ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﮫ ﺑری ﻧﺷده و اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻠﻧد ﺗرﯾن درﺧت ھﺎ
ﺑﺎﻻ ﺷده و در ﺑﺎﻻﺑﺎغ درﺧت ھﺎی ﺳروی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣدود  80ﻓت ارﺗﻔﺎع دارد.
اﻧﮕور ھﺎی ﮐﮫ اﯾن طور ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﭼوﮐﺎت ھﺎ ﻣﯽ روﯾﻧد،
ﻣرﻏوب ﻧﯾﺳﺗﻧد .در ﺑﺎﻻ ﺑﺎغ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾده و ﻣﺣﻠﮥ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮔوارا ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﺷﺗر
روﻣﺎﻧﺗﯾﮏ ﺑود؛ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻣﺟﺑور ﺷدﯾم ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻏروب و ﺟﺳﺗﺟوی ﭘﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﺳﺟد ﭘﻧﺎه ﺑﺑرﯾم.

ﺑرﺧورد ﻣردم
ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﻣردم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﻐول ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ و ﻣﺳﺎﯾل دﻧﯾوی ﺧوﯾش ﺑودﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻓﮑر
ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد و ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐﻣﺗرﯾن ﺑرﺧورد ﻧﺎدرﺳت از ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﻧدﯾده اﯾم :ﺑﺎ
وﺟودی ﮐﮫ ھر طرف ﻗدم ﻣﯽ زدﯾم .ﻗرار ﻣﻌﻠوم آﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻌﺻﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﻋﯾﺳوی
ﻧداﺷﺗﮫ و ﻣن ھرﮔز از ﻟب ھﺎی اﯾﺷﺎن ﻧﺎم ﺳﮓ ﯾﺎ ﮐﺎﻓر را ﻧﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﺑطور ﻏﺎﻟب در آﺛﺎر
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ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺳﯾﺎﺣﺎن دﯾده ﻣﯽ ﺷود" .ھر ﻣﻣﻠﮑت رﺳوم ﺧوﯾش را دارد" ،ﯾﮏ ﺿرب اﻟﻣﺛل
در ﺑﯾن اﯾﺷﺎن اﺳت؛ ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺎی اﻓﻐﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻧدو ھﺎی ﺷﮭروﻧد ﺧود اﺣﺗرام
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻋﯾﺳوﯾﺎن دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﺎ را "ﻣردم ﺻﺎﺣب ﮐﺗﺎب" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻧدوان
را ﺟﺎھل و ﺑﯽ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻣﯽ داﻧﻧد.

ﮔﻧدﻣﮏ ،ﻣﻧﺎطق ﺳرد
ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﻧدﻣﮏ رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣرز ﺑﯾن ﻣﻧﺎطق ﮔرم و ﺳرد اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﯾﮑﺟﺎﻧب
ﺟوﯾﺑﺎر ﺑرف و در ﺟﺎﻧب دﯾﮕر آن ﺑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎرد .زﻧدﮔﯽ ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﺷﮑل ﺟدﯾدی دارد؛
ﮔﻧدم ﮐﮫ در ﺟﻼل آﺑﺎد درو ﺷده ﺑود ،ﻓﻘط ﺣدود  3اﻧﭻ در ﮔﻧدﻣﮏ ﺑود .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﯾش از  25ﻣﯾل ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ در ﺑﯾن ﺷﺑدر ﮔل ھﺎی ﺳﻔﯾد ﻣروارﯾد را ﮐﺷف ﮐردﯾم؛ ﮐوھﮭﺎ
ﮐﮫ ﺑﯾش از ده ﻣﯾل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧداﺷﺗﻧد ،ﭘوﺷﯾده ﺑﺎ ﺟﻧﮕل ھﺎی ﮐﺎج ﺑوده و ﺣدود ﯾﮏ ھزار ﻓت
ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از ﻣﺣدودۀ ﺑرف ﻗرار داﺷﺗﻧد؛ ﻣﺎ در ھوای آزاد ﺑﮫ ﻟﺑﺎس اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﯾم.
ﻣﺳﺎﻓران ﻧظر ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ارﺗﻔﺎع ﻣواﺟﮫ ﺑﮫ اﻧواع ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﻣزاج ﯾﺎ ﺣﺎﻟت
اﻓراد اﺳت .اﻣﺷب ﯾﮏ ﮔرﺑﮫ ﻟﻘﻣﮥ ﻣن را رﺑود ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم آن را ﻓرو ﺑﺑرم؛ ﻣن
ھﻧوز ھم اﺣﺳﺎس ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﺎن و آب دارم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم در ﯾﮏ طوﯾﻠﮥ ﮐﺛﯾف
ﻧﺎن ﻣﯽ ﺧورم :ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﭼﻧﯾن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧود را ﺧوش ﺑﺧت اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﻣﯽ
ﺧواھم از ﻧﺎن )ﺧﺷﮏ( اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﺗﺎﯾش ﮐﻧم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﻣﯾر و ﭘﺧﺗن را ﻣطﺎﺑق ذاﯾﻘﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.

ﺑﺎغ ﻧﯾﻣﻠﮫ :ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣدود  3ﻣﯾل از ﮔﻧدﻣﮏ از ﺑﺎغ ﻧﯾﻣﻠﮫ ﻋﺑور ﮐردﯾم و آن ﺑﺧﺎطر ﻣﯾدان ﺟﻧﮕﯽ
ﻣﺷﮭور اﺳت ﮐﮫ در آن ﺷﺎه ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ ﺗﺎج ﺧود را در ﺳﺎل  1809از دﺳت داد .ﺑﺎغ در
ﯾﮏ وادی ﮐﺎﻣﻼ ﻣزروع و ﻣﺣﺎط ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺧﺎﻟﯽ واﻗﻊ اﺳت .اﯾن ﯾﮏ ﻣﺣل زﯾﺑﺎ اﺳت؛
درﺧت ھﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ارﺗﻔﺎع ﻗطﻊ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﮫ ﺑری ﺷده ،ﺳﺎﯾﮥ زﯾر آﻧﮭﺎ درﺑرﮔﯾرﻧدۀ اﻧواع ﮔل
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ھﺎ ﺑوده و در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﮔل ﻧرﮔس ﺑﮫ وﻓرت روﺋﯾده اﺳت .اﯾن ﻣﺣل ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ ﺗزﺋﯾﻧﺎت
ھﻧری دارد ﺑطور ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺑرای ﺟﻧﮓ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده و ﺑﺧت ﺟﻧﮓ ﺑطور ﻋﺟﯾﺑﯽ ھوس
ﺑﺎزاﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻌﯾن ﺑوده اﺳت .ﺷﺟﺎع ﺗﺎج ﺧود را ﺑﺎﺧﺗﮫ و وزﯾر او از ﯾﮏ ارﺗﺷﯽ ﺷﮑﺳت ﻣﯽ
ﺧورد ﮐﮫ ده ﻣرﺗﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارﺗش او ﺿﻌﯾف ﺑوده اﺳت .او ھرﮔز ﺑﮫ ﻓﮑر ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﺑوده
اﺳت ،زﯾرا او ﺗﻣﺎم ﺟواھرات و ﺛروت ﺧود را ھﻣرای ﺧود آورده و ﻓﻘط ﺑﺎ ﻧﺟﺎت زﻧدﮔﯽ
ﺧود ﺧوش ﺑوده اﺳت .ﻓﺗﺢ ﺧﺎن وزﯾر ﻣﺣﻣود ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾروزی را ﺑرای آﻗﺎی ﺧود ﻣﯾﺳر ﻣﯽ
ﺳﺎزد ،او را در ﺑﺎﻻی ﯾﮑﯽ از ﻓﯾل ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺎه آﻣﺎده ﺷده و ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ادﻋﺎی ﭘﯾروزی ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﺟﺎع ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮥ ﺧﯾﺑر ﻓرار ﮐرده و از آن زﻣﺎن ﺑﺑﻌد در
ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ھﺎﯾش ﺑرای ﺗﺳﺧﯾر دوﺑﺎرۀ ﺳﻠطﻧت ﻧﺎﮐﺎم ﺑوده اﺳت.

ﺷﯾوۀ ﻧﮕﮭداری اﺳپ ھﺎ در ﮐﺎﺑل
ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﯾﮏ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت را ﺑﯾش از ﺷﯾوۀ ﻧﮕﮭداری اﺳپ ھﺎی ﺷﺎن آزار ﻧﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻓرق دارد .اﯾﻧﮭﺎ ھرﮔز زﯾن را در ﺟرﯾﺎن روز از ﭘﺷت اﺳپ
دور ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭼون ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد آراﻣش ﺧوﺑﯽ ﺑرای اﺳپ در ﺷب ﻣﯽ دھد .اﯾﻧﮭﺎ ھرﮔز
ﯾﮏ اﺳپ را ﺑرای ﻗدم زدن ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن و ﺑﺎﻻ ﻧﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﺎ ﺳوار ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔذارﻧد
در ﯾﮏ داﯾره ﺑﮕردد ﺗﺎ ﺳرد ﺷود .آﻧﮭﺎ در اﯾن ﻣوﺳم ﺑراﯾش ھﯾﭻ داﻧﮫ )ﻏﻠﮫ( ﻧداده ،او را ﺑﺎ
ﺟو ﺳﺑزی ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ﺳر ﻧﮑﺷﯾده اﺳت .آﻧﮭﺎ  8ﯾﺎ  10اﺳپ را در دو رﯾﺳﻣﺎن
ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺧط ﻣوازی ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار دارﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﮔره در دم
اﺳپ زده و ﻗﺳﻣت ﻋﻘﺑﯽ اﺳپ را ﺗﻣﺎم وﻗت ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﯾﺎف ﭘﺎک و ﺣﺎﺷﯾﮥ اﺑرﯾﺷﻣﯽ ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧﻧد
ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﭘﺎردم ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﮭﺎ زﯾن ھﺎی ازﺑﯾﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﺧود ﻣﺎن ﺑوده ،آﻧﮭﺎ را ﻣواﻓق ﯾﺎﻓﺗﮫ و ھﻣﯾﺷﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ام .ﺳواران ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﺑﻧد دﺳت
ﺧود ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣراﻗﺑت ﺟدی از اﺳپ ھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﺟﺎت ﭘرورش ﻧﻣﯽ دھﻧد ،طوری ﮐﮫ در ھﻧد اﻧﺟﺎم داده و ھﻣﯾﺷﮫ در ﺷراﯾط ﻋﺎﻟﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ
دارﻧد.
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ﺟﮕدﻟﮏ
ﻣﺎ از ﺳرﺧرود ﮔذﺷﺗﮫ و ﻣﺎرش ﺧود را ﺗﺎ ﺟﮕدﻟﮏ اداﻣﮫ دادﯾم ،از طرﯾق ﯾﮏ ﭘل ﺑﺎ ﺗﻌداد
زﯾﺎد ﺟوﯾﺑﺎر ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﮔذﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺑرف ذوب ﺷدۀ ﺳﻔﯾدﮐوه را ﺑﮫ اﯾن ﺟوﯾﺑﺎر ھﺎ ﻣﯽ
رﯾزاﻧد .آﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺳرخ رﻧﮓ اﺳت :ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻧﺎم آن ﺳرخ رود اﺳت .ﻣﻧطﻘﮥ
ﻟﺧت و رﻗت ﺑﺎر اﺳت .ﺟﮕدﻟﮏ ﯾﮏ ﻣﺣل رﻧﺟور ﺑﺎ ﭼﻧد ﻏﺎر ﺑرای ﯾﮏ روﺳﺗﺎ اﺳت .در
اﯾﻧﺟﺎ ﺿرب اﻟﻣﺛﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗوﺻﯾف ﺣﺎﻟت ﻓﻼﮐت ﺑﺎری آن اﺳت" :وﻗﺗﯽ ﭼوب
ﺟﮕدﻟﮏ ﺷروع ﺑﮫ ﺳوﺧﺗن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺷﻣﺎ طﻼ ذوب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد" :ﭼون در اﯾن ﮐوھﮭﺎی ﻏم اﻓزا
ھﯾﭻ ﭼوﺑﯽ وﺟود ﻧدارد .ﻣﺎ در زﯾر ﯾﮏ ﺑﯾﺷﮥ درﺧﺗﺎن ﺗوﻗف ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑﺣﯾث ﻣﺣل ﮐور
ﻧﻣودن زﻣﺎن ﺷﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺎن ﮐﺎﺑل ﻣﺷﮭور اﺳت.

ﭘﺳﺗﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣﭘراﺗور ھﺎ
ﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺟﺎده ھﺎ و ﭘﺳﺗﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی را ﺗﺷﺧﯾص دھﯾم ﮐﮫ در ھر 5
ﯾﺎ  6ﻣﯾل ﺗوﺳط اﻣﭘراﺗور ھﺎی ﻣﻐول ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑوده ﺗﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن دھﻠﯽ و ﮐﺎﺑل را زﻧده
ﻧﮕﮫ دارﻧد .آﻧﮭﺎ را ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﻣﺗداد ﮐوھﮭﺎ ﺗﺎ ﺑﻠﺦ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐرد؛ ﭼون ھﻣﺎﯾون و
اورﻧﮕزﯾب ھردو در اﯾﺎم ﺟواﻧﯽ ﺧوﯾش ﺣﺎﮐﻣﺎن آن ﻣﻣﻠﮑت ھﺎ ﺑودﻧد .ﭼﮫ اﻧدﯾﺷﮥ را ﻣﯽ
ﺗوان از ﻋظﻣت اﻣﭘراﺗوری ﻣﻐول اﻟﮭﺎم ﮔرﻓت! ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن دور
ﺗرﯾن وﻻﯾﺎت را ﺑﺻورت دﻗﯾق ﻣﺎﻧﻧد اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻗﯾﺻر ھﺎ دارﯾم.

ﻏﻠﺟﯽ ھﺎی آواره
ﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ھزاران ﮔوﺳﻔﻧدی را دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﻏﻠﺟﯽ ھﺎی ﮐوﭼﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻗﺑﯾﻠﮥ اﻓﻐﺎن ﺑوده و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ دور ﺷدن ﺑرف از زﻣﯾن ھﺎ رﻣﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ طرف ھﻧدوﮐش
راﻧده و ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن را ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .ھﯾﭻ ﺟﺎی دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼراﮔﺎه ﺧوب ﺗر از آن ﺑﺎﺷد.
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ﻣﻧظرۀ ﭼراﮔﺎھﮭﺎ
آدم ھﺎی ﮐﻼن ﮔوﺳﻔﻧد ھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐرده و طوری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﺣﺎﺷﯾﮥ ﮐوھﮭﺎ ﻣﺻروف ﭼرﯾدن
ﺑودﻧد ،ﺑﭼﮫ ھﺎ و دﺧﺗر ھﺎ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣدود ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﯾل در ﻋﻘب آﻧﮭﺎ ﻗرار داﺷﺗﮫ و
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺑره ھﺎی ﺟوان را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷﺗﻧد .ﯾﮏ ﺑز ﯾﺎ ﮔوﺳﻔﻧد ﭘﯾر ﭘﯾش آھﻧﮓ آﻧﮭﺎ ﺑوده و
آدم ھﺎی ﺟوان آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺗﻌوﯾض ﻋﻠف ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﯾﮑﺗﻌداد اطﻔﺎل آﻧﻘدر ﮐوﭼﮏ ﺑودﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد راه ﺑروﻧد ،اﻣﺎ ﺧوﺷﯽ ورزش ﺑﺎﻋث ﺗﺷوﯾق آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷد .ﻣﺎ در
ﺣﺎﺷﯾﮥ ﺟﺎده ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻗرارﮔﺎه ھﺎ را ﻋﺑور ﮐردﯾم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺣرﮐت ﯾﺎ ﺑﺎرﺑﻧدی ﻣﯽ
ﮐردﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎ دارای ﺧﯾﻣﮫ ھﺎی ﭘﺳت ﺳﯾﺎه ﯾﺎ ﻧﺻواری اﻧد .زن ھﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺎر ھﺎ را ﺑرای
ﺷوھران ﺗﻧﺑل ﺧود اﻧﺟﺎم داده ،ﺷﺗر ھﺎ را ﺑﺎر ﮐرده و ﻣﯽ راﻧدﻧد :آﻧﮭﺎ در واﻗﻌﯾت ﺑﺎﻧوان
ﺗﯾره رﻧﮕﯽ ﺑوده ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ دھﺎﺗﯽ و ﺑﯽ ﺗﺟﻣﻠﯽ ﺧوﯾش زﯾﺑﺎﺋﯽ ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارﻧد .آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﭘوﺷﯾده و دارای ﮐﻔش ھﺎی ﺑﺎ ﻣﯾﺦ ھﺎی ﺑزرگ آھﻧﯽ در ﮐف ھﺎی ﺷﺎن ﺑودﻧد .اطﻔﺎل ﺑﺻورت
ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﺻﺣت ﻣﻧد و ﭼﺎق ﺑوده و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣردم آواره ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن
 20ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧرﺳﻧد ،ازدواج ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

اﺳﭘﮭﺎن و داﺳﺗﺎن ﻓﺗﺢ ﺧﺎن
ﭘس از ﻋﺑور از ﺳرخ رود ﻣﺎ ﺑﮫ اﺳﭘﮭﺎن رﺳﯾدﯾم ،ﯾﮏ روﺳﺗﺎی ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺷﮑﺳت
دﯾﮕر ﺷﺟﺎع اﺳت ،اﻣﺎ ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺗﺧت را ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورد .داﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺑﺎرۀ وزﯾر ﻓﺗﺢ ﺧﺎن
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺗﻌوﯾض در اﯾن ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﺗوﺳط اﺷراف زادﮔﺎن دراﻧﯽ ﺗرﺳﯾده
و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وزارت رﺳﯾده ﺑود .اﯾن ﻓرد ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﻣﯾرﻋﺎﻟم ﺑوده ،در ﯾﮏ ﻣورد ﻗﺑﻠﯽ ﻓﺗﺢ ﺧﺎن
را دﺷﻧﺎم داده و ﺣﺗﯽ ﯾﮑﯽ از دﻧدان ھﺎی ﭘﯾش روی او را ﺷﮑﺳﺗﺎﻧده ﺑوده اﺳت .اﯾن زﺧم ﺑﺎ
وﺟود ﺗﻣﺎم ھوﯾداﺋﯽ آن ﻋﻔو ﻣﯽ ﮔردد ،ﭼون او ﭘس از آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧواھر وزﯾر ازدواج ﻣﯽ
ﮐﻧد؛ اﻣﺎ اﺗﺣﺎد ﻓﻘط ﺑﺧﺎطری ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﺑﺗواﻧد ﻣﻘﺻد ﺧوﯾش را ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ
اﺟرا ﮐﻧد .او ﺷب ﻗﺑل از ﺟﻧﮓ ﺷوھر ﺧواھر ﺧود را اﺳﯾر ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
ﯾﮑﺗﻌداد ﺳﻧﮓ ھﺎی ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻧﺎم "ﺗوده" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺻﺣﻧﮥ ﻗﺗل اﺳت.
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ﺧواھر وزﯾر ﺧود را ﺑﺎﻻی ﭘﺎ ھﺎی ﺑرادر ﺧود اﻧداﺧﺗﮫ و ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ ﭼرا ﺷوھر او را ﺑﮫ
ﻗﺗل رﺳﺎﻧده اﺳت؟ او ﻣﯽ ﮔوﯾد" ،ﭼﮫ!"" ،ﺗو اﺣﺗرام زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺷوھر ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋزت
ﺑرادر ﺧود داری .ﺑﮫ دﻧدان ﺷﮑﺳﺗﮥ ﻣن ﺑﺑﯾن و ﺑدان ﮐﮫ دﺷﻧﺎم او ﺣﺎﻻ ﺗﻼﻓﯽ ﮔردﯾد .اﮔر ﺗو
ﺑﺎ ﻣرگ ﯾﮏ ﺷوھر ﻏﻣﮕﯾن ھﺳﺗﯽ ،ﻣن ﺗو را ﺑﮫ ﯾﮏ راﻧﻧدۀ ﻗﺎطر ﻋروﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم" .اﯾن
ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗرﺳﯾم ﺑدی از اﺣﺳﺎس و ﺷﯾوۀ ﺧﺷن اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﯾﺳت .ﮔﻔﺗﺎر دﯾﮕری در ﺑﯾن
آﻧﮭﺎ ﺗرس ﺑﯾﺷﺗری اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺧﺻوص وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزش ظﺎھری ﺑواﺳطﮫ ازدواج
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﮐوﺗل ﻟﺗﮫ ﺑﻧد
ﻣﺎ در ﻧﯾﻣﮫ ﺷب  30ﺑﮫ ﮐوﺗل ﻟﺗﮫ ﺑﻧد رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ از ﺑﺎﻻی آن ﺑﺎر اول ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ
 25ﻣﯾل ،ﻗﺎﺑل دﯾد و ﻧﻣودار ﺷد .ﮐوﺗل ﺣدود  6ﻣﯾل طول داﺷﺗﮫ و ﺟﺎده در ﺑﺎﻻی ﺳﻧﮓ
ھﺎی ﻣدور ﺳﺳت اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣﺎ در ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم "ﮐﺑﮏ ﭼﺷﻣﮫ" ﺗوﻗف ﮐرده و در ﯾﮏ ﺷب
ﺳرد و ﺑدون ﭘﻧﺎﮔﺎه ﺧواب ﮐردﯾم .ﺷﺎھﯾن ﺷﺧص رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳردی از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و
ﺑﺎﻋث ﻏﻣﮕﯾﻧﯽ ﺑزرگ او ﮔردﯾد .ﻟﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﮑﮫ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﺑوده و اﯾن ﮐوﺗل ﺑﺧﺎطری ﺑﮫ
اﯾن ﻧﺎم ﯾﺎد ﺷده ﮐﮫ از ﯾﮑﺗﻌداد ﻣﺳﺎﻓران ﻓﻘط ﺗﮑﮫ ھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺎن در ﺑﺗﮫ ھﺎی اﯾن ﮐوﺗل ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧده اﺳت .در ﻣوﺳم زﻣﺳﺗﺎن ﺑرف اﯾن ﻣﺳﯾر را ﻣﺳدود ﻣﯽ ﺳﺎزد.

رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺗﺎرۀ ﺻﺑﺢ ﺑﯾدار ﺷده و ﺳﻔر ﺧود را ﺷروع ﮐردﯾم ،اﻣﺎ ﺗﺎ ظﮭر ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﺑرﺳﯾم .ﺗﻘرب ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭر ﻣﺷﮭور ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺑﺟز از اﯾﻧﮑﮫ ﺧود را در زﯾر ﺳﺎﯾﮥ ﺑﺎزار
ﻣﻘﺑول آن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻓﮑر ﮐردم ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﻗرار دارم .ﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺧود از
روﺳﺗﺎی ﺑﺗﺧﺎک ﮔذﺷﺗﯾم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺣﻣود ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت از ھﻧد
ﻣﺟﺳﻣﮥ ھﻧدی ﭘر ﺑﮭﺎی ﮐﮫ از ﺳوﻣﻧﺎت ﻣﺷﮭور آورده ﺑود ،زﯾر ﺧﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل
ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﻧواب ﺟﺑﺎر ﺧﺎن ﺑرادر ﺣﺎﮐم ﭘﯾش رﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻗﻠﺑﺎ ﭘذﯾراﺋﯽ ﮐرده و
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ﻏرض ﻧﺎن ﺷب ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﻣن ﻟذت ﺑردم .ھﻣراه ﺑﯾﭼﺎرۀ ﻣن ﮐﮫ ﺻﺣﺗش ﭘس از
ﻋﺑور اﻧدوس ﺧراب ﺷده ﺑود ،ﺣﺎﻻ ﻗوت او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل رﻓﺗﮫ ﺑود .ﺗردﯾدی در ﻣورد
ﺗﻔﺗﯾش ﺑﺎر ﻣﺎ در ﮔﻣرک ﺑوﺟود آﻣد ،اﻣﺎ ﻣن ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﻗﺿﺎوت ﮐرده و ﻓﻘر ﺧوﯾش را ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗم ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻧدھم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺛروت ﻓرﺿﯽ ﻣﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎ
وﺟودی ﮐﮫ آﻣﺎده ﺗﻔﺗﯾش ﻧﺑودﯾم؛ ﮐﺗﺎب ھﺎ و زاوﯾﮫ ﺳﻧﺞ ﻣن ﺑﺎ ﯾﮑت ﻋداد ﺑوﺗل ھﺎ و ﻟوازم
دﮐﺗور در ﻣﻌرض ﺗﻔﺗﯾش ﺷﮭروﻧدان ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺿرری ﻧرﺳﺎﻧدﻧد ،اﻣﺎ ﭘس از
ﻧﻣﺎﯾش ﭼﻧﯾن وﺳﺎﯾل ﭘﯾﭼﯾده و ﻏﺎﻣض ﺑدون ﺷﮏ ﻣﺎ را ﺑﺣﯾث ﺳﺎﺣران ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد.

ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ
رھﻧﻣﺎی ﺑﺎ ارزش ﻣﺎ ﭘس از ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ اﻣن ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧواب اﺟﺎزه ﮔرﻓت ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺗرک ﮐرده و از
ﺷﮭر ﺑوﻣﯽ ﺧود ﻟذت ﺑﺑرد ﮐﮫ آن را ﺑرای  8ﺳﺎل ﻧدﯾده ﺑود .ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗوان او را ﯾﮏ دوﺳت ﺧوب ﻧﺎﻣﯾد .او ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﺟوان اﺳت ،ﯾﮏ ﺗﺎﺟر
ﺑوده و از ﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺷﺎھﯾن ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد .او ﻓرﺑﮫ و ﻣﺗورم ﺑوده و ﻣﻣﮑن ﺑود ھر ﺻﺑﺢ او
را ﺑﺎ ﺷﺎھﯾن ھﺎ و اﺷﺎره ﮔر در ﭘﺎﺷﻧﮫ ھﺎﯾش دﯾد .او ﻟذاﯾذ ﺧود را ﻣﺧﻔﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داﺷت .ﻣن
ﺑﮭﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ھرﮔز ﭘﺳری را ﺑﯾش از او ﺧوﺷﺣﺎل ﻧدﯾدم؛ او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭼﯾز
دﯾﮕری در ﺗوﺻﯾف آن ﺑﮕوﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮭﺷت اﺳت .او ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺳﺎﻓر ھﻣراه
ﺑوده و ﻧﺷﺎﻧﮥ ﯾﮏ ﭘﺎرﺳﯽ را ﺑﮫ ﮔرﻣﯽ و اﺣﺳﺎس ﺧوب ﯾﮏ اﻓﻐﺎن اﻓزوده ﺑود .ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ورود ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣردان دﯾﮕر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﮔردﯾد.
ﯾﮏ ﮔدا او را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ،در ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯽ دروازۀ ﺷﮭر ﺷروع ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺧﯾرات از او ﮐرده
و او را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺧودش ﺧوﺷﺎﻣد ﻣﯽ ﮔﻔت .ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺑﺎ اﺷﺎرۀ ﺳر ﺑﮫ ﺧدﻣﮥ ﺧود
ﮔﻔت" ،ﺑرای اﯾن ﻓﻘﯾر ﯾﮏ ﻣﻘدار ﭘول ﺑده"؛ درک اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻣﺷﮑل ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎﺟر ﯾﺎ ﮔدا
ﺑﯾﺷﺗر ﺧوﺷﺣﺎل ﺑود .رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ ﺑﻌدا ﺑدرود ﮔﻔت ،ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮥ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑﺟز از
ﺧدﻣﮫ ھﺎی داوطﻠب ﺧدﻣت ﺧود اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮑﻧﯾم ،ﭼون او اﻋﺗﺑﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎﻻی ﺷﮭروﻧدان وطن
ﺧود ﻧداﺷت .او وﻋده داد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺷﺎم ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﯾم و ﻣن از او ﺑﺧﺎطر ﺗوﺻﯾﮫ و ﺗوﺟﮫ
اش ﺗﺷﮑر ﮐردم.
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ﻓﺻل ﺳوم  -ﮐﺎﺑل
رﺳﯾدن آﻗﺎی وﻟف
ﻣﺎ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت در ﮐﺎﺑل ﻧﮕذراﻧده ﺑودﯾم ﮐﮫ از ﺳرﻧوﺷت ﺑد آﻗﺎی وﻟفُ ،ﻣﺑّﻠﻎ ﻣذھﺑﯽ ﯾﮭودان
ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷدﯾم ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از روﺳﺗﺎ ھﺎی ﻣﺟﺎور ﺗوﻗﯾف ﮔردﯾده و از ارﺳﺎل ﮐﻣﮏ ﻓوری
ﺑراﯾش ﻣﺿﺎﯾﻘﮫ ﻧﮑردﯾم .او روز ﺑﻌد ﺑﺎ ﻣﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﮔزارش طوﯾل و واﺣدی از ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﻓرار ﺧود از ﻣرگ و ﺑردﮔﯽ را اراﯾﮫ ﮐرد .ﻗرار ﻣﻌﻠوم اﯾن آﻗﺎ ﻣﺛل ﺑﻧﺟﺎﻣﯾن دﯾﮕر ﺗودﯾﻼ
در ﺟﺳﺗﺟوی اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎ ﺑرآﻣده و ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﯾﮭود داﺧل ﺗﺎﺗﺎر ﮔردﯾده ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺷﺧﺻﮥ
ﯾﮏ ﺳﯾﺎح در ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت .آﻗﺎی وﻟف ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾن ﻋﯾﺳوی ﮔراﺋﯾده،
ﺑﺎز ھم ﻋﻘﯾدۀ ﺧود ﺑﮫ ﻣردم ﯾﮭود را اﻋﻼم داﺷﺗﮫ اﺳت .او ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑوده ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی
ﻗﺑﺎﯾل ﮔﻣﺷده ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻣﯽ رود؛ او ﯾﮏ ﻣﻘدار ﭘژوھش ھﺎی در ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎی ﮐﺎﺑل اﻧﺟﺎم
داده اﺳت ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺧود را از ﻧﺳل اﯾﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد .رواﯾت ﻣﺎﺟراھﺎی آﻗﺎی وﻟف ﺑﺎﻋث
ﺗﺣرﯾﮏ ھﻣدردی و ﺷﻔﻘت ﻣﺎ ﮔردﯾد؛ ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ اﻓﮑﺎر او در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﮭﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻣواﻓق ﺑﺎﺷﯾم ،ﻣﺎ اﯾن آﻗﺎی ﮐﺷﯾش را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺻورت ﭘذﯾراﺋﯽ ﮐرده و
او را ﯾﮏ ﻋﺿو ﺟدﯾد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧوﯾش در ﮐﺎﺑل ﯾﺎﻓﺗﯾم .او در ﺑﺧﺎرا ﺑوده ،اﻣﺎ در آن ﻣرﮐز
اﺳﻼم اﻗدام ﺑﮫ ﻣوﻋظﮫ ﻧﮑرده اﺳت .ﺑدﺑﺧﺗﯽ او از اﯾﻧﺟﺎ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺧود را ﯾﮏ
ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﯾﮏ زاﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑوده و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻣورد ﻏﺎرت
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻟت و ﮐوب ﺷده اﺳت.

ﻧواب ﺟﺑﺎر ﺧﺎن
ﻣﺎ ﻗﺑﻼ در ﻣورد ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﻧواب ﺟﺑﺎر ﺧﺎن ﺷﻧﯾده ﺑودﯾم؛ اﻣﺎ ﺑﺎ
آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺷﺧﺻﯽ درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ او ﯾﮏ ﮐدﺧدای ﮐﺎﻣل اﺳت .او اﻟﺗﯾﺎم ﮐﻧﻧدۀ ﺗﻣﺎم ﺗﻔﺎوت ھﺎ در
ﺑﯾن ﭼﻧدﯾن ﺑرادر ﯾﺎﻏﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :او ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺑرادر ﺑزرگ ﺧﺎﻧوادۀ ﺧود اﺳت،
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧظرات ﺟﺎه طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻧدارد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐم ﮐﺷﻣﯾر و ﺳﺎﯾر وﻻﯾﺎت
اﻣﭘراﺗوری دراﻧﯽ ﺑوده اﺳت .ﺑرادر او رﺋﯾس ﻣوﺟود ﮐﺎﺑل از طرﯾق ﺿﺑط اﻣﻼﮐش او را
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ﻣﺟﺎزات ﮐرده اﺳت ،اﻣﺎ از ﻧﺎﺳﭘﺎﺳﯽ او ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺧداوﻧد ھر ﭼﯾزی را
ﮐﮫ او ﺿرورت داﺷﺗﮫ ،ﺑرای او و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧدﻣت او ﻗرار دارﻧد ،اﻋطﺎ ﮐرده اﺳت؛
و ﺧوﺷﯽ ھﺎی ﮐﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل داﺷﺗن ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺑرای ﺑﺧﺷش ﺑﮫ اطراﻓﯾﺎن ﺗو ﺑﺎﺷد،
و ﺑرای ﻟذت ﺑردن از اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐردن در آن ﺑﺎﺷﯽ .ﻣن در
ﺟرﯾﺎن ﺗوﻗﻔم در ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﻧواب ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺧﺻﻠت ﻣﻧﻔﯽ ﻧدارد ،ﺑﺟز از اﯾﻧﮑﮫ آﻧﭼﮫ
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎ ﺧﻠوص ﻧﯾت اﺑراز ﻣﯽ دارد .ھرﮔز ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﻧدازۀ او ﻓروﺗن و ﻣﺣﺑوب
ﻧﺑوده اﺳت :او ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺧدﻣﮥ ﺧود اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل او ﺑﯾﺎﯾد؛ و ﻣردم در
ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑرای او اﯾﺳﺗﺎده ﺷده و دﻋﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ او ھﺟوم
ﻣﯽ آورﻧد ﺗﺎ او داﺧل ﺗوطﯾﮫ ھﺎ و دﺳﯾﺳﮫ ھﺎ ﺷود ،اﻣﺎ او ھﻧوز اﺣﺗرام ﺗﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎ ﺧود
داﺷﺗﮫ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﻔوذ اﺧﻼﻗﯽ ﺑزرﮔﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر ﺧﺎﻧوادۀ ﺑﺎرﮐزی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دارد .ﺑرﺧورد ھﺎی او ﺑطور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮥ ﻧرم و دﻟﭘذﯾر اﺳت؛ از ﻟﺑﺎس او ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺗﺻور
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ او ﯾﮏ ﻋﺿو ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﯾﮏ ﺧﺎﻧوادۀ ﺟﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷد .ﺟﺎی ﺧوﺷﯽ زﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ در
ﺑﯾن ﺟﺎﻣﻌﮥ او ﻗرار داﺷﺗﮫ ،ﺷﺎھد اﻋﻣﺎل او ﺑوده و ﻣﮑﺎﻟﻣﺎﺗش را ﺑﺷﻧوی .او ﺑطور ﺧﺎﺻﯽ
در ﻣﻘﺎﺑل اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﺑﯾطرف ﺑوده و ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ وارد ﮐﺎﺑل ﺷود ،او را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺧود ﻣﮭﻣﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻣﺎم اﻓﺳران ﻓراﻧﺳوی در ﭘﻧﺟﺎب ﺑﺎ او زﻧدﮔﯽ ﮐرده و رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ
اﺳت .ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐدﺧدای ﮐﺎﺑل؛ ﺳن او ﺣﺎﻻ ﺣدود  50اﺳت؛ ﭼﻧﯾن ﺑود آﻗﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ و
ﻣﺎ ﭼﻘدر ﺧوش ﺑﺧت ﺑودﯾم ﮐﮫ در آن ﺳﮑوﻧت داﺷﺗﯾم.

ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﺎ رﺋﯾس ﮐﺎﺑل
اوﻟﯾن ھدف ﻣﺎ ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ،ﺳردار دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
آﺷﻧﺎ ﺷوﯾم .ﻧواب درﺧواﺳت ﻣﺎ را وﺳﯾﻠﮫ ﮔردﯾده و ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  4ﻣﯽ ﺑﺻورت ﺑﺳﯾﺎر ﻣودﺑﺎﻧﮫ
دﻋوت ﮔردﯾدﯾم ﺗﺎ ﺷﺎم را ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﺻرف ﮐﻧﯾم .دﮐﺗور ﺟﯾرارد ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣرﯾﺿﯽ ﻧﺗواﻧﺳت
اﺷﺗراک ﮐﻧد؛ اﻣﺎ آﻗﺎی وﻟف و ﻣن ھﻧﮕﺎم ﺷﺎم ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﯾﺎ ﻗﺻر ﺷﺎھﺎن ھداﯾت ﺷدﯾم،
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺣﺎﮐم ﻣﺎ را ﺑﺻورت ﺑﺳﯾﺎر ﻣودﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور ﭘذﯾرﻓت .او در ﻣدﺧل اﯾﺳﺗﺎده ،ﺑﮫ
ﺳﺑﮏ ﭘﺎرﺳﯽ اﺣﺗرام و ﺗﮭﻧﯾت ﺑﺟﺎ آورده و ﺑﻌدا ﺧواھش ﮐرد ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻗﺎﻟﯾن ﻣﺧﻣﻠﯽ
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ﻧزدﯾﮏ او ﺑﻧﺷﯾﻧﯾم .او ﺑﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت او ﺧوش آﻣده اﯾم؛ و ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻓﻘط
ﭼﻧد ﻧﻔر ﻣﺎ را دﯾده ﺑود ،از ﻣﻠت ﻣﺎ و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﺎ اﺣﺗرام و ﻗدرداﻧﯽ ﮐرد .ﻣن ﺟواب او
را ﺑﺎ ﻧﺟﺎﺑت ﮐﺎﻣل ادا ﮐرده و از اﻧﺻﺎف و ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت او ﺳﭘﺎس ﮔذاری ﮐردم ﮐﮫ ﺑرای
ﺳﯾﺎﺣﺎن و ﺗﺎﺟران ﻓراھم ﮐرده اﺳت .ﻣﺎ ﭘس از ﻧﺷﺳﺗن درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ دﺳﺗﮥ ﻣﺎ ﻣﺗﺷﮑل از  6ﯾﺎ
 8آﻗﺎی ﺑوﻣﯽ و ﺳﮫ ﭘﺳر رﺋﯾس اﺳت .ﻣﺎ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﮐوﭼﮏ اﻣﺎ ﭘﺎک ﻗرار داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ وﺳﺎﯾل دﯾﮕری ﺑﺟز از ﻗﺎﻟﯾن ﻧداﺷت .ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ ﺷﺎم ﻣﺎ ﻣﺗﻧوع و درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﻋﻧﺎوﯾن
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﺟزﺋﯾﺎت آن ﻣﺷﮑل اﺳت؛ ﭼﻧﯾن ﺑود داﻧش ،ذﮐﺎوت و ﮐﻧﺟﮑﺎوی رﺋﯾس
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .او ﻣﺷﺗﺎق ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎرۀ دوﻟت ھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ،ﺗﻌداد ﺷﺎھﺎن و
ﺷﯾوۀ زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ در ﭘﮭﻠوی ھﻣدﯾﮕر ﺑود؛ و ھم از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﺟﺎور ﯾﮑدﯾﮕر
اﻧد ،ﭼطور ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮑدﯾﮕر را ﻧﺎﺑود ﻧﺳﺎزﻧد .ﻣن از ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻣﻠل ﻧﺎم ﺑرده ،ﻗدرت ﻧﺳﺑﯽ
آﻧﮭﺎ را ﺗرﺳﯾم ﮐرده و ﻣﻌﻠوﻣﺎت دادم ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓت در ﺗﻣدن ﻧﯾز ﻧﺗواﻧﺳت ﻣﺎ را از ﺟﻧﮓ و
ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﻧﺟﺎت دھد؛ ﻣﺎ اﻋﻣﺎل ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺎ ﺗﻌﺻب ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ و ﺗﻼش ﮐردﯾم ﺗوازن ﻗدرﺗﯽ
اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻘوط ﯾﮏ ﺷﺎه ﺗوﺳط دﯾﮕری ﺷود .ﻣن اﻓزودم ،ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ وﺟود دارد؛ و ﺧود رﺋﯾس ﻧﯾز درﺑﺎرۀ ﻧﺎﭘﻠﯾون ﺷﻧﯾده ﺑود .او ﺑﻌد ﭘرﺳﺎن ﮐرد
ﮐﮫ ﺑراﯾش از ﻋواﯾد اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھم؛ آﻧﮭﺎ ﭼطور ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﺷود؛ ﻗواﻧﯾن ﭼطور
ﺗﺻوﯾب ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺎﺻل ﺧﯾزی ﺧﺎک ﻣﺎ ﭼطور اﺳت .او از ﯾﮏ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺧﺗﺻر ﻣﺎ،
ﺑﺻورت دﻗﯾق ﻗﺎﻧون ﻣﺎ را درک ﻧﻣوده و ﮔﻔت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺷﮕﻔت آوری در ﭘﯾروزی
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺎ وﺟود ﻧدارد ،ﭼون ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻋواﯾدی ﮐﮫ از ﻣردم ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺻرف ﺑدھﯽ
و ھزﯾﻧﮥ دوﻟت ﻣﯽ ﺷود .او اﻓزود" ،ﭘس ﺛروت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ھﻧد ﺑﯾﺎﯾد" .ﻣن ﺑراﯾش اطﻣﯾﻧﺎن
دادم ﮐﮫ ﻋواﯾد آن ﮐﺷور در ﺧود آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ رﺳد؛ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻔﺎد اﺷﺗﻘﺎﻗﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯾت
آن ﻋﺑﺎرت از ﻣوﺟودﯾت آن ﺑﺣﯾث ﻣﺧرج ﺗﺟﺎرت ﻣﺎ اﺳت؛ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺛروت ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑﮫ
ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﺗﺷﮑل از ﭼﻧد ﺻد ھزار ﭘوﻧد و ﻣﺻﺎرف ﮐﺎرﻣﻧدان ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣن ھرﮔز
ھﯾﭻ آﺳﯾﺎﺋﯽ را ﻧدﯾده ﺑودم ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﭘذﯾرد .دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ" ،اﯾن ﮔزارش
ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش اﻧﻘﯾﺎد ھﻧد ﺑوده و ﺷﻣﺎ ﻗﺳﻣت اﻋظم ﺛروث آن را ﺑﮫ ﺷﮭزادﮔﺎن ﺑوﻣﯽ ﻣﯽ ﮔذارﯾد؛
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺑﺎﻋث ﻣﺎﯾوﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺷوﯾد ،و ﺷﻣﺎ در درﺑﺎر ﺧود ﺗﺷرﯾف دارﯾد" .او از
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ﺣﺎﻟت وﻻﯾﺎت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﯾن در ھﻧد و ﻗدرت واﻗﻌﯽ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﭘرﺳﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﭼﯾز
ﺷﻣردن ﻣﻣﻠﮑت او اﻋﺗﺑﺎری ﺑرای ﻣﺎ ﻧﮕذاﺷت .او ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑداﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺑرای
ﮐﺎﺑل دارﯾم .او از ﺑﻌﺿﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن روﺳﯽ ﺷﻧﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺷﯾوه اﺳﺗﺧدام ارﺗش ھﺎ از طرﯾق
ﺧدﻣت اﺟﺑﺎری در آن ﮐﺷور ھﺎ ﺑوده و ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑداﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﻣوﺿوع در ﺗﻣﺎم اروﭘﺎ
ﻋﻣوﻣﯾت دارد .او ھﻣﭼﻧﺎن از ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻟﻘﯾط )ﺑﭼﮫ ﺳرراھﯽ( ﺷﻧﯾده و از ﺑﮭره ﺑرداری
و ﻣﻔﺎد آن ﭘرﺳﺎن ﮐرد .او درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ در ﺑﺎرۀ ﭼﯾن ﺑرای او ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھم ﮐﮫ آﯾﺎ
ﻣردم آﻧﺟﺎ ﺟﻧﮕﯽ ﺑوده و ﮐﺷور آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ھﻧد ﻣورد ھﺟوم ﻗرار ﮔﯾرد؛ آﯾﺎ ﺧﺎک آن
ﺣﺎﺻل ﺧﯾز و اﻗﻠﯾم آن ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت؛ و ﭼرا ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﮐﺷور ھﺎی
دﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ذﮐر ﺗوﻟﯾدات ﭼﯾﻧﯽ ﺑﺎﻋث رواﯾت آﻧﮭﺎ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﮔردﯾد؛ او در
ﺑﺎرۀ ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و اﻧﺟن ھﺎی ﺑﺧﺎر ﻣﺎ ﭘرﺳﺎن ﻧﻣوده و ﺑﻌدا در ﺑﺎرۀ ارزاﻧﯽ اﺟﻧﺎس ﻣﺎ
ﺣﯾرت ﺧوﯾش را ﻧﺷﺎن داد .او در ﺑﺎرۀ ﭼﯾز ھﺎی ﮐﮫ ﻣن دﯾده ام و ﮐدام ﺷﮭر ھﺎی ھﻧدوﺳﺗﺎن
را ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺳﻧدﯾده ام ،ﭘرﺳﺎن ﮐرد .ﻣن ﺟواب دادم ،دھﻠﯽ .او ﺑﻌدا ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣن ﮐرﮔدن ھﺎ
را دﯾده ام و آﯾﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ھﻧدی از ﺣﯾواﻧﺎت ﮐﺎﺑل ﻓرق دارد .او از ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺎ ﺷﻧﯾده و ﻣﺎﯾل
ﺑود ﺑداﻧد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﺎﺑل ﺑرﺗری دارد .او از اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﺑﮫ ﺳواﻻﺗﯽ ﭘرداﺧت ﮐﮫ
ﻣﺎﯾﮥ ﻧﮕراﻧﯽ ﻣن ﺷد؛ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣن ﭼرا ھﻧد را ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ و دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﺧود را ﺗﺑدﯾل
ﮐرده ام .ﻣن ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل زﯾﺎد داﺷﺗم ﮐﺷور ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺑﯾﻧم و ﺣﺎﻻ ﺗﺻﻣﯾم
دارم از طرﯾق ﺑﺧﺎرا ﻣﺳﺎﻓرت ﮐرده و ﺑﮫ اروﭘﺎ ﺑروم؛ و ﻟﺑﺎس ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎطری ﺗﺑدﯾل
ﮐردم ﮐﮫ در اﯾن ﺳرزﻣﯾن اﻧﮕﺷت ﻧﺷﺎن ﻧﺷوم؛ اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺧﺎطری ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﺧود
را ﻣﺧﻔﯽ ﺳﺎزم و روﺳﺎی ھر ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣن وارد آن ﺷده ام ،ﮔﻔﺗﮫ ام ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرد اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﺑوده و ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣل ﺑﺎ رﺳوم ﻣردم ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش آﺳودﮔﯽ و آراﻣش ﻣن ﺷده اﺳت .رﺋﯾس
ﺑﺎ ﺟﻣﻼت ﻣﺣﺑت آﻣﯾز ﺟواب داده ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ و دﻟﯾل ﺗﺑدﯾل ﻟﺑﺎس را ﺗﺣﺳﯾن ﮐرد.

ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ رﺋﯾس ﺑﺎ آﻗﺎی وﻟف
دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﻌدا روی ﺧود را ﺑطرف آﻗﺎی وﻟف دور داده و ﺧواﺳﺗﺎر ﺗوﺿﯾﺢ
ﺳرﮔذﺷت او ﮔردﯾد؛ و ﭼون از ﺣرﻓﮥ اﯾن آﻗﺎ ﺑﺎ ﺧﺑر ﺑود ،در ﺑﯾن ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ،ﭼﻧد اﻧدﯾﺷﻣﻧد
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)ﻣﻼ( ﻣﺳﻠﻣﺎن را ﺗﻌﯾن و آﻣﺎده ﮐرده ﺑود ﺗﺎ در ﺑﺎرۀ ﻣذھب ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﮐﻧﻧد .ﭼون ﻣن ﺑﺣﯾث
ﺗرﺟﻣﺎن آﻗﺎی وﻟف ﺗﻌﯾن ﺷدم ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠف ھر دو ﺟﺎﻧب را ﺗذﮐر دھم؛ اﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن آﻗﺎی ﮐﺷﯾش ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑدھد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
در اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﻣﻌﻣول اﺳت ،ﯾﮏ ﺟﺎﻧب در ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧد؛ ﻟﯾﮑن
ﺑرای دراﯾت ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺳﯾن رﺋﯾس ،ﭘﯾﺎﻣد آن ﺷﺎﯾد ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗواﻓق ﺑﺎﺷد .ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ
ﮐردﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻣوﻗﻊ را ﺑدﺳت آورده و ﺣﺗﯽ آن را ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﻣن ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮐردﻧد؛ اﻣﺎ ﻣن
از اﯾن وظﯾﻔﮥ ﻣﺷﮑل ﭘوزش ﺧواﺳﺗم ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﻣﻼ )ﮐﺷﯾش( ﻧﯾﺳﺗم .از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ
اﯾن ﻣﻼﯾﺎن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻋﻘﯾده آﻧﮭﺎ ﺑر اﺳﺗدﻻل اﺳﺗوار اﺳت ،ﻓﮑر ﮐردم ﻓرﺻت ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﻓرار آﻧﮭﺎ وﺟود دارد ،اﮔر ﻣﻧﺎﻗﺷﮥ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم ،ﺑﮫ ﻋﻠت
ﻋدم ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت آﻧﮭﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزد .ﻣن ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺑﺎدت ﺧوﯾش
را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد؛ و در ﺑﯾن دﯾﮕران ،آﻧﮭﺎ ﺻﺑﺢ و ﻋﺻر را ﻧﺎم ﺑردﻧد .ﻣن ﮔﻔﺗم" ،اﯾن ھﻣﺎن
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗرآن ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت؟" – ﻣﻼ ﺟواب داد" ،ﺑﻠﯽ و اﮔر ﮐﺳﯽ آن را
اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ،ﮐﺎﻓر اﺳت" .ﻣن از ﻣﻼﯾﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧظرداﺷت اﯾن ﺷراﯾط اﯾن
ﻋﺑﺎدات ﭼطور ﻣﯽ ﺗواﻧد در داﯾرۀ ارﮐﺗﯾﮏ )ﻗطب ﺷﻣﺎل( اﺟرا ﺷود ،ﺟﺎﯾﺊ ﮐﮫ آﻓﺗﺎب ھرﮔز
ﺑرای  5ﯾﺎ  6ﻣﺎه در ﺳﺎل ﻧﮫ طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ ﻏروب .ﻣﻼ ﻗﺑﻼ اﯾن ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ را ﻧﺷﻧﯾده ﺑود:
او ﺟﻣﻼت ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧدۀ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑﺎ ﻟﮑﻧت اظﮭﺎر داﺷت؛ و درآﺧر اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﻋﺑﺎدت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن ﮐﺷور ھﺎ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﻧﺑوده و ﻓﻘط ﺗﮑرار "ﮐﻠﻣﮫ" ﯾﺎ ﻋﻘﯾدۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺎﻓﯾﺳت .ﻣن ﻓورا از ﻣﻼ ﭘرﺳﯾدم ،ﻧﺎم ھﻣﺎن ﻓﺻل ﻗرآن را ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ اﯾن ﻧظرﯾﮫ را ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت ،ﭼون ﻣن ﺑﺧﺎطر ﻧدارم ﮐﮫ آن را در اﯾن ﮐﺗﺎب دﯾده ﺑﺎﺷم .او ﻧﺗواﻧﺳت ،ﭼون ﻗرآن آن
را ﻧدارد .ﯾﮏ ﻣﻧﺎﻗﺷﮥ ﺗﻧد در ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﮔرﻓت؛ ﮔر ﭼﮫ ﻣوﺿوع ﻋوض ﻧﺷد ،اﻣﺎ ﺑﮫ
ﻣﺳﺎﯾل ﻗﺎﺑل ﺗﻣﺎس ﺗر ﺗﺑدﯾل ﮔردﯾد .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷوﯾم ،رﺋﯾس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دوﺳﺗﺎﻧﮥ
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣﺎ در ﺳﻔر ﮐرده و ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﮫ روﺳﺎی اﮐﺳوس و ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا داد .او ھﻣﭼﻧﺎن
درﺧواﺳت ﮐرد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ھﺳﺗﯾم ،زﯾﺎد ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾم ،زﯾرا او ﻋﻼﻗﻣﻧد اﺳت
ﮐﮫ در ﺑﺎرۀ ﮐﺷور ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺷﻧود و ﻣﺎ را ﺧوش آﻣدﯾد ﺧواھد ﮔﻔت .ﻣﺎ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
را ﺑﺎ اظﮭﺎر ﺧوﺷﯽ از ﭘذﯾراﺋﯽ ،ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺑرﺧورد اﯾﺷﺎن در ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺗرک ﮐردﯾم.
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ﻣﻘﺑرۀ اﻣﭘراﺗور ﺑﺎﺑر
ﻣن وﻗت ﺧود را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﮔردﺷﯽ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ﮐﺎﺑل داﺷﺗﮫ و در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﺑﮫ
زﯾﺎرت ﻣﻘﺑرۀ اﻣﭘراﺗور ﺑﺎﺑر رﻓﺗم ﮐﮫ ﺣدود ﯾﮏ ﻣﯾل از ﺷﮭر ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ و در زﯾﺑﺎ ﺗرﯾن
ﻧﻘطﮥ آن ﻗرار دارد .ﻧواب ﻧﯾﮑوﮐﺎر در اﯾن زﯾﺎرت رھﻧﻣﺎی ﻣن ﺑود .ﻣن اﺣﺗرام ﻓوق اﻟﻌﺎدۀ
ﺑﮫ ﺧﺎطرات ﺑﺎﺑر دارم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮔزارش ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭼﺳپ او اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .او ھداﯾت
داده ﺑود ﮐﮫ ﺟﺳد او را در اﯾﻧﺟﺎ دﻓن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺣل اﻧﺗﺧﺎب در ﻗﻠﻣروی ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻊ
او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﮭﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﺧود او در ﺑﺎرۀ ﮐﺎﺑل اﺳت" - :اﻗﻠﯾم آن ﻓوق اﻟﻌﺎده دﻟﭘذﯾراﺳت ،و
ﭼﻧﯾن ﺟﺎﺋﯽ در ﺟﮭﺎن وﺟود ﻧدارد"" – .در ارگ ﮐﺎﺑل ﺷراب ﺑﻧوش و ﭘﯾﺎﻟﮫ را ﺑدون وﻗﻔﮫ
ﺑﭼرﺧﺎن :ﭼون اﯾﻧﺟﺎ ھم ﮐوه اﺳت ،ھم ﺑﺣر ،ھم ﺷﮭر و ھم ﺻﺣرا"
}ﺑﺧور در ارگ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ،ﺑﮕردان ﮐﺎﺳﮫ ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﮐﮫ ھم ﮐوه اﺳت و ھم درﯾﺎ و ھم ﺷﮭر اﺳت و ھم ﺻﺣرا{.
ﻗﺑر ﺑﺎ دو ﺗﺧﺗﮫ ﻣرﻣر ﺳﻔﯾد اﻓراﺷﺗﮫ ﺷده و طور ﻣﻌﻣول آﺧرﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﮐﺗﯾﺑﮫ ،ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت
اﻣﭘراﺗور را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﻧوﺷﺗﮫ آن ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺧوﺷم آﻣد" :وﻗﺗﯽ در ﺟﻧت ،رﺿوان
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣرگ او را ﭘرﺳﯾد .ﻣن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺟﻧت ﻣﺳﮑن داﯾﻣﯽ ﺑﺎﺑر ﺑﺎدﺷﺎه اﺳت" .او در ﺳﺎل
 1530وﻓﺎت ﮐرده اﺳت .در ﺟوار ﺑﺎﺑر ﺗﻌداد زﯾﺎد زﻧﺎن و اطﻔﺎل او ﻧﯾز دﻓن اﺳت؛ ﺑﺎغ او
ﮐﮫ ﮐوﭼﮏ اﺳت ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﯾوار ﻣرﻣر اﺣﺎطﮫ ﺷده ﺑوده اﺳت .ھﻧوز ھم ﯾﮏ ﺟوﯾﺑﺎر آّب
ﺻﺎف ﮔل ھﺎی ﻣﻌطر اﯾن ﮔورﺳﺗﺎن را آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣﺣل ﺗﻔرﯾﺢ ﻣردم
ﮐﺎﺑل اﺳت .در ﭘﯾش روی ﻗﺑر ﯾﮏ ﻣﺳﺟد ﮐوﭼﮏ ،اﻣﺎ ﭘﺎک و ﻣرﻣرﯾن وﺟود دارد؛ ﮐﺗﯾﺑﮥ
ﺑﺎﻻی آن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﺳﺎل  1640ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن اﻣﭘراﺗور ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﭘس از ﺷﮑﺳت
ﻣﺣﻣد ﻧوذرﺧﺎن در ﺑﻠﺦ و ﺑدﺧﺷﺎن اﻋﻣﺎر ﺷده اﺳت" ،ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر ﻋﺑﺎدت ﺧوﯾش
را در اﯾﻧﺟﺎ اﻧﺟﺎم دھﻧد" .ﺟﺎی ﻧﮭﺎﯾت ﺧوﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑر ﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﻣرد ﺑزرگ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﺑر
را ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺗوﺳط آﯾﻧدﮔﺎﻧش ﻣورد ﻋزت و اﺣﺗرام ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﻣﻧظرۀ ﭘﯾش روی ﻗﺑر ﺑﺎﺑر
ﯾﮏ ﭼﺷم اﻧداز زﯾﺑﺎ از ﮐوه ﻣﺷرف ﺑر ﻗﺑر ﺑﺎﺑر وﺟود دارد و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻻی
آن ﺗوﺳط ﺷﺎه زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺳﯾن ﺑﺎﺷد .ﻧواب و ﻣن آﻧﺟﺎ ﺑﺎﻻ ﺷده و
ﻧﺷﺳﺗﯾم .اﮔر ﺧواﻧﻧدۀ ﻣن ﺑﺗواﻧد ﺟﻠﮕﮥ را ﺗﺻور ﮐﻧد ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ﺣدود  20ﻣﯾل و ﻣﺗﺷﮑل از
ﺑﺎغ ھﺎ و ﻣزارع ﻏﯾرﻣﻧظم ،دﻟﮕﺷﺎ و ﻗطﻊ ﺷده ﺗوﺳط ﺳﮫ ﺟوﯾﺑﺎری ﮐﮫ از طرﯾق آن ﺑﺻورت
ﻣﺎرﭘﯾﭼﯽ ﺟرﯾﺎن ﻧﻣوده و ﺗﻌداد زﯾﺎد روﺳﺗﺎ ھﺎ و ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ را آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ،او
در ﻣﻘﺎﺑل ﺧود ﯾﮑﯽ از ﻣراﺗﻊ ﮐﺎﺑل را ﺧواھد داﺷت .در ﺷﻣﺎل آن ﮐوه ھﺎی ﭘﻐﻣﺎن ﻗرار دارد
ﮐﮫ ﻧﯾم آن ﺑﺎ ﺑرف ﭘوﺷﯾده ﺑوده و از ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮥ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺑز ﺟدا ﻣﯽ ﺷود .در ﺟﺎﻧب دﯾﮕر
ﮐوھﮭﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﺳﻧﮕﯽ ﻗراردارد ﮐﮫ ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﺷﺎھﺎن اﺳت؛ ﺑﺎغ ھﺎی اﯾن ﺷﮭر ﮐﮫ دارای
ﻣﯾوه ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮭور اﺳت ،در ﭘﺎﺋﯾن آن ﻗرار داﺷﺗﮫ و آب ھﺎی ھداﯾت ﺷوﻧده ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﻣﮭﺎرت و ﻧﺑوغ ﺑزرﮔﯽ ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت .ﻣن ﺑﮫ ﻗﻠب ھﺎی ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺣﯾرت ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﯾﻔﺗﮥ
ﭼﺷم اﻧداز و ﺗﺣﺳﯾن ﺑﺎﺑر ﺑوده اﺳت؛ زﯾرا ﺑﮫ اﺳﺎس ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﺧود او" ،ﺳرﺳﺑزی و ﮔل
ھﺎی ﮐﺎﺑل در ﺑﮭﺎر ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺟﻧت اﺳت".

ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣردم
ﻣراودات ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣردم در ﮐﺎﺑل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭﺗری اﺳﺗوار ﺷده ﺑود ،ﭼون
دﯾﮕر ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﯾﮏ رﺋﯾس ﻗرار ﻧداﺷﺗﮫ و ﺗوﺳط ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن زﯾﺎدی ﻣزاﺣﻣت ﻧﻣﯽ
ﺷدﯾم .ﻧواب ﯾﮏ ﺟﺎﻧب وﯾﻼی ﺑزرگ ﺧوﯾش را اﺷﻐﺎل ﮐرده و ﻗﺳﻣت دﯾﮕر آن را ﺑرای ﻣﺎ
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود .او ﺑﺎ آﻧﮭم ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردم ﺧوب را ﺑدور ﺧود ﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﺷﻧﺎ
ﺷدﯾم؛ او آﻧﮭﺎ را ﺷﺧﺻﺎ آورده و ﻣﺎ در ﺑﯾن اﺗﺎق ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر در ﺟرﯾﺎن روز رﻓت و آﻣد
داﺷﺗﯾم .ﻋﺎدت ھﺎی ﮐﮫ ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم ،ﺣﺎﻻ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣردم ،ﻣﻔﺎد زﯾﺎدی ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺑﺎر
آورده ﺑود .ﻣﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﺑﺎﻻی ﻋﯾن ﻗﺎﻟﯾن ﻧﺷﺳﺗﮫ ،ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﺎن ﺧورده و ﺑطور آزاداﻧﮫ
در ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻧﮭﺎ ﻣﺧﻠوط ﻣﯽ ﺷدﯾم.
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ﺧﺻوﺻﯾﺎت آﻧﮭﺎ
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣردم ھوﺷﯾﺎر ،ﺳﺎده و ﯾﮑﻧواﺧت اﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣرا در راﺑطﮫ ﺑﮫ اروﭘﺎ ﻣورد
اﺳﺗﻧطﺎق ﻗرار ﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ ﻣﻠت ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ " 12ﮐﻼه" ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﺎی ﺧوﺷﯽ
ﺑود ﮐﮫ ﮐﻧﺟﮑﺎوی را ﺣﺗﯽ در ﭘﯾرﺗرﯾن ﻣردان ﻣﯽ ﺗوان دﯾد .ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑدی اﺳﻼم )ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن(
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد در ﯾﮏ داﯾرۀ ﻣﻌﯾن ﻣدﻧﯾت ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد .ﻗرار
ﻣﻌﻠوم ﺷﯾوۀ آﻧﮭﺎ ھرﮔز ﺗﻐﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ دارای داﻧش اﻧد ،اﻣﺎ اﯾن داﻧش آﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﻋﺻر
دﯾﮕری ﺑوده و ﻣوﺟودﯾت ﭼﯾز ھﺎی ﻣﺎﻧﻧد ﻓﻠﺳﻔﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﮭﺎ ﻧﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .زﺑﺎن اﻓﻐﺎن
ھﺎ ﭘﺎرﺳﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ﮔوﯾش ﺻﺎف و زﯾﺑﺎی اﯾران ﻧﯾﺳت .ﭘﺷﺗو ﻟﮭﺟﮥ ﻣردم ﻋﺎم اﺳت ،اﻣﺎ
ﺑﻌﺿﯽ طﺑﻘﺎت ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ آن ﺻﺣﺑت ﮐرده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﻠت اطﻔﺎل اﻧد؛ آﻧﮭﺎ
در ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﺎدی ﺟﻧﮕﯾده و ﺑدون ھرﮔوﻧﮫ ﻣراﺳﻣﯽ دوﺳت ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس ﺧود
را از ھﻣدﯾﮕر ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﮏ ﺷﺧص دارای ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺗﻣﺎم
اوﻗﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود را ﺗطﺑﯾق ﮐﻧد .اﮔر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ،ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻋﯾب آﻧﮭﺎ ﺣﺳﺎدت
اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن و ﻋزﯾز ﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت را ﺧراب ﻣﯽ ﺳﺎزد .ھﯾﭻ ﻣردﻣﯽ ﻧﺎﺗوان
ﺗر از اﯾﻧﮭﺎ در ﻣدﯾرﯾت ﯾﮏ ﻓﺗﻧﮫ ﯾﺎ ﺗوطﺋﮫ ﻧﯾﺳت .ﻣن ﺑطور ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﯾﮑﺎرﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺷوﮐﮫ
ﺷدم؛ ﻗرار ﻣﻌﻠوم آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم روز ﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺧﯾره ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد؛ ﮐﺷف اﯾﻧﮑﮫ
آﻧﮭﺎ ﭼطور زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،دﺷوار اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺧوب ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد ،ﺻﺣت ﻣﻧد و ﺧوﺷﺣﺎل
ھﺳﺗﻧد .ﻣن ﯾﮏ ﺑرداﺷت ﻣطﻠوﺑﯽ از ﺧﺻوﺻﯾت ﻣﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﮐردم.

ﮐﺎﺑل و ﺑﺎزار ھﺎی آن
ﮐﺎﺑل ﯾﮑﯽ از ﺷﻠوغ ﺗرﯾن و ﭘرﻧﻔوس ﺗرﯾن ﺷﮭر اﺳت .ﺳروﺻدا ﺑﮭﻧﮕﺎم ﭘس از ظﮭر طوری
اﺳت ﮐﮫ در ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻدای ھﻣراه ﺧود را ﺑﺷﻧود .ﺑﺎزار ﺑزرگ "ﭼﺎرﭼت"
ﯾﮏ داﻻن زﯾﺑﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺣدود  600ﻓت طول و  30ﻓت ﻋرض دارد :و ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺑﺧش
ﻣﺳﺎوی ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت .ﺳﻘف آن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷده و در ﺑﺎﻻی دﮐﺎن ھﺎ ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﻌﺿﯽ
ﺷﮭروﻧدان ﻗرار دارد .طرح آن ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺑوده ،ﻟﯾﮑن ﻧﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت؛ ﻓواره ھﺎ و
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ﻣﺧزن ھﺎی )آّب( آن ﺑدون ﻣراﻗﺑت ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺗﺎ ﮐﻧون ﻓﻘط ﭼﻧد ﻋدد از ﭼﻧﯾن ﺑﺎزاری در
ﺷرق وﺟود دارد؛ ھر آدﻣﯽ ﺑﺎ دﯾدن اﯾن ھﻣﮫ اﺑرﯾﺷم ،اﻟﺑﺳﮫ و اﻣوال ﺣﯾرت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در
زﯾر ﭘﯾﺎزه ھﺎی آن ردﯾف ﺷده اﻧد .ﺷب ھﻧﮕﺎم ﯾﮏ ﻣﻧظرۀ ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭘذﯾر دارد :ھر دﮐﺎن
ﺑواﺳطﮥ ﯾﮏ ﭼراﻏﯽ روﺷن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﭘﯾش روی آن آوﯾزان اﺳت و ﺑرای ﺷﮭر ﯾﮏ
ﻣﻧظرۀ روﺷن و ﭼراﻏﺎن را ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد .ﺗﻌداد دﮐﺎن ھﺎی ﻓروش ﻣﯾوه ﺟﺎت ﺧﺷﮏ
ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ و ﺗرﺗﯾﺑﺎت آﻧﮭﺎ ﻟذت ﺑﺧش اﺳت .در ﻣﺎه ﻣﯽ ﻣﯽ ﺗوان اﻧﮕور ھﺎ ،ﻧﺎک ھﺎ ،ﺳﯾب
ھﺎ ،ﺑﮭﯽ ھﺎ و ﺣﺗﯽ ﺧرﺑوزه ھﺎی ﻣوﺳم ﻗﺑﻠﯽ را ﺧرﯾداری ﮐرد ﮐﮫ ﺑﯾش از ده ﻣﺎه ﻋﻣر دارﻧد.
در اﯾﻧﺟﺎ دﮐﺎن ھﺎی ﺑرای ﻓروش ﻣرﻏﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ در آن اﻧواع ﻣرﻏﺎﺑﯽ ھﺎ ،ﮐﺑﮏ ھﺎ،
ﮔﻧﺟﺷﮏ ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﭘرﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد .دﮐﺎن ھﺎی ﺑوت ﺳﺎزی و ﭘرﭼون ﻓروﺷﯽ
ھﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ ﭘﺎﮐﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده اﻧد .ھر ﺑﺧش ﺗﺟﺎرﺗﯽ ،ﺑﺎزار ﺟداﮔﺎﻧﮥ ﺧود را داﺷﺗﮫ و
ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﺷﻐول ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺗﺎب ﻓروﺷﯽ ھﺎ و ﮐﺎﻏذ ﻓروﺷﯽ ھﺎ وﺟود دارد
ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺷﺎن روﺳﯽ ﺑوده و دارای رﻧﮓ آﺑﯽ اﻧد .ﻣﺎه ﻣﯽ ﻣوﺳم "ﻓﺎﻟوده" اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
ژﯾﻠﯽ ﺳﻔﯾد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده از ﮔﻧدم ﺑوده و ﺑﺎ ﺷرﺑت و ﺑرف ﻧوﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد
ﻋﻼﻗﻣﻧد آن ﺑوده و دﮐﺎﻧداران آن در ﺗﻣﺎم ﺣﺻص ﺷﮭر ﺑطور ﺛﺎﺑت ﺑﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﻣﺷﻐول
ﮐﺎر اﻧد .ﯾﮏ ﺳﺗون ﺑرف در ﯾﮑﺟﺎﻧب آن ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﯾﮏ ﻓواره ﻧﯾز در ﺟوار آن وﺟود
دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺣﻼت ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﺳرد و ﭘﺎک را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .ازدﺣﺎم ﻣردم را ﻣﯽ ﺗوان
در دﮐﺎن ھﺎی ﻧﺎﻧوا ھﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﻧﺎن اﯾﺷﺎن ھﺳﺗﻧد .ﻣن ﻣﺷﺎھده ﮐردم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﻧﺎن را ﺑﺎ ﭼﺳﭘﺎﻧﯾدن در ﮐﻧﺎر ھﺎی داش ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺑﺎب ھﺎی ﺧود ﻣﺷﮭور
اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد دارد :ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ در ﺧﺎﻧﮫ آَﺷﭘزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .رواش" ﻏذای
ﺧوش ﻣزۀ ﻣوﺳم ﻣﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑود .اﯾن رواش ﺳﻔﯾد رﻧﮓ ﺑوده و ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت ﺧﺎﺻﯽ از
آﻓﺗﺎب ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﮐوھﮭﺎی ھﻣﺟوار روﺋﯾده و ﻣزه آن ﺑﺳﯾﺎر ﮔوارا اﺳت.
"ﺷﺎﺑﺎش رواش!" ﻓرﯾﺎدی اﺳت در ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐس آن را ﻣﯽ ﺧرد .در ﻣزدﺣم ﺗرﯾن
ﻧﻘﺎط ﺷﮭر ﻓﺎل ﮔﯾراﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﯾﮑﺎران را ﺳرﮔرم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﯾﺎ دروﯾﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎرۀ
اﻓﺗﺧﺎرات و اﻋﻣﺎل ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر ﯾﮏ ﻧﺎﻧوا در ﭘﯾش اﯾن اﺷﺧﺎص ظﺎھر
ﺷود ،آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﺎن را ﺑﻧﺎم ﺑﻌﺿﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﺗﻌداد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
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ﺣرﻓﮥ آﻧﮭﺎ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺣرﻓﮥ ﭘردرآﻣد ﺑﺎﺷد .در ﮐﺎﺑل ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺣﺎﻣل ﯾﺎ
ﻋراﺑﮥ ﭼرخ دار وﺟود ﻧدارد :ﮐوﭼﮫ ھﺎ زﯾﺎد ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ آﻧﮭﺎ در ﻣوﺳم ﺧﺷﮏ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت
ﺧوب ﻧﮕﮭداری ﺷده و ﺑواﺳطﮫ ﺟوﯾﭼﮫ ھﺎی آب ﺻﺎف ﭘوﺷﯾده ﻗطﻊ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣردم
ﺑﺳﯾﺎر دﻟﺧواه اﺳت .ﻣﺎ از ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ ﺑدون ﻣﺷﺎھده و ﺣﺗﯽ ﺑدون ھﻣراه ﻋﺑور ﮐردﯾم .ﺑرای
ﻣن ﭼﮭرۀ ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎزار ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺟدﯾد ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اطراف ﭘرﺳﮫ ﻣﯽ زدﻧد،
ﻣﻠﺑس ﺑﺎ ﻋﺑﺎ ھﺎی ﭘوﺳت ﮔوﺳﻔﻧد ﺑوده و ﻧظر ﺑﺗﻌداد ﮐﺎﻻ ھﺎی ﮐﮫ ﭘوﺷﯾده ﺑودﻧد ،ﺑزرگ ﻣﻌﻠوم
ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺗﻣﺎم اطﻔﺎل دارای رﺧﺳﺎر ھﺎی ﺳرخ ﭼﺎق ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣن در اول ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم
رﻧﮓ ﻣﺻﻧوﻋﯽ اﺳت ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ درﯾﺎﻓﺗم ﺷﮑوﻓﮫ )ﺷوره( ھﺎی ﺟواﻧﯽ اﺳت .ﻣردﻣﺎن دارای
ﺳن ﺑزرگ ﺗر آن راﻧداﺷﺗﻧد .ﮐﺎﺑل ﯾﮏ ﺷﮭر ﻣزدﺣم اﺳت ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ زﯾﺑﺎﺋﯽ
ﯾﺎ ظراﻓت ﻧدارد .آﻧﮭﺎ از ﺧﺷت ھﺎی آﻓﺗﺎﺑﯽ و ﭼوب ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺑﯾش
از دو طﺑﻘﮫ ارﺗﻔﺎع دارﻧد .ﻧﻔوس آن زﯾﺎد ﺑوده و ﺣدود  60ھزار ﻧﻔر اﺳت .درﯾﺎی ﮐﺎﺑل از
وﺳط آن ﻣﯽ ﮔذرد؛ رواﯾﺎت ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺷﮭر را ﺑرده ﯾﺎ زﯾر ﺳﯾﻼب ﮐرده اﺳت.
ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺑﺎران ﺟﺎی دﯾﮕری ﮐﺛﯾف ﺗر از ﮐﺎﺑل وﺟود ﻧدارد.

رﺳوم ﮐﺎﺑل
در دھﺎن ھﻣﮫ اﯾن ﺳﺧن وﺟود دارد ﮐﮫ ﮐﺎﺑل ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت؛ آﻧﮭﺎ ﮐﺎﺑل را دارای
ﺳﺎﺑﻘﮥ  6ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد .ﮐﺎﺑل زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻏزﻧﯽ ﺷﮭر ھﺎی ﺧراج ﮔذار ﺑﺎﻣﯾﺎن را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽ دادﻧد .آﻧﭼﮫ ﻋﺟﯾب اﺳت ،ﺑرﮔﺷت ﺷراﯾط ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛  -ﻏزﻧﯽ در زﻣﺎن ﻣﺣﻣود در ﺳدۀ
ﯾﺎزدھم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺑزرﮔﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺎﻻ ﮐﺎﺑل ﺑر ھر دو )ﺑﺎﻣﯾﺎن و ﻏزﻧﯽ( ﺑزرﮔﯽ
دارد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎﺑل ﻗﺑﻼ ﺑﻧﺎم زاﺑل ﻧﺎﻣﯾده ﺷده ،ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮐﺎﻓر ﯾﺎ ﺷﺎه ﮐﺎﻓر ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد
آن را ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت؛ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﺑﻧﺎم زاﺑﻠﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ ﻣوﻟﻔﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻘﺑرۀ ﻗﺎﺑل ﯾﺎ ﻗﺎﯾن ﭘﺳر آدم در ﺷﮭر ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت؛ اﻣﺎ ﻣردم در اﯾن ﺑﺎره ﭼﯾزی
ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾن ﯾﮏ ﺑﺎور ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺷﯾطﺎن از ﺟﻧت راﻧده ﺷد ،در ﮐﺎﺑل
اﻓﺗﯾد .در ﮐﺎﺑل ھﯾﭻ رواﯾت دﻗﯾﻘﯽ از اﻟﮑﺳﺎﻧدر وﺟود ﻧدارد ،اﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھرات و
ﻻھور ﺗوﺳط ﺑردﮔﺎن اﯾن ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻧﯾﺎد ﺷده ﮐﮫ او را ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﯽ داﻧﻧد .ﻧﺎم آﻧﮭﺎ ھری )ﻧﺎم ﻗدﯾم
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ھرات( و ﻻھور ﺑوده اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺷﮭر ﻗدﯾم ﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر ﮐدام
اﯾﻧﮭﺎﺳت.

ﺳﮑﮫ ھﺎ
وﻗﺗﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑودم ،زﯾﺎد ﺗﻼش ﮐردم ﮐﮫ ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورم ،اﻣﺎ ﺑدون ﻣوﻓﻘﯾت ﺑود،
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﯾﮏ ﺳﮑﮥ ﮐوﻓﯾﮏ ﺑﺧﺎرا ﮐﮫ  843ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ داﺷت .در ﺑﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ
در ﮐﺎﺑل ﺿرب ﺷده ،ﻣن ﯾﮏ ﺳﮑﮥ ﺑﺷﮑل و اﻧدازۀ ﺗﺧم ﮔﻧﺟﺷﮏ را ﺷﻧﯾدم - ،ﯾﮏ ﻣودل
ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب .ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺛﻠﺛﯽ و ﻣرﺑﻌﯽ زﯾﺎد اﻧد :ﺳﮑﮥ آﺧری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﺻر اﮐﺑر
ﺑود.

ارﻣﻧﯾﺎن
در ﺑﯾن ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎ ﯾﮏ ارﻣﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﺳﺎﯾﻣون ﻣوﮔوردﯾﭻ وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻋﺎم
ﺑﻧﺎم ﺳﻠﯾﻣﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﯾﮏ ﮔزارش ﻏم اﻓزاﺋﯽ از ﭘراﮔﻧده ﺷدن ﻗﺑﯾﻠﮥ
ﺧوﯾش داد .ﺣﺎﻻ ﺣدود  21ﻧﻔر از ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮥ ﻧﺎﻗﻠﯾن ﺣدود  100ﻧﻔر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻧﺎدرﺷﺎه و اﺣﻣد ﺷﺎه از ﺟوﻟﻔﮫ و ﻣﺷﮭد ﭘﺎرس ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ آورده ﺷده ﺑودﻧد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی
ﮔورﺳﺗﺎن ھﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﯾﮑﺗﻌداد ﺗﺎﺟران ارﻣﻧﯽ ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از آن زﻣﺎن در ﮐﺎﺑل ﻣﺳﮑون
ﺑودﻧد .در ﺟرﯾﺎن ﺳﻠطﻧت دراﻧﯾﺎن آﻧﮭﺎ در ﺷﻌﺑﺎت ﺣﮑوﻣت ﮐﺎر ﮐرده و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣرگ
ﺗﯾﻣورﺷﺎه ﻣورد اﺣﺗرام ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮭﻧﮕﺎم ﻣﻧﺎزﻋﮥ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧوﯾش را
ﺑﮫ دﯾﮕر ﮐﺷور ھﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ دھﻧد؛ رﺋﯾس ﻣوﺟود ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﺎﻣل ﺷراب )واﯾن( و
اﻟﮑول ﯾﮏ ﺿرﺑﮥ ﻗﺎطﻊ ﺑر ﻧﺎﻗﻠﯾن ارﻣﻧﯽ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد .او ھﻣﭼﻧﺎن داﯾس )ﺗﺧﺗﮫ ﻧرد( را
ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ھرزﮔﯽ ﻣﻧﻊ ﮐرده و ھم ﺗﮭدﯾد ﻧﻣوده ﮐﮫ ﻧﺎﻧواﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ وزن ﻧﺎن ﺷﺎن ﮐم ﺑﺎﺷد ،در
ﺗﻧور ﺧواھد اﻧداﺧت .اﯾن رﺋﯾس ﭘس از ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻏﯾرﻣﺗﻌﺎدل ،واﯾن را ﻣﻧﻊ و ﺗﺣت ﺟزا
ھﺎی ﺷدﯾد ﻗرار داده و ﻓرﻣﺎن ﺻﺎدر ﻧﻣوده ﮐﮫ رﻋﺎﯾﺎی او ﺑﺎﯾد ﭘرھﯾزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻧد .ﻟذا ارﻣﻧﯾﺎن
و ﯾﮭودان ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی دﯾﮕر ﻓرار ﮐرده اﻧد ،ﭼون وﺳﯾﻠﮥ دﯾﮕری ﺑﺟز از ﺗﻘطﯾر
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اﻟﮑول و ﺷراب ﺑرای اﻣرار ﻣﻌﺎش ﻧداﺷﺗﻧد .ﺣﺎﻻ در ﮐﺎﺑل ﺳﮫ ﺧﺎﻧوادۀ ﯾﮭود زﻧدﮔﯽ دارد ﮐﮫ
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ  100ﺧﺎﻧواده ﺑوده اﺳت .اﮔر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺗواﻧد در ﺳرﮐوب
ﻣﺳﺗﯽ )ﻧﺷﺋﮫ( ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﭼﻧد ﺧﺎﻧوادۀ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯾروز ﺷود ،ﻧﻣﯽ ﺗوان او را ﻣﻼﻣت
ﮐرد؛ زﯾرا  40ﺑوﺗل واﯾن ﯾﺎ ده ﺑوﺗل ﺑرﻧدی را ﻣﯽ ﺗوان از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﯾﮏ روﭘﯾﮫ
ﺧرﯾداری ﮐرد .از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص رﺋﯾس ﻧﻣوﻧﮥ ﯾﮏ آدم ﺧوب ﺑرای ﻣردم ﺧود اﺳت ،ﻣﺎ
ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻧﮕﯾزه ھﺎی او را اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧﯾم و ﻧﮫ ﺑﺎ ﺷدت در ﺑﺎرۀ ﺗﻧﺎﻗض ﻣﯾﺧواری اﺻﻼﺣﯽ
ﺗﺑﺻره ﮐﻧﯾم .ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﮐﺎﺑل ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻋﯾﺎﺷﯽ و ﮐﯾف ﺧود ﺷﮭرت داﺷﺗﮫ اﺳت.

ﺿﯾﺎﻓت آﻧﮭﺎ
ارﻣﻧﯾﺎن ﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﺳﺑﯾدﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﻓزودی در ﻧﺎﻗﻠﯾن آﻧﮭﺎ ﺑوده
اﯾم ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻣون ﻣوﮔوردﯾﭻ و ﺧﺎﻧوادۀ او ﻧﺎﺷﺗﺎ ﺧوردﯾم ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادۀ او
را ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﯾم .اطﻔﺎل ﮐوﭼﮏ دوﯾده و ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز ﻣﺎ آﻣده ،دﺳت ھﺎی ﻣﺎ را ﺑوﺳﯾده و ﺑﻌدا
ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ھﺎی ﺧوﯾش را ﺑر ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎدﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ھﺳﺗﻧد .ﻣﺎ از
ﮐﻠﯾﺳﺎی آﻧﮭﺎ دﯾدن ﮐردﯾم - ،ﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾر ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﺻد ﻧﻔر را ﺟﺎی ﺑدھد.
ﻣﯾزﺑﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﯾﻣون ﯾﮏ ﺿﯾﺎﻓت ﺑﺳﯾﺎر ﮔوارا ﺑرای ﻣﺎن ﺗرﺗﯾب داده و آن را درﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮥ
ﭘﯾﭼﺎﻧﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﻼت ﻗرآن ﻣزﯾن ﺷده ﺑود .او ﮔﻔت" ،اﯾن ﯾﮏ ﻟﺑﺎس اﻓﻐﺎن اﺳت،
ﻋﯾﺳوﯾﺎن ﺑﺎ اﯾن ﺟﻣﻼت ﻧﮫ ﻗﮭر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﮫ ﻏذای ﮐﻣﺗر دﻟﭼﺳپ را ﻣﯽ ﺧورﻧد" .ارﻣﻧﯾﺎن
ﺗﻣﺎم ﻋﺎدات و ﺷﯾوۀ زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را اﺧﺗﯾﺎر ﮐرده ،ﺑوت ھﺎ و دﺳﺗﺎر ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧوﯾش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣردم ﺑﯽ ﺿرر و ﻏﯾرﻣﺗﻌرض ﺑوده و
ﻓﻘط ﻋﻼﻗﻣﻧد ﭘول اﻧد.

ﺑﺎغ ھﺎی ﮐﺎﺑل
ﻣﺎ از وﻗت ﺣرﮐت ﻣﺎن در ﯾﮏ ﺑﮭﺎر داﯾﻣﯽ ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .وﻗﺗﯽ ﻻھور را در ﻓﺑروری ﺗرک
ﮐردﯾم ،درﺧت ھﺎ در ﺣﺎل ﺷﮕوﻓﮫ ﺑودﻧد؛ ﻣﺎ ﺷﮕوﻓﮫ ھﺎ را در ﻣﺎرچ و در ﭘﺷﺎور در ﺣﺎﻟت
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ﺷﮕوﻓﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣل دﯾدﯾم .ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﯾن ﺣﺎﻟت ﻟذت ﻣوﺳم را در ﮐﺎﺑل دارﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ در ﯾﮏ ﻓرﺻت
ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای دﯾدن آﻧﮭﺎ رﺳﯾده اﯾم .اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﮭﺎر ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮥ ﺧوﺑﯽ در ﺑﺎرۀ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﯽ
ﻣﺣﻼت و اﻧﮑﺷﺎف ﻣوﺳم آﻧﮭﺎ ﺑدﺳت ﻣﯽ دھد .ﮐﺎﺑل ﺣدود  6ھزار ﻓت از ﺳطﺢ ﺑﺣر ارﺗﻔﺎع
دارد .ﻣن روز ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻓرح ﺑﺧﺷﯽ را در ﺑﺎغ ھﺎی ﻗﺷﻧﮓ آن ﮔذراﻧﯾدم .ﻣن ﯾﮏ ﺷﺎم
ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ را ﺑﮫ ھﻣرای ﻧواب در ﺣدود  6ﻣﯾﻠﯽ ﺷﮭر دﯾدم .اﯾن ﺑﺎغ ھﺎ ﺑطرز ﺑﺳﯾﺎر
ﺧوﺑﯽ طرح و ﻧﮕﮭداری ﺷده اﻧد؛ درﺧت ھﺎی ﻣﯾوه دار ﺑﮫ ﻓواﺻل ﻣﻧظم ﻧﺷﺎﻧده ﺷده اﻧد و
اﮐﺛرﯾت ﺑﺎغ ھﺎ ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﻣﯾﻼن زﻣﯾن ﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻻی دﯾﮕری ﻗرار دارﻧد .زﻣﯾن ھﺎ ﺑﺎ
ﺷﮕوﻓﮫ ھﺎی اﻓﺗﯾده ﭘوﺷﯾده ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﮔوﺷﮫ ھﺎ و ﮐﻧﺎره ھﺎ ﻣﺛل ﺑرف ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد.
ﻧواب و ﻣن در زﯾر ﯾﮏ درﺧت ﻧﺎک ﺳﻣرﻗﻧدی ﻧﺷﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﺷﮭور ﺗرﯾن ﻧوع آن در ﻣﻧطﻘﮫ
ﺑوده و ﻣﻧظره آن را ﺗﺣﺳﯾن ﮐردﯾم .ﺗﻧوع و ﺗﻌداد درﺧت ھﺎی ﻣﯾوه ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑود ،در
اﯾﻧﺟﺎ ﺷﻔﺗﺎﻟو ھﺎ ،آﻟو ھﺎ ،زرداﻟو ھﺎ ،ﻧﺎک ھﺎ ،ﺳﯾب ھﺎ ،ﺑﮭﯽ ھﺎ ،ﮔﯾﻼس ھﺎ ،ﭼﺎرﻣﻐز ھﺎ،
ﺗوت ھﺎ ،اﻧﺎر ھﺎ و ﺗﺎک ھﺎ ھﻣﮫ در ﯾﮏ ﺑﺎغ وﺟود داﺷﺗﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز اﻧواع ﭘرﻧدﮔﺎن ﻣﺎﻧﻧد
ﺑﻠﺑﻼن ،زاﻏﺎن ،ﮔﻧﺟﺷﮑﺎن ،ﮐﺑوﺗران وﻏﯾره ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ھر درﺧت ﻣوﺟود ﺑوده و ﺑﺎ دﯾدن آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﯾﺎد و ﺧﺎطرۀ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن اﻓﺗﺎدم .ﻣن ﺑﺎ دﯾدن ﺑﻠﺑﻼن ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدم؛ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔﺷت
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﯾﮑداﻧﮥ آن در داﺧل ﯾﮏ ﻗﻔس ﺗوﺳط ﻧواب ﺑراﯾم ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷب ﻣﯽ
ﺳراﺋﯾد .اﯾن ﻧوع آن ﺑﻧﺎم "ﺑﻠﺑل ھزار داﺳﺗﺎن" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود؛ و واﻗﻌﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﺳرود
ھﺎی ﺗﻣﺎم ﭘرﻧدﮔﺎن را ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗﻔس ﺑواﺳطﮫ ﭘﺎرﭼﮫ اﺣﺎطﮫ ﺷده ﺑود؛ و ﭘرﻧده آﻧﻘدر ﭘر
ﺳروﺻدا ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﻗﺑل از اﺳﺗراﺣت ﻣﺟﺑور ﺑودم او را ﺑﯾرون اﺗﺎق ﺑﮕذارم .اﯾن ﺑﻠﺑل اﺻﻼ
از ﭘرﻧدﮔﺎن ﺑوﻣﯽ ﺑدﺧﺷﺎن اﺳت .ﻗﺷﻧﮓ ﺗرﯾن ﺑﺎغ ﮐﺎﺑل ﺑﻧﺎم ﺑﺎغ ﺷﺎه ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺗﯾﻣورﺷﺎه ﺑﻧﯾﺎد ﺷده ،در ﺷﻣﺎل ﺷﮭر واﻗﻊ ﺷده و ﺣدود ﻧﯾم ﻣﯾل ﻣرﺑﻊ اﺳت .ﺟﺎدۀ ﮐﮫ ﺑﮫ آن
ﻣﯽ رود ﺣدود ﺳﮫ ﻣﯾل طول داﺷﺗﮫ و ﻣﯾدان ﻣﺳﺎﺑﻘﮥ ﺷﺎھﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ
ﺗﻌﻣﯾر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺷت ﺿﻠﻌﯽ ﻓراخ در ﻣرﮐز آن وﺟود دارد ﮐﮫ ﭘﯾﺎده رو ھﺎ از ھر ﺿﻠﻊ آن
ﺑﮫ ﺟواﻧب آن ﮐﺷﯾده ﺷده و ﺑﺎ درﺧت ھﺎی ﻣﯾوه دار ﺳﺎﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻧظرۀ ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺷﻧﮓ
دارد .ﯾﮏ ﺻﻧدﻟﯽ ﻣرﻣرﯾن در ﭘﯾش روی آن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﺎھﺎن ﮐﺎﺑل در ﮐﻣﺎل آﺳﺎﯾش
ﺑﺎﻻی آن ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﻧد ،درﻣﯾﺎن
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"ﻧﺎک ھﺎ و ﺳﯾب ھﺎی آﻓﺗﺎﺑﯽ ﮐﺎﺑل

در ھزاران ﺑﺎغ ﭘُرﻣﯾوۀ او"

ﻣردم ﮐﺎﺑل ﻋﺎﺷق و دﻟﺑﺎﺧﺗﮥ ﮔردش در اﯾن ﺑﺎغ ھﺎ ﺑوده و دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھر ﺷﺎم ﮔﻠﮫ وار
ﺑﮫ آن ھﺟوم ﻣﯽ آورﻧد .اﻗﻠﯾم ﮐﺎﺑل ﻧﮭﺎﯾت ﮔوارا اﺳت .آﻓﺗﺎب ﻧﯾﻣروز آن ﮔرم ﺗر از اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
اﺳت؛ اﻣﺎ ﺷﺎم ھﺎ و ﺷب ھﺎی آن ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺳرد ﺑوده و ﻣردم ﻓﻘط در اﮔﺳت ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ
در ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻟﮑون ھﺎی ﺧود اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣوﺳم ﺑﺎراﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺑﺎران
ھﺎی ﺷدﯾد ﻣﺛل اﻧﮕﻠﯾﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎرد .ﺑرف زﻣﺳﺗﺎن ﺑرای  5ﻣﺎه دوام ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻣﺎه ﻣﯽ،
ﺗرﻣﺎﻣﯾﺗر درﺟﮥ  64را در ﺳﺎﻋﺎت داغ روز ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد؛ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﺎدی از
ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎل ﻣﯽ وزد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺑرف ھﺎی ﻣوﺟود در ﮐوه ھﺎ ﺳرد ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺑﺎد ھﺎ
ﺑﺎﯾد از آن رﺑﻊ ﺑوزد ،ﭼون ﺗﻣﺎم درﺧت ھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﮫ طرف ﺟﻧوب ﺧﻣﯾده اﺳت.

ﻣﯾوه ﺟﺎت و ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﺎﺑل
ﮐﺎﺑل ﺑطور ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﻣﯾوه ﺟﺎت ﺧود ﺷﮭرت دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘدار زﯾﺎد ﺑﮫ ھﻧد ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﺷود .ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ھﺎی آن ﭼﻧﺎن واﻓر اﺳت ﮐﮫ اﻧﮕور آن ﺑرای ﺳﮫ ﻣﺎه در ﺳﺎل ﺑﮫ ﮔﺎوان داده
ﻣﯽ ﺷود .در اﯾﻧﺟﺎ ده ﻧوع اﻧﮕور وﺟود دارد :ﺑﮭﺗرﯾن آن در ﺑﺎﻻی ﭼوﮐﺎت )ﭼﯾﻠﮫ( ھﺎ ﻣﯽ
روﯾد؛ ﭼون آﻧﮭﺎی ﮐﮫ در روی زﻣﯾن ﺑﺧزﻧد ،ﮐﯾﻔﯾت آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺋﯾن ﺗر اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ در اواﯾل ﻣﯽ
ﺷﺎﺧﮫ ﺑری ﻣﯽ ﺷوﻧد .واﯾن ﮐﺎﺑل ﯾﮏ ﻣزۀ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾرا دارد و ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺷﮏ ﮐرد ﮐﮫ
در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت ﮐﻣﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺗوﻟﯾد ﮐرد .ﻣردم ﮐﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎدۀ
ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ از اﻧﮕور ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ھﺎی دﯾﮕر دارﻧد .آﻧﮭﺎ از ﺷرﺑت آن در ﮐﺑﺎب
)ﺳرخ( ﮐردن ﮔوﺷت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ و در ﺟرﯾﺎن ﻏذا ھﺎ ﭘودر آن راﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﺗرﺷﯽ
دارﻧد .اﯾن ﻏوره )ﺗرﺷﯽ( ﺑﺎ ﮐوﺑﯾدن اﻧﮕور ﻗﺑل از ﭘﺧﺗﮫ ﺷدن و ﭘس از ﺧﺷﮏ ﮐردن آن
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺗرﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣرچ ﺳرخ ﺑوده و ﯾﮏ ﻣزۀ دﻟﭘذﯾر اﺳﯾدی )ﺗرﺷﯽ( دارد.
آﻧﮭﺎ ﻣﻘدار زﯾﺎد اﻧﮕور را ﺑﺣﯾث ﮐﺷﻣش ﺧﺷﮏ ﮐرده و از ﺷرﺑت اﻧﮕور زﯾﺎد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ ﭘوﻧد اﻧﮕور ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﻧﯾم ﭘﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد .ﻣن ھم اﮐﻧون "رواش" ﮐﺎﺑل را
ﺗوﺿﯾﺢ دادم :اﯾﻧﮭﺎ ﺑطور ﺧودرو در زﯾر ﮐوھﮭﺎی ﺑرﻓﯽ ﭘﻐﻣﺎن ﻣﯽ روﯾﻧد و ﮐﺎﺑل ﺷﮭرت
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زﯾﺎدی ﺑﺧﺎطر ﺗوﻟﯾد آن دارد .ﺑوﻣﯾﺎن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺳﺎزﮔﺎر ﺑوده و آن
را ھم ﺑﻘﺳم ﺧﺎم و ﭘﺧﺗﮫ )ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺑزﯾﺟﺎت( ﻣﯽ ﺧورﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻓﮑﺎھﯽ را ﺑراﯾم ﺗﻌرﯾف
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﺗﻌداد دﮐﺗوران ھﻧدی ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ در ﮐﺎﺑل ﻣﺷﻐول ﺗداوی ﺑوده و ﻣﻧﺗظر
ﻣوﺳم ﻣﯾوه ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺻﺣت ﻣردم ﺧراب ﺷود .ﺑﺎ دﯾدن اﯾن رواش در ﻣﺎه ﻣﯽ و ﺟون،
اﯾن اﻋﺿﺎی ﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ }دﮐﺗوران{ ﺑدون وﻗﻔﮫ ﻣﻣﻠﮑت را ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ و آن راﻣﺷﺧﺻﮥ ﮐﺗﻼگ
اﻣراض ﮐﺎﺑل اﻋﻼن ﮐردﻧد .در ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻣﺎدۀ ﺻﺣﯽ
ﻏذاﺋﯽ درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .وﻗﺗﯽ رواش ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﯾت آورده ﻣﯽ ﺷود ،ﺳﺎﻗﮥ آن ﺣدود ﯾﮏ ﻓت
طول داﺷﺗﮫ و ﺑرگ ھﺎی آن در ﺣﺎل ﺟواﻧﮫ زدن اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺳرخ ﺑوده و ﺳﺎﻗﮫ ﺳﻔﯾد اﺳت:
وﻗﺗﯽ ﺑﺎر اول در روی زﻣﯾن ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷود ،دارای ﻣزۀ ﺷﯾرﯾن ﻣﺛل ﺷﯾر ﺑوده و ﺗﺣﻣل
اﻧﺗﻘﺎل را ﻧدارد .وﻗﺗﯽ ﺑزرگ ﺗر ﻣﯽ ﺷود ،ﻗوﯾﺗر ﺷده و ﺳﻧﮓ ھﺎ در اطراف آن اﻧﺑﺎر ﻣﯽ
ﺷود ﺗﺎ از آﻓﺗﺎب ﻧﮕﮭداری ﺷود .رﯾﺷﮥ اﯾن ﻧﺑﺎت ﺑﺣﯾث ادوﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﺷود .در ﮐﺎﺑل ھﯾﭻ
درﺧت ﺧرﻣﺎ وﺟود ﻧدارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن رادر ﺷرق و ﻏرب آن ﭘﯾدا ﮐرد – در
ﮐﻧدھﺎر و ﭘﺷﺎور .ﻣردم اﯾﻧﺟﺎ از ھﻧر ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ ﺷﯾرۀ ﻣﺳﺗﯽ آور )ﻣﺳﮑر( از آﻧﮭﺎ ﻏﺎﻓل اﻧد،
ھﻣﺎﻧﻧد ھﻧد .ﭘﺷﺎور ﺑﺧﺎطر ﻧﺎک ھﺎﯾش ﻣﺷﮭور اﺳت؛ ﻏزﻧﯽ ﺑﺧﺎطر آﻟوھﺎ ﮐﮫ در ھﻧد ﺑﻧﺎم
آﻟوﺑﺧﺎرا ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد؛ ﮐﻧدھﺎر ﺑﺧﺎطر اﻧﺟﯾر ھﺎ و ﮐﺎﺑل ﺑﺧﺎطر ﺗوت ھﺎﯾش؛ اﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﺗﻣﺎم اﻧواع ﻣﯾوه ﺟﺎت ﺧﺳﺗﮫ دار در ﮐﺎﺑل ﻣﯽ روﯾد .ﻣﻘدار ﻣﯾوه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺎن واﻓر ﺑوده و
ﯾﮑﯽ از ﺿرورﯾﺎت زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .در ﮐﺎﺑل ﮐﻣﺗر از  14طرﯾﻘﮥ ﻣﺧﺗﻠف
ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت )ﮐﻧﺳرو( زرداﻟو وﺟود ﻧدارد :زرداﻟو ﺑﺎ ﺧﺳﺗﮫ و ﺑدون ﺧﺳﺗﮫ ﺧﺷﮏ ﻣﯽ
ﺷود؛ ﺑﻌﺿﺎ ﺧﺳﺗﮥ آن ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺎدام ﺗﻌوﯾض ﻣﯽ ﺷود؛ اﯾن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺷﮑل
ﮐﯾﮏ در آورده ﺷده و ﻣﺛل ﮐﺎﻏذ ﻗﺎت ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ ﻣزه ﺗرﯾن ﻣﯾوه ھﺎی ﺧﺷﮏ
اﺳت.

ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﯾﺎ ﻗﺻر ﻣﺣﺑس ﺷﮭزادﮔﺎن
ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﯾﺎ ارگ در ﺑﯾن ﺗﻌﻣﯾرات ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﺑل ﻣﻘﺎم اول اھﻣﯾت را دارد؛ اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺧﺎطر
اﺳﺗﺣﮑﺎم آن .ﮐﺎﺑل در ﺟﻧوب و ﻏرب ﺑواﺳطﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻧﮕﯽ اﺣﺎطﮫ ﺷده اﺳت؛ و در ﺷرﻗﯽ
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ﺗرﯾن ﺣد آن ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺑر ﺷﮭر ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد .ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﺑر ﮔردن ﯾﮏ
زﻣﯾن اﯾﺳﺗﺎده و ﺷﺎﯾد ﺣدود  150ﻓت از ﻣراﺗﻊ ھﻣﺟوار ارﺗﻔﺎع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻗﻠﻌﮥ
دﯾﮕری ﻧﯾز در زﯾر آن ﻗرار دارد ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﻧﺎﻣﯾده ﺷده و ﺑواﺳطﮥ ﺣﺎﮐم و ﻣﺣﺎﻓظﺎن
او اﺷﻐﺎل ﺷده اﺳت .رﺋﯾس ﮐﻧوﻧﯽ در ارگ ﻗرار ﻧدارد؛ ﻟﯾﮑن ﺑرادرش ﯾﮏ ﻗﺻری در آن
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "ﮐﻼه ﻓرﻧﮕﯽ" ﯾﺎ ﮐﻼه اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﺷده و ﻣرﺗﻔﻊ ﺗرﯾن ﺗﻌﻣﯾر اﺳت .دوﺳت
ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر را ﺑﺎ ﭘراﻧدن ﯾﮑﯽ از ﺑرج ھﺎﯾش ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد :اﯾن ﯾﮏ اﺳﺗﺣﮑﺎم
ﺿﻌﯾف ،ﻧﺎﻣﻧظم و ﻣﺧروﺑﮫ ﺑوده و ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻧردﺑﺎن را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد .ﻗﻠﻌﮥ ﺑﺎﻻﺋﯽ
ﮐوﭼﮏ اﺳت ،اﻣﺎ ﻗﻠﻌﮥ ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﺣدود  5ھزار ﻧﻔر ﺑوده و ﻗﺻر ﺷﺎھﯽ در آن
ﻗرار دارد .ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﭘس از ﺑﺎﺑر ﺗوﺳط ﺷﮭزادﮔﺎن ﻣﺧﺗﻠف درﺑﺎر ﺗﯾﻣور اﻋﻣﺎر ﺷده اﺳت.
اورﻧﮕزﯾب طﺎق ھﺎی ﺑزرﮔﯽ در زﯾر آن اﻋﻣﺎر ﻧﻣود ﺗﺎ ﺧزاﻧﮥ ﺧود را درآﻧﺟﺎ ﻧﮕﮫ دارد ﮐﮫ
ھﻧوز ھم ﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را دﯾد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺻر ﺷﺎھﺎن ﮐﺎﺑل ﮔردﯾد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺣﺑس
ﺟواﻧﺎن ﺧﺎﻧدان ﺷﺎھﯽ ﺑود ﮐﮫ در آن ﻣﺣﺑوس ﻋﻣری ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ داﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﭘس از ﻗﺗل ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﺷﺎن از ﻣﺣﺑس رھﺎ ﺷدﻧد ،ﺑﺎ ﺣﯾرت ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن آﺑﯽ ﻣﯽ
ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺟوار ﻣﺣوطﮫ دﯾواری آﻧﮭﺎ ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ
اﯾن ﻣردان ﺑدﺑﺧت از ﺣﺎﻟت ﻣوﺟود ﺧوﯾش زﯾﺎد ﺧوش ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻓﻘر ﻣطﻠق اﺳت.
ﺗﻌداد زﯾﺎد ﭘﺳران ﺗﯾﻣورﺷﺎه ﺑﮫ ﻋﻠت ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﮐﺎﻣل ﻧزد ﻣﺎ آﻣده و ﺧواھﺎن ﺻدﻗﮫ ﺷدﻧد .ﻣن
ﻣﺷوره دادم ﺗﺎ ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوده و ﺧواھﺎن رﻓﺎه )ﮐﻣﮏ( داﯾﻣﯽ از رﺋﯾس ﮔردﻧد،
اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻟطﻔﯽ از ﺧﺎﻧوادۀ ﺑﺎرﮐزی را ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در ﻗدرت
ﺑوده و ﺗﺷﻧﮥ ﺧون آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﮐﺎﺑل
در ﺟوار ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر و ﺟدا از آن و ھر ﻣﻧطﻘﮥ ﺷﮭر ،ﭘﺎرﺳﯾﺎﻧﯽ ﺳﮑوﻧت دارﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﻗزﻟﺑﺎش
ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺗرک ھﺎی اﻧد ﻣرﺑوط ﻗﺑﯾﻠﮥ ﺟواﻧﺷﯾر ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺗوﺳط
ﻧﺎدرﺷﺎه ﻣﺳﮑون ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ در زﻣﺎن ﺷﺎھﺎن ﮐﺎﺑل ﺑﺣﯾث ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﺧدﻣت ﮐرده و
ﭼرﺧﺎﻧﻧدۀ ﻗدرﺗﻣﻧد دوﻟت ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻧوزھم زﺑﺎن ﺧود را ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و واﺑﺳﺗﮥ رﺋﯾس ﻣوﺟود
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اﻧد ﮐﮫ ﻣﺎدرش از ﻗﺑﯾﻠﮫ آﻧﮭﺎ اﺳت .ﻣن ﻓرﺻت ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﯾن ﻣردم را ﺑدﺳت آوردم؛ ﺑﮫ
ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ای دﻋوت ﺷدم ﮐﮫ ﺗوﺳط رھﻧﻣﺎی ﭘﺷﺎور ﻣﺎ ،ﻧﺎﯾب ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺷوخ طﺑﻊ ﺗرﺗﯾب
ﺷده ﺑود .ﻣن ﺗﻣﺎم ﻣردان ﻋﻣده و رﺋﯾس آﻧﮭﺎ ،ﺷﯾرﯾن ﺧﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم .اﯾن ﺿﯾﺎﻓت
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎرﺳﯽ ﺑود .ﻣن در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺗواﻧﺳﺗم ﯾﮏ ﻣردم ﺟدﯾد و
ﯾﮏ ﺷﯾوۀ ﺗﻔﮑر ﺟدﯾد را ﮐﺷف ﮐﻧم؛ ﭼون آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺿﯽ ظراﻓت ھﺎی را دارﻧد ﮐﮫ ﻋﻼﻣﮥ
ھﻣوطﻧﺎن آﻧﮭﺎﺳت .وﻗﺗﯽ ﺷﺎم رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﻓت ،رﺋﯾس از ﯾﮑﯽ از اﻓرادش ﺧواﺳت ﮐﮫ
ﻗدرت ﺧود را ﻧﮫ در داﺳﺗﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾدن ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻠت ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ
ﻧﺷﺎن دھد .او ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺷروع ﮐرد؛ ﭘس از ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮥ ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧده ﮐﮫ دراﻧﯾﺎن ﯾﺎ روﺳﺎ
را اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺳﺎﺧت )او ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺛل دﯾﮕر اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد( ،ورود ﺣدود  20ﯾﺎ  30ﻣﻠت
ﺑﮫ ﺟﻧت را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐرد .وﻗﺗﯽ ﻧوﺑت ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ رﺳﯾد ،ﺑﮫ ﮐﻔرآﻟود ﺑودن آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﻧﻣود،
زﯾرا زﺑﺎن زﺷت آﻧﮭﺎ ﭘﯾﭼﯾده و ﻏﺎﻣض ﺑوده ،ﭘﯾﺎﻣﺑر آن راﻟﮭﺟﮥ دوزخ داﻧﺳﺗﮫ و ﻓرﻣوده ﮐﮫ
ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﮔوﯾﻧدﮔﺎن اﯾن زﺑﺎن در ﺟﻧت وﺟود ﻧدارد .اﯾن دوﺳت ﻣﺎ ﮐﮫ ﺧوش طﺑﻊ ﺑود
ﺑﻌﺿﯽ ﺟﻣﻼت اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺑرای ﺳرﮔرﻣﯽ دوﺳﺗﺎن اظﮭﺎر داﺷت .او ﺑﻌدا ﺑﮫ ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺑﺧﺎطر
ﺷﯾوۀ ﺧﺎص ﺗﮭﯾﮥ ﭼﺎی و ﺑرﺧورد زﺷت آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .او در آﺧر ﺣﻣﻼت ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ﮐﺷﻣﯾری ھﺎی ﻧﺎﻻن ،ﻣﺗﻘﻠب و ﻓرﯾﺑﮑﺎر ﻣﺗوﺟﮫ ﺳﺎﺧت؛ اﯾن ﻣردم در واﻗﻌﯾت دروﻏﮕو اﻧد،
ﺣﺗﯽ اﮔر آﻗﺎی ﺟراﯾم ﻧﺑﺎﺷﻧد )ﯾﮏ دو ﺑﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :در ﺟﮭﺎن ھﺳت دو طﺎﯾﻔﮫ ﺑﯽ ﭘﯾر؛
ﺳﻧﯽ ﺑﻠﺦ و ﺷﯾﻌﮥ ﮐﺷﻣﯾر" ﯾﻌﻧﯽ در ﺑﯾن ﺳﻧﯽ ھﺎی ﺑﻠﺦ و ﺷﯾﻌﮫ ھﺎی ﮐﺷﻣﯾر آدم ﺻﺎدق وﺟود
ﻧدارد( .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﺑﮫ اﺳﺗﻌداد و ذﮐﺎوت آﻧﮭﺎ اﻋﺗراف ﮐردﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣوازﻧﮥ ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮫ اﺳت .ﺑوﻣﯾﺎن ھرات و ﻟﮭﺟﮥ ﺧﺎص آﻧﮭﺎ ﻗدرت اﯾن ﻣﯾرزای ﭘرﮔو را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ
ﮔذاﺷت :او ﻓرﯾﺑﮑﺎری ﯾﺎ ﻧﯾرﻧﮓ ﺑﺎزی ﮔﻣرک ﺧﺎﻧﮥ اﯾﺷﺎن را ﺗﻘﻠﯾد ﮐرد و اﺟﺎزه داد ﮐﮫ
ﺧودش ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﻣوظف ﺑوده و ﺑﺎﯾد ﺑراﯾش رﺷوه داده ﺷود ،ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﯾﮑﻣﻘدار
واﯾن ﮐﮫ واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐرد ﺑرای ﺧودش ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺷﯾوه ھﺎی آﺳﯾﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺷﯾوه ھﺎی آﺳﯾﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ درھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﮭﺗر از ﺷﯾوۀ آﻧﮭﺎ در ﮔﻔﺗن ﭼﯾز ھﺎی
69

ﺧوب ظﺎھر ﻧﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ اروﭘﺎﺋﯽ از ﻓﮑﺎھﯽ ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد؛ اﻣﺎ او ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻌﺟب ﺧواھد
ﺷد اﮔر ﺑراﯾش ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﮑﺎھﯽ ﺑرای ﺳرﮔرﻣﯽ ﺑﮕوﯾد .در ﺷرق ﻓﮑﺎھﯽ ﺳﺎزان
ﻣﺳﻠﮑﯽ وﺟود دارد؛ اﻣﺎ در ﻏرب ﺑﺎ ﻟطﯾﻔﮥ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑوﺟود
ﻣﯽ آﯾد .ھردو را ﻣﯽ ﺗوان در ﺣﮑوﻣت ردﯾﺎﺑﯽ ﮐرد :ﭼون در ﺷرق ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ آﺷﻧﺎﺋﯽ
زﯾﺎدی وﺟود دارد ،آﻣﯾزش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻣﺗری وﺟود دارد؛ در اروﭘﺎ ﺑرﺧورد ھﺎی ﺧوب ﺑﻣﺎ
آﻣوزش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﮕﯽ را در ﻋﯾن ﺳطﺢ و ﻣﺳﺎوات در ﻧظر ﮔﯾرﯾم.

ﻋﯾد ﯾﺎ ﺟﺷن
در ﺟرﯾﺎن ﺗوﻗف ﻣﺎ "ﻋﯾد" واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ ﺟﺷن ﺑزرﮔداﺷت ﺗﻣﺎﯾل اﺑراھﯾم ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣودن
ﭘﺳرش اﺳﺣﺎق اﺳت .اﯾن ﻣراﺳم ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺧﺎﺻﯽ اﺟرا ﻣﯽ ﺷود :دﮐﺎن ھﺎ ﻣﺳدود ﮔردﯾده و
رﺋﯾس ﺑرای ادای ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣﻌﯾن رﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردم ﻣراوده ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس از
ﭼﺎﺷت دﯾده ﺷد ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﮔﻠﮫ وار ﺑﺳوی ﺑﺎغ ھﺎ ﺳرازﯾر ﺷدﻧد؛ ﻣن ﻧﯾز ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ و
ازدﺣﺎم را دﻧﺑﺎل ﮐردم .در ﮐﺎﺑل ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺟردی ﮐﮫ ﺑﺎزار را ﺗرک ﮐﻧﯾد ،ﺧود را در ﺳواﺣل
درﯾﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﺑطور ﻗﺷﻧﮕﯽ ﺑﺎ درﺧت ھﺎی ﺗوت ،ﺑﯾد و ﺳﭘﯾدار ﺳﺎﯾﮫ ﺷده اﺳت .ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﺗﻣﺎم ﺟﺎده ھﺎی اطراف ﺷﮭر ﺑﺎ ﺟوﯾﭼﮫ ھﺎی آب ﺟﺎری ھﻣراه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗوان
ﺑواﺳطﮥ ﭘل ھﺎ ﻗطﻊ ﮐرد؛ درﯾﺎی ﺑزرگ دارای ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﭘل اﺳت؛ اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺷﮭر ﺑﯾﺎﻓزاﯾﻧد .ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﺎغ ھﺎی ﮐﺎﺑل در ﺷﻣﺎل ﺷﮭر ﻣوﻗﻌﯾت دارﻧد؛ ﺑﺎغ
ھﺎی ﺧوب ﺗر و ﻣرﻏوب ﺗر از آﻧﮭﺎ در ﻧﺎﺣﯾﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾف ،در زﯾر ﮐوھﮭﺎی ﺑرﻓدار ﺑﮫ طرف
ھﻧدوﮐش ﻗرار دارﻧد .ﻣﻧظره آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗوان از ﮐﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﮐرد.

ﻣﻘﺑرۀ ﺗﯾﻣورﺷﺎه
ﻣن ﺑﮫ ﻣﻘﺑره ﺗﯾﻣورﺷﺎه رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷدم ﮐﮫ در ﺧﺎرج ﺷﮭر ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾر ﺧﺷﺗﯽ
دارای ﺷﮑل ھﺷت ﺿﻠﻌﯽ ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع  50ﻓت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺳﺎﺣت داﺧل آن ﺣدود  40ﻓت
ﻣرﺑﻊ و ﻣﮭﻧدﺳﯽ آن ﻣﺷﺎﺑﮫ دھﻠﯽ اﺳت .ﺗﻌﻣﯾر ﻧﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﭼراغ ﻗﺑﻼ در اﯾن
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ﻣرﻗد روﺷن ﺑوده؛ اﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﺧدﻣﺎت اﯾن ﺷﺎه ﻣﺛل ﺳﺎﯾرﯾن از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .ﮐﺎﺑل را
ﺗﯾﻣورﺷﺎه ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود ﺳﺎﺧت و ﻣرﻗدش ھم ھﻣﯾن ﺟﺎﺳت .ﭘدر او در ﮐﻧدھﺎر دﻓن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﻧطﻘﮥ ﺑوﻣﯽ دراﻧﯾﺎن اﺳت.

ﺷﯾﻣﯽ و ﻣﻧرال ھﺎ
ﻣن در ﺟرﯾﺎن روز ﺑﮫ ھر طرف رﻓﺗﮫ ،ﮐﻣﺎل ﺧوﺷﯽ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺷﺎم ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﺎ
ﻧواب ﻣﯾزﺑﺎن ﺧوﯾش داﺷﺗﮫ و او را ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻌداد زﯾﺎد ھﻣوطﻧﺎﻧش در ﺟﺳﺗﺟوی ﺳﻧﮓ ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن
ﯾﺎﻓﺗم .ﻗرار ﻣﻌﻠوم رﺳﯾدن ﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑرای ﺧرﻣن ﮐوﺑﯽ او ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺑود .ﻣن ﺑزودی او را از ﻓرﯾب و ﺗزوﯾر رھﺎﻧﯾده و ﺑﮫ وﺳﺎﯾل و دﺳﺎﺗﯾری ﮐﮫ او ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده
ﺑود ،ﺧﻧدﯾدم .ﻣن ﺑراﯾش ﺗﺷرﯾﺢ دادم ﮐﮫ ﮐﯾﻣﯾﺎ ﺟﺎی ﺷﯾﻣﯽ و اﺳﺗروﻧوﻣﯽ ﺟﺎی اﺳﺗروﻟوﺟﯽ
را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛ اﻣﺎ ﻣن ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت دﻗﯾق اﯾن ﻋﻠوم را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دادم و ادﻋﺎ
ھﺎی ﻣن ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﺷﯾﻣﯽ دان ﻧﯾﺳﺗم ،ﮐﻣﺗرﯾن اﺛری ﻧداﺷت .ﻟذا ﺧود او ﺑﮫ دﮐﺗور
درﺧواﺳت داده و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﭘﻠﺳﺗر و ﻣرھم ﺟﯾوۀ ﺳﻔﯾد و ﮐﻧﯾن را ﺑدھد
ﮐﮫ اﺟرای آن اﻣر ﺳﺎدۀ ﻧﺑود .او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ھﻧر ھﺎی ﺗوزﯾﻊ و ﺗوﻟﯾد ادوﯾﮫ ﻣﺗﻣﺎﯾز
اﺳت؛ و ﻣﺎ را ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎھل ﯾﺎ ﻟﺟوج ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد .او دوا ھﺎی آﻣﺎده ﺷده را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻓت،
ﭼون ﭘس از ﺗرک ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎدۀ ﺑرای او ﻧداﺷت .ﻣﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم اﯾن اﺣﺳﺎس را ﻏﺎﻟب ﯾﺎﻓﺗﯾم؛
وای ﺑر ﺣﺎل دﮐﺗوراﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻧﺎطق دوای ﺑدھﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد .ﻣﺎ ﻧواب را در
ﺣﺎﻟت ﺧوش ﻣﺷرﺑﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﯾم ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺑﺎور داﺷﺗﯾم او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آھن را ﺑﮫ ﻧﻘره
ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد .ﻣﺎ از او ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﻌداد زﯾﺎد رﮔﮫ ھﺎی ﻓﻠزی در ﻣﻧطﻘﮫ را ﺷﻧﯾدﯾم .او در ﺑﯾن
ﮐﻧﺟﮑﺎوی ھﺎی دﯾﮕر ﺧوﯾش ﯾﮑﻣﻘدار اﺳﺑﯾﺳﺗوس )ﭘﺷم ﺷﯾﺷﮫ( را ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻧﺎم
ﺳﻧﮓ ﭘﻧﺑﮫ ﯾﺎد ﺷده و در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺟﻼل آﺑﺎد ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻣرد ﺧوب اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ او
ﺑﺎﯾد در ﺑدل آﻧﭼﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ،ﯾﮏ ﻣﻘدار داﻧش ﻣﺎ را ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورد.
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ﻓراﻣﺎﺳﯾوﻧﯽ
ﻣن ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﯾﮏ ﻓرﻗﮫ ﺑﻧﺎم ﻓراﻣﺎﺳﯾوﻧﯽ ﺑوده و ﯾﮑﻣﻘدار ﻣﮭﺎرﺗﯽ دارم ﮐﮫ او
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﺑدون ﻣﻌطﻠﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺑرادران )ھم ﻗطﺎران(
ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺧواھران )ﭘروﯾن( ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ آن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓرﺻت ﻣطﻠوب واﮔذار
ﮐردﯾم .او ﻗوﯾﺎ ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﻋطر ﺟﺎدوﺋﯽ را در ﺧﺎﻟص ﺗرﯾن رﻧﮓ آن ﺑدﺳت
آورده؛ اﯾن ﮐﺎر در ﻗدرت ﻣن ﺑوده و ﻣن داوطﻠﺑﺎﻧﮫ آن را اﺑﺗﮑﺎر ﮐرده ام .او از ﻣن وﻋده
ﮔرﻓت ﮐﮫ ﯾﮑﻣﻘدار ﺗﺧم -ﮔل ﮐﺷور ﻣﺎن را ﺑراﯾش ﺑﻔرﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد در ﮐﺎﺑل ﺑﺑﯾﻧد و ﻣن
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ آن را ﭘذﯾرﻓﺗم .ﻣن ﺻﻔﺣﺎﺗﯽ )ﺗﺻﺎوﯾر( از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺑل اﻟﻔﻧﺳﺗون را ﮐﻧده و در ﯾﮏ
ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑزرگ ﺑﮫ ﻧواب ﭘﯾﺷﮑش ﮐردم ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط در زﻣﯾﻧﮥ دﻗت ﻟﺑﺎس ،ﺑﻠﮑﮫ در ﯾﮑﺗﻌداد
اﺷﮑﺎل ﻧﯾز ﻣﺷﺎﺑﮭت آن را ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ زﯾﺎد ﮐﺷف ﮐردﻧد .ﺗﺻوﯾر و ﺷﮑل در ﺑﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﺳﻧﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت؛ اﻣﺎ در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﻣﺣﺳوب ﺷدﻧد .ﻣﺎ در ﺑﯾن دوﺳﺗﺎن
ﻧواب ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﯾم ﮐﮫ  114ﺳﺎل ﻋﻣر داﺷﺗﮫ و در ﺧدﻣت ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑوده اﺳت.
او ﺑﯾش از  80ﺳﺎل ﻋﻣر ﺧوﯾش را در ﮐﺎﺑل ﮔذراﻧده ،اﺳﺎس ﮔذاری و زوال ﺳﻠطﻧت دراﻧﯾﺎن
را دﯾده ﺑود .اﯾن ﻣرد ﻣﺣﺗرم از ﭘﻠﮫ ھﺎ ﺑﺎﻻ ﺷده و ﺑﮫ اﺗﺎق ھﺎی ﻣﺎ آﻣد.

ﻣﻧﺷﺎی ﯾﮭودی اﻓﻐﺎن ھﺎ
ﻣن از ﺗﻌداد زﯾﺎد اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﻣداوم در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود }ﻧواب ﺟﺑﺎرﺧﺎن ﺑرادر
ﺑزرگ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن در ﮐﺎﺑل در  1832م{ ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﯾﮑﻣﻘدار
ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎرۀ ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮥ ﻣﻧﺷﺎی ﯾﮭودﯾت اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧم .آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم
ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﺧوﯾش را ﺑراﯾم آوردﻧد ،اﻣﺎ از اﯾﻧﮑﮫ ﻣن وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﻧداﺷﺗم،
ﺧواھﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﻔﺎھﯽ ﮔردﯾدم .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺧود را "ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل" ﯾﺎ اوﻻدۀ اﺳراﺋﯾل ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ واژۀ "ﯾﮭودی" را دﺷﻧﺎم و ﻧﻧﮓ ﻣﯽ داﻧﻧد.
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ﮔزارش آﻧﮭﺎ
آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺑوﮐﯾدﻧﯾزر}ﺑﺧت اﻟﻧﺻر{ ﭘس از ﺳﻘوط ﻣﻌﺑد اورﺷﻠﯾم آﻧﮭﺎ را در ﺷﮭر
ﻏور ،ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﻣﯾﺎن ،ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد؛ و آﻧﮭﺎ ﺑﺧﺎطری اﻓﻐﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ رﺋﯾس
آﻧﮭﺎ اﻓﻐﺎﻧﮫ ﻧﺎم داﺷﺗﮫ ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺳر ﮐﺎﮐﺎی آﺻوف )وزﯾر ﺳﻠﯾﻣﺎن( و او ﭘﺳر ﺑرﮐﯾﺎ ﺑوده
اﺳت .ﻧﺳب ﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾن ﺷﺧص از ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮥ ﻣوازی دﯾﮕر ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﮔزارش
اﻗﺎرب ﮔﻣﻧﺎم او ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ در ﺷرق ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﻧﯾﺳت .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺣﯾث ﯾﮭود
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺎﻟد )ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود( آﻧﮭﺎ را در ﺳدۀ اول
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺧﺎطر ﮐﻣﮏ در ﺟﻧﮓ ھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻓران ،اﺣﺿﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .رھﺑر آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻗﯾس ﻧﺎم داﺷﺗﮫ،
ﺑﺧﺎطر ﺧدﻣﺎت ﺧوﯾش ﻋﻧوان ﻋﺑداﻟرﺷﯾد را ﮐﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺳر ﺗواﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧود را "ﺑّﺗﺎن" )ﯾﮏ واژۀ ﻋرﺑﯽ( ﯾﺎ دﯾرک ﯾﺎ دﮐل )ﺗﯾر ﯾﺎ ﺳﺗون(
ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺧود ﺑداﻧد ﮐﮫ رﻓﺎه اﯾﺷﺎن را اﺳﺗوار ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ و رﻋﯾت دوﻟت آﻧﮭﺎ را اداره ﮐﻧد .از آن
ﺑﺑﻌد اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﻌﺿﺎ ﺑﻧﺎم ﭘﺗﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ ﻧﺎم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در ھﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣن ﻗﺑﻼ
ھرﮔز ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن اﺻطﻼح را ﻧﺷﻧﯾده ﺑودم .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﭘس از ﮐﻣﭘﺎﯾن ﺑﺎ ﺧﺎﻟد ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮥ ﺑوﻣﯽ
ﺧوﯾش ﺑرﮔﺷﺗﮫ و ﺑواﺳطﮫ ﯾﮏ ﺷﺎه از ﻧﺳب ﮐﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐوروش ﺗﺎ ﺳدۀ ﯾﺎزدھم اداره ﻣﯽ ﺷوﻧد،
ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺳط ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی ﺗﺣت اﻧﻘﯾﺎد ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﯾﮏ ﻧژاد ﺷﺎھﺎن از ﻏور ﺑوﺟود
آﻣده ،ﺳﻠطﻧت ﻏرﻧوﯾﺎن را ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧﺗﮫ و ھﻧد را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .طوری ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم اﺳت،
اﯾن ﺳﻠطﻧت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ﻣوﺳس آن ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﺷرق و ﻏرب اﻧدوس ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود؛
ﯾﻌﻧﯽ دوﻟت ھﺎی ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺧﻼف ﺗﯾﻣور ﻟﻧﮓ دوام ﻧﻣوده و ھر دو ﺗﺎﺑﻊ ﯾوغ ﺟدﯾدی ﻣﯽ
ﺷوﻧد.

ﻧظرﯾﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾن ﮔزارش ھﺎ
ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دﻗﯾق ﮔزارﺷﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣن ھﯾﭻ دﻟﯾل ﻣﻘﻧﻌﯽ ﺑرای رد آﻧﮭﺎ ﻧدارم ،ﺑﺎ
وﺟودی ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﯾﮑﻣﻘدار اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑوده و ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑطور دﻗﯾق ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗطﺎﺑق ﻧدارد .ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﺎ و روﻣﯽ ھﺎ و ھﻣﭼﻧﺎن آﺛﺎر ﺑﻌدی
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ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋرب و ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾز ﻋﯾن اﺷﺗﺑﺎھﺎت )اﻧﺣراﻓﺎت( را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺷﺑﯾﮫ
ﯾﮭودان ﺑوده و ﺑرادر ﺟوان )ﻣطﺎﺑق ﻗواﻧﯾن ﻣوﺳﯽ( ﺑﯾوۀ ﺑرادر ﺑزرگ ﺧوﯾش را ﻋروﺳﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﻌﺻب ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻗوم ﯾﮭود دارﻧد و اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑدون دﻻﯾل ﻣوﺛق ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ادﻋﺎ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اوﻻدۀ آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد .از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺑﺎﯾل
اﺳراﺋﯾل ﺑطرف ﺷرق آﻣده اﺳت ،ﭼرا ﻣﺎ ﻗﺑول ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ اوﻻدۀ آﻧﮭﺎ ﺑوده و ﺑﮫ اﺳﻼم
ﮔروﯾده اﻧد؟ ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ از ﺻﻼﺣﯾت ﺑﻠﻧدی ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗم )ﮔزارش ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل
اﻟﻔﻧﺳﺗون دﯾده ﺷود(؛ اﻣﺎ ﺑﺎور دارم ﮐﮫ آن را ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ھﺎی ﻣدﻟل اﺳﺗوار ﺳﺎﺧﺗﮫ ام.

ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ رﺋﯾس
ﻣن ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت رﺋﯾس ﺷﺎم دﯾﮕری را ﺑﺎ وی ﮔذراﻧدم؛ داﮐﺗر ﮐﮫ ﺑﮭﺑود ﺷده ﺑود ،ﻣرا
ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐرد؛ آﻗﺎی وﻟف ﺑﮫ ﺳﻔر ﺧوﯾش ﺑﮫ ھﻧد اداﻣﮫ ﻣﯽ داد .دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﺛل
ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎ را ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳرور ﺳﺎﺧت؛ او ﻣﺎ را ﺗﺎ ﭘس از ﻧﯾﻣﮫ ھﺎی ﺷب ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﻔﺻﻠﯽ در ﺑﺎرۀ اوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻣﻠﮑت ﺧود و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣوﺟود درﺑﯾن او و ﺑرادراﻧش
اراﯾﮫ ﮐرد .او اﻣﯾدواری داﺷت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﻠطﻧت را اﻋﺎده ﻧﻣوده ،ﻧﻔرت ﻗﻠﺑﯽ ﺧوﯾش را
ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ اﺑراز داﺷﺗﮫ و ﻣﺷﺗﺎق ﺑود ﺑداﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس از اﯾن ﻋﻣل
او ﻣﺑﻧﯽ ﺑر رﯾﺷﮫ ﮐن ﺳﺎﺧﺗن رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ؛ اﻣﺎ ﻣن ﺟواب دادم ﮐﮫ
او دوﺳت ﻣﺎ ﺑوده اﺳت .او ﺑﻌدا ﺑرای ﻣن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ارﺗش ﺧود را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ،اﮔر ﻣن ﺑﺎ
او ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧم؛ ﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﭘس از آن ﻧﯾز ﺗﮑرار ﮐرد" ،دوازده ھزار اﺳپ و ﺑﯾﺳت
ﺗوپ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود" .وﻗﺗﯽ او درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را ﺑﭘذﯾرم،
از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ دوﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﻔرﺳﺗم ﺗﺎ ﺑﺣﯾث ﺳﭘﮫ ﺳﺎﻻر ﯾﺎ ﻓرﻣﺎﻧده ﮐل او
ﮐﺎر ﮐﻧد.

ﮐﺎﻓر ھﺎ ﯾﺎ ﻣردﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﻣﺎ ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭼﺳﭘﯽ در ﺑﺎرۀ ﮐﺎﻓر ھﺎ داﺷﺗﯾم ﮐﮫ در ﮐوه ھﺎی ﺷﻣﺎل ﭘﺷﺎور و ﮐﺎﺑل

74

زﻧدﮔﯽ ﮐرده و ﺗﺻور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اوﻻدۀ اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑﺎﺷﻧد .رﺋﯾس ﺑﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎط ،ﯾﮏ ﭘﺳر
ﺟوان ﮐﺎﻓر را ﺑراﯾم ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮥ ﺑردﮔﺎن او ﺑوده ،ﺣدود  10ﺳﺎل داﺷﺗﮫ و دو ﺳﺎل
ﻗﺑل دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﺳت .ﭼﮭره ،ﻣو ھﺎ و ﻗوارۀ او ﮐﺎﻣﻼ اروﭘﺎﺋﯽ ﺑوده و ﭼﺷم ھﺎﯾش رﻧﮓ
آﺑﯽ ﮔوﻧﮫ داﺷت .ﻣﺎ از او ﺧواﺳﺗﯾم واژه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﺑﺎن ﺧود را ﺗﮑرار ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ
از آﻧﮭﺎ ھﻧدی ﺑود .ﮐﺎﻓر ھﺎ در ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﮐﺎﻣﻼ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮔوﺷت ﺧرس و
ﺷﺎدی )ﻣﯾﻣون( را ﻣﯽ ﺧورﻧد .ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮥ آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎم "ﻧﯾﻣﭼﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن" ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ در روﺳﺗﺎ ھﺎی ﺑﯾن آﻧﮭﺎ و اﻓﻐﺎن ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐرده و ﺗﺟﺎرت ﮐوﭼﮑﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
دھﻧد ﮐﮫ در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ وﺟود دارد .ﭼﻘدر ﮐﻧﺟﮑﺎواﻧﮫ اﺳت ﯾﮏ ﻣردﻣﯽ را ﭘﯾدا ﮐرد ﮐﮫ ﺑطور
ﮐﺎﻣل از ﺳﺎﯾر ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻓرق داﺷﺗﮫ و ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻣوﺿوﻋﺎت آﻧﮭﺎ در ﭘردۀ اﺑﮭﺎم اﺳت.
ﻣن ﺑﻌدا ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ را ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﮐﺎﻓر ھﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوده و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑوﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده ،ھﯾﭻ راﺑطﮥ ﺑﺎ اوﻻدۀ اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ ﻣﺷﮭور ﻧدارﻧد،
طوری ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮑﺗﻌداد ﻣوﻟﻔﯾن ذﮐر ﺷده اﺳت.

آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﻔر
ﻣﺎ ﺣدود ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ در ﮐﺎﺑل ﺗوﻗف ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﺷد ﭼﻧد روز ﺑوده ﺑﺎﺷد .ﺣﺎﻻ ﺿرور
ﺑود ﺑرای ﺳﻔر ﺧوﯾش آﻣﺎده ﺷوﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﺎدۀ ﻣﻌﻠوم ﻧﻣﯽ ﺷد .ھﯾﭻ ﮐﺎرواﻧﯽ آﻣﺎده ﻧﺑود؛
ﺣﺗﯽ ﺷﮏ وﺟود داﺷت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺟﺎده ھﺎ ﻗﺎﺑل ﻋﺑور اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﭼون در ﺟرﯾﺎن ﻣﺎه ﺑرف
ﺑﺎرﯾده ﺑود .ﺑراﯾم ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﺑﺎرت از اﺳﺗﺧدام ﯾﮏ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ
رھﻧﻣﺎی ﮐﺎروان ﺑزرگ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺎر ﺧدﻣﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد؛ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑدون ﻣﻌطﻠﯽ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﮐﺎروان ،ﺑﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺣرﮐت ﮐرده و اﻣﯾدوار ﺑودم ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﮐﺎﻣل ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .ﻧواب
ﻧﮫ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﮐرد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻔر ﻣﺎ .او ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻣﺎ را ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﮕﮫ دارد.
ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﺎ ﺷﺧﺻﯽ را ﺑﻧﺎم ﺣﯾﺎت ﭘﯾدا ﮐردﯾم ،ﯾﮏ ﺷﺧص ﺗﻧوﻣﻧد ،اﻣﺎ ﭘﯾر و ﺳﺎﻟم ﮐﮫ ﻋﻣر
ﺧود را در ﻋﺑور از ھﻧدوﮐش ﺳﭘری ﮐرده ﺑود.
وﻗﺗﯽ ﻧواب از ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺎ ﺑرای ﺳﻔر ﺑﺎ ﺧﺑر ﮔردﯾد ،از ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب ﺧود )اﻣﯾن اﻟﻣﻠﮏ
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ﯾﮏ اﺷراف ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﻣرﺣوم ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎﻻت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑﯾن ﺑﺧﺎرا و روﺳﯾﮫ را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد(
ﺧواھش ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﺷﺧﺎص ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺧود را ﺑرای ﻣﺎ ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎزد .ﻟذا ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑرادر ﻧﺎظر او ﺑﻧﺎم دوﻟت و ﯾﮏ اﻓﻐﺎن ﻣﺣﺗرم ﮐﮫ او ھم ﻧﺎظر ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷد،
ﻣﺎ را ھﻣراھﯽ ﮐﻧﻧد .او در ﺑﺧﺎرا ﺗﺟﺎرت داﺷﺗﮫ و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﻧﯾز رﻓت و آﻣد ﻧﻣوده
اﺳت :ﺣرﮐت ﻣﺎ ﺑﺎﻋث ﺗﺷدﯾد ﺳﻔر او ﮔردﯾد .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧوب ﻣﻌﻠوم ﺷده و ﻣﺎ ﺑواﺳطﮥ
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻧواب ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺑﺧﺎرا ﺗﺎﻣﯾن ﺷدﯾم .ﻣﮭم ﺗرﯾن آدم ﺑﺎ ﻧﻔوذ اﯾﻧﮭﺎ
ﺑدراﻟدﯾن ﺑود .ﮐﺎرﻣﻧد او در ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را ﺑراﯾم آورد ،ﻣﺻﻣم ﺑود ﺑﺧﺎطر اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن
ﮐﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ھﻣراه ﮔردد .او ﯾﮏ ﻣﻼ ﺑوده و ﻧﺎﻣش ﺧدا داد ﺑود .او ﺗوﻗف ﮐرده و ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺷﺎم ﺧورد؛ اﻣﺎ اﻋﻼم داﺷت ،ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻣﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻣﻠت ﭼﻘدراﺳت،
ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮥ درﺳﺗﯽ در ﺑﺎرۀ زﻧدﮔﯽ ﺧوب ﻧدارﯾم .او ﻏذا ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺎ را ﺧوش
ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ آب ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد و ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﯾوﺑﯾن اﺳت .ﺧداداد ﯾﮏ آدم
ﺑﺳﯾﺎر ذﮐﯽ ﺑوده ،در ھﻧد و ﺗﺎﺗﺎر ﺳﻔر ﮐرده و ﺑﺎ اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و رواﯾﺎت آﺳﯾﺎﺋﯽ آﺷﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣل
داﺷت .او ھﻣﭼﻧﺎن اﻗﻠﯾدس را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ھﻣوطﻧﺎﻧش او را ﺑﺧﺎطر ﺣﯾرﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺳر ﻣردم اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﻧﺎم "ﻋﻘل دزد" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد .او رﯾﺎﺿﯽ را دوﺳت ﻧداﺷت و ﻣﯽ
ﺧواﺳت اﻧﮕﯾزۀ ﻣﺎ را ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ آن ﺑداﻧد :او ﻧﺷﻧﯾده ﺑود ﮐﮫ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﻋث ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﻧطق
و اﺳﺗدﻻل ﻋﻠم و داﻧش ﻣﯽ ﺷود؛ او ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻗﻠﯾدس را ﺧواﻧده اﻧد،
ﻋﻣﯾق ﺗر ﻣﯽ داﻧﻧد .رﺋﯾس ﻧﯾز ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾش را ﻣﮭﯾﺎ ﮐرد؛ اﻣﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ارﺗﺑﺎط در ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎ
و ازﺑﯾﮏ ھﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ در اﯾن راﺑطﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده و ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای
ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﻧﯾز ﮔم و ﯾﺎ دزدﯾده ﺷده ﺑود .ﯾﮑﯽ از درﺑﺎرﯾﺎن دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﮐم ﺑﺎﻣﯾﺎن
ﺑود )ﺑﻧﺎم ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺎوﮐر( ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧوﺷت ﮐﮫ ﮐﺎرآﻣد واﻗﻌﯽ داﺷت ،طوری ﮐﮫ ﺑﻌدا
ﻣﻌﻠوم ﺷد .اﯾن ﻣرد ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ در ﺧدﻣت رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ﺑود ،رواﺑط ﺑﺳﯾﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺑرادر
ﭘﺷﺎورش داﺷت ﮐﮫ ﺗوﺳط او ﺑراﯾش ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺑودﯾم .ﻣن راﺑطﮫ ﺧود ﺑﺎ او را ﻣﺧﻔﯽ ﻧﮕﮫ
داﺷﺗﮫ ﺑودم ،او ﺧدﻣﺎت  50ﺳواره را ﭘﯾﺷﮑش ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ رد ﮔردﯾد.
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ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺷﮑﺎرﭘوری
ﻣن ﻗﺑل از ﻋزﯾﻣت از ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﯾﮑﺗﻌداد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ھﻧدو ﯾﺎ ﺷﮑﺎرﭘوری آﺷﻧﺎ ﺷدم .ﺗﻣﺎم ﺗﺟﺎرت
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی در دﺳت اﯾن ﻣردم ﺑوده و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی در اﺳﺗراﺧﺎن و ﻣﺷﮭد ﺗﺎ ﮐﻠﮑﺗﮫ
دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧژاد زﺣﻣت ﮐش ﺑوده و در ھﯾﭻ ﻣﺳﺋﻠﮥ دﯾﮕری ﺑﺟز از ﮐﺎر ﺧودﺷﺎن و ﺣﻔظ
اﻣﻧﯾت از طرف ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ وام دادن ﭘول دﺧﺎﻟت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ دارای ﻗﯾﺎﻓﮫ ﺧﺎص و ﺑﯾﻧﯽ
ھﺎی ﺑﻠﻧد ﺑوده و ﻟﺑﺎس ﺑﺳﯾﺎر ﭼرﮐﯾن ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد .ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻣﺣدود ﺷﺎن اﺟﺎزه دارﻧد ﮐﮫ
دﺳﺗﺎر ﺑر ﺳر ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ھرﮔز ﺧﺎﻧوادۀ ﺧوﯾش را از ﮐﺷور ﺧود ﻧﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ ﺳﻧد ﻋﻠﯾﺎ
ﺑوده و ﺑطور ﺛﺎﺑت از طرﯾق آن رﻓت و آﻣد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ روﺣﯾﮥ ﻣﻠﯽ را در ﺑﯾن ﺷﺎن
ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد .در ﮐﺎﺑل ،ھﺷت ﺗﻌﻣﯾر ﺑزرگ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣرﺑوط اﯾن ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺟدا
از ﺳﺎﯾر ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ھﻧدو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ ﺣدود  300ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣن ﯾﮑﯽ از اﯾن
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺷﮑﺎرﭘوری را در ﺟزﯾرۀ ﻗﯾﺷم در ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس دﯾدم؛ ھﻧدو ھﺎ در آن ﮐﺷور ﺗﺣﻣل
ﮔردﯾده و ﻣن ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺷدم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎم ﭘﺎرس و ﺣﺗﯽ ﺗرﮐﯾﮫ ﮔﺳﺗرش دارﻧد.

ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﭘوﻟﯽ
ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾت ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی وﺳﯾﻊ و ﭘﺧش ﺷده در ﺣﺻص ﻣﺧﺗﻠف آﺳﯾﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﯽ
ﭘﯾﻣودﯾم ،ﻓﮑر ﮐردﯾم ﭼﻧدان وظﯾﻔﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﭘوﻟﯽ ﺧود را ﻧﯾز ﻋﯾﺎر ﮐﻧﯾم،
ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑرای ﮔرﻓﺗن و ذﺧﯾرۀ اﻣوال ﺿروری ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻣﯽ دور از ھﻧد.
ﻣﺻﺎرف ﻣﺎ ﮐم ﺑوده ،ﺳﮑﮫ ھﺎی طﻼی ﻣﺎ ﺑطور ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ در ﮐﻣرﺑﻧد ھﺎ و دﺳﺗﺎر ھﺎی ﻣﺎ
ﺑﺳﺗﮫ ﺑوده و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﻠﯾﭘر ھﺎی ﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﮔردﯾد .ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻣﺎ آن را
در دروازۀ ھر ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﯾم ،ﺑﺎز ھم ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﭼﻧﯾن ذﺧﯾرۀ را ﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣﯽ ﮐردم .ﻣن
ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ اﻋﺗﺑﺎری ﺑرای ﻣﺟﻣوﻋﮥ  5ھزار روﭘﯾﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺎدﯾﮫ از ﺧزاﻧﮫ داری ﻋﻣوﻣﯽ ﻟودﯾﺎﻧﮫ
ﯾﺎ دھﻠﯽ ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗم؛ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮐﺎﺑل در ﭘذﯾرش آن درﻧﮕﯽ ﻧداﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧوﯾش
را ﺑرای اﺧذ آن در ﻣﺣل ﺑﺎ طﻼ ﯾﺎ دادن ﺧط ﺑﮫ روﺳﯾﮫ در ﺳﻧت ﻣﺎﮐﺎﯾر )ﻧﯾژﻧﯽ ﻧووﮔوراد(،
اﺳﺗراﺧﺎن ﯾﺎ ﺑﺧﺎرا ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ ﻣن ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺳوال ﻧداﺷﺗم :ﻣﺎ ﻓرﻣﺎﯾش را ﺑرای
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ﺷﮭر آﺧری ﮔرﻓﺗﯾم .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن از ﺷدﯾد ﺗرﯾن راز داری ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد؛ اﺿطراب آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻋﻠت ظﺎھر ﻓﻘﯾر ﻣﺎ ﻏﻠﺑﮫ ﻧﻣﯽ ﮐرد؛ ﭼون ﻣﺎﻟﮑﯾت اﯾن ﻗدر طﻼ ﺑﺎ ﭘوﺷﯾدن ﭼﻧﺎن ﻟﺑﺎس ھﺎی
درﺷت و ژﻧده ای ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺗن داﺷﺗﯾم ،ﺗطﺎﺑق ﻧﻣﯽ ﮐرد.

اﺛﺑﺎت ﺑزرگ ﻣدﻧﯾت ﺑﺎ ﺗﺟﺎرت
ﭼﮫ ﺛﺑوت ﻟذت ﺑﺧﺷﯽ از ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﺗﯽ ﻧﺻﯾب آدم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﺗﯽ
آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺛل ﮔداﯾﺎن ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑدون درﻧﮓ در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﺳﯾﺎر
دور ﺑﮫ ﻧﻘد ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﻻﺗر از ھﻣﮫ ،ﭼﻘدر ﺣﯾرت آور اﺳت ،درﯾﺎﻓت ﺷود ﮐﮫ ﮔﺳﺗرش
ﺗﺟﺎرت ﺑدون ﻣزاﺣﻣت و وﻗﻔﮫ در ﭼﻧﺎن ﻣﻧﺎطق وﺳﯾﻊ و دور اﻓﺗﺎده ای ﺟرﯾﺎن دارد ﮐﮫ دارای
زﺑﺎن ،ﻣذھب ،ﻋﻧﻌﻧﮫ و ﻗواﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف از ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

78

ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم  -ﺳﻔر از ﻓراز ھﻧدوﮐش )ﯾﺎ ﮐوھﮭﺎی ﺑرﻓﯽ(
ﺗرک ﮐﺎﺑل
اﮔر ﻣﺎ ﭘﺷﺎور را ﺑﺎ ﺗﻣﻧﯾﺎت ﻧﯾﮏ رﺋﯾس آن ﺗرک ﮐردﯾم ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﻧواب ﺑرادرش
ھﻣراه ھﺳﺗﯾم .ﺑﺗﺎرﯾﺦ  18ﻣﯽ ﮐﮫ روز ﺟﻣﻌﮫ ﺑود ،ﻣﺎ ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﻣﺎز ظﮭر ﺗرک
ﮐردﯾم .ﻣطﺎﺑق رﺳم ﻣﻌﻣول ﮔردﺷﮕران ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻌﺗﻘدات ﻣردم اھﺎﻧت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آن را ﺳﺎﻋت
ﻓرﺧﻧده ﻣﯽ داﻧﻧد .ﻣﺎ ﻓﮑر ﮐردﯾم ﮐﮫ در دروازۀ ﺧﺎﻧﮫ ﻧواب ﻣﮭرﺑﺎن از ھم ﺟدا ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ
ﺑرای ﻣﺎ دﻋﺎی ﺧود را اﻋطﺎ ﮐرد؛ اﻣﺎ ﻗﺑل از ﺗرک ﺷﮭر ﺑﺎز ھم ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺷده و ﺣدود 2
ﯾﺎ  3ﻣﯾل ﻣﺎ را ھﻣراھﯽ ﮐرد .ﻣن ﻓﮑر ﻧﮑﻧم ھرﮔز ﯾﮏ آﺳﯾﺎﺋﯽ را ﺑﺎ اﯾن ﻗدر ﺣﺳرت در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣرد ﺑﺎ ارزش ،ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷم .ﻗرار ﻣﻌﻠوم او ﺑرای ھرﮐس دﯾﮕر ﺑﯾﺷﺗر از
ﺧودش زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﺳت .او ﻣﺎ را در ﺟرﯾﺎن ﺗوﻗف ﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣﯾت زﯾﺎدی ﭘذﯾراﺋﯽ ﮐرده
و ھﻣﮫ روزه از ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ھر راه دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻣﺳﯾر ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧﯾم ،ﭼون ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی زﯾﺎدی را ﺑرای ﻣﺎ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد .او ﻣﺎ را ﺑﺎ اﺣﺳﺎس زﯾﺎدی
ﺗرک ﮔﻔت؛ ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑود ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑدرود ﮔﻔﺗن ،اﺷﮏ ﺧوﯾش را ﮐﻧﺗرول ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ وﺟودی
ﮐﮫ ﺑرادر او )رﺋﯾس( ،ﻣﺎ را ﺑﮫ اﻧدازۀ او و رﺋﯾس ﭘﺷﺎور ﻧوازش ﻧﮑرد ،ﺑﺎز ھم ﻧزاﮐت و
ﺗوﺟﮫ ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻋﻣﯾق ﺧود را ﻗﺑل از ﺗرک ﮐﺎﺑل ﺑﮫ او اﺑراز
داﺷﺗﯾم.

ﺗرﺗﯾﺑﺎت و ﻧﻔوذ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ
ﻣﺎ ﺷب ھﻧﮕﺎم در ﯾﮏ روﺳﺗﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑﻧﺎم ﻗﻠﻌﮥ ﻗﺎﺿﯽ ﺗوﻗف ﮐرده و در اوﻟﯾن ﺣرﮐت
ﺧود ،ﻧﻔوذ و اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺧوﯾش را ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾم .او ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ را ﺑرای ﻣﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ
ﮐرد ،ﺑﺎ آوردن ﯾﮏ ﻣﻼ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن را ﺗرک ﮔوﯾﻧد؛ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺳﯾﺎر راﺣت ﯾﺎﻓﺗﯾم ،ﭼون
ﺑطور ﻧﺎﻓذ ﺳرد ﺑود .دوﺳت ﻣﺎ )ﺣﯾﺎت( ﯾﮏ ﻣرد ﺷوخ -طﺑﻊ ﺑوده و ﻣﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﮥ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ او
داﺷﺗﯾم ﮐﮫ او را ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ اش اﻣﺗﯾﺎز داد .ﻣﺎ ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮥ اﻣوال در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و از او ﺧواھش ﮐردﯾم ،طوری ﻣﺎرش ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب او اﺳت .ﻣن ﺑراﯾش
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ﯾﮑﺗﻌداد ﮐﺗﺎب ھﺎ و وﺳﺎﯾل ﺧود را دادم ،ﯾﮏ ﻗﺳﻣت آن اﻣوال ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﯾﮭودی ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺎﺑل را ﺗرک ﮐرده ﺑودﻧد .اﺣﺗﯾﺎط ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑود ﺗﺎ در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺳﻔر ﺑﺳﯾﺎر
آرام ﭘﯾﺷروی ﮐﻧﯾم؛ ﺑرای ﻣﺎ ﻟﻘب "ﻣﯾرزا" داده ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﻌﻣول در اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑوده
و ﺑﻌد از آن ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷد .داﮐﺗر ﻟﻘب ﺧوﯾش را ُﭼرﺗﯽ ﮔذاﺷت :اﻣﺎ ﺑزودی ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ
ﻣﺎ ﺑدون رھﻧﻣﺎی ﺧود ﺑﯾﭼﺎره و ﻧﺎﺗوان ھﺳﺗﯾم؛ ﭼون ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ دارای
ﺻﻼﺣﯾت اﻧدﮐﯽ ﺑود ،اﻓﺳﺎر اﺳپ ﻣرا ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗﮫ و ﺧواﺳﺗﺎر ﺑررﺳﯽ ﻣﺣﺗوای ﺑﺎر زﯾن
ﻣن ﮔردﯾد .ﻣن ﺑﺎﻋﺟﻠﮫ ﺧواﺳﺗم ﻓﻘر ﺧوﯾش را ﻧﺷﺎن دھم ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺣرف ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ
ﻣﺎﻧﻊ ﺑررﺳﯽ او ﮔردﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻣﺎ را ﺑﺣﯾث اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﮐﮫ واﻗﻌﺎ
آزادی ﮐﺎﻣل در اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ھﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ داد.

ﻗﺎﭼﺎق ﻗرآن
در ﺑﯾن اﺷﯾﺎی ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﮐﮫ اﻓﺳران ﮔﻣرک ﺧواھﺎن ﺟﺳﺗﺟوی آن ﺑودﻧد ،ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻗرآن ھﺎ
ﺑود؛ ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﺗﺎﺟران ﺗﻌداد زﯾﺎد اﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ را ﺑﮫ آن طرف ھﻧدوﮐش ﻗﺎﭼﺎق ﮐرده و
"ﻣوﻣﻧﯾن" اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗﻠت آﻧﮭﺎ ﻣواﺟﮫ ﺷده اﻧد .ﺗوﻗف اﯾن ﺗﺟﺎرت ﯾﮏ ﻋﻣل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻌﻣول
از طرف رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ﺑوده اﺳت؛ زﯾرا اﯾن ھﺎ آﺛﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑوده ،ﺑﺎ ﮐﺎر و زﺣﻣﺎت
زﯾﺎد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺟﻠرﯾز
ﻣﺎ ﺟﺎدۀ را ﮐﮫ ﺑطرف ﭼپ ﻣﺎ و ﺑﮫ ﺻوب ﮐﻧدھﺎر ﻣﯽ رﻓت ،ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ و وادی درﯾﺎی ﮐﺎﺑل
را ﺑطرف ﻣﻧﺑﻊ آن در ﺳرﭼﺷﻣﮫ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﯾم .اوﻟﯾن ﻣﺣل ﺗوﻗف ﻣﺎ ﺟﻠرﯾز ﺑود ﮐﮫ از دو
واژۀ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ آب ﺟﺎری ﻣﺷﺗق ﺷده اﺳت؛ در ﺟوار روﺳﺗﺎ دو ﺟوﯾﺑﺎر ﺷﻔﺎف وﺟود
داﺷت ﮐﮫ ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ ﺑواﺳطﮫ درﺧت ھﺎ ﺳﺎﯾﮫ ﺷده ﺑود .ھﻣﯾن ﺟوﯾﺑﺎر ھﺎ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣل دﻟرﺑﺎ ﺗﺑدﯾل ﮐرده ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺳﻧﮓ ھﺎی آن ﺗﺎرﯾﮏ و دﻟﮕﯾر اﺳت .ﭘﮭﻧﺎی
وادی ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻣﯾل ﻧﺑوده و ﺷدﯾدا ﻣزروﻋﯽ ﺑود؛ آب در ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺳﻣت ھﺎ ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع
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ﯾﮑﺻد ﻓت در ﮐوه ھﺎ ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود .در زﻣﯾن ھﺎی ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ ﻣزرﻋﮫ ھﺎی ﺑرﻧﺞ ﺑﺎ ﻗﺷﻧﮕﯽ
ﺑﯽ ﻧظﯾری ﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻻی دﯾﮕری ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﻗﻠﮫ ھﺎی ﮐوه ھﺎی ھر دو ﺟﺎﻧب ﺑﺎ ﺑرف
ﭘوﺷﯾده ﺑود .ﺗرﻣﺎﻣﯾﺗر درﺟﮫ ﺣرارت  60را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد.

ﻣﺧزن ﻣﺎھﯽ
ﻣﺎ در ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻧﺑﻊ آب اﺳت ،دو ﺣوض طﺑﯾﻌﯽ ﻣﻧﺑﻊ درﯾﺎی ﮐﺎﺑل را
دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ آب ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ ﭘر ﮔردﯾده و ﺑﮫ ﻣﺧزن ھﺎی ﻣﺎھﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت
زﯾﺎد ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺣل زﯾﺎرت ﻣﻘدس ﻋﻠﯽ ﺑوده و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آن را دﯾده
اﺳت - ،ﯾﮏ "دروغ ﻣذھﺑﯽ" ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﻣدرﮐﯽ ﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣﯽ ﺷود ،زﯾرا داﻣﺎد ﻣﺣﻣد ھرﮔز
ﮐﺎﺑل را ﻧدﯾده ،ﺑﺎ آﻧﮭم آﺛﺎر او در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ اﯾن ﺟﺎ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد و ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز اﺳت .ﻣﺎ
ﺑرای ﻣﺎھﯾﺎن ﻧﺎن دادﯾم ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ از دﺳت ھﺎی ﻣﺎ ﺗوﺳط ھزاران ﻣﺎھﯽ ﮐﻧده و ﻧﺎﭘدﯾد
ﺷد :اﯾن ھﺎ ﺗوﺳط ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻣورد اذﯾت ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﭼون ﻣردم ﺑﺎور دارﻧد ﮐﮫ اذﯾت
آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﻧﻔرﯾن و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود.

ﻏزﻧﯽ
ﻣﺎ ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ وادی درﯾﺎ ،ﻏزﻧﯽ ﻣﺷﮭور را ﺑطرف ﺟﻧوب ﺧود ﮔذاﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺣدود 60
ﻣﯾل از ﮐﺎﺑل ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .اﯾن ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺣﺎﻻ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎﺑل و ﯾﮏ ﻣﺣل دارای اھﻣﯾت
ﻧﺎﭼﯾز اﺳت :اﯾن ﺷﮭر ﺣﺎﻣل ﻣﻘﺑرۀ ﻣﺣﻣود ﺑزرگ و ﻣوﺳس آن اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﺎدﮔﺎر ھﺎی
ﻗﺎﺑل اﻓﺗﺧﺎر دﯾﮕری در ﯾﮏ ﺑﻧد ﻣﺟﻠل وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺻرف زﯾﺎدی اﻋﻣﺎر ﺷده و ﺣﺎﻻ
ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ھﻔت ﻋدد آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﻗﺎﺑل ﯾﺎد آوری اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﮐم ﭘﻧﺟﺎب در ﯾﮏ
ﻣذاﮐرۀ اﺧﯾر ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﺧﻠوع ﮐﺎﺑل )ﺷﺎه ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ( ،ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط اﻋﺎدۀ او ﺑر ﺗﺧت
اﺳﻼﻓش را ﺑرﮔرداﻧدن دروازه ھﺎی ﭼوب -ﺻﻧدل در ﻣﻘﺑرۀ اﻣﭘراﺗور ﻣﺣﻣود ﮔﻔﺗﮫ ﺑود- ،
ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن دروازه ھﺎی ﮐﮫ او ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺷﮑﺳﺗن ﺑت و رﯾﺧﺗن ﺳﻧﮓ ھﺎی ﻗﯾﻣت ﺑﮭﺎ از
ﺑدﻧش ،از ﺳوﻣﻧﺎت ھﻧد ﺑﺎ ﺧود آورده ﺑود .ﺑﯾش از  800ﺳﺎل از آن دزدی و ﻏﺎرت ﻣﯽ
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ﮔذرد ،اﻣﺎ ھﻧدو ھﺎ ھﻧوز ھم آن راﺑﺧﺎطر دارﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن دروازه ھﺎ ﺑرای اﯾن ﻣدت
طوﻻﻧﯽ زﯾﻧت ﺑﺧش ﻣﻘﺑرۀ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺑوده اﺳت .ﺑﺎﺑر اظﮭﺎر ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭼﻧﺎن ﯾﮏ
ﺷﺎه ﺑزرﮔﯽ ﭼطور ﻏزﻧﯽ را ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧوﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود؛ ﺑوﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﺳرﻣﺎ ﺑﺎﻋث
ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آن ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه در ﺳﺎل و ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﺳرﻣﺎ ﺑﺎﻋث وﯾراﻧﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﺳرزﻣﯾن ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔردد.

ﮐوﺗل اوﻧﯽ
ﻣﺎ وادی را ﺑﺎﻻ رﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﺎرﯾﮏ ﺗر ﺷده ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ھﻣوار در ﺑﺎﻻی
ﮐوه ھﺎ ﺑﻧﺎم ﮐوﺗل اوﻧﯽ رﺳﯾدﯾم ،ﺳرﺑﺎﻻﺋﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺳﮫ ﻗﻠﻌﮥ ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎ ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗﻠﮥ اول ﺑﮫ ﺑرﻓﮭﺎی ﺑرﺧوردﯾم ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﭘس از ﭼﻧدﯾن
زﻣﺳﺗﺎن آن را ﻣﯽ دﯾدم؛ اﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ھﻣراھﯽ ﻧداﺷﺗم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم ﺟﺳت وﺧﯾز ھﺎی دورۀ
ﺟواﻧﯽ ﺧود را ﺗﺟدﯾد ﮐﻧم .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻋﺑور از ﮐوﺗل ﺑرف ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد ﮐﮫ ﺣدود  11ھزار ﻓت
ارﺗﻔﺎع آن اﺳت؛ ﺳراﻧﺟﺎم ﺧود را ﺑﺎ ﺧوﺷﯽ در ﯾﮏ روﺳﺗﺎی ﮐوﭼﮑﯽ ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺧﺎﻟﯽ از
وزش ﺑﺎد ﺳردی ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم روز ﻣﯽ وزﯾد .ﻣﺎ ھم اﮐﻧون ﭘﯾﺷرﻓت زﯾﺎدی در ﺳﻔر ﮐوھﯽ
ﺧوﯾش داﺷﺗﯾم :ﺣﺎﻻ درﯾﺎ ھﺎ در ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐردﻧد؛ ﭘﯾﺷروی ﻣﺎ ﺑﮫ داﺧل ﻣﻣﻠﮑت
ﺳرد ھزاره ھﺎ ﺑود ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ دھﻘﺎن ھﺎ ﻓﻘط ﻣﺻروف ﺷﺧم زدن و ﮐﺎﺷﺗن ﺑودﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
درو را در ﭘﺷﺎور و داﻧﮫ را در ﮐﺎﺑل دﯾده ﺑودﯾم.

اﺛرات ﺳردی
ﻣﺎ ﺳﻔر ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧوﯾش را از طرﯾق ﻗﺎﻋدۀ ﮐوھﮭﺎی ﻣرﺗﻔﻊ و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرف ﮐوه ﺑﺎﺑﺎ اداﻣﮫ
دادﯾم ،ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮥ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و دارای ﺳﮫ ﻗﻠﮫ ﮐﮫ ارﺗﻔﺎع آن ﺣدود  18ھزار ﻓت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.در
ﺷﺎم  21ﻣﯽ ﺑﮫ زﯾر ﮐوﺗل ﺣﺎﺟﯾﮕﮏ رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎن و ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺑﺎزﺗﺎب ﺑرف ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﮐور ﺷده ﺑودﯾم .ﻣﺎ ﺣدود  10ﻣﯾل را در ﺑﺳﺗر ﯾﮏ درﯾﺎﭼﮫ ﺣرﮐت
ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ زاﻧو ﻋﻣق داﺷﺗﮫ ،ﺗوﺳط آب ذوب ﺷده از ﺑرف ﺗﺷﮑﯾل ﺷده و ﺑﯾش از  20ﺑﺎر
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آن را ﻗطﻊ ﮐردﯾم .ﺑﻌدا داﺧل ﻣﻧطﻘﮥ ﺑرف ﺷدﯾم ﮐﮫ ھﻧوز در ﺑﺎﻻی زﻣﯾن ﻗرار داﺷت :ھﻧﮕﺎم
ﭼﺎﺷت اﯾن ﺑرف آﻧﻘدر ﻧرم ﺷده ﺑود ﮐﮫ اﺳپ ھﺎی ﻣﺎ در آن ﮔور رﻓﺗﮫ ،ﺑﺎر ھﺎ و ﺳواری
ھﺎی ﺧود را اﻧداﺧﺗﮫ و در ﭼﻧدﯾن ﻣﺣل ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺑزرﮔﯽ ﻋﺑور ﮐردﯾم .آن ﻗﺳﻣت زﻣﯾن
ﮐﮫ ﺑرف ﻧداﺷت ﺑﺎ آب ذوﺑﯽ ﻣﺷﺑوع و ﺑﮫ ﻣرداب ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود؛ طوری ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑودﯾم
از طرﯾق ِﮔل و ﺑرف راه ﺑروﯾم .ﮔرﻣﯽ زﯾﺎد ﺑود ،ﻣن از ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردم از اﺳﺗﻔﺎدۀ
ﭼﺷﻣﺎﻧم ﻣﺣروم و ﭘوﺳت ﺑﯾﻧﯽ ام ﮐﻧده ﺷده اﺳت ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮥ ﮐوﭼﮑﯽ در زﯾر ﮐوﺗل
رﺳﯾده و ﺷب را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧوادۀ ھزاره ﮔذراﻧدﯾم.

ﺧﺎﻧوادۀ ھزاره
ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻓرﺻت دﯾدن ھزاره ھﺎ در ﺣﺎﻟت ﺑوﻣﯽ آﻧﮭﺎ در ﺑﯾن ﮐوھﮭﺎ را ﭘﯾدا ﮐردﯾم؛ ﺗوﺳط
ﯾﮏ زن ﭘﯾر در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﻓﻼﮐت ﺑﺎر و دارای ﺳﻘف ھﻣوار ﭘذﯾراﺋﯽ ﺷدﯾم ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺎ ﭘﺎﺋﯾن ﺗر
از زﻣﯾن ﺑوده و دو ﯾﺎ ﺳﮫ روزﻧﮫ در ﺑﺎم داﺷت .او ﻣراﻗﺑت ﻧواﺳﮥ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت و
ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑزرگ ﻣﻧﺷﺎﻧﮫ "آﻏﺎ" ﺧوش آﻣدﯾد ﮔﻔت .ﻣن او را "ﻣﺎدر" ﺧطﺎب ﮐردم و اﯾن
ﺧﺎﻧم ﭘﯾر در ﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﮥ ﺧود و ﻣﺳﺎﯾل ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺻﺣﺑت ﮐرد .ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﯾث ﭘﺎرﺳﯾﺎن در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھزاره ھﺎ دارای ﻋﯾن ﻣذھب ﺑﺎ آن ﻣﻠت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن
ﻋزﯾز ﺧواﻧده ﺷدﯾم .ﻟﺑﺎس ژﻧدۀ ﻣﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﮐﺷف ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷت .ﺧﺎﻧم
ﭘﯾر اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ ﺑرف ﺑرای آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﺑرای ﻣدت  6ﻣﺎه از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود
ﺑﯾرون روﻧد )در اﯾن ﻣدت ھرﮔز ﺑﺎران ﻧﻣﯽ ﺑﺎرد(؛ آﻧﮭﺎ ﺟو را در ﺟون ﮐﺷت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
در ﺳﭘﺗﻣﺑر ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻣردم ھﯾﭻ ﭘوﻟﯽ ﻧدارﻧد و ﺗﻘرﯾﺑﺎ از داﻧش ارزش آن ﻏﺎﻓل اﻧد.
ﻣﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز را از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ داد و ﺳﺗد ﮐﺎﻻ ﺑدﺳت آوردﯾم و ﻣوردی وﺟود ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن
طﻼ را ﻧﺷﺎن دھم ،ﭼون ﺑزودی ﻣردان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را در ھر ﻣﻣﻠﮑت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ
ﮔردﺷﮕر در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﯾﺎز ھﺎی اوﻟﯾﮥ زﻧدﮔﯽ را ﺑﺎ دادن ﭼﻧد ﯾﺎرد اﻟﺑﺳﮥ درﺷت،
ﮐﻣﯽ ﺗﻧﺑﺎﮐو ،ﻣرچ ﯾﺎ ﺷﮑر ﺑدﺳت آورد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از ارزش ﺷﺎن ﺗﻘدﯾر
ﻣﯽ ﺷود .ھزاره ھﺎ ﯾﮏ ﻣردم ﺳﺎده دل ﺑوده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی دارﻧد.
آﻧﮭﺎ از ﻧﮕﺎه ﭼﮭره ﺑﺎ داﺷﺗن روی ھﺎی ﮔرد و ﭼﺷم ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﭼﯾﻧﺎﺋﯾﺎن ﺷﺑﺎھت دارﻧد.
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آﻧﮭﺎ از ﻧﺳب ﺗﺎﺗﺎر ﺑوده و ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻗﺑﺎﯾل آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎم ھزاره ھﺎی ﺗﺎﺗﺎر ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎوری
وﺟود دارد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ھزاره ھﺎ زن ھﺎی ﺧود را ﺑرای ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺧوﯾش ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻠط و ﻧﺎدرﺳت اﺳت .زن ھﺎ ﻧﻔوذ زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ و ﺑدون ﭼﺎدری ﺑﯾرون ﻣﯽ روﻧد :آﻧﮭﺎ
ﺧوش ﻗﯾﺎﻓﮫ اﻧد و زﯾﺎد ﭘﺎک داﻣن ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﭼﻧﯾن ﺷﺎﯾﻌﮫ در
ﺑﯾن ﺳﻧﯽ ھﺎی ھﻣﺟوار ﺷﺎن ﺷده ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣرﺗد ﻧﻔرت دارﻧد .اﮔر ﻣﻣﻠﮑت آﻧﮭﺎ
ﻗوی ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﺑزودی رﯾﺷﮫ ﮐن ﻣﯽ ﺷدﻧد؛ ﭼون آﻧﮭﺎ در ھﻣﮫ ﺳﻣت ھﺎ دﺷﻣن دارﻧد .اﯾن
ﺑﺎﻧوی ﺧوب ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﭘﻧﺎﮔﺎھﯽ از ﺑرف و ﺳردی داد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺷورۀ ﺑرای ﭼﺷم ھﺎی
ﻣن داده و ﮔﻔت ﮐﮫ ﻋﻠت ﺳوزش آن ﺑرف ﺑوده اﺳت .او اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻧﮓ ﺳرﻣﮫ را ﺗوﺻﯾﮫ
ﮐرد و ﻣن آن را ﺗطﺑﯾق ﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺑودی دﯾد ﻣن ﮔردﯾد ،طوری ﮐﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺑود؛ اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ اﮔر ﺑﺎ ﺑرف ﻣواﺟﮫ ﺷوم ،ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑرای ﺑﮭﺑودی و راﺣت ﺧوﯾش ﺑﯾﻔزاﯾم.

ﻏﻣﺑﺎد )ﺟﺎﻏور(
ﻣن ﻣﺷﺎھده ﮐردم اﯾن ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯾﺎن ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت  10ھزار ﻓت
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻋﺎری از ﻣرض ﺑدﻣﻧظر ﺟﺎﻏور ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣن در ﻋﯾن ارﺗﻔﺎﻋﺎت ھﯾﻣﺎﻟﯾﺎ
در ﺷرق اﻧدوس دﯾدم ﮐﮫ ارﺗﻔﺎع آن ﺣﺗﯽ ﮐﻣﺗر از  4ھزار ﻓت ﺑود .ﺷﺎﯾد ﻏدۀ زاﺋﯾد ﻣرﺿﯽ
اﺳت ﻣﺣدود ﺑﮫ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﻣﺗر؛ ﯾﮏ ﻧظرﯾﮥ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اﻋﺿﺎی ﻓﺎﮐوﻟﺗﮥ دارای ﻣرﺗﺑﮥ اول
در ﻗﺎره ﮔﻔﺗﮫ ﺷده و ﻣن آن رادر ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺻﺣﯽ ﮐﻠﮑﺗﮫ ﺗوﺳط دﮐﺗور اﯾم.
ﺟﯽ .ﺑراﻣﻠﯽ از ارﺗش ﺑﻧﮕﺎل ﯾﺎﻓﺗم .اﯾن آﻗﺎ در رﺳﺎﻟﮥ ﺧوﯾش در ﺑﺎرۀ ﻣرض ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ در
ﺟرﯾﺎن اﻗﺎﻣت آﺧری اش در ﻣﻧﺎطق ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﯾﭘﺎل دﯾده و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺧﻼف در
ﻣورد ﻣﺣل آن ﺷده و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ در ﻗﻠﮫ ھﺎی ﮐوھﮭﺎی ﻣرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وادی ﻧﯾﭘﺎل ﺑﯾﺷﺗر
اﺳت.
ﺷﺎﯾد ﺗﺻور ﺷود ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻧﺎطق ﻣرﺗﻔﻊ و دﻟﺗﻧﮓ ،ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﺷﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾن دﯾﮕری
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﭘﯾﭼﯾدۀ اﻟﮭﯾﺎت ﺳروﮐﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن اواﺧر ﯾﮏ ﻣﻼ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ
در ﺑﯾن ﺷﺎن ﭘﯾدا ﺷده و ادﻋﺎی ﺑﻌﺿﯽ ﻋﻘﺎﯾد ﺟدﯾد را ﻧﻣوده؛ در ﺑﯾن ﻋﻘﺎﯾد دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺧود

84

ﻋﻠﯽ ﺧدا و ﺑزرگ ﺗر از ﻣﺣﻣد اﺳت .اﯾن اﻓراطﯽ ﺣدود  100ﭘﯾرو ﭘﯾدا ﮐرده ،ﭼﯾز ھﺎی
در ﺑﺎرۀ ﻗدرت ﺧود ﮔﻔﺗﮫ و آﻧﮭﺎ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرده را زﻧده ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑدون
ﺻدﻣﮫ از روی آﺗش ﺑﮕذرد .ﯾﮑﯽ از روﺳﺎی ھزاره ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﺎﺳزاھﺎی )ﺗوھﯾن ﺑﮫ
ﻣﻘدﺳﺎت( اﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر دروﻏﯾن ﺷوﮐﮫ ﺷده ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ )ﺟﮭﺎد( ﺑر ﺿد او ﺑﺧﺎطر ﮔﻣراه ﮐردن
ﻣوﻣﻧﯾن را اﻋﻼن ﮐرده؛ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردم ھم او را در ﺑرﮔرداﻧدن اﯾن ﻓرﯾﻔﺗﮕﺎن ﺑﮫ اﺳﻼم
ھﻣراھﯽ و ﮐﻣﮏ ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻓرﻗﮫ ﺑﻧﺎم "ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ" ﯾﺎد ﺷده و رﺳوم ﻧﻔرت
اﻧﮕﯾز زﯾﺎدی را در ﺑﯾن ﻣردم و ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن اﺑداع ﮐرده اﺳت :آﻧﮭﺎ ﻣﺟﺎﻟس ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
)ﺑﺎده ﮔﺳﺎری( در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "ﭼراغ ﮐش" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﮐﮫ در آن ﺷرارت ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣن ﻣطﻣﺋﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻓرﻗﮥ ﮐﺎﻣﻼ ﺟدﯾد
ﻧﯾﺳت ،ﭼون ﻣﻎ ھﺎی ﮐﺎﺑل ﻣدت ھﺎ ﻗﺑل ﺑﻌﺿﯽ اﺻول ﺧوﯾش را اﺑﻼغ ﮐرده و ھﻧوز ھم
ﺑطور ﻣﺧﻔﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .اﯾﻧﮭﺎ در ﭼﻧدﯾن ﺑﺧش آﺳﯾﺎ و ﺗرﮐﯾﮫ ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد؛ اﻣﺎ
ﻣﺎرش روﺷﻧﮕری ﺗﺎ ﮐﻧون آن راﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﮐﺎﻣﻼ ﺳرد ھﻧدوﮐش ﮔﺳﺗرش ﻧداده اﺳت.

ﯾزدان ﺑﺧش ھزاره
ﺟﻧﮓ ھزاره ھﺎ ﻓﺿﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧت ،ﭼون ﺳردﺳﺗﮥ  12ھزار ﺧﺎﻧوادۀ اﯾن
ﮐوﺗل ھﺎ ﺑﻧﺎم ﯾزدان ﺑﺧش ﻣوﺟود ﻧﺑود؛ او ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ وﻓﺎداری ﻣﺷﮑوک ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
را اذﻋﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ اﺛر ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﮐر ﺑﮫ او ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺑودﯾم؛ اﻣﺎ
ﮔزارش ﺧﺻوﺻﯾﺎت او ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر او را ﻣﯽ دﯾدﯾم ،ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﭼﯾزی
ﺑﺟز از ﻣدﻧﯾت ﻣﻌﻣول از او اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ در اﯾن آﺷﻔﺗﮕﯽ ﻣذھﺑﯽ ﻓرار ﮐردﯾم،
اﻟﺑﺗﮫ ﭘس از اﻧﺗظﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺗﮫ در دروازۀ ﻗﻠﻌﮫ و ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﯾﮏ روﭘﯾﮫ ﻣﺎﻟﯾﮫ )ﺑﮫ ﻣﻌﺎون
او( ﺑﺧﺎطر ھر ﮐدام ﻣﺎن ،ﭼون ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺑودﯾم .ﺷﺎﯾد ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﻻی ھزاره ھﺎ اﺛر ﻧﻣوده
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔذاﺷﺗﻧد ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻧرخ ﭘﺎﺋﯾن ﻋﺑور ﮐﻧﯾم؛ اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش از آن ﺑود ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻋﯾﺎر ﻧﻣوده ﺑودﻧد و او در ﺟرﯾﺎن ﻣﻌﺎھده ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻧﯽ
داری ﺑراﯾم ﻧﺷﺎن داد .ﻣن و دﮐﺗور ﻧﺧواﺳﺗﯾم راﺑطﮥ ﻧزدﯾﮏ ﺗری ﺑﺟز از ﻣﺷﺎھدۀ اﯾن
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯾﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؛ اﻣﺎ ﻗرار ﻣﻌﻠوم ،ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ارزﺷﯽ ﺑرای اﯾﺷﺎن ﻧداﺷﺗﯾم.
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ﮐوﺗل ﺣﺎﺟﯾﮕﮏ و ﮐﺎﻟو
ﭘس از ﯾﮏ ﺷب راﺣت و ﻣﺷورۀ دوﺳﺗﺎﻧﮥ ﺑﺎﻧوی ھزاره ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳرﺑﺎﻻﺋﯽ ﮐوﺗل ﺣﺎﺟﯾﮕﮏ
ﺷروع ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺣدود ﯾﮑﮭزار ﻓت از ﻣﺎ و  12400ﻓت از ﺳطﺢ ﺑﺣر ﺑﻠﻧد اﺳت .ﻣﺎ ﺳﻔر
ﺧود را ﺻﺑﺢ روز  22ﻣﯽ ﺷروع ﮐردﯾم؛ از ﺑﺎﻻی ﺑرف ﯾﺦ زده ﻋﺑور ﮐرده و ﻗﺑل از
اﯾﻧﮑﮫ آﻓﺗﺎب آن را ﻧرم ﺳﺎزد ﺑﮫ ﻗﻠﮫ رﺳﯾدﯾم .ﺗرﻣﺎﻣﯾﺗر  4درﺟﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از ﻧﻘطﮫ اﻧﺟﻣﺎد را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد؛ ﺳردی ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ﺑود ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘوﺳﺗﯾن ھﺎی داﺷﺗﯾم ﮐﮫ داﺧل آن
ﭘﺷم داﺷت .ﻣن ﻏﺎﻟﺑﺎ از ﻧواب ﻣﮭرﺑﺎن ﮐﺎﺑل ﺳﭘﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺟﺑرا ﯾﮏ ﭘوﺳﺗﯾن ﭘوﺳت
ﺳﻣور را ﺑراﯾم ﭘوﺷﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻔﯾد ﺛﺎﺑت ﺷد .ﻣﺳﯾر ﺑدون ﺣﺎدﺛﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾﺎﻓت ،ﭼون ھﯾﭻ
ﺟﺎدۀ وﺟود ﻧداﺷت ﮐﮫ ﻣﺎ را از طرﯾق ﺑرف رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﻧد؛ ﻧﻘﺷﮫ ﺑردار ﻣﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﯾﮑﺟﺎ
ﺑﺎ اﺳﭘش در ﯾﮏ ﺳرازﯾری اﻓﺗﯾده و ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﺣدود  30ﯾﺎرد ﭘﺎﺋﯾن رﻓﺗﻧد .اﯾن
ﻧﻣﺎﯾش در ﭘﯾش ﭼﺷم ﻣﺎ ﺑﺎﻋث رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﻋﻘﺑﯽ ھﺎ در ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﺑﮭﺗر ﮔردﯾد؛ اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑود
از ﺧﻧده در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻣﺎﯾش ﺟﺎک و ﺟﯾل ﻧﻘﺷﮫ ﺑردار ﺑﯾﭼﺎره و اﺳپ او ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد؛ او ﻣﺛل
ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣدور و ﭘﯾﭼﺎﻧﯾده در ﭘوﺳت ﭘﺎﺋﯾن رﻓت و ﺣﯾوان دراز ﭘﺎی او ﻋﻣﯾق ﺗر در ﺑرف
ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود .ﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﺳرﺑﺎﻻﺋﯽ آﻏﺎز ﮐوﺗل ﮐﺎﻟو ﺑودﯾم ﮐﮫ ھﻧوز ھم  1000ﻓت ﺑﻠﻧد ﺗر
از ﺣﺎﺟﯾﮕﮏ ﺑود؛ اﻣﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﺑواﺳطﮫ ﺑرف ﻣﺗوﻗف ﮔردﯾد .ﻣﺎ راه ﺧود را ﺑﺎ
دور زدن ﺷﺎﻧﮥ آن و ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ راه ﺟﺎﻧﺑﯽ از طرﯾق ﯾﮏ وادی دو ﭼﻧد ﺳﺎﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮥ اﮐﺳوس آﺑﯾﺎری ﺷده و ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎﻣﯾﺎن ھداﯾت ﻣﯽ ﮐرد.

ﻣﻧظرۀ ﺑﺎﻣﯾﺎن
ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﺟﻠل و ﻋﺎﻟﯽ از ﻣﻧظرۀ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ در اﯾن وادی ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ
ﮐردﯾم .ﭘرﺗﮕﺎه وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ در ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﻗرار داﺷت و ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻗطﻌﺎت زﯾر ﭘﺎی ﻣﺎ ﻋدم
ﺛﺑﺎت آﻧﮭﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد .ﺑرای ﺣدود ﯾﮏ ﻣﯾل ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑود ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی اﺳپ ﭘﯾﺷروی
ﮐﻧﯾم؛ ﻟذا ﻣﺎ ﭘﯾﺎده ﭘﯾﺷروی ﮐردﯾم ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺧﻠﯾﺞ ﯾﺎ ﮔرداﺑﯽ در ﭘﺎﺋﯾن ﻣﺎ ﻗرار داﺷت.
درۀ ﺗﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺧش ﻗﺷﻧﮓ ﮐوه ھﺎ را در ﺑراﺑر ﭼﺷﻣﺎن ﺟﯾوﻟوﺟﯾﺳت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد؛ ﯾﮏ
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راه -ﻣﯾﺎﻧﺑر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺷده اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﻘﺎﯾﺎی زﯾﺎد ﺧراﺑﮫ
ھﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷد .ﯾﮑﺗﻌداد اﯾن ھﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭘﺳﺗﮫ – ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣﭘراﺗوران ﻣﻐول
اﺳت؛ اﻣﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﺻر ﺿﺣﺎک ،ﯾﮏ ﺷﺎه ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﺎرس رﺑط داده ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ
ﻗﻠﻌﮥ ﺧﺎص در ﻗﺳﻣت ﺷﻣﺎل وادی و ﺣﺎﮐم ﺑر دره ،ﺑﺎ ﮐﺎر و زﺣﻣت زﯾﺎدی در ﻗﻠﮥ ﯾﮏ
ﭘرﺗﮕﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑطور اﺑﺗﮑﺎری ﺑﺎ آب ﺗﺎﻣﯾن ﺷده اﺳت .ﺑﯾﻔﺎﯾده اﺳت اﮔر ﺗﻣﺎم اﻓﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﻣردم در ﺑﺎرۀ اﯾن ﺗﻌﻣﯾرات را ﺛﺑت ﮐرد.

ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺷﮭر ﺣﻔﺎری ھﺎ
ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑﺧﺎطر ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﻣﺛﺎل و ﺣﻔﺎری ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر آن ﺷﮭرت دارد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم
وادی ،در طول ﺗﻘرﯾﺑﺎ  8ﻣﯾل ،دﯾده ﺷده و ھﻧوز ھم ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣردم اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﻧﺎم "ﺳُ ُﻣﭻ" ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ ﺗﭘﮫ ﯾﺎ ﮐوه ﺟدا در وﺳط وادی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣردم
ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧﺎﻧﮥ زﻧﺑور ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑرای ﻣﺎ ﺧﺎطرۀ ﻏﺎر ﻧﺷﯾﻧﺎن ﻣورﺧﯾن اﻟﮑﺳﺎﻧدر را ﺑﯾﺎد
ﻣﯽ آورد ،ﺑﻧﺎم ﺷﮭرﻏﻠﻐﻠﮫ ﯾﺎد ﺷده و ﻣﺗﺷﮑل از ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮥ دوام دار ﻏﺎر ھﺎ در ﺗﻣﺎم ﺟﮭت
ھﺎﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺛﻣرۀ ﮐﺎر ﺷﺎھﯽ ﺑﻧﺎم ﺟﻼل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐوه ھﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن از ِﮔل ﺳﻔت
و ﺳﻧﮕرﯾزه ھﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ ﺣﻔﺎری آﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎد ﻧدارد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺳﻌت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی
ﮐﮫ ﮐﺎر ﺷده ،ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت .ﻏﺎر ھﺎ در ھر دو ﺟﺎﻧب وادی ﮐﻧده ﺷده ،اﻣﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد آن
در ﺳﻣت ﺷﻣﺎل اﺳت ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎ ﻗرار دارﻧد :آﻧﮭﺎ در ﻣﺟﻣوع ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑزرگ را
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .اﮐﺛرا ﮐﺎرﮔران زﯾﺎدی اﺳﺗﺧدام ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ در آﻧﮭﺎ ﮐﺎوش ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ
آن درﯾﺎﻓت اﻧﮕﺷﺗری ھﺎ ،آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺳﮑﮫ ھﺎ وﻏﯾره اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺣﺎﻣل ﮐﺗﯾﺑﮫ
ھﺎی ﮐوﻓﯽ و دوره ھﺎی ﻋﺻراﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻏﺎر ھﺎی ﮐﻧده ﺷده ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ دارای
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻧﺑوده و ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر از ﺳوراخ ھﺎی ﻣرﺑﻌﯽ در ﮐوه ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﺷﮑل ﮔﻧﺑدی ﺗﯾﺎر ﺷده و دارای ﺣﮑﺎﮐﯽ زﯾﻧﺗﯽ در ﭘﺎﺋﯾن ﻧﻘطﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﮔﻧﺑد
ﺷروع ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ،داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺟﺎﻟﺑﯽ در ﺑﺎرۀ ﻣﻐﺎره ھﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد؛ ﯾﮑﯽ
از آﻧﮭﺎ ﺑطور ﺧﺎص اﯾﻧﺳت :ﻣﺎدری طﻔل ﺧود را در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﮔم ﻧﻣوده و ﭘس از ﮔذﺷت 12
ﺳﺎل ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد! اﯾن داﺳﺗﺎن را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎور ﮐرد؛ اﻣﺎ اﯾن داﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ وﺳﻌت
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ﮐﺎر ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺣﻔﺎری ھﺎ در ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎ وﺟود دارد و در
ﭘﺎﺋﯾن ﻣﺟﺳﻣﮥ ﺑزرگ ﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﻧﯾم ﯾﮏ ھﻧﮓ ﯾﺎ ﻗطﻌﮫ را ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧت .ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎﺑل
اﺳت :ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻣﺣل دارای ﻗداﻣت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺷﺎﯾد ﺷﮭری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﮑﺗرﯾﺎ در ﭘﺎی ﭘﺎروﭘﺎﻣﯾزوس اﻋﻣﺎر ﮐرد .در واﻗﻌﯾت ،ﻣﻧﺎطﻘﯽ
از ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ﺑﻠﺦ ھﻧوز ﺑﻧﺎم "ﺑﺎﺧﺗر زﻣﯾن" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺎم ﺑﺎﻣﯾﺎن از ارﺗﻔﺎع
آن اﺷﺗﻘﺎق ﺷده اﺳت" :ﺑﺎم" ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺳﻘف و ﭘﺳوﻧد "ﯾﺎن" ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت .اﯾن
را ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻏﺎر ھﺎی ﮐﮫ ﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻻی دﯾﮕری در ﺳﻧﮓ ھﺎ وﺟود دارد،
ﻧﺎﻣﯾده ﺑﺎﺷﻧد.

ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن
ﺗﺎﮐﻧون ھﯾﭻ اﺛر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ آﺳﯾﺎﺋﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺑت ھﺎی ﻋظﯾم ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻣورد ﮐﻧﺟﮑﺎوی و ﺗوﺟﮫ
داﻧﺷﻣﻧدان ﻧﺑوده اﺳت .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺗﺻوﯾر اﯾن ﺑت ھﺎ را اراﯾﮫ ﮐﻧم .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺗﺷﮑل
از دو آدم اﻧد ،ﯾﮑﯽ ﻣرد و دﯾﮕری زن؛ ﯾﮑﯽ ﺳﻠﺳﺎل و دﯾﮕری ﺷﮭﻣﺎﻣﮫ ﻧﺎم دارﻧد .ﺗﺻﺎوﯾری
در ﺑﻠﻧدای ﺑرﺟﺳﺗﮥ روی ﮐوه ﺗراﺷﯾده ﺷده ﮐﮫ دو ﺗﺻوﯾر ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻋظﯾم را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ
دھﻧد .ﺗﺻوﯾر ﻣرد ﺑزرگ ﺗر ﺑوده و ﺣدود  120ﻓت ارﺗﻔﺎع دارد .ﭘﯾش روی آن ﺣدود 70
ﻓت ﺑوده و در ﺗﺎﻗﭼﮥ ﮐﮫ ﮐﻧده ﺷده ،ﺑﺎ آن ﻋﻣق در ﮐوه ﻓرو رﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻣﺟﺳﻣﮫ ﻣﻌﯾوب
)اﺧﺗﮫ( ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده؛ ھر دو ﺳﺎق آن ﺗوﺳط ﺗوپ ﭘراﻧده ﺷده و ﻗﯾﺎﻓﮥ ﺑﺎﻻﺗر از دھن او ﺗﺧرﯾب
ﺷده اﺳت .ﻟب ھﺎﯾش ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ اﺳت؛ ﮔوش ھﺎﯾش دراز و آوﯾﺧﺗﮫ اﺳت؛ و ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺎج ﺑر ﺳرش ﺑوده ﺑﺎﺷد .ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧرﻗﮫ )ﺑﺎﻻﭘوش( ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﺷده ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﺣﺻص او را درﺑر ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﮏ ﻧوع ﭘﻠﺳﺗر را ﺗﺷﮑﯾل داده اﺳت؛ ﺗﺻوﯾر ﺟﮭت ﺗرﻣﯾم آن
در ﭼﻧدﯾن ﻣﺣل ﺑﺎ ﻣﯾﺦ ھﺎی ﭼوﺑﯽ ﺳوراخ ﺷده اﺳت .ﺗﺻوﯾر ﺑدون ﺗﻧﺎظر ﺑوده و ظراﻓت
زﯾﺎدی در ﺗزﺋﯾﻧﺎت )ﭘﺎرﭼﮫ ﺑﺎﻓﯽ( آن دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .ھر دو دﺳﺗش ﮐﮫ از ﺑﺎﻻﭘوش ﺑرآﻣده،
ﺷﮑﺳﺗﺎﻧده ﺷده اﺳت .ﺗﺻوﯾر زن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣرد در ﺣﺎﻟت ﺑﮭﺗری ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻋﯾن
ﺗرﺗﯾب ﻣﻠﺑس اﺳت .او در ﻋﯾن ﮐوه ﮐﻧده ﺷده ،ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣدود  200ﯾﺎرد و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﯾم ارﺗﻔﺎع
آن را دارد .ﺑدون ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮐﺷف ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑت ﮐوﭼﮏ ﺑرادر ﯾﺎ ﭘﺳر
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ﺑت ﺑزرگ اﺳت .ﺳﮑﯾﭻ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺻور ﺑﮭﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﺟزﺋﯾﺎت اﯾن ﺑت
ھﺎ را ﻧﺷﺎن دھد .روزﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑﻌﯽ و ﮐﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎب ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﻣدﺧل
ﻏﺎر ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑوده و از طرﯾق اﯾﻧﮭﺎ راھﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﮥ ھر دو ﺑت ھداﯾت ﻣﯽ
ﺷود .ﮐﺎروان ھﺎی رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﮐﺎﺑل ﻋﻣوﻣﺎ در ﻏﺎر ھﺎی ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ ﺗوﻗف ﻧﻣوده و ﻏﺎر
ھﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﺑﺣﯾث اﻧﺑﺎر ھﺎی ﻏذا ﺗوﺳط ﻣردم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﻣن ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺗرﯾن ﮐﻧﺟﮑﺎوی در ﺑﺎرۀ ﺑت ھﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن را ﯾﺎد داﺷت ﮐﻧم .ﺗﺎﻗﭼﮫ
ھﺎی ھر دو دری ک زﻣﺎن ﭘﻠﺳﺗر و ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی ﺗﺻﺎوﯾر آدﻣﯽ ﻣزﯾن ﺷده ﮐﮫ ﺣﺎﻻ از ﺗﻣﺎم
ﺣﺻص آﻧﮭﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻗﺳﻣت ھﺎی ﮐﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ﺳرھﺎی ﺑت ھﺎ .در اﯾﻧﺟﺎ
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻘﺑره ھﺎی ﻣﺻری ھﺎ ،رﻧﮓ ھﺎ واﺿﺢ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ ﻣﺷﺧص اﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻧوع ﮐﻣﯽ
در دﯾزاﯾن اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺳﯾﻧﮥ ﯾﮏ زن ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮥ ﻣوی در ﺑﺎﻻی
ﺳر و ﭘﺎرﭼﮥ ﭼﮭﺎر ﺧﺎﻧﮫ اﻓﺗﺎده ﺑر ﻧﯾﻣﮥ ﺳﯾﻧﮫ اﺳت؛ ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ﺑواﺳطﮥ ﯾﮏ ھﺎﻟﮫ )ﺣﻠﻘﮫ ﻧور(
اﺣﺎطﮫ ﺷده و ﺳر آن ﺑواﺳطﮫ ھﺎﻟﮥ دﯾﮕری .ﻣن در ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﺗواﻧﺳﺗم ﯾﮏ ﮔروه ﺗﺻوﯾر
ﺳﮫ زن را ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑدﻧﺑﺎل دﯾﮕری اﻧد ،ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧم .اﺟرای ﮐﺎر ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑوده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﮫ ﭼﯾﻧﺎﺋﯽ ھﺎ در ﺗﻘﻠﯾد ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ،ﺑﮭﺗر ﻧﯾﺳت.
ﮔزارش ﻣردم در ﺑﺎرۀ ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻣﺑﮭم و ﻏﯾرﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش اﺳت .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﻋﺻر ﻋﯾﺳوی ھﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮥ ﮐﺎﻓر ﮐﻧده ﺷده و ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﯾﮏ ﺷﺎه ﺑﻧﺎم
ﺳﻠﺳﺎل و زن او ﺑوده ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮐﺷور دور ﺣﮑوﻣت ﮐرده و ﺑﺧﺎطر ﺑزرﮔواری اﯾﺷﺎن
ﻣورد ﻋﺑﺎدت ﻗرار داﺷﺗﻧد .ھﻧدوھﺎ اﺻرار دارﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﭘﺎﻧدوھﺎ ﺗراﺷﯾده ﺷده و در
اﺷﻌﺎر ﺣﻣﺎﺳﯽ ﻣﮭﺎﺑﮭﺎرت ذﮐر ﺷده اﻧد .آﻧﭼﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت اﯾﻧﮑﮫ اﻣروز ھﻧدو ھﺎ ﺑﺎ ﻋﺑور از
اﯾن ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎ دﺳﺗﺎن ﺧوﯾش را ﺑﮫ رﺳم اﺣﺗرام و ﺳﺗﺎﯾش ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :اﯾﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷﮑش ﯾﺎ ھدﯾﮫ
ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن رﺳم ﺷﺎﯾد ﭘس از ظﮭور اﺳﻼم ﺗرک ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻣن اطﻼع دارم ﮐﮫ ﺣدس و ﮔﻣﺎن دﯾﮕری اﯾن ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺑودﯾﺳت ھﺎ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ
دھد و ﮔوش ھﺎی دراز ﺗﺻوﯾر ﺑزرگ اﺣﺗﻣﺎﻻ اراﯾﮫ طﻠوع آﻓﺗﺎب ﺑﺎﺷد .ﻣن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﺷﺑﺎھﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗﺻﺎوﯾرﻋظﯾم ﻣﻐﺎره ھﺎی ﺳﺎﻟﺳﯾت در ﺟوار ﺑﻣﺑﺋﯽ رد ﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑردم؛ اﻣﺎ ﺷﮑل
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ﺳر آن ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﺟﺳﻣﮥ ﺳﮫ رخ ﺑزرگ ﻓﯾل اﺳت .ﻣن در ﻣﺎﻧﯾﮑﯾﺎﻻی ﭘﻧﺟﺎب در ﺟوار "اﺳﺗوﭘﮫ"
ﻣﺷﮭور ﯾﮏ ﺷﯾﺷﮫ ﯾﺎ ﻋﻘﯾق ﺟﮕری ﻋﺗﯾﻘﮫ ﭘﯾدا ﮐردم ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺳر ﺷﺑﺎھت دارد .ﻣن در
ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎ ﯾﮏ ﺷﺑﺎھت ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﻌﺑد ﺟﺎﯾن در ھﻧد ﻏرﺑﯽ در
ﺑﺎﻻی ﻗﻠﮥ اﺑو ،ﮔﯾرﻧﺎر و ﭘوﻟﯾﺗﺎﻧﺎ در ﮐﺎﺗﯾوار ﻣﺷﺎھده ﮐردم .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت ﻣن اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر
ﺑﺎﯾد زن ﺑﺎﺷﻧد؛ اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷن اﻧد؛ ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ رﻧﮓ ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺳﮑﯾﭻ ﺷده اﻧد،
روﺷن و ﻗﺷﻧﮓ اﻧد .در ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن ھﯾﭻ ﭼﯾزی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﭘﯾﺷرﻓت
ﺑزرگ در ھﻧر ھﺎ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﻋﺎم ﺷﺎﯾد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ دﯾده ﻧﺗواﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑطور
ﯾﻘﯾن ﺑﮫ ﺗﮭﺎﺟم ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن راﺑطﮫ ﻧداﺷﺗﮫ و ﺗوﺳط ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣورﺧﯾن ﺗﮭﺎﺟم اﻟﮑﺳﺎﻧدر ذﮐر
ﻧﺷده اﻧد .ﻣن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﯾﻣورﻟﻧﮓ ﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ھر دو ﻣﺟﺳﻣﮫ و ﻣﻐﺎره ھﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺗوﺳط ﺷرف
اﻟدﯾن ،ﻣورخ او ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده اﺳت .درآﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎ آﻧﻘدر ﺑﻠﻧد اﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﯾﮏ از ﮐﻣﺎﻧزن ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺳر آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎم ﻻت و ﻣﻧﺎت ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد،
دو ﻣﺟﺳﻣﮥ ﻣﺷﮭوری ﮐﮫ در ﻗرآن ذﮐر ﺷده اﻧد :ﻧوﯾﺳﻧده ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﯾری اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ از داﺧل ﮐوه ﺑﮫ ﻗﻠﮥ آﻧﮭﺎ ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود .در ﺑﺎﻣﯾﺎن ھﯾﭻ ﮐﺗﯾﺑﮥ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ آن رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﻧد؛ ﺗﻣﺎم ﮔزارﺷﺎت ﺑﻌدی ﺑﺎ ﻋﻠﯽ داﻣﺎد ﻣﺣﻣد ﻣﺧﻠوط ﺷده اﺳت ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم او ھرﮔز ﺑﮫ اﯾن ﻗﺳﻣت آﺳﯾﺎ ﻧﯾﺎﻣده و ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳت اﻧد .ﺑﮫ
ھﯾﭼوﺟﮫ ﻏﯾرﻣﺣﺗﻣل ﻧﯾﺳت ﻣﺎ ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن را ﺑﮫ ھوس و ﺗﻣﺎﯾل ﺑﻌﺿﯽ اﺷﺧﺎص
دارای درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯽ ارﺗﺑﺎط دھﯾم ﮐﮫ در ﺟوار اﯾن ﻏﺎرﮐن ھﺎ اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ و در ﺟﺳﺗﺟوی
ﺑداﺧﻼﻗﯽ )ﻓﺳﺎد( در ﺗﺻﺎوﯾرﻋظﯾﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺗوﺻﯾف ﮐردﯾم.
ﭘس از ﯾﮑروز ﺗوﻗف در ﺑﺎﻣﯾﺎن ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻣورد ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﻗرار ﮔﯾرﯾم )ﭼون ﻣﺎ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺎﻣﯾن ﮐردﯾم و ﻣﺟﺑور ﺷدﯾم ﺗﻌداد زﯾﺎدی را ﺑﯾﺟﺎ ﺳﺎزﯾم( ،ﺑطرف
ﺳﯾﻐﺎن ﺣرﮐت ﮐردﯾم ﮐﮫ  30ﻣﯾل ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .در ﮐوﺗل اﮐروﺑﺎت ﮐﮫ ﻧﯾﻣﮫ ﻋﺑور ﮐرده ﺑودﯾم،
ﻗﻠﻣروی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﻌﺎﺻر را ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ و داﺧل ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺗوﺳط اروﭘﺎﺋﯾﺎن
ﺑﻧﺎم ﺗﺎﺗﺎر ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود.
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اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ
ﻣن ﺑﺎ دﻧﺑﺎل ﮐردن ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﺧوﯾش ﻣﺗوﻗﻊ ﺑودم ﮐﮫ ﮐوه ھﺎی ﺑرﻓﯽ ﺑزرگ در
ﭘﯾش روی ﺧود را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم؛ اﻣﺎ ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را در ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی ﻋﻘب ﺧوﯾش ﻣﯽ دﯾدﯾم" .ﮐوه ﺑﺎﺑﺎ"
اداﻣﮥ ﺑزرگ ھﻧدوﮐش اﺳت .ﻣﺎ در ﭘﯾش روی ﺧود ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﮐﻣرﺑﻧد وﺳﯾﻊ ﮐوھﮭﺎ را ﻋﺑور
ﻣﯽ ﮐردﯾم ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﺑرف و ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از آﻧﮭﺎی ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯾﻣوده
ﺑودﯾم.

ﺗرک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺎ در ﮐوﺗل اﮐروﺑﺎت ﺗوﺳط  20ﺳوار رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﯾﮏ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ از ﺣﺎﺟﯽ
ﺧﺎن ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑﺧﺎطر ﺣﻣﺎﯾت از ھزاره ھﺎی داﯾزﻧﮕﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎده
ھﺎ را ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﭘﯾﺷﻘراول در ﺑﺎﻻی اﺳپ ھﺎی ﻣرﻏوب ﺗرﮐﻣن ﺳوار ﺑوده و ﺗوﺳط
ﯾﮑﺗﻌداد ﺗﺎزی ھﺎی )ﮔری ھﺎﻧد( ﺑوﻣﯽ ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد – ﯾﮏ ﻧوع ﺳﮓ ھﺎی ﺳرﯾﻊ ﺑﺎ
ﻣوھﺎی دراز ﭘﺷﻣﺎﻟو در ﭘﺎ ھﺎ و ﺑدن ﺷﺎن .اﯾن دﺳﺗﮫ در ﺑﺎﻻی ﮐوﺗل ﻣرﺧص ﺷدﻧد ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ
ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ و ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﮐردﯾم.

رﺋﯾس ازﺑﯾﮏ ﺳﯾﻐﺎن
ﻣﺎ در ﺳﯾﻐﺎن ﺧود را در ﻗﻠﻣروی ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮓ ازﺑﯾﮏ ﯾﺎﻓﺗﯾم ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺗﻧﺎوب
رﻋﯾت ﮐﺎﺑل و ﮐﻧدز اﺳت ،ﭼون روﺳﺎی اﯾن دوﻟت ھﺎ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﻗدرت ﺻﻌود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
او رﺋﯾس ﮐﺎﺑل را ﺑﺎ دادن ﭼﻧد اﺳپ و رﺋﯾس ﮐﻧدز را ﺑﺎ دادن ﭼﻧد ﻧﻔری ﺧوش ﺣﺎل ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﮐﮫ در اﺛر ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﭘﺳران و اﻓﺳراﻧش دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻏﻠﺑﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺻد
ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭼﻧﯾن اﺳت ﺗﻔﺎوت در طﻌم ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺟﻧوﺑﯽ او .اﺳﯾران آﻧﮭﺎ
ھزاره ھﺎی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺟﻧﮓ را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ ﺷﯾﻌﮫ ﺑودن ﺷﺎن ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻧدازﻧد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻧﯽ ھﺎ و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺧوب ﺗﻐﯾر ﻋﻘﯾده ﺑدھﻧد .اﺧﯾرا ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ اﯾن رﺋﯾس
ﺑﺧﺎطر ﺗﺧﻠف ﺑزرگ از ﻗواﻧﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر در ﺑﺎرۀ آدم رﺑﺎﺋﯽ او ﺑﮫ ﻧﮑوھش ﻣﯽ ﭘردازد .او اﯾن
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ﺟرم را ﻣﯽ ﭘذﯾرد؛ اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ،از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧدا او را در ﺧواب ﻣﻧﻊ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و وﺟداﻧش
ﻧﯾز راﺿﯽ اﺳت ،ﭘس ﭼرا از اﯾن ﺗراﻓﯾﮏ ﭘرﻣﻧﻔﻌت دﺳت ﺑردارد! ﻣن ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻓرﺻت ﯾﮏ ﻣﺳودۀ ﺧواب ﺑرای اﯾن ازﺑﯾﮏ وﺟدان -راﺿﯽ ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﮐردم .او در ﺑﯽ
ﻋداﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت ﮔردﺷﮕران ﺷﮭرت دارد؛ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﮏ ﮐﺎروان ﯾﮭودان
در ﻣﺳﯾر ﺑﺧﺎرا از ﺷﮭر او ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد ،او ﯾﮑﺗﻌداد زن ھﺎی آﻧﮭﺎ را اﺳﯾر ﮔرﻓﺗﮫ و از اﯾن
ﺗﺧطﯽ ﯾﺎ ھﺗﮏ ﺣرﻣت ﺧود و در ﻣﻘﺎﺑل ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﮑوھﺷﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺟواب دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
اوﻻد آﻧﮭﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮔردﯾده و ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﺗﯾب ﻋﻣل ﺧود را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺑﯽ وﺟدان ﻣردان
را ﻣﯽ دزدد و ﻋﻔت زﻧﺎن ﮔردﺷﮕر را ﻣﯾدرد ،زﯾرا او ﺑﺎور دارد ﮐﮫ اﯾن ﺑرﺧورد او در
ﻣﻘﺎﺑل ﺧداﯾش ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑوده و در ھﻣﺻداﺋﯽ ﺑﺎ اﺻول ﻋﻘﯾدﺗﯽ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد!

ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ او
ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺎ ﻣﻧﺗظر اﯾن ﺷﺧص ﻣﺎﻧد ﺗﺎ از رﺳﯾدن ﻣﺎ ﺑﮫ او ﮔزارش دھد و ﺑراﯾش ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﮐﮫ ﻣﺎ ارﻣﻧﯾﺎن ﺑﯾﭼﺎره ھﺳﺗﯾم .او ﺑﺎ ﺷوﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﺎﯾد اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﯾم؛ اﻣﺎ رھﻧﻣﺎی
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﺎﺑل اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣﯾده ﻧﺷده اﯾم .ﯾﮏ ﭘوﺳﺗﯾن زرد
رﻧﮓ ﺑﺎ  8ﯾﺎ  9روﭘﯾﮫ )ﻣﺎﻟﯾﮥ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﮐﺎروان( اﯾن ازﺑﯾﮏ آدم ﻓروش را راﺿﯽ
ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣﺎ ﯾﮏ ﺷب راﺣت را در ﯾﮏ "ﻣﮭﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ" ﻗﺎﻟﯽ دار زﯾﺑﺎی او ﺳﭘری ﮐردﯾم ﮐﮫ
در ﮐﻧﺎر روﺳﺗﺎ ﻗرار داﺷت؛ ﺧود رﺋﯾس ﺑرای ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺎی ﮔوزن ﻓرﺳﺗﺎد ،ﭼون ﻣﺎ آﺷﻧﺎﯾﺎن
دوﺳﺗﺎن ﮐﺎﺑل او ﺑودﯾم .ﻣﺎ ھم اﮐﻧون در ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺗﻔﺎوت ﻗرار داﺷﺗﯾم؛ ﻣﺳﺟد ھﺎ ﺑﺎ ﻧﻣد
ﻓرش ﺷده و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﺗوﺟﮫ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻣذھﺑﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و آﻧﮭﺎ ﻧﯾز
ﺗﻌﻣﯾرات ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﮭﺗری داﺷﺗﻧد .ﺑرای ﻣﺎ دﺳﺗور داده ﺷد ﮐﮫ در وﻗت ﺧواب ﺑﺎﯾد ﭘﺎ ھﺎی
ﺧود را ﺑطرف ﻣﮑﮫ دراز ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺣﻘﯾر ﺑر آن ﻣﮑﺎن ﻣﻘدس ﻣﯽ ﺷود؛ ﻣن ﭘس از
آن ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﻣت ﻗطب ﻧﻣﺎ در داﺧل را ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾرون درﻧظر ﻣﯽ ﮔرﻓﺗم .ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﻗﺳﻣت
ﻣرﮐزی ﻣوی ﺑروت ھﺎی ﺧود را ﺗراﺷﯾدم؛ زﯾرا ﺣذف ﭼﻧﯾن ﻋﺎدﺗﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻣن
ﺷﯾﻌﮫ و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻓر ھﺳﺗم .ﻣﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت را در ﺳﯾﻐﺎن اﺟرا ﮐردﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺣل
زﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺎغ ھﺎی ﻣرﻏوب اﺳت ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ درﯾﮏ وادی دﻟﺗﻧﮓ ﻗرار داﺷﺗﮫ و از ﺗﻣﺎم
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ﺳﺑزی ھﺎ در ورای ﺣوزۀ ﺧود ﻣﺣروم اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺻﺑﺢ ﺑﻌد آن راﺗرک ﮐردﯾم ،ﯾﮏ
ﻣرد ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣدود  500ﯾﺎرد از روﺳﺗﺎ آﻣده و ﺑرای ﻣﺎ "ﻓﺎﺗﺣﮫ" ﯾﺎ دﻋﺎ داد ،طوری ﮐﮫ
در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﻣﻌﻣول اﺳت؛ ﻣﺎ ﺣرﮐت ﮐرده و رﯾش ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﮫ و اﺣﺗرام ﭘﺎﺋﯾن
ﮐردﯾم.

اﺣﺳﺎس ورود ﺑﮫ ﺗﺎﺗﺎر
ﺑﺎ ﻣﺷﺎھدۀ اﯾن ﭘﯾروی ﺳﺧت از ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﮑرار ﺛﺎﺑت ﻋﺑﺎدات ﻗرآﻧﯽ در ھر ﻋرﺻﮥ
زﻧدﮔﯽ ،ﻣن ﺑطور ﻣطﻠوب اﺣﺳﺎس راﺣت ﻧﻣﯽ ﮐردم در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣردﻣﯽ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
ﻣﺟﺑور ﺑودﯾم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﻣﯾزش ﮐﻧﯾم .ﻣن در ﺑﺎرۀ ﺳﻔر ھﺎی ﺷﮭزاده ﺑﯾﮑﯾوﯾﭻ و اﺳﻼف ﺑدﺑﺧت
ﺧودﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻣورﮐراﻓت ﺑﯾﭼﺎره و دﺳﺗﮥ او ﻓﮑر ﮐردم .ﺳرﻧوﺷت ﮐﺎوﻧت روﺳﯽ و ارﺗش
ﮐوﭼﮏ او ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠوم ﺑود؛ آﻧﮭﺎ ﻣورد ﺧﯾﺎﻧت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑطور وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷدﻧد؛
ﺳرﻧوﺷت ﻣورﮐراﻓت ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﻧﮫ ﺑود؛ زﯾرا او و ھﻣرھﺎﻧش از ﺗب ھﻼک
ﺷدﻧد ،ﺑدون ﮔﻣﺎن ﻣرگ ھﺎی ﺧﺷن ﺗر ﮐﮫ در ﺑﺎرۀ آﻧﮭﺎ ﺑﻌدا ﺻﺣﺑت ﺧواھم ﮐرد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺧود را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﻔر ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﻧده در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﻗرار دارد.
ﻣﺎ ﻣﺛل روس ھﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی طﻼ ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﻧﺑودﯾم؛ ﻣﺎ ﺛروت ھﯾﭻ ﯾﮏ از
ﮔردﺷﮕران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﻧﯾز ﻧداﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑدون درﻧﮓ ﺑﮕوﯾم ﺑﺎﻋث ﻧﺎﺑودی اﯾﺷﺎن
ﺷده ﺑود .ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺑدون ھداﯾﺎ ﺑرای رﺋﯾس ھﺎ ﺑودﯾم؛ ﭼون اﯾن ﺑﮭﺗر ﺑود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻓﮑر
ﺷود ﺳر ﺧود را ﺑﺎ ﺗﺣرﯾﮏ طﻣﻊ ﻣردان ﺣرﯾص در ﺧطر اﻧدازﯾم .ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺻور ﮐرد
ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﺎ در اﯾن ﻟﺣظﺎت ﻣطﻠوب ﻧﺑود؛ اﻣﺎ ﺗﺟﺎرب ﮐﺎﻣل ﺗر ﻣﻘدار زﯾﺎد ﺗرس ھﺎی ﻣﺎ
را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد .ﺣﺗﯽ ﺗﺻورات رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑود .ﮐﻣﯽ ﭘس از ﺗرک ﮐﺎﺑل ﻣن ﯾﮏ
ﺳﻧﮓ را از ﮐﻧﺎر ﺟﺎده ﺑرداﺷﺗم ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر آن رااﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧم؛ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﻣرا دﯾد ،ﺑﺎ
اﺷﺗﯾﺎق ﭘرﺳﯾد" ،ﺷﻣﺎ ﭘﯾدا ﮐردﯾد؟"" ،ﭼﮫ؟"" ،طﻼ" .ﻣن ﺳﻧﮓ را دور اﻧداﺧﺗﮫ و در ﻣﺷﺎھدات
ﺑﻌدی ﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﺗﺎط ﺷدم.
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ﮐوﺗل دﻧدان ﺷﮑن
ﻣﺎ ﭘس از ﺳﯾﻐﺎن ،ﮐوﺗل "دﻧدان ﺷﮑن" را ﻋﺑور ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻧظر ﺑﮫ ﺗﻧدی و ﻣﺷﮑﻼت
آن ﻧﺎم ﮔذاری ﺷده اﺳت .ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﮔﯾﺎه ھﯾﻧﮓ )اﺳﺎﻓوﺗﯾدا( را ﺑﮫ وﻓرت ﭘﯾدا ﮐردﯾم ﮐﮫ
دوﺳﺗﺎن ھﻣﺳﻔر ﻣﺎ ﺑﺎ اﺷﺗﮭﺎی زﯾﺎد ﻧوش ﺟﺎن ﮐردﻧد .اﯾن ﻧﺑﺎت ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣن ھﻣﺎن ﺳﯾﻠﻔﯾوم
ﻣورﺧﺎن اﻟﮑﺳﺎﻧدر اﺳت؛ ﺑرای ﮔوﺳﻔﻧدان ﺗوﺗﮫ و رﯾزه ﻧﻣوده و ﻣردم آن را ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻏذای
ﻣﻘوی درﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﯾﮏ وادی ﺑﺎرﯾﮏ دارای ﺑﺎﻏﺳﺗﺎن ﻗﺷﻧﮓ زرداﻟو ھﺎ
ﭘﺎﺋﯾن ﺷدﯾم ﮐﮫ ﭘس از روﺳﺗﺎی ﮐﮭﻣرد ﭼﻧد ﻣﯾل وﺳﻌت داﺷت .ﺳﻧﮓ ھﺎ در ھر ﺟﺎﻧب ﺑﮫ
ارﺗﻔﺎع  3ھزار ﻓت ارﺗﻔﺎع داﺷت ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﻧد ﺑودﻧد؛ دره در ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﯾش از  300ﯾﺎرد
ﭘﮭﻧﺎ ﻧداﺷت .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺳﺗﺎرﮔﺎن را ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺗﺎ ﻣﺷﺎھدۀ ﺷب را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم :ﺗﻣﺎم ﻣﻧظره
ﮐﺎﻣﻼ ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز ﺑود.

رﺣﻣت ﷲ ﺧﺎن
ﻣﺎ در ﮐﮭﻣرد از ﻣﺳﮑن ﯾﮏ رﺋﯾس ﮐوﭼﮏ دﯾﮕر ﺑﻧﺎم رﺣﻣت ﷲ ﺧﺎن ﺗﺎﺟﯾﮏ ﻋﺑور ﮐردﯾم
ﮐﮫ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ واﯾن )ﺷراب( ﺑود .او ﺑرای ﻣدت ده روز ﺑدون ذﺧﯾره ﺑوده و ﻣﺗﺎﺳف از
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد دﺳﺗﮥ ﻣﺎ را ﺑرای ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧدۀ ﻣﺎرش ﺧوﺷﺣﺎل ﺳﺎزد .او ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑدون
ﻣﻘداری از آن ﺑرای او آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ﯾﮑﯽ اﺳت؛ او ﯾﮏ ﺧﻣره را ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ داد ﮐﮫ در ﺧﻠم ﭘُر ﻧﻣوده و در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن ﺑﮫ او ﺑﻔرﺳﺗد .ﯾﮏ ﻟﻧﮕﯽ
درﺷت ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ وﻋدۀ واﯾن اﯾن رﺋﯾس را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧت؛ ﭼون او ھﻣﭼﻧﺎن ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﯾﮫ ﺑﺎﻻی
ﻣﺳﺎﻓران را داﺷت ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻧدز ﺑود .ﻗدرت او ﻣﺣدود ﺑوده و ﻗﺎﺑل ﮐﻧﺟﮑﺎوی
اﺳت ﮐﮫ ﭼطور ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧود ،ﻣﺣﻣد ﻣراد ﺑﯾﮓ ﺗﻌﺎﻣل ﮐﻧد .ﺑدون اﺟرای "ﭼﭘﺎو" ﯾﺎ
ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز و اﺳﯾر ﺳﺎﺧﺗن اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﺳﺎﯾﮥ ﺳﯾﻐﺎن ﺧود ،ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود
ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﯾﮑﯽ از روﺳﺗﺎ ھﺎی ﺧوﯾش را اﺳﯾر ﻧﻣوده و آﻧﮭﺎ را ﺑﺷﻣول ﻣردان ،زﻧﺎن و
اطﻔﺎل ﺑﺣﯾث ﺑرده ﺑﮫ ﮐﻧدز ﺑﻔرﺳﺗد .او ﺑﺧﺎطر اﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾت و ﺧدﻣت ﺧود ﺑﺎ اﺧذ ﺳﮫ روﺳﺗﺎی
دﯾﮕر ﻣورد ﺗﻘدﯾر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﭘﺳر او را ﺑﺣﯾث ﭘﯾﺷواز ﯾﺎ رھﻧﻣﺎی ﺳﻔر
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ﺧود اﺳﺗﺧدام ﮐردﯾم و اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﮐردﯾم.

ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ
رﺋﯾس ﮐﮭﻣرد در ﯾﮏ ﻣﻧﺎزﻋﮥ ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش دارد ،ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﮫ زن ﺧود
را از دﺳت ﻣﯽ دھد ،ﭼون او اﺳﯾر ﻣﯽ ﺷود .اﯾن زن ﻓورا ﺑﮫ ﺣرﻣﺳرای دﺷﻣن اﻧﺗﻘﺎل ﺷده
و ﺑرای او ﺗﻌداد زﯾﺎد اطﻔﺎل ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آورد .ﭘس از ﮔذﺷت ﭼﻧد ﺳﺎل وﺿﻊ طوری ﺗﻐﯾر
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن زن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺷوھر اوﻟﯽ اش ﺑر ﻣﯽ ﮔردد؛ اﻣﺎ ﻣوﺿوع ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﭘذﯾرش
او در ﺧﺎﻧواده اش ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯾون اﺳﻼﻣﯽ رﺟﻌت داده ﻣﯽ ﺷود .از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ زن ﺑدون
رﺿﺎﺋﯾت او ﺑرده ﺷده ﺑوده ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧواده اش ﻣﺳﺗرد
ﺷود .در ﺑﯾن ﺗرک ھﺎ ﻣﻌﻣول اﺳت ﺑﺎ زن ھﺎی دﺷﻣﻧﺎن ﺷﺎن ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ اﺳﯾر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد،
ازدواج ﮐﻧﻧد؛ اﻣﺎ اﯾن ﻋﻧﻌﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑوده و ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺻول زﯾﺑﺎی
ظراﻓت و ﺣﺳﺎﺳﯾت زﻧﺎن ﺗﻧﺎﻗض دارد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ آن اﯾﻣﺎن اﻧد.

ﻧظر آﺳﯾﺎﺋﯽ ھﺎ در ﺑﺎرۀ اروﭘﺎ
ﻣن ﻓراﻣوش ﮐردم ﺗذﮐر دھم ﮐﮫ ھﻣراه ﻣن )ﻧﺎظر( ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑﻧﺎم ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن
ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ آدم ﺷوخ طﺑﻊ ﺑوده ،ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﺳﻔر ﮐرده و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ
ﮔزارش آن ﮐﺷور و ﺷﮭرھﺎی ﺗزار ﺳرﮔرم ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .ﺑرای او و ﯾﮑﺗﻌداد آﺳﯾﺎﺋﯽ ھﺎی ﮐﮫ
ﺑﻌدا ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم ،ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد ﮐﮫ }اروﭘﺎ{ از ﻧﮕﺎه ﺷراب و زﻧﺎن ﻣﺷﺎﺑﮭت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﺟﻧت وﻋده ﺷده ﺗوﺳط ﭘﯾﺎﻣﺑر آﻧﮭﺎ دارد .وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﮫ از ﯾﮏ ﮐﺷوری ﮐﮫ زﻧﺎن
ﮐﺎﻣﻼ ﺟدا و ﻣﻧزوی اﻧد ،ﺑﮫ اروﭘﺎ ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﻣﺎم اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﻐﯾرات زﯾﺎد در ﯾﮏ ﮐﺷور
اروﭘﺎﺋﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود؛ اﻣﺎ در روﺳﯾﮫ ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺷﯾوۀ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣطﺎﺑق ﮔزارش ھﺎ
ﺳﺳت ﺗر اﺳت ،در واﻗﻌﯾت ﺑﺎﻋث ﺷﮕﻔﺗﯽ زﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺳر
راھﯽ و ﺳﺎﮐﻧﺎن آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﻣﺿﻣون ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ اﺳت؛ ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرﻋرﺑﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣواد ﮐﯾف آور را ﺗﻘﺑﯾﺢ ﮐرده اﺳت ،از ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ روﺳﯾﮫ را دﯾده اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﺷف
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ﮐﻧم ﮐﮫ وﺳوﺳﮫ دﮐﺎن ھﺎی ﺟﯾن و ﭘﻧﭻ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻘﺎوﻣت ﺷود .ﺗﻌداد زﯾﺎد آﺳﯾﺎﺋﯽ ھﺎ ﻧﯾز
ﻗﻣﺎر ﺑﺎز ﮔردﯾده و ﺗﺟﺎرت ﺑﺎﻋث ﺗورﯾد ﮐﺎرت ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﻘدس ﺑﺧﺎرا ﺷده اﺳت .ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮥ
ﻣﺗﺷﮑل از  26ﮐﺎرت و ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻼ روﺳﯽ اﺳت .در ﺗوﺿﯾﺢ اﺣﺳﺎس ﯾﮏ آﺳﯾﺎﺋﯽ در ﺑﺎرۀ
اروﭘﺎ ،ﺷﺑﺎھت زﯾﺎدی وﺟود دارد؛ اﻣﺎ در ﺗﻣﺎم اوﻗﺎت ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭼﺳپ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ داﺳﺗﺎن ھﺎی
آﻧﮭﺎ ﮔوش داده ﺷود .ﭼﯾز ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ ﻗرار ﻧداﺷﺗﮫ و ﺟزﺋﯽ ﺑودﻧد ،ﺟذﺑﮫ
زﯾﺎد داﺷﺗﻧد .ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑرای ﯾﮏ آﺳﯾﺎﺋﯽ از ﺗﺻورات اروﭘﺎﺋﯽ ھﺎ در ﺑﺎرۀ اﻧظﺑﺎط
وﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز ﺗر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن راﺷﮑﻧﺟﮫ و اﺳﺗﺑداد در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﻣن
ﻣﺟﺑور ﺑودم ﺳواﻻت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﻣﮑرر آﻧﮭﺎ را ﺟواب دھم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرد ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ طرف
دﯾده ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎ ﻣﺎرش ﮐرده و دﺳت ھﺎی ﺧود را در ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻌﯾن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم رﺳم
ﮔذﺷت ﻗرار دھد .ﭼون آﻧﮭﺎ از ﻓرﯾدرﯾﮏ ﺑزرگ ﻧﺷﻧﯾده اﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﻠﻧد
او ﻣﻧﺣﯾث ﻧﻣوﻧﮫ رﺟﻌت دھم؛ اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ ھﻧد و ﭘﺎرس ﺑﺣﯾث ﺛﺑوت ھﺎی ﻣطﻣﺋﯾن ﻣﻔﺎد و
ﺷﺟﺎﻋت ﻣﻧﺿﺑط ﺑﺎﻻی ﻏﯾرﻣﻧﺿﺑط اﺷﺎره ﮐردم .ﺑﺎ آﻧﮭم آﺳﯾﺎﺋﯽ ھﺎ ﻧظر ﺑﺳﯾﺎرﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺎرۀ
ﺧرد اروﭘﺎﺋﯽ ھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﺟﺎﻋت اﯾﺷﺎن دارﻧد؛ از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻋﺻر ﻗوت ﻓزﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت ،واﻗﻌﺎ ﺧرد ﺷﺟﺎﻋت اﺳت.

ﻗره ﮐوﺗل
ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  26ﻣﯽ آﺧرﯾن ﮐوﺗل ﻗﻔﻘﺎز ھﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻗره ﮐوﺗل ﯾﺎ ﮐوﺗل ﺳﯾﺎه را ﻋﺑور ﮐردﯾم ،اﻣﺎ
ھﻧوز ھم ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓرت  95ﻣﯾل را ﻗﺑل از ﺗﮑﻣﯾل ﮐوه ھﺎ در ﭘﯾش رو داﺷﺗﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ روﺳﺗﺎی
دوآب در ﺑﺳﺗر درﯾﺎی ﺧﻠم ﭘﺎﺋﯾن ﺷده و آن را در ﺑﯾن ﭘرﺗﮕﺎه ھﺎی ھوﻟﻧﺎک دﻧﺑﺎل ﮐردﯾم ﮐﮫ
در ﺷب ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺳﺗﺎرﮔﺎن زﯾﻧت اﻟراس ،ﺳﺎﯾر ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻣﻌﻠوم ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد.

ﺣوادث
ﻣﺎ در اﯾن ﮐوﺗل ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺷﯾوه و ﺑرﺧورد ﻣردﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾن
آﻧﮭﺎ ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﺑﺎﺷد .ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺑراﯾﻣﺎن اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ
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ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮥ ﺧطرﻧﺎک رﺳﯾده اﯾم و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﯾﮏ ﭘﯾﺷواز ﺗﻌﯾن ﮐردﯾم ،طوری ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم،
ﺗﺣت رﯾﺎﺳت ﭘﺳر رﺣﻣت ﷲ ﺧﺎن .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎﻻ ﺷدن ﺑﮫ ﮐوﺗل ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺑزرگ ﺳواران
را دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑطرف ﮐﺎﺑل ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و ﺑﮭﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ،ﯾﮏ دﺳﺗﮥ دزدان را دﯾدﯾم ﮐﮫ
در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺑرآﻣدﮔﯽ ﮐوه از ﺳﻣت ھﻧدوﮐش ﭘﯾﺷروی ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑزودی ﻓرﯾﺎد "اﻻﻣﺎن،
اﻻﻣﺎن!" ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دزد اﺳت؛ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﺷواز ﺧود ﭘﯾش رﻓﺗﯾم ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾم و درﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم .دزدان ﻣﺗوﺟﮫ ﺣرﮐت ﻣﺎ ﺷده وﺑﺎ ﯾﮑﺗﻌداد
ﻣردان دﯾﮕر ﯾﮑﺟﺎ ﺷدﻧد ﮐﮫ در ﮐﻣﯾن ﺑودﻧد و ﺗﻌداد دﺳﺗﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ  30ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳﯾد .ھر
ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻧد ﺳواره ﯾﮑﺟﺎ ﺷده و ﺑﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣدود  100ﯾﺎرد ﻣﻧﺗظر ﮔﻔﺗﮕو ﺷدﯾم.
دزدان ھزاره ھﺎی ﺗﺎﺗﺎر ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﯾﮏ رھزن ﺑدﻧﺎم ﺑﻧﺎم دﻻور ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده و در
ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎروان ﺳواره ﭘﯾش آﻣد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺷف اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣرھﺎن ﺧوﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺳر رﺋﯾس
ﮐﮭﻣرد ھﺳﺗﯾم ،ﻣﻘﺻد ﺣﻣﻠﮫ را رھﺎ ﮐرده و ﮔذﺷﺗﻧد ،ﻣﺎ ﺑدون ﻣﻌطﻠﯽ ﺣرﮐت ﮐردﯾم؛ ﻣﺎ ﻓورا
ﮐوﺗل را ﺗرک ﮐرده و آﻧﮭﺎ آن را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﻧد؛ اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﻏﻧﺎﯾم آﻧﮭﺎ ﻣﺗﺷﮑل از دو ﺷﺗر
ﺑﺎر ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻧﺑﻠﯽ از ﭘﺷت آﻧﮭﺎ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐرد .آﻧﮭﺎ اﯾن را در ﭘﯾش روی ﻣﺎ ﺿﺑط ﮐرده
ﺑودﻧد ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ راﻧﻧدﮔﺎن ﺷﺗر ھﺎ ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﻣﯽ روﻧد؛ اﮔر ﻣﺎ ﭘﯾﺷواز ﻧﻣﯽ
داﺷﺗﯾم ،ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﯾن ﺳرﻧوﺷت ﮔرﻓﺗﺎر ﺷده و روز ﺑﻌد ﺧود را در ﺑﯾن ﮔﻠﮫ و رﻣﮥ اﯾﺷﺎن در
ﮐوه ھﺎ ﻣﯽ دﯾدﯾم .اﯾن دﺳﺗﮫ ﺑﺷﮑل ﺧوﺑﯽ ﻣﺟﮭز و ﻣﺗﺷﮑل از ﻣردان ﻓداﮐﺎر ﺑودﻧد :اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺎﯾوس ﺷدن از ﺷﮑﺎر ﻣﺎ ،ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺷب ﺑﮫ روﺳﺗﺎی دوآب ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺧواﺳﺗﯾم ﺗوﻗف ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ  3ﻣﯾل دور ﺗر رﻓﺗﮫ و در ﺑﺳﺗر ﯾﮏ ﻣﺳﯾر
ﺳﯾل رو ﺗوﻗف ﮐردﯾم .ﺣﺎدﺛﮥ ﻓرار ﻣﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﺑﺎزﺗﺎب داﺷت و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺧﺎطر اﺣﺗﯾﺎط او ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﺧطر دور ﺳﺎﺧت .ﻣرد ﭘﯾر رﯾش ﺧود را ﻧوازش
ﮐرده ،روز ﻣﯾﻣون را ﺷﮑر ﻧﻣوده و از ﺧداوﻧد ﺑﺧﺎطر ﺣﻔظ ﻧﺎم او و ﺳﺎﯾرﯾن از ﭼﻧﯾن رذاﯾل
ﺳﭘﺎس ﮔذاری ﮐرد.

زﻧدﮔﯽ ﮔردﺷﮕران
زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮔذراﻧدﯾم ،ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از ﺟزﺋﯾﺎت ﺣﺎﻻﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
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ھﻣراه ﺑﺎ ﺧطرات و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎور ﮐﻧد .ﻣﺎ ﺻﺑﺣدم ﺳوار ﺷده و ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑدون وﻗﻔﮫ
ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  2ﯾﺎ  3ﭘس از ظﮭر ﺳﻔر ﮐردﯾم .ﭘﯾﺷرﻓت روزاﻧﮥ ﻣﺎ ﺣدود  20ﻣﯾل ﺑود؛ اﻣﺎ اﯾن
ﻣردم ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﻌﯾﺎری ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﻧدارﻧد ،ﻣﯾل ،ﮐﺎس و ﻓرﺳﺦ ھﻣﮕﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﻧد،
ﭼون ﺣﺳﺎب آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﻔر روز اﺳت .ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺻﺑﺣﺎﻧﮥ ﺧود را در ﺑﺎﻻی زﯾن اﺳپ و ﺑﺎ
ﻧﺎن ﺧﺷﮏ و ﭘﻧﯾر ﺻرف ﻣﯽ ﮐردﯾم؛ ھﻣﯾﺷﮫ در ﺑﺎﻻی زﻣﯾن و ھوای آزاد ﻣﯽ ﺧواﺑﯾدﯾم و
ﭘس از ﻣﺎرش روزاﻧﮫ ﺗﺎ ﺷب ھﻧﮕﺎم ﺧواب زاﻧو -ﻗﺎت ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﯾم.
دﺳﺗﮥ ﻣﺎ طوری ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﯾم ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑود ،ﭼون ﻧﺎظر و ھﻣﺳﻔر ﺷوخ طﺑﻊ او آﻣﺎدۀ
ﺧدﻣت ﺑودﻧد :ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺎ ھﺷت ﻧﻔر ﺑودﯾم ،ﺳﮫ ﻧﻔر آﻧﮭﺎ ﺑوﻣﯽ ﻣﻧطﻘﮫ و دو ﻧﻔر دﯾﮕر ﺷﺎن
طوری ھداﯾت ﺷده ﺑودﻧد ﮐﮫ واﻧﻣود ﺳﺎزﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻣﺎﯾز اﻧد؛ ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
از آﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﺑﯾرﯾﻧﮓ ﻗطب ﻧﻣﺎ را ﯾﺎد داﺷت ﮐرد ﮐﮫ ﻣن ﺧودم ﺑطور ﻣطﻠوب ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم
ﺑدون رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﺷف ﮐﻧم .ﻣﺎ در ﭼﻧﯾن ﻣﻧظره ھﺎ و ﻧو ﺑودن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش ﺣﺎل
ﺑودﯾم؛ اﯾن ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻓرﺣت ﺑﺧش ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ دوﺳﺗﺎن ﻗدﯾم را در ﺑﯾن ﻋﻠف ھﺎ و ﺑﺗﮫ ھﺎ
ﺗﺷﺧﯾص ﮐﻧﯾم .ﺧﻔﭼﮫ و ﺧﺎرﺑن در ﮐﻧﺎر درﯾﺎ روﺋﯾده ﺑود؛ ﺷوﮐران ﮐﮫ در زﯾر ﺳﺎﯾﮥ آﻧﮭﺎ
روﺋﯾده ﺑود ،ﻗﺷﻧﮓ ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺳرﮔرم و ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودﻧد؛ ﻣن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ھر ﻓرﺻت ﻣطﻠوب ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻓران ﮐﮫ در راه و ﺗوﻗف ﮔﺎه ھﺎ ﻣﯽ دﯾدم ،ﻣﻣزوج ﻣﯽ ﺷدم.

ﺷﯾوۀ اﺣﺗرام
ﻣن ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ﺷﯾوه ھﺎی اﺣﺗرام )ﺳﻼم( در ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده
ﻧﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ آﺷﻧﺎ ﺷود .وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻔل
ﻣﯽ روﯾد ،ﺑﺎﯾد دﺳت راﺳت ﺧود را ﺑﺎﻻی ﻗﻠب ﺧود ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﮕوﺋﯾد" ،ﺳﻼم ﻋﻠﯾﮑم" .ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺧوش آﻣدﯾد؛ وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣراﺳم را ﺗﮑرار ﮐرده و ﺑﺎز
ھم ﺑﺷﻣﺎ ﺧوش آﻣدﯾد ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر در ﺑﺎﻻی ﺟﺎده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد،
"ﻣﺎﻧده ﻧﺑﺎﺷﯽ"؛ و ﺟواب ﻣﯽ ﺷﻧوی" ،زﻧده ﺑﺎﺷﯽ" .اﮔر آﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷﯽ ،اﺣﺗراﻣت ﻣﺗﻌدد اﺳت.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻗوی ھﺳﺗﯽ؟ ﺷﻣﺎ ﺧوب ھﺳﺗﯾد؟ از ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺧﻼص ھﺳﺗﯾد؟ وﻏﯾره ،وﻏﯾره :ﮐﮫ ﺑﮫ
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ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺟواب ﺑدھﯽ" ،ﺗﺷﮑر ﯾﺎ ﺧدا را ﺷﮑر" .ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺟدا ﺷدن ،دوﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﮐﮫ ﺳﻔر ﺷﻣﺎ ﺧﺳﺗﮫ ﮐن ﻧﺑﺎﺷد و ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد )ﺑﮫ اﻣﺎن ﺧدا( .اﮔر ﺑﮫ ﺷﺎم دﻋوت
ﺷوﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣدﻧﯾت ﺟواب دھﯾد" ،ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن آﺑﺎد"؛ و اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﯾد ﮐﺳﯽ را ﺗﻣﺟﯾد ﮐﻧﯾد،
ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﺋﯾد ،ارزش ﻧدارد؛ ﺑزرﮔﯽ ﺷﻣﺎﺳت" .ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﺋﯾن را ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺧﺎن ﯾﺎ آﻏﺎ ﺻدا ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ ﻣورد ﻣرﺣﻣت ﻗرار ﮔﯾرﯾد .اﮔر او ﯾﮏ ﻣﻼ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد او را آﺧوﻧد ﯾﺎ اﺳﺗﺎد ﺻدا ﮐﻧﯾد ،اﮔر ﭘﺳر ﻣﻼ ﺑﺎﺷد ،آﺧﻧد زاده .ﺳﮑرﺗر ﯾﺎ ﻣﻧﺷﯽ ﺑﻧﺎم
ﻣﯾرزا ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻟﻘب ﻧﺎﻣﻌﯾن اﺳت .دوﺳﺗﺎن ﺻﻣﯾﻣﯽ ھﻣدﯾﮕر را "ﻻﻻ" ﯾﺎ ﺑرادر
ﺻدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣراﺳم را ﺑﺎﯾد از ﭘﺎرﺳﯾﺎن آﻣوﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﭼون در آﺳﯾﺎ
ﻧژاد ﺳﺎده ﺗری )ﻏﯾر ﺳوﻓﺳطﺎﺋﯽ( ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ وﺟود ﻧدارد .ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭼﺳب اﺳت اﻧواع
اﺣﺗراﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺷﻧوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد :ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص ﺑﺎﻻی
ﺟﺎده او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد؛ وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔذﺷﺗﯾم ،او ﻋﺎدت داﺷت ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺣوۀ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮥ
ﺧوب را ﺑﯾﺎﻣوزد ﮐﮫ ﻣن ﻧﯾز در ھر ﻣورد ﺑﺣﯾث داﻧش ﭘژوه آن راﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗم.

دره ھﺎی ﻓوق اﻟﻌﺎده
ﻣﺎ ﻣﺳﯾر ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ را از طرﯾق ﺧرم و ﺳﺎرﺑﺎغ ﺑطرف اﯾﺑﮏ اداﻣﮫ دادﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎرش در
داﺧل ﮐوھﮭﺎ ﺑوده و ﺑﺗدرﯾﺞ ﺳﻧﮓ ھﺎی ﻟﺧت ﻣرﺗﻔﻊ ﺑﮫ زﻣﯾن ھﺎی ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازاﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷد.
ﻣﺳﯾر ﻣﺎ از طرﯾق دره ھﺎی ﻋظﯾم اداﻣﮫ داﺷت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع  2ﺗﺎ  3ھزار ﻓت ﺑﺎﻻ
ﺑرده و ﻣﺳﯾر ﻣﻌﻠق ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘﺎﺑﺎن و ﺑﺎزان در ﺑﺎﻻی ﺳر ﻣﺎن در داﯾره ھﺎی دوار
ﻣﯽ ﭼرﺧﯾدﻧد :ﻣﺎ در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻋﻘﺎب ﺳﯾﺎه را ﺗﺷﺧﯾص دادﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘرﻧدۀ ﻧﺎﯾﺎب اﺳت .دره
در ﻧزدﯾﮏ اﯾﺑﮏ ﭼﻧﺎن ﺑﺎرﯾﮏ ﺷد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "درۀ زﻧدان" ﯾﺎد ﻣﯾﺷد؛ ﺳﻧﮓ ھﺎ ﭼﻧﺎن ﻣرﺗﻔﻊ
ﺑودﻧد ﮐﮫ آﻓﺗﺎب را در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺻص آن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﭼﺎﺷت ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐرد.

ﺑﺗﮥ زھری
در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺑﺗﮥ زھری را ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﻗﺎطر ﯾﺎ اﺳپ ھم ﮐﺷﻧده اﺳت :او ﻣﺛل
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ﯾﮏ ﺳوﺳن ﯾﺎ زﻧﺑق ﻣﯽ روﯾد و ﮔﻠﮭﺎی آن ﮐﮫ ﺣدود  4اﻧﭻ دراز اﺳت ،در ﺑﺎﻻی آن ﻗرار
داﺷﺗﮫ و ﯾﮑﺗﻌداد ﺗﺧم ھﺎی دراز دارد .ھر دوی اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮔل آن ﻏﻧﯽ ﺗرﯾن ﻣﺧﻣل ﻗرﻣز را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﺑوﻣﯾﺎن را ﺑﻧﺎم "زھر ﺑﺗﮫ" ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﮐﯾﻔﯾت زھری آن را ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣﯽ دھد .ﻣن ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮥ اﯾن ﺑﺗﮫ را ﺑﮫ ﮐﻠﮑﺗﮫ آوردم و دﮐﺗور واﻟﯾﭻ ،ﺳرﭘرﺳت ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎغ
ﮔﯾﺎھﯽ اﻓﺗﺧﺎری ﮐﻣﭘﻧﯽ ﺑراﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن از اﻧواع "اروم" اﺳت .ﻣﺎ ﺣﺎﻻ رﻣﮫ ھﺎی ﺑزرگ
ﻣﺻروف ﭼرا در ﭼراﮔﺎه ھﺎی ﻣﻌطر ﮐوه ھﺎ را دﯾده و ﺑﺎﻏﺳﺗﺎن ھﺎی وﺳﯾﻊ و درﺧت ھﺎی
ﻣﯾوه دار را ﻋﺑور ﮐردﯾم .ﺷﺎﯾد ﮔﻠﮫ ھﺎی آھوان در ﻗﻠﮫ ھﺎی ﺳﻧﮓ ھﺎ ﻣﺣدود ﺑﺎﺷﻧد؛ در وادی
ھﺎ ،ﺧﺎک در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑواﺳطﮫ ﮔراز ھﺎی وﺣﺷﯽ ﮐﻧده ﺷده ﺑود ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺗﻌداد زﯾﺎدی
ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺎ ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﺗﺎﺗﺎر ﺗﻌداد ﻣردﻣﺎن ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و در اﯾﺑﮏ ﺑﺎ
رﺋﯾس ازﺑﯾﮏ دﯾﮕری ﺑﻧﺎم ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯾﮓ ،ﯾﮏ ﺳﺗﻣﮕر ﮐوﭼﮏ و ﺑدﻧﺎم ﻣﻘﺎﺑل ﺷدﯾم.

اﯾﺑﮏ
وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮭر ﻧزدﯾﮏ ﺷدﯾم ،ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر ﺑراﯾﻣﺎن ﺧﺑر داد ﮐﮫ رﺋﯾس ﻣﻧﺗظر رﺳﯾدن ﻓرﻧﮕﯽ
ھﺎی )اروﭘﺎﺋﯾﺎن( اﺳت ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن آﻧﮭﺎ ﻗﺑﻼ ﺑراﯾش اﻋﻼن ﺷده ﺑود .اﯾن ﻣرد ﭘﺳر ﻗﻠﯾﭻ
ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ روزﮔﺎری در ﺧﻠم ﺑﺎ اﻋﺗدال زﯾﺎدی ﺣﮑوﻣت ﮐرده؛ اﻣﺎ ﭘﺳرش ﻧﻣوﻧﮥ
اﻗﺎرﺑش را ﺗﻘﻠﯾد ﻧﮑرده اﺳت .او ﯾﮏ ﺑرادر ﺧود را ﺑﮭﻧﮕﺎم ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ زھر داده و ﺛروت ﭘدر
ﺧود را ﻗﺑل از وﻓﺎﺗش ﺗﺻﺎﺣب ﺷده ﺑود .او ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی ﻣﺷﮑﻼت دﺳﺗﮥ آﻗﺎی ﻣورﮐراﻓت
را اﻓزاﯾش داده؛ ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﻣواﻓﻘت ﻧدارد .او ﺗوﺳط رﻋﯾﺗش از
ﺷﮭر ﺑوﻣﯽ ﺧوﯾش )ﺧﻠم( ﺑﺧﺎطر اﺳﺗﺑدادش راﻧده ﺷده و ﺣﺎﻻ ﻓﻘط ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻧﺎﺣﯾﮥ اﯾﺑﮏ را
در اﺧﺗﯾﺎر دارد .ﻣﺎ ﻗﻠﻌﮥ او را ﺣدود ﺳﺎﻋت  4ﺑﻌد از ظﮭر دﯾده و ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﺗﻘرب ﮐردﯾم؛
اﻣﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮥ ﻣرﺗب ﺷده و در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز در اﻣﻧﯾت ﻓرار ﮐردﯾم .ﺑﮭﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﻣﺎ،
ﮐﺎروان ﮐوﭼﮏ ﻣﺎ در ﺑﯾرون اﯾﺑﮏ ﺗوﻗف ﮐرده و ﻣﺎ در ﺑﺎﻻی زﻣﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﺎﻓران ﺧﺳﺗﮫ
دراز ﮐﺷﯾده و ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻣد اﺳپ ﭘوﺷﺎﻧﯾدﯾم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺷب ﻓرا رﺳﯾد .رﺋﯾس ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﺷﺎم ﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت دوﺳت ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﺎ )ﻧﺎظر( آﻣد ﮐﮫ او ﺑراﯾش ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎت ﻻزﻣﮫ را ﺑﺟﺎ
آورد؛ طوری ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد ﮐﮫ او از ﻣوﺟودﯾت ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺧﺑر اﺳت .ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯾﮓ در اﯾن
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ﻣورد ،ﭘﯾﺷﮑﺷﯽ داﺷت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗﮥ ﻣﺎ را ﺗﺣت ﯾﮏ ﭘﯾﺷواز ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﻠﺦ ﺑﻔرﺳﺗد،
ﺑﺎ اﺟﺗﻧﺎب از ﺧﻠم ،ﯾﮏ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺧوﺷﯽ ﺷﻧﯾده و طوری ﮐﮫ ﺑزودی ﻣﻌﻠوم
ﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﺎ را از ﯾﮏ ﺟﮭﺎن اﺿطراب ﻧﺟﺎت دھد .ﺑﺎ آﻧﮭم دوﺳت ھﻣﺳﻔر ﻣﺎ اﯾن
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ را ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ ،از ﻧﻔوذ ﺧوﯾش در ﺧﻠم ﺧود ﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺗﻘرب آن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ
ﻧدارﯾم ،ﯾﮏ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ دام اﻓﺗﺎدﯾم .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن رﺋﯾس ﺑﺎ ﻧﺎظر ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ
ﮐرد ،ﻣﺎ ﻣﺻروف ﺧوردن ﺗوﺗﮫ ھﺎی ﮔوﺳﻔﻧد در ﮐﻧﺎر آﺗش ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻧد ﯾﺎرد ﺑوده ،وﻟﯽ
آﻧﻘدر ﻧزدﯾﮏ ﺑودم ﮐﮫ او را دﯾده و ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت را ﻣﯽ ﺷﻧﯾدﯾم .او ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑدﻗواره و
ﻋﯾﺎش ﺑود .او ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎ ﺑرای دوﺳت ھﻣﺳﻔر ﻣﺎ ﺑود؛ ﻣﺎ و ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺎ از
ﻓرﺳﺗﺎدن ﮔوﺷت و ﺟو ﺟﮭت ﺿﯾﺎﻓت ﺑﺳﯾﺎر ﺗرﺳﯾدﯾم .ﺧﺻوﺻﯾت ﻣﺎ ﻣﺷﮑوک ﻧﺑود؛ اﯾن
ﺷب آﻧﻘدر ﺳﺗﺎره ﺑﺎران زﯾﺑﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﻧﺧواﺳﺗم اﯾن ﻓرﺻت ﺑدون ﻣﺷﺎھده ﻋرض اﻟﺑﻠد در
ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﺑﮕذرد .ﻣﺎ ﻗﺑل از آﻓﺗﺎب ﺑرآﻣد ﺣرﮐت ﮐرده و ﺧود را ﺑﺧﺎطر ﮔذﺷﺗن ﻣوﻓﻘﯾت
آﻣﯾز از ﭼﻧﯾن ﻣردی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺻدﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑر ﻣﺎ وارد ﺳﺎزد ،ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔﺗﯾم.
اﯾﺑﮏ ﯾﮏ روﺳﺗﺎی ﺑﺎ روﻧق دارای ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮥ ﺧﺷت آﻓﺗﺎﺑﯽ و اﻋﻣﺎر ﺷده در ﯾﮏ ﺗﭘﮥ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
اﺳت .ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺑﯾن ﮐوھﮭﺎ وادی ﺑﺎز ﺷده و ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮥ ﺳﺑز و اﻧﺑوه ﺗرﯾن ﺳرﺳﺑزی
را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذاﺷت .اﻗﻠﯾم ﻧﯾز زﯾﺎد ﺗﻐﯾر ﮐرده ﺑود؛ ﻣﺎ درﺧت اﻧﺟﯾر را ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ در
ﮐﺎﺑل ﯾﺎ ﮐوه ھﺎی ﺑﻠﻧد ﻧﻣﯽ روﯾد .ارﺗﻔﺎع اﯾﺑﮏ ﺣدود  4ھزار ﻓت اﺳت.

ﭼﻠﭘﺎﺳﮫ ھﺎی اﯾﺑﮏ
ﻣﺎ ﺗوﻗﻊ داﺷﺗﯾم از ھﻣراھﺎن ﻣزاﺣم اﻗﻠﯾم ھﺎی ﺣﺎرۀ ﻣﺎر ھﺎ و ﮔژدم ھﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾم؛ اﻣﺎ
در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ از ھﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺑوده و ﻣﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد آﻧﮭﺎ را در ﺟﺎده ﻣزاﺣﻣت ﮐردﯾم .ﯾﮑﯽ
از ﺧدﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﺑواﺳطﮫ ﯾﮓ ﮔژدم ﮔزﯾده ﺷد؛ از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﺎوری وﺟود دارد ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ
ﭼﻠﭘﺎﺳﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷود ،درد آن ﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣطﺎﺑق آن ﯾﮏ ﭼﻠﭘﺎﺳﮫ را ﮐﺷﺗﯾم.
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ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در اﯾﺑﮏ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓت :اﯾﻧﮭﺎ ﺑﻌوض ﺳﻘف ھﻣوار دارای
ﮔﻧﺑد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳوراخ در ﺑﺎم آن ﺑﺣﯾث دود ﮐش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ طوری ﮐﮫ ﯾﮏ روﺳﺗﺎ ﺑﺷﮑل ﯾﮏ
ﺧوﺷﮫ ﮐﻧدوی ﺑزرگ ﻧﺻواری ﻋﺳل ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾن ﺳﺑﮏ ﺗﻌﻣﯾرات را
ﺑرﮔزﯾده اﻧد ،ﭼون ﭼوب ﮐﻣﯾﺎب اﺳت.

ﻣردم
ﻣردم ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن دارای ﮐﻼ ھﺎی ﺟﻣﺟﻣﮫ ﻣﺧروطﯽ ﺑﻌوض دﺳﺗﺎر ﺑوده و
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﺳﺎﻓر ﯾﺎ روﺳﺗﺎﺋﯽ دارای ﺑوت ھﺎی ﻧﺻواری دراز
ﺑودﻧد .ﺑﺎﻧوان ﻗرار ﻣﻌﻠوم رﻧﮓ ھﺎی ﺷوخ را ﺑرای ﻟﺑﺎس ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑودﻧد؛ ﻣن ﺣﺎﻻ
ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﻌﺿﯽ ﭼﮭره ھﺎی ﻣﻘﺑول را ﺗﺷﺧﯾص دھم ،ﭼون ﺑﺎﻧوان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗوﺟﮫ وﺳواﺳﯽ
ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﻧد از اﯾﻧﮑﮫ در روﺳﺗﺎ ھﺎ ﭘوﺷﯾده اﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷوھران ﺷﺎن ﺑﮫ ﻣراﺗب
زﯾﺑﺎ ﺗر اﻧد ،ھﯾﭻ ﭼﯾزی زﺷﺗﯽ در ﭼﮭرۀ اﯾﺷﺎن وﺟود ﻧدارد ،ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﺗﺎر اﻧد .ﻣن
ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧم در واﻗﻌﯾت ،ﺗﺣﺳﯾن ﺷرق ﺷﻧﺎﺳﺎن در ﺑﺎرۀ زﯾﺑﺎﺋﯽ اﯾن دوﺷﯾزه ھﺎی ﺗرﮐﯽ را
ﺑﻔﮭﻣم.

ﺧﻠم و ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﺗﺎﺗﺎر
ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  30ﻣﯽ آﺧرﯾن ﻣﺎرش ﺧود را در ﺑﯾن ﮐوه ھﺎ ﺷروع ﮐردﯾم و از ﺗﻧﮕﻧﺎ ﺑداﺧل
ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﺗﺎﺗﺎر در ﺧﻠم ﯾﺎ ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن رﺳﯾدﯾم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﺎی ﺟدﯾد ﮐﺷور در ﺷﻣﺎل ﺧود
را دﯾدم ﮐﮫ ﻣﯾﻼن آن ﺑطرف اﮐﺳوس ﺑود .ﻣﺎ آﺧرﯾن ﺗﭘﮫ ھﺎ را طﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺣدود  2ﻣﯾل
از ﺷﮭر ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺻﻌود ﺑود؛ ﺟﺎده از طرﯾق آﻧﮭﺎ
ﺑواﺳطﮥ ﯾﮏ درۀ ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل دﻓﺎع ﺑود .ﺧﻠم ﺣدود  10ھزار
ﺑﺎﺷﻧده داﺷﺗﮫ و ﺷﮭر ﻣرزی ﻣراد ﺑﯾﮓ ﮐﻧدز اﺳت ،ﯾﮏ رﺋﯾس ﻗدرﺗﻣﻧدی ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق
ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش را زﯾر ﯾوغ ﺧود آورده اﺳت .ﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرواﻧﺳرا ھﺎ ﭘﯾﺎده ﺷدﯾم ﮐﮫ
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ﺑﮫ ﻧدرت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑودﯾم .ﮐﺎرواﻧﺳرا ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮭور ﺑوده و ﺿرورت ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف دارد:
ﯾﮏ ﻣﺣوطﮥ ﻣرﺑﻊ و دﯾوارﺷده ﮐﮫ در آن ﺗﻌداد زﯾﺎد اﺗﺎق ھﺎ ﯾﺎ ﺣﺟره ھﺎ ﺑرای ﺑودوﺑﺎش
وﺟود دارد .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت در ﻣﯾدان آن ﻗرار دارﻧد .ھر دﺳﺗﮫ ﻣﺣوطﮥ ﺧود را داﺷﺗﮫ
و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣرم اﺳت؛ زﯾرا اﯾن ﻣﺧﺎﻟف ﻋﺎدت و رﺳم اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕری را ﻣزاﺣﻣت ﮐﻧد .ﺗﻣﺎم
آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﻓر ﺑوده و اﮐﺛرا ﺧﺳﺗﮫ اﻧد .اﮔر ﺗﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ دارای ھﻣﯾن ﻗﺎﻋدۀ ﺧوب ﻣﺛل ﯾﮏ
ﮐﺎرواﻧﺳرا ﻣﯽ ﺑود ،ﺟﮭﺎن از ﺷر ﺑﮭﺗﺎن و اﻓﺗرا ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﻓت .ﻣﺎ ﭘس از ﺳﻔر دﺷوار و
ﺧﺳﺗﮫ ﮐن در ﺑﺎﻻی ﺳﻧﮓ ھﺎ و ﮐوه ھﺎ در اﯾﻧﺟﺎ اﺳﺗراﺣت ﮐرده و در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر،
ﺗﺎزه و ﺳرﺣﺎل ﺷدﯾم .ﭼون ﻣﺎ ﭘس از ﺗرک ﮐﺎﺑل در ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺧود ﺧواﺑﯾده و ﺑﻧدرت
ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ در ﺑﯾن ِﮔل ﺗوﻗف ﮐرده ،از طرﯾق درﯾﺎ ھﺎ راه رﻓﺗﮫ،
در ﺑﯾن ﺑرف ھﺎ ﺟﺳت و ﺧﯾز ﮐرده و در ﭼﻧد روز آﺧﯾر درﮔﯾر ﮔرﻣﯽ و ﺣرارت ﺑودﯾم.
اﯾﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺑﺧش ھﺎی ﻧﺎﭼﯾز ﻣﺷﮑﻼت ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻣﻠﮥ ﻏﯾرﻣﮭم ھﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ
ﺷود ،اﮔر ﺑﺎ ﺧوﺷﯽ و ﻟذت دﯾدن ﻣردﻣﺎن و ﮐﺷورھﺎی ﺟدﯾد ،رﺳوم و ﻋﺎدات ﻋﺟﯾب و
ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﮐﻧﺗرول ﻋﺻﺑﯾت در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌﺻب دﯾﮕران و ﻣﺷﺎھدۀ ﻣردﻣﺎن دﯾﮕر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺷود.
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ﻓﺻل ﭘﻧﺟم  -ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی :ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﻧدز
ﻣﺷﮑﻼت در ﺧﻠم
ﻣﺎ داﺧل ﺧﻠم ﺷده و ﻗﺻد داﺷﺗﯾم روز ﺑﻌد ﺳﻔر ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺑﻠﺦ را ﺷروع ﮐﻧﯾم؛ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد
زﯾﺎد ﺑﮫ ﺗﺎﮐﯾد دوﺳﺗﺎن ﻣﺎن ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺧواھﯾم داﺷت .ﺑﻌدا ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﺧﺑر ﺷدﯾم
ﮐﮫ اﻓﺳران ﮔﻣرک ،ﻗﺎﺻدی ﺑﮫ رﺋﯾس ﮐﻧدز ﻓرﺳﺗﺎده ﺗﺎ از رﺳﯾدن ﻣﺎ ﮔزارش دھد و ﻣﻧﺗظر
ھداﯾت او در ﻣورد ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻣﻧﺗظر ﺟواب ﻣﺎﻧدﯾم .ﻧﺎظر رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗوﻗﯾف
ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻣﮕﯾن ﺷده ﺑود؛ اﻣﺎ دﯾﮕر ﺑﯾﻔﺎﯾده ﺑود ﮐﮫ او را ﺑﺧﺎطر آوردن ﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﻠم ﻣﻼﻣت
ﮐﻧﯾم .او اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯾداد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﻣزاﺣﻣت ﻣوﻗﺗﯽ ﺧواھد ﺑود و در ﻋﯾن زﻣﺎن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ
ﺑﮫ وزﯾر ﮐﻧدز ﻓرﺳﺗﺎد ،ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺗوﻗﯾف ﺷوﯾم ،زﯾرا ﺗﺟﺎرت او در روﺳﯾﮫ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎﻻت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وزﯾر دوﺳت ﺧﺎﻧوادۀ ﻧﺎظر ﺑود؛ از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ داﺧل
ﻣﺷﮑﻼت ﺷده ﺑودﯾم ،ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮥ اﻣﻧﯾت ﻣﺎ ﻓﻘط از طرﯾق او ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻣطﻠوب واﻗﻊ ﺷود .ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﻣﺗﺎﺳف ﻧﺑﺎﺷم از اﯾﻧﮑﮫ ھرﮔز اﺟﺎزه ﻧداده ﺑودم ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺷورۀ ﮐﺳﯽ از راه ﺑدر ﺷوم و ﺣﺗﯽ در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻧﯾز ﺗﻼش داﺷﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻠﺦ ﻓرار ﮐﻧم،
اﮔر ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾرﯾن آن را ﻟﺟﺑﺎزی و ﻏﯾرﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد .ﯾﮏ وﻗت ﺣدود ﻧﯾﻣﮫ
ﺷب ،ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺎ ﺟﮭت ﻓرار ﺑﮫ ﺑﻠﺦ در ﺟرﯾﺎن ﺷب آﯾﻧده راﺿﯽ ﺷده و ﺣﺗﯽ
ﮔﻔت ﮐﮫ اوﻟﯾن آﯾﮥ ﻗرآن ﺳوﮔﻧد و دﻋﺎی او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺎﯾد از ﻧﺎظر ﻣﺧﻔﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﻣن آن را روز ﺑﻌد ﺑراﯾش آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗم ،زﯾرا
ﺑﺎﻋث ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ زﯾﺎد و ﺗرس ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﮔردﯾده و ﺑﺎ ﺧﺷم ﮔﻔت" ،ﺑرای ﺟواب ﮐﻧدز ﻣﻧﺗظر
ﺑﺎﺷﯾد و ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در ﻣورد ﺧﺻﻠت ﻣطﻠوب آن ﺷﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم".
ﻣﺎ ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧدﯾم؛ ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺗﺎرﯾﺦ اول ﺟون ﺑراﯾﻣﺎن ﻓرﻣﺎن داده ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻧدز
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷوﯾم؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ وزﯾر در ﺟواب ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮥ رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧﺎطر
ﻣﺎ ﻣﻌطل ﺷود ،ﻟذا ﺑﮫ ﺳﻔر ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد! ﺗﻌﺟب ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﯾﺷﺗر از
آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دادﯾم ،ﺗﺻور ﮐرد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ﺑرای ﻓرار ﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎوﻗت ﺷده ﺑود،
ﭼون ﻣﺎ در ﮐﺎرواﻧﺳرا ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و اﻓﺳران ﺣﺗﯽ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ اﺳپ
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ﻣرا ﺑرای ﻧﻌل ﮐردن ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﺑرﻧد .اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﮭﻧﮕﺎم اوﻟﯾن رﺳﯾدن اﻧﺟﺎم
دھﯾم ،اﻣﺎ ﺑﻌدا ﭘﻧداﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﯽ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑوده و ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧدﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺧوﯾش ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺷﯾوۀ ﺳرﯾﻊ و ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﯾم .ﻣن ﯾﮏ ﺳﻔر ﻓوری ﺑﮫ ﮐﻧدز را ﺑﺎ ﻣﺎﻧدن داﮐﺗر ﺟﯾرارد و
ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮫ ام ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی دو اﻓﻐﺎن در ﺧﻠم ،اﺻرار ﮐردم .ﻣن ﺣﺎﻻ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ در
ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ارﻣﻧﯽ در آﻣده و ﺑﺎور داﺷﺗم ﮐﮫ رﻓﺗن ﻣﻔﯾد ﺑوده و ﺷﮏ و ﺗردﯾد را ﮐﺎھش ﻣﯽ
دھد .ﻣن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی از روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺷﺎور داﺷﺗم ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﺧﺻوﺻﯾت ﺟدﯾد ﻣرا
داراﺳت ،ﭼون ﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﺑﻧﺎم ارﻣﻧﯾﺎن ﺑودﯾم؛ دوﺳﺗﺎن ھﻣﺳﻔرم اطﻣﯾﻧﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﭼﻧﯾن اﺳﻧﺎد ﭼﮭرۀ واﻗﻌﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ،ﻟذا ﻣن ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ را ﺑﺷﻣول ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل اﻋﺗراض ﺑود ،از ﺑﯾن ﺑردم .ﻣن در واﻗﻌﯾت ﺧود را از ﺗﻣﺎم
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ﺧوﯾش ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗﮫ و در ﺿﻣن ﺗﻌداد زﯾﺎد رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ را
ﻧﯾز از ﺑﯾن ﺑردم ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐردم ﮐﻣﺗر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯾز دﯾﮕری را ﺑﮫ
اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﺎﻧد .در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺗداﺑﯾر ﮐﺷف ﮐردم ﮐﮫ ﻧﺎظر ھﯾﭻ ﻋﻼﻗﮥ ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﮐﻧدز
ﻧداﺷﺗﮫ و ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﺣﺎﻟت ﻣﺎﯾوﺳﯽ ﻧرود؛ اﻣﺎ ﺷرم ﯾﮏ ﭘﯾﺷﺑرﻧدۀ ﺑزرگ اﻋﻣﺎل
ﺑوده و ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐردم ﮐﮫ ﻣرا ھﻣراھﯽ ﮐﻧد و او ھم ﭘذﯾرﻓت.

ﺷرح ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻣورﮐراﻓت
ﺑرای درک ﺑﮭﺗر وﺿﻊ ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ در آن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم ،ﻣﯽ ﺧواھم ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر
ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ را ﺑدھم ﮐﮫ آﻗﺎی ﻣورﮐراﻓت در اﯾن ﻗﺳﻣت ﮐﺷور در ﺳﺎل  1824ﮔﯾر ﻣﺎﻧده ﺑود،
از ھﻣﺎن ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻧزد ﺧود ﺑﮫ ﮐﻧدز ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت .آن ﻣﺳﺎﻓر ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﻋﺑور از ﮐوه ھﺎ ﻣﻧﺗظر رﺋﯾس ﻣﺎﻧده و ﺑﻌﺿﯽ ھداﯾﺎی ﻣﻧﺎﺳب درﺟﮥ ﺧود ﺑراﯾش آﻣﺎده ﻧﻣوده
و ﺑﮫ ﺧﻠم ﺑر ﻣﯽ ﮔردد .او ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﭘﯾﺎﻣﯽ از رﺋﯾس ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر زﺧﻣﯽ
ﺷدن ﯾﮑﺗﻌداد ﺳرﺑﺎزاﻧش و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﻋﺟﻠﮫ ﻧﻣوده و ھﻣراه ﺧود وﺳﺎﯾل
ﺻﺣﯽ و آﻗﺎی ﮔوﺗری )ﯾﮏ ﺑرﺗﺎﻧوی ھﻧدی( را ﺑﺎ ﺧود ﺑﯾﺎورد ﮐﮫ ﺑﺣﯾث ﺟراح ﺑﺎ آﻗﺎی
ﻣورﮐراﻓت ھﻣراه ﺑود .ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻣورﮐراﻓت در ظرﻓﯾت آن ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ھوﯾدا ﺑود ،ﭼون او
ﺛﺑوت ﻣﮭﺎرت ﺧود را ﺑرای اﯾن ﻣردم ﻧﺷﺎن داده ﺑود .او ﺑدون ﺷﮏ ﺑﮫ ﮐﻧدز ﻣﯾرود ،اﻣﺎ ﺑﮫ
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ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ او ﻧﯾﺎزی وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و ﻓﻘط ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺑوده
ﺑرای ﺑﮫ دام اﻧداﺧﺗن او .رﺋﯾس ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ او را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮫ و ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺷﺎن ارﺳﺎل
ﮐﻧد و او ھم اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد؛ او ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎﺧﯾر در ﺗطﺎﺑق ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎی ﻓوق اﻟﻌﺎده
ﮔزاف ﻣراد ﺑﯾﮓ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را آزاد ﺳﺎزد .او ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺑﻠﻎ  23ھزار
روﭘﯾﮫ از آﻗﺎی ﻣورﮐراﻓت ﺗﺻﺎﺣب ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑراﯾش اﺟﺎزۀ ﻋزﯾﻣت ﺑدھد؛ در
اﯾﻧﺻورت ﮐﺎر ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ و ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﺣل ﮔردد ،اﻣﺎ ﺣرص و آز رﺋﯾس ﺗﺣرﯾﮏ
ﺷده ﺑود .ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ او از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣورﮐراﻓت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻼح ﺑرای
دﻓﺎع ﺧود ﺷﺎن ﻣﯽ ﺗرﺳد.
دﺳﺗﮥ آﻧﮭﺎ آﻣﺎدۀ ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﻓﻘط در آﺳﺗﺎﻧﮥ ﺣرﮐت ،ﺗوﺳط  400ﺳوار
اﺣﺎطﮫ ﺷده و ﺑﺎز ﺑﮫ ﮐﻧدز ﻓرا ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود .دﯾﮕر ﻣﺧﻔﯽ ﻧﻣﺎﻧده ﮐﮫ رﺋﯾس ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﻣﺎم
داراﺋﯽ آﻧﮭﺎ را ﺿﺑط ﻧﻣوده و دﺳﺗﮫ را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ ﺳﺎزد .آﻗﺎی ﻣورﮐراﻓت ھﻣﺎن ﻣﺳﯾری
را ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد از دﺳﺗﮫ و ﺧودش رھﺎ ﺷود .او ﺷب ھﻧﮕﺎم در ﻟﺑﺎس ﯾﮏ ﺑوﻣﯽ
ﻓرار ﮐرده و ﭘس از ﯾﮏ ﺳﻔر ﺣﯾرت آور ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻣﯽ رﺳد ،ﺷﮭری در آﻧطرف
ﮐﻧدز ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐرده و ﺑﺧﺎطر داﺷﺗن ﻧﻔوذ ﺑﺎﻻی ﻣراد ﺑﯾﮓ ﻣﺷﮭور ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .او ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎ ھﺎی اﯾن ﭘﯾر اﻧداﺧﺗﮫ ،داﻣن او را ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗﮫ و ﺧواﺳﺗﺎر ﺣﻔﺎظت و
ﺣﻣﺎﯾت او ﻣﯽ ﺷود .او ﻣﯽ ﮔوﯾد" ،ﺑرﺧﯾز ،اﻋطﺎ ﺷد ،از ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﺗرس" .اﯾن ﻣرد ﺧوب
ﻓورا ﯾﮏ ﭘﯾﺎم رﺳﺎن ﺑﮫ ﮐﻧدز ﻓرﺳﺗﺎده و رﺋﯾس را اﺣﺿﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور او
ﻣﯽ آﯾد .او از ﺗرس آن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣوی ﺳر ﻣﺳﺎﻓر ﻣﺎ دﺳت ﺑزﻧد؛ ﻣراد ﺑﯾﮓ اطﺎﻋت
ﮐرده و ﻣرد روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺧﺎطر ﺧدﻣﺎت ﺧود ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .ﭘس از ﻓرار آﻗﺎی
ﻣورﮐراﻓت ،ازﺑﯾﮏ ھﺎ دوﺳت ھﻣﺳﻔر او آﻗﺎی ﺟورج ﺗرﯾﺑﯾﮏ را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮫ و اﻣوال
اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﻧدز ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد .اﺿطراب آﻧﮭﺎ ﺗﺎ رﺳﯾدن اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﻧدز از ﺑﯾن ﻧﻣﯽ رود ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ
آﻧﮭﺎ از ﭘﯾروزی ﻣورﮐراﻓت ،اﻣﻧﯾت او و از ﺧود ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد .ﭘس از اﯾن ﻓﺟﺎﯾﻊ،
ﻣورﮐراﻓت ﺳﻔر ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺎﺳف ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔﺷت در
ﺳﺎل ﺑﻌد در اﻧدﺧوی وﻓﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣدود  80ﻣﯾل از ﺑﻠﺦ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .دوﺳت ھﻣﺳﻔر او
آﻗﺎی ﺗرﯾﺑﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺳﯾر ﺧود از اطراف ﻣزار )در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ آن ﺷﮭر( را ﭘﯾدا ﮐﻧد،
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زﯾرا رﺋﯾس ﮐﻧدز ﻣﺻﻣم ﺑود ﻣﺎﻧﻊ ﺑرﮔﺷت دﺳﺗﮥ آﻧﮭﺎ ﺷود ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺳﯾر اﻣن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل از
طرﯾق ﺧﻠم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣواﺟﮫ ﺷده ﺑودﻧد .او ﺣدود  4ﯾﺎ  5ﻣﺎه در
ب ﻣﯽ ﻣﯾرد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اوﻗﺎت از آن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرده اﺳت.
اطراف ﺑﻠﺦ ﺳرﮔردان ﺑوده و از ﺗ ِ
ﮔوﺗری ﺑرﺗﺎﻧوی -ھﻧدی ﻧﯾز ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋﯾن ﻣرﯾﺿﯽ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت دوﺳﺗﺎن
اﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﻗرﺑﺎﻧﯽ آن ﺷده ﺑودﻧد .ﺳﻔر ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﺗﺎر ﭼﻧﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﻧدز
ﻣن در ﺷﺎم  2ﺟون ﺳﻔر ﺧود ﺑﮫ ﮐﻧدز را آﻏﺎز ﮐردم ﮐﮫ در وادی ﺑﺎﻻی اﮐﺳوس ﻗرار
داﺷﺗﮫ و ﯾﮏ ھﻧدو ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﮔﻣرک ﺑود ،ﻣرا ھﻣراھﯽ ﮐرد .ﻣن ﺧﻠم را در ﺷراﯾط ﺧوب
ﺗرک ﻧﮑردم ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ درﯾﺎﻓﺗم ﯾﮏ ھﻧدوی ﭘﺷﺎوری ﺑﺻورت ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﻣﺎل ،اوﺿﺎع
و ﺷراﯾط ﻣﺎ ﭘس از ﺗرک ھﻧدوﺳﺗﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده؛ و در واﻗﻌﯾت ﺑﺎ اﻓزودن ﮔزارﺷﺎت
ﻣﺗﻌدد در ﺑﺎرۀ ﺛروت و ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﺎرﮐﯾت ﭘول را ﻣﺗﺎﺛر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .وﻗﺗﯽ از
ﺷﮭر ﺑﯾرون ﺷدﯾم ،ﮐﺎروان ﺧود را ﻣﺗﺷﮑل از  8ﯾﺎ  10ﺑﺎزرﮔﺎن ﭼﺎی از ﺑدﺧﺷﺎن و ﯾﺎرﮐﻧد
ﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﭘس از ﻓروش اﻣوال ﺧود ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﺧوﯾش ﺑرﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد .در دﺳﺗﮥ ﻣﺎ ﻧﺎظر ﻗﺎﻓﻠﮫ
ﺑﺎﺷﯽ و ﻣن ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻧدو ﺑﻧﺎم ﭼوﻣﻧداس ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑدون درﺧواﺳت آﻣده ﺑود .ﻣن ﮐﺷف ﮐردم
ﮐﮫ اﯾن آدم آﺧری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺗﯽ در اﻣور ﻣﺎ دارد ،اﻣﺎ ﮐوﺷش ﻧﮑردم ﮔﻔﺗﻣﺎن او را
ﺗﻐﯾﯾر دھم و ﻗوﯾﺎ ﺧود را ارﻣﻧﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردم .ﻧﺎم ﯾﮏ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻧﻘﺎط
دﯾﮕر ﺑﺎﻋث اﻣﻧﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺧطر اﺳت؛ ﭼون ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اراﯾﮫ ﮐﻧﻧدۀ
ﺛروت ﻋظﯾم اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎوری وﺟود دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻓﻠزات ﭘﺳت را ﺗﺟدﯾد
ﮐﻧﻧد }ﺑﮫ طﻼ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد{ .ﻣن ﺑﺎ آﻧﮭم ﮐﺷف ﮐردم ﮐﮫ اﯾن ھﻧدو ﯾﮏ آدم ﺧوﺑﯽ اﺳت ،ﺑﺧﺎطر
ﺷﯾوۀ ﺗﻼﺷﯽ آﺳﺎن ﺑﺎر ﻣﺎ در ﮐﺎرواﻧﺳرا ،ﭘس از رﺳﯾدن اول ﻣﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺎطرۀ ﺧوﺑﯽ در
ﻣن ﺑﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود؛ او ﺧودش ﺑﮫ ﻧﺎظر اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﻧﺎھﯽ در ﮐﺷﺎﻧدن ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻧدز
ﻧدارد ،ﭼون او ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﮔﻣرک و ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﮔزارش دادن رﺳﯾدن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑراﯾم آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺎطرۀ ﺧوب ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺷﺧص را ﺑﺎ ﺗرﻏﯾب و طﻼ ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ
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و از ﻣوﺟودﯾﺗش ﺑﺎ ﻣﺎ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﭘول ﺧدای او ﺑﺎﺷد .ﻟذا ﻣن و او ﺑزودی داﺧل ﻣﻔﺎھﻣﮫ
ﺷده و درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﺑوﻣﯽ ﻣﻠﺗﺎن ﺑوده و ﺳﺎﻟﯾﺎن درازی در اﯾن ﮐﺷور ھﺎ زﯾﺳت ﻧﻣوده اﺳت.
ﻣن ﺻﺣﺑت زﯾﺎدی در ﻣورد ھﻧد ،ﻣردم و رﺳوم اﯾﺷﺎن داﺷﺗم؛ ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣن ﺷﮭر
ﺑوﻣﯽ او را دﯾده ام و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺻﺎﺣت زﯾﺎد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم در ﺑﺎره ﺗﻣﺟﯾد ﻣردم
او و ھر آﻧﭼﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ او ﺑود ،اظﮭﺎر داﺷﺗم .از ﻋﻧوان ھﺎی ﻣﺗﻧوع ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗم ﮐﺷف ﮐﻧم ﮐﮫ زﻣﺎن ﻣﺿطرب ﺗرﯾن دﻟﮭره اﺳت .ﻣن در ﺑﺎرۀ ﺧداﯾﺎن ھﻧدوان ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﺧﺎطر داﺷﺗم ﺻﺣﺑت ﮐرده و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﮑﻣﻘدار ﺧوﺷﯽ در ھﻣراھم اﯾﺟﺎد ﮐردم ﮐﮫ
زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺷده ﺑود از آﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺑرده ﺑود ،ﻣﮕر دﺷﻧﺎم و ﺳرزﻧش .ﺣﺎﻻ زﻣﺎن آن ﻓرا
رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗﻧﺎع روی آورم و ﭼون ﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﻧدی ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردﯾم ،ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﮭﺟﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای اﮐﺛرﯾت دﺳﺗﮫ ﺑوده و آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد آن را ﺑﻔﮭﻣﻧد .ﻣن ﺑﮫ ھﻧدو
ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﺳﺎده وﺿﻊ ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ و ﻧﺎ اﻣﯾدی ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﺋﯾس ﮐﻧدز اﺑراز
داﺷﺗم ،ﺑﺧﺻوص اﮔر ﺑﺎر ﻣﺎ ﺷﺎھد ﻓﻘر ﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﻌدا ﺑراﯾش ﻧﺷﺎن دادم ﮐﮫ ﭼون ﻣن ﻣرﺑوط
ھﻧد ھﺳﺗم ﺷﺎﯾد ﯾﮑروزی ﺑﺗواﻧم ﺧدﻣﺗﯽ ﺑراﯾش در آن ﮐﺷور ﻧﻣﺎﯾم ،ﺳراﻧﺟﺎم ﺑراﯾش ﯾﮏ
ﻣﻘدار ﭘول را ﺑﺣﯾث ﭘﺎداش ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده و از او ﺑواﺳطﮥ ﺗﻣﺎم ﻣﻘدﺳﺎﺗش ﺟﮭت ﮐﻣﮏ در
ﻣﺷﮑﻼت ﺧوﯾش اﻟﺗﻣﺎس ﮐردم.

ﻓرﺻت ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻓرار
وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣدود  12ﻣﯾل از ﺧﻠم در ﯾﮏ روﺳﺗﺎ ﺑﻧﺎم اوﻧﮕﺎروک ﺗوﻗف ﮐردﯾم ﺗﺎ
اﺳپ ھﺎی ﺧود را ﻏذا دھﯾم ،ﺑراﯾم ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﻓرار
ﻣﺳﺎﻋد ﺷده اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﻣﺣﺎﻓظ ﯾﺎ رھﻧﻣﺎی ﺑرای ﻣراﻗﺑت ﻣﺎ وﺟود ﻧداﺷت ،ھﻧدوی
ﺻﺎدق ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر دور از ﺧﻠم ﺑوده و ﮐدام وﺳﯾﻠﮥ اطﻼع دھﯽ ﻧداﺷت ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺎ
ﻣﺗﻌﺎدل ﺗرﯾن ﺳرﻋت دور از ﻣرز ھﺎی ﻣراد ﺑﯾﮓ رﻓﺗﮫ و ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﻠﺦ
ﺑرﺳﯾم .ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻋﻣﻠﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺻورت آﺷﮑﺎر اﺟرا ﮐﻧﯾم ،زﯾرا دﮐﺗر
ﺟﯾرارد در ﺧﻠم ﻣﺎﻧده و اﻣﻧﯾت او ﺑﯾش از ھﻣﮫ در ﺧطر ﺑود؛ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻗﺎﺑل ﺗﺎﺳف
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻓرﺻت ﭼرا زودﺗر ﻣﯾﺳر ﻧﺷد .ﺑﺎ آﻧﮭم آھﻧﮓ و ﺷﯾوۀ ھﻧدو ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی ﺑر
108

وﻓق ﻣراد ﺑوده ،ﻣﺎ دوﺑﺎره ﺳﻔر ﻧﯾﻣﮫ ﺷﺑﯽ ﺧود را آﻏﺎز و ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ ﺧوﯾش را ﺷروع ﮐردﯾم.
ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ آﻓﺗﺎب ﺑرآﯾد ،ﻣن ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺷدم ﮐﮫ اﮔر اﻧﮕﯾزه ھﺎی ارﺟﻣﻧدی ﻧﺗواﻧد ﻗﻠب اﯾن ﻣرد
را ﺑﺎز ﮐﻧد ،ﻓﻠزات اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﻌدا ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺎورﻣﻧد ﺷدم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎﻻی ﺑدﺑﺧﺗﯽ
ﺧوﯾش ﻓﺎﯾق ﮔردﯾم .ﺑﺎ آﻧﮭم ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺟدﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﻗرار داﺷت.

ﺣﺎدﺛﮥ ﺷب
ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﺻﺑﺣدم از طرﯾق ﯾﮏ ﺟﺎدۀ دﻟﮕﯾر در ﺑﺎﻻی دو ﮐوﺗل ﭘﺳت
در ﻣﯾﺎن ﮐوه ھﺎ ﺳﻔر ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﺣدود  45ﻣﯾل ﺣﺗﯽ ﯾﮏ درﺧت ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗطره آب وﺟود
ﻧداﺷت .در اﯾن زﻣﯾن ﺑﺎﯾر و ﻣﻼل اﻧﮕﯾز ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ روﺷﻧﺎﺋﯽ ﭼﻧد ﮔوﮔرد در ﭘﯾش روی ﻣﺎ
ﺟﻠب ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷد ﻣﺳﯾر ﻣﺎ را ﻗطﻊ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻣﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﺳﺎن دﯾﮕری ﺑﺟز از دزد ھﺎ ﺑﺎﺷﻧد ،ﭼون اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﭘر از راھزﻧﺎن اﻧد .ﯾﮑﯽ
از ﺗﺎﺟران ﭼﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﭘﺎره ﮐردن ﻟﺑﺎس ﮐﮭﻧﮫ و ﻣﺎﻟش آن ﺑﺎ ﭘودر ﺗﻔﻧﮓ و روﺷن ﺳﺎﺧﺗن
آن ﻣﺻروف ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﻣﺎﯾش ﻧﯾروی ﻣﺎ ﺑود؛ ﺑﺎ ﻗﺿﺎوت در ﺑﺎرۀ ﺗﻌداد روﺷﻧﺎﺋﯽ
ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد ،آﻧﮭﺎ ھم ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ
ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧده ﺑوده و ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم آﻧﮭﺎ را ﺗﻔﻧﮓ ھﺎی ﻓﺗﯾﻠﮥ واﻗﻌﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﻣﺎ
ﯾﮑداﻧﮫ ﺗﻔﻧﮓ و ﺣدود  5ﯾﺎ  6ﺷﻣﺷﯾر داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻣﻘﺎوﻣت اﻧدﮐﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؛
اﻣﺎ طوری ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮥ ﮐوﭼﮏ ﯾﺎ دﺳﺗﮥ ﺑزرگ ﺻورت ﮔﯾرد ،ﻟذا
ﺗﺎﺟر ﭼﺎی ﮐﮫ ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻋﺎدت داﺷت ،ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﺻدا ﮐرد ﮐﮫ ﭘﯾﺎده
ﺷده و ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾم .ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم اﺣﺳﺎس ﺧود در اﯾن ﻟﺣظﺎت را ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧم ﮐﮫ
ﻣﺧﻠوطﯽ از رﻧﺞ و ﺗﺧرﯾش در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺟﺎﯾﻊ آﯾﻧده ﺑود .ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮔﻔﺗﮕو ﻧزدﯾﮏ
ﺷده و ﯾﮏ ﺟوان دﺳﺗﮥ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮔردﯾد ،اﻣﺎ او ﻓورا ﺑواﺳطﮥ ﯾﮏ ﭘﯾرﻣرد
ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت ،ﺧﺎﻣوش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد .ﭘﺎرﺳﯽ ،زﺑﺎن ﺗﺟﺎرت ﺑوده و ﺑﮫ
ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﻣﺎھﯾت ﻣﺎ را اﻓﺷﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻻزم ﺑود ﻣﺎ ﺣد اﻗل ﺑﮫ ﺣﯾث ﺳرﺑﺎزان
ظﺎھر ﺷوﯾم .دﺳﺗﮥ ﻣﻘﺎﺑل ھﯾﭻ ﺟواﺑﯽ ﻧدادﻧد ،اﻣﺎ ﺑطرف ﺧﻠم ﺗﻐﯾر ﺟﮭت داده و ﻣﺎ ﻣﺳﯾر ﺧود
ﺑﮫ طرف ﮐﻧدز را دﻧﺑﺎل ﮐردﯾم .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺷﺎﯾد ھر دو ﺟﺎﻧب ﺧوش ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
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ھﻣدﯾﮕر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﮑردﻧد .ﻣﺎ در ﺷﮭر ﺧﺑر ﺷدﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﻓران ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺑوده و ﺑﺎﯾد ﻣﺛل
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓرار ﺧوﯾش ﺧوﺷﺣﺎل ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ﺣدود ﺳﺎﻋت  11ﭘﯾش از ظﮭر ﺑﮫ اوﻟﯾن ﻣزرﻋﮫ ھﺎ
رﺳﯾده و در ﯾﮏ ﺑﺎغ زرداﻟو ﭘﯾﺎده ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺣدود  12ﻣﯾل از ﮐﻧدز ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ و ﭼﻧد
ﺳﺎﻋت اﺳﺗراﺣت ﭘس از ﺳﻔر ﺷب را ﺑدﺳت آوردﯾم .ﻣن ﺧود را ﻧزدﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﺗﮥ ﮔل ﻣﻌطر
ﯾﺎﻓﺗم ،ﺑﺗﮥ ﮐﮫ ﻣرا ﺧوﺷﺣﺎل ﺳﺎﺧﺗﮫ و ھرﮔز در ﺷرق ﻧدﯾده ﺑودم .ﻣﺎ ﭘس از ﯾﮏ ﺳﻔر ﺑﯾش
از  7ﻣﯾل و ﺷروع ﺷب ﺑﮫ ﮐﻧدز رﺳﯾدﯾم.

ﺑرداﺷت ﻣن
ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ اﺗﻣﺎرام ،وزﯾر ﯾﺎ دﯾوان ﺑﯾﮕﯽ ﻣراد ﺑﯾﮓ در دروازۀ ﺧﺎﻧﮫ اش
ﻧﺷﺳﺗﯾم ﺗﺎ او ﺑﯾرون آﻣد .ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑطور طوﻻﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻣوﺷﯽ را ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ﺑﯾن
او و ﻧﺎظر رد و ﺑدل ﮔردﯾد .ﭘذﯾراﺋﯽ ﺧوب اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﭼون وزﯾر ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﺧود
ھداﯾت ﮐرده و ﺑﺳﺗر ھﺎی ﺧوب ﺑرای اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻣﺎ آورده ﺷد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﺑﺎرۀ ﻣوﺿوع
ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺗﮫ و ﻣﺎ را ﮔذاﺷت ﮐﮫ در ﺑﺎرۀ ﻣﺳﺎﯾل ﺧود ﻓﮑر ﮐﻧﯾم .ﻣن ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد در
ﻧﻘش ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﭼﺎره ﻣﯽ ﺑودم ،طوری ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ ﭼﻧﺎن ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺎﺷم .ﻣن ﻓروﺗن
ﻣﻌﻠوم ﺷده ،در ﯾﮏ ﮐﻧﺞ ﻧﺷﺳﺗﮫ ،ﺑﺎ ﺧدﻣﮫ ھﺎ ﺳروﮐﺎر داﺷﺗﮫ ،ﻧﺎظر را ﺑﺎ اﺣﺗرام زﯾﺎدی ﺑﺣﯾث
آﻗﺎی ﺧود ﭘﻧداﺷﺗﮫ و در ھر ﻣورد ﻓروﺗﻧﯽ ﺧود را ﻧﺷﺎن دھم .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﺣﺗﺎط ﺑودﯾم از اﯾﻧﮑﮫ
وﻗﺗﯽ ﺳوال ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﻣﺎم ﻣﺎ ﻋﯾن داﺳﺗﺎن را ﺑﮕوﺋﯾم و در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎﻣوش ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﺧواب ﻣﯽ روﯾم ،ﻣﺷﺧﺻﮥ ﺧود را ﺑﺗرﺗﯾب زﯾر ﺑﯾﺎن ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن ﯾﮏ ارﻣﻧﯽ از ﻟﮑﻧﮭو ﺑوده،
ﺳﮑﻧدر ﻋﻼوردی ،ﻣﺳﻠﮏ ﻣن ﺳﺎﻋت ﺳﺎز و ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺧﺑر ﺷدم ﮐﮫ ﯾﮑﺗﻌداد اﻗﺎرﺑم
در ﺑﺧﺎرا ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﺳﺎﻓرت ﻣن ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺷده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻣﺎﯾت ﻧﺎظر اﯾن ﮐﺎر را
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھم و در ﮐﺎﺑل ﻣزدور ﺑرادر او ﻣﯽ ﺑﺎﺷم .ﻣﺎ ﻣوﺿوع ھﻣراھﯽ ﻧﺎظر ﺗﺎ روﺳﯾﮫ
را ﺻرف ﻧظر ﮐردﯾم ،ﭼون ﻣﻣﮑن ﺑود ﺑﺎﻋث ﭘرﺳﺎن ھﺎی ﻏﯾرﻣطﻠوب ﺷود .ﻣن ﺑﻌدا ﮔﻔﺗم
ﮐﮫ داﮐﺗر ﺟﯾرارد ﯾﮏ اﻗﺎرب ﻣن ﺑوده و ﺑﻌﻠت ﻣرﯾﺿﯽ در ﺧﻠم ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﻟذا در ﯾﮏ
ﻟﺣظﮥ ﮐوﺗﺎه ھر ﻗدر طﻔره روی ﮐﮫ ذﮐﺎوت ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﺧﺗراع ﮐرد .ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮥ ﻣﺎ ﺗواﻓق
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣن ﻧﺎم ﯾﮏ ارﻣﻧﯽ را اﺧﺗﯾﺎر ﮐرده و ﻧﺎم اروﭘﺎﺋﯽ را رد ﮐردﻧد؛ اﻣﺎ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽ
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ﺧواﺳت ﺑداﻧد ﭼﻘدر ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن دروغ ھﺎی ﻋﻣده ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ
و ﺧوﺷﯽ او ﺷده ﺑود .ﻣن ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺳﻌدی ﺟواب دادم" ،دروغ ﻣﺻﻠت آﻣﯾز ،ﺑﮫ از
راﺳت ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾز".
او ﺳر ﺧود را در ﺳﺗﺎﯾش ﺣﮑﻣت اﺧﻼﻗﯽ ﺷور داده و ﭘس از آن او را راﺳت ﺗرﯾن ﻓرد
دﺳﺗﮫ در ﺑزرگ ﻧﻣﺎﺋﯽ ﮔزارﺷﺎت و اوﺿﺎع واﻧﻣود ﺷدۀ ﺧوﯾش ﯾﺎﻓﺗم .ﻣواﻓﻘﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ اوﻻ
داﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ھﻧدوی ﮔﻣرک ﺑﮕوﺋﯾم ،ﺑﻌدا ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺗواﻓق ﺷد و ﻧﺎظر وﻋده داد ﮐﮫ در
ﺟرﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻓردا ﺑﺎ وزﯾر آن را ﺑﺎزﮔوﺋﯽ ﺧواھد ﮐرد.

ﮐﻧد ذھﻧﯽ رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ
ﭼﮭﺎرم ﺟون ﺑدون ھر ﮔوﻧﮫ ﺗدﺑﯾری در ﺑﺎرۀ ﺗﺷوﯾش ھﺎی ﻣﺎ ﺳﭘری ﺷد و ﻧﺎظر ﺣﺎﻻ ﯾﮏ
ﻧوع ﺧرﻓﺗﯽ و ﺿﻌف ذھﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺑود .او در ﯾﮏ
ﻟﺣظﮫ ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺟزﺋﯾﺎت دردﻧﺎک ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎﻟﮫ و اﺷﮏ ﻗﺻﮫ ﻣﯽ ﮐرد؛ زﻣﺎن
دﯾﮕر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻏرور و ﺧود ﮐﻔﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﻣرد اﯾﺳﺗﺎده ﺑود .او ﭘس از ظﮭر ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎغ رﻓﺗﮫ و
ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﭘﯾروان ﺑرﮔﺷت ،طوری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋوض ﯾﮏ اﺳﯾر ،ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺎن ﺑﺎﺷد؛ او
ﺣﺗﯽ در ﺟرﯾﺎن روز ﻧﯾز وزﯾر را ﻧدﯾده و ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺷب ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﺑﻌد ،ﭘﯾش ﻧرﻓﺗﮫ
ﺑود .ﺑﮫ ﻣﺟردی ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓرا رﺳﯾد ،ﻣن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﺻت ﺑﮫ دوﺳﺗﺎﻧم در ﺑﺎره
ﻏﯾرﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ﺑرﺧورد او ﮔﻔﺗﮕو ﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرﺧورد ﺧﺷﻣﮕﯾن او ﻣواﺟﮫ ﮔﺷﺗم .ﻣن
ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻏﺻﮫ و ﻏرور او ﺑﯽ وﻗت و ﺑﯾﺟﺎ ﺑوده و ھر ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺧطر ﻣﺎ اﻓزوده ﻣﯽ
ﺷود؛ اﮔر او درﺳت ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﺻورت ﻓوری ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وزﯾر اﻧﺟﺎم داده و او
را ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﯾﺎ ﻓرﯾب ﻣﯾداد .ﻣن اﻓزودم ،ﺷﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﯾﮏ ھﻧدو ﺑوده و ﻣﯽ ﺧواھﯾد
ﺑﺎ اﻧداﺧﺗن ﺧود در ﺑﺎﻻی او ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺗﻐﯾر دھﯾد و ﺑﺎ ﻧﺷﺳﺗن در "دورﻧﺎ"ی ﺑدون ﻏذا ،ﺗﺎ
اﯾﻧﮑﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرآورده ﺷود .ﻣن اداﻣﮫ دادم ،ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﻌﮑوس اﺳت ،ﺷﻣﺎ ﻋﻼﻗﮫ
دارﯾد ﮐﮫ در ﺑﺎغ ھﺎی او ﮔردش ﮐرده و ﻏذا ھﺎی ﺧوش ﻣزۀ را ﮐﮫ او ﺑرای ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد،
ﻧوش ﺟﺎن ﮐﻧﯾد .ﻣن ﺑﺎ ﺻداﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧظرات ﺧود را اﺑراز داﺷﺗم ،اﺛرات ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ و
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ﻧﺎظر ﻗﺎﺻدی ﻧزد وزﯾر ﻓرﺳﺗﺎده و ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر او دوﺳت ﺧﺎﻧواده اش اﺳت ،ﻧﺑﺎﯾد او را ﺑﮫ
اﯾن ﺷﯾوه ﺗوﻗﯾف ﮐﻧد ،ﭼون او ﻣﺛل ﯾﮏ ﺳﮓ ﻧﯾﺎﻣده ﺗﺎ ﻧﺎن او را ﺑﺧورد ،ﻣﮕر ﻣﺛل ﯾﮏ آﺷﻧﺎ
ﮐﮫ در وﺳط ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﻧﻣﺎﯾد .ﻣن از اﯾن ﺗﺻﻣﯾم او اظﮭﺎر ﺧوﺷﻧودی ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮥ
ﺧوﺷﺎﯾﻧدی از ﮐﻧﺞ اﺗﺎق ﺑراﯾش اظﮭﺎر ﻧﻣودم ،اﻣﺎ ﻧﺎظر از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط زﯾﺎد
ﺑرﺧورد ﮐرده و ﺑﯾﺷﺗر آرام ﺑﺎﺷم .ﻣن ﻣﻼﻣﺗﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺧوش ﺑودم از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺎﯾل در
ﺑﯾن ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ رﺳﯾد .وﻗﺗﯽ وزﯾر ﭘﯾﺎم را اﺧذ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧﺎظر را ﺑﮫ ﻧزد ﺧود ﺧواﺳﺗﮫ و
ﺗوﺿﯾﺣﺎت زﯾﺎدی ﭘﯾراﻣون ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺎ رد و ﺑدل ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣن داﻧﺳﺗم ،او را در
ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﺳردرﮔﻣﯽ ﻗرار داده اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺣﺎﻟت ﺧوﺑﯽ ﻗرار
دارﯾم ،ﭼون ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد ﺑﮫ ﻧزد رﺋﯾس ﺑروﯾم ،ﺗﺎ آن ﺷﺧﺻﯾت را
ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﭼون ﻧﺎظر ﯾﮏ ﺷﺧص ﮐﺎر آزﻣوده ﺑود ،ﺑراﯾش ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺑرود
و وزﯾر ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﯾﮏ ﺷﺎل را ﻣﺳﺗرد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﺑﮫ او ﺗﺣﻔﮫ داده ﺷده
ﺑود و از او ﺧواﺳت ﮐﮫ آن را ﺑدھد و دﯾﮕری را ﺑرای رﺋﯾس ﮐﻧدز ﺗﻘدﯾم ﮐﻧد.

ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺷﯾوۀ ﭼﺎی ﻧوﺷﯽ )رﺳوم اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ(
ﻣن در ﺟرﯾﺎن روز ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردم را دﯾدم ،ﭼون ﺗﻌداد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن زﯾﺎد ﺑود ،ﺑﺎ
وﺟودی ﮐﮫ اﮐﺛر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﯾدن ﻣرد ﺑزرگ ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،ﯾﮑﺗﻌداد ھم راه ﺧود را ﻧزد ﻣن در
ﯾﮏ ﮐﻧﺞ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد .در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑدون ﭼﺎی ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم اوﻗﺎت و
ﺳﺎﻋﺎت دﺳت ﺑدﺳت ﮔردﯾده و ﯾﮏ ﺧﺻﻠت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر دل
ﭘذﯾراﺳت .ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﭼﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻋوض ﺷﮑر ﺑﺎ ﻧﻣﮏ ﻧوﺷﯾده و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت آن را
ﺑﺎ ﻗﯾﻣﺎق ﻣﺧﻠوط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "ﻗﯾﻣﺎق ﭼﺎی" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ھر ﺷﺧص ﯾﮏ
ﯾﺎ دو ﭘﯾﺎﻟﮥ ﺑزرگ ﺻرف ﮐرد ،ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻟﮥ ﮐوﭼﮏ ﺗر ﺑﮫ ﺷﯾوۀ ﻣﻌﻣول و ﺑدون ﺷﯾر ﺗوزﯾﻊ
ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻌدا ﺑرگ ھﺎی }ﭼﺎی{ داﺧل ﭼﺎﯾﻧﮏ در ﺑﯾن دﺳﺗﮫ )ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن( ﺗﻘﺳﯾم ﺷده و ﻣﺛل
ﺗﻧﺑﺎﮐو ﺟوﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧد داﻧﺳﺗن اﻣورات ﮐﺎﺑل ﺑودﻧد؛ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ
در ﺑﺎرۀ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﺻﺣﺑت ﮐرده و ﯾﮑﺗﻌداد ھم در ﺑﺎرۀ اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ در ھﻧد ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد.
ﺗﻌداد زﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن اﯾﻧﺟﺎ و ھﻧد ﺗﺟﺎرت ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺗﻌداد زﯾﺎد آﻧﮭﺎ در
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ﺑﺎرۀ ﺗﻌﺎﻣل اﯾﺷﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻠت ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﮐرده ،ﻣﺳﺎوات و ﻋداﻟت آﻧﮭﺎ را ﺗﻣﺟﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﮥ اﻧﺗﻘﺎﻻت ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﯾﺷﺎن اﺳت .اﯾن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ و ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑوﻣﯽ
ﺑدﺧﺷﺎن ﺑودﻧد ،ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ھم ﻣرز آن ﺑودﯾم .ﻣن از اﯾن ﻣردم ﻣﺧﺗﺻﺎت
ﻣﺗﻧوﻋﯽ در ﺑﺎرۀ اوﻻدۀ اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ھﻧوز ھم در ﺟوار اﯾﺷﺎن
و وادی اﮐﺳوس و در ﻣﻧﺎطق ﺳراﻧدوس وﺟود دارﻧد .ﻣوﺿوع ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی ﺗوﺟﮫ ﻣرا
ﺟﻠب ﻧﻣوده و ﯾﮏ ﺗﺎﺟر ﭼﺎی در ﮐﺎوران ﮐوﭼﮏ ﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺳرک از ﺧﻠم ﻣرا ﺑﺎ ﻧﺳب
اﯾن ﻣﻘدوﻧﯽ ھﺎ ﺳرﮔرم ﺳﺎﺧت .او ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑوده و ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ ﯾﮏ
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت ﮐﮫ از دﯾدﮔﺎه او ﻧﺳل ﺑدون وﻗﻔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﺎ اداﻣﮫ دارد ،زﯾرا ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻧژاد ﻣﻘدس ﺻدﻣﮫ ﺑرﺳﺎﻧد .ﻣن در ﮐﻧدز ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ در ﺟﻠد آﯾﻧده
ﺑﺎ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾﺎن ﺧواھم ﮐرد.

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ رﺋﯾس ﮐﻧدز
ﻣﺎ در ﺻﺑﺢ  5ﺑطرف ﻣراد ﺑﯾﮓ ﺳﻔر ﮐردﯾم .ﻣﺎ او را در روﺳﺗﺎی ﺧﺎن آﺑﺎد ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣدود  15ﻣﯾل و در ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﮐوه ھﺎی ﺑﺎﻻی ﻣرداب ھﺎی ﮐﻧدز ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺑواﺳطﮥ
ﯾﮏ ﺟوﯾﺑﺎر روح ﺑﺧﺷﯽ آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت از ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮥ ﻣﯽ ﮔذرد ﮐﮫ ﺗوﺳط
درﺧت ھﺎی ﺳرﺳﺑز ﺳﺎﯾﮫ اﺳت .ﻣﺎ اﯾن ﺟوﯾﺑﺎر را از طرﯾق ﭘﻠﯽ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺧود را در دروازۀ
ﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾر ﮐوﭼﮏ وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺣﺎﻻ رﺋﯾس درﺑﺎر ﺧود را در آﻧﺟﺎ ﺑر ﭘﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧد .در آﻧﺟﺎ ﺣدود  500اﺳپ زﯾﻧدار اﯾﺳﺗﺎده و ﺳواران زﯾﺎدی رﻓت و آﻣد داﺷﺗﻧد .ﺗﻣﺎم
آﻧﮭﺎ ﻣﺟﮭز ﺑﺎ ﮐﺎرد ھﺎی دراز آوﯾﺧﺗﮫ در ﮐﻣرﺑﻧد ﺑرای ﺷﻣﺷﯾرھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
طﻼ ﮐﺎر ﺷده ﺑودﻧد .ﻣﺎ در زﯾر دﯾوار ﻧﺷﺳﺗﮫ و وﻗت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﯾم ﺗﺎ ﻣﻧظرۀ ﻋﺑور ﮐﻧﻧدﮔﺎن
را ﺳروی ﻧﻣوده و ھوای ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗﺟﻣل اﯾن ازﺑﯾﮏ ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ را ﺗﺣﺳﯾن ﮐﻧﯾم .ھﯾﭻ
رﺋﯾﺳﯽ ﺑﯾش از ﯾﮏ ھﻣراه ﻧداﺷﺗﮫ و در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﮭوﻟت و ﺳﺎدﮔﯽ زﯾﺎدی در ﺗﻣﺎم ﺗرﺗﯾﺑﺎت
وﺟود داﺷت .ﯾﮏ ھﻧدوی ﻣرﺑوط وزﯾر ﺑﮫ داﺧل رﻓت ﺗﺎ از ورود ﻣﺎ اطﻼع دھد ،درﻋﯾن
زﻣﺎن ﻣن داﺳﺗﺎن ﺧود را ﺗﻣرﯾن ﮐرده و ﺑﺧﺎطر ﻣﻧظم ﻧﺷﺎن دادن ،ﯾﮏ ﺟوره ﺑوت دراز را
ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧﯾدن ﭘﺎ ھﺎی ﺳﻔﯾد و ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧﻧدۀ ﺧود ﭘوﺷﯾدم .روی ﻣن ﻣدت ھﺎ ﻗﺑل ﻣﺎﻧﻧد ﺑﮫ
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رﻧﮓ ﯾﮏ آﺳﯾﺎﺋﯽ در آﻣده و ﺗﺷوﯾﺷﯽ از ﮐﺷف آن ﻧداﺷﺗم .اﻓﺳر ﮔﻣرک اﯾﺳﺗﺎده ﺷده و ﻣن
ﻣراﻗب ﺑودم ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﭼﯾز ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ او در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودم ،اﺟرا ﺷود.
ﻣﺎ ﭘس از ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺗﺎﺧﯾر اﺣﺿﺎر ﺷده و ﺑداﺧل اوﻟﯾن دروازه ﮔذﺷﺗﯾم .ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ
ﺳﺎﺣﮥ را ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ در آن ھﻣراھﺎن و اﺳپ ھﺎی رﺋﯾس ﻗرار داﺷﺗﻧد .ﺑﻌدا ﺷش ﯾﺎ ھﺷت
"ﯾﺳﺎول" ﯾﺎ دروازه ﺑﺎن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ وارد ﺗﻌﻣﯾر داﺧﻠﯽ ﺷدﯾم ،ﺗﻘرب ﻣﺎ را اﻋﻼن ﮐرد .ﻧﺎظر
ﺳردﺳﺗﮥ ﻣﺎ ﺑوده و ﺑﺳوی رﺋﯾس ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ،دﺳت ھﺎی او را ﺑوﺳﯾده و ﺷﺎل ھﺎی ﺧود را
ھدﯾﮫ ﮐرد .ھﻧدوی ﮔﻣرک ﺑدﻧﺑﺎل او رﻓﺗﮫ و دو ﻗرص ﻗﻧد ﺳﻔﯾد روﺳﯽ ﺧوﯾش را ﭘﯾﺷﮑش
ﮐرد؛ ﻣن ﺑﺎ ﺣﺎﻟت ﻣﺗواﺿﻊ ﭘﺷت او آﻣده و ﺧواﺳﺗم ﺗواﺿﻊ ﺧوﯾش را ﺑﺎ ﺻدای "ﺳﻼم
ﻋﻠﯾﮑم" ادا ﮐرده و دﺳت ھﺎی ﺧود را در ﺑﯾن دﺳت ھﺎی رﺋﯾس ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻣطﺎﺑق رﺳم ،آﻧﮭﺎ
را ﺑوﺳﯾدم و ﺻدا ﮐردم" ،ﺗﻘﺻﯾر" ،ﮐﮫ ﺷﯾوۀ ﻣﻌﻣول اراﯾﮥ ﺗواﺿﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ازﺑﯾﮏ ﯾﮏ
ﻧوع ﻏرﻏر ﮐﻧﺎن اظﮭﺎر رﺿﺎﺋﯾت ﮐرده و ﺑدور ﺧوﯾش دور ﺧورده ،ﮔﻔت" ،ای ،ای ،او
ﺳﻼم را ﻣﯽ داﻧد" .ﺑﻌدا "ﯾﺳﺎول" اﺷﺎرۀ ﺑرای ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣن ﮐرده و ﻣن در دروازه اﯾﺳﺗﺎده
ﺷدم ،ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﻣﺗﻘﺎطﻊ در ﺑﯾن ﺧدﻣت ﮔﺎران.
ﻣراد ﺑﯾﮓ در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﭘوﺳت ﭘﻠﻧﮓ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﭘﺎ ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺑوت ھﺎی ﺑزرگ دراز
ﮐرده ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن ﺷرﻗﯽ ادب و اﺧﻼق اﺳت .او در دروازه ﻧﺷﺳﺗﮫ،
ﺑرﺧﻼف ﻋﺎدت ﺗﻣﺎم درﺑﺎر ھﺎی آﺳﯾﺎﺋﯽ ،ﯾﮏ ازﺑﯾﮏ در ﻣﻘﺎم او ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن او ﺑداﺧل اﺗﺎق داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﮔذرﻧد .رﺋﯾس ﯾﮏ ﻣرد ﻗد ﺑﻠﻧد ﺑﺎ ﻗﯾﺎﻓﮫ ﺧﺷن ﺗﺎﺗﺎری ﺑوده؛
ﭼﺷم ھﺎی او ﮐوﭼﮏ و ﺑدﺷﮑل و ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ او اﺧم و درھم ﮐﺷﯾده و رﯾﺷﯽ داﺷت ﮐﮫ زﯾﻧت
ﺑﺧش ﻗﯾﺎﻓﮫ در اﮐﺛر ﻣﻠل ﺷرﻗﯽ اﺳت .او ﺑﺎ ﻧﺎظر ﺻﺣﺑت ﻧﻣوده ،ﭼﻧدﯾن ﺳوال راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﭘرﺳﺎن ﮐرده و ﺑﻌدا در ﺑﺎرۀ ﻣﺳﺎﯾل ﺧودش ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن آن در ﺑﺎرۀ ﻓﻘر و ﺣﺎﻟت ﻣﺎ ﺳﺧن
ﮔﻔت .ﺑﻌدا ھﻧدوی ﮔﻣرک ﺑﺎ داﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻣن آﻣد .او ﮔﻔت" ،ﻏﻼم ﺷﻣﺎ ،ﺑﺎر ھﺎی دو
ارﻣﻧﯽ را ﺑررﺳﯽ ﮐرده و درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓران ﻓﻘﯾری ھﺳﺗﻧد .در دھن ھر ﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ
اﯾﻧﮭﺎ اروﭘﺎﺋﯽ )ﻓرﻧﮕﯽ( ﺑوده و ﻣوﺟب ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔردﯾد اﮔر ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ اﺟﺎزۀ ﻋزﯾﻣت
ﻣﯾدادم؛ ﻟذا ﻣن ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺧدﻣت ﺷﻣﺎ آورده و ﻣﻧﺗظر ﻓرﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷم" .ﻟﺣظﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺣراﻧﯽ ﺑود؛ رﺋﯾس ﻧظری ﺑطرف ﻣن اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗرﮐﯽ ﮔﻔت" ،آﯾﺎ ﻣﺗﯾﻘﯾن ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ
114

او ﯾﮏ ارﻣﻧﯽ اﺳت؟" اطﻣﯾﻧﺎن دوﺑﺎره داده ﺷد و او ﯾﮏ ﻓرﻣﺎن ﺑرای ﺳﻔر اﻣن ﻣﺎ ﺗﺎ ورای
ﻣرز ھﺎﯾش ﺻﺎدر ﮐرد .ﻣن اﯾﺳﺗﺎده ﺷده و دﯾدم ﮐﮫ ﻣﻧﺷﯽ او ﮐﺎﻏذ را آﻣﺎده و ُﻣﮭر ﻣﯽ ﮐﻧد؛
اﯾﮑﺎش ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم او را در ﺑﻐل ﺑﮕﯾرم ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻋﻼن ﮐرد ،ﻣﺎ ﺧﻼص ھﺳﺗﯾم.

ﺣوادث ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺧﺻﻠت ازﺑﯾﮏ
ﺿرور ﺑود ﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرده و ﮐﻣﺗرﯾن ﺧوﺷﯽ ﻣﻣﮑن را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارﯾم.
رﺋﯾس ﻣرا ﺣﺗﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ ﭘرﺳﯾدن ﯾﮏ ﺳوال ھم ﻧداﻧﺳت؛ ﭼون ﻟﺑﺎس ﻣﻧدرس و ﭘﺎرۀ ﻣن ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺣﺎﻟت ﻣن ﻧﻣﯽ داد .ﺑﺎ آﻧﮭم ھﻣرھﺎن و روﺳﺎی او ﭼﻧدﯾن ﺳوال ﭘرﺳﺎن ﮐردﻧد؛
ﭘﺳر او ﯾﮏ ﺟوان ﺑﻧﺎم اﺗﺎﻟﯾق ﭘﯾش ﻣن آﻣد ﺗﺎ اﺻول و ﻋﻘﯾده ارﻣﻧﯽ ھﺎ را ﺑداﻧد – ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺑﺎورﻣﻧدان ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﺑﺎور دارﻧد و ﺑﺎ "اﯾﻣﺎن داران" ﻏذا ﻣﯽ ﺧورﻧد .ﻣن ﺟواب دادم ﮐﮫ ﻣﺎ
"ﻣردم ﮐﺗﺎﺑدار" ھﺳﺗﯾم و ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧود را دارﯾم؛ اﻣﺎ در ﺑﺎرۀ ﺳوال اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﮔﻔﺗم ﮐﮫ
وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺟدﯾد }ﮐﺗﺎب ﻣﺎ{ ﭘﯾش از ﭘﯾداﯾش آن ﺷﺧﺻﯾت )ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم( ﺑر روی زﻣﯾن
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﭘﺳر روی ﺧود را ﺑطرف ھﻧدوھﺎی ﻣوﺟود دور داده و ﭘرﺳﺎن ﮐرد ﮐﮫ
ﭼرا اﯾن ﻣرد ﻓﻘﯾر ﺑر ﺷﻣﺎ ﺑرﺗری دارد .ﻣن ﺑﻌدا داﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺷﮭزاده
ﮔزارش داده و دﺳت ھﺎی رﺋﯾس ﺟوان را ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻓﺗﺧﺎر ﮔوش دادن ﺑﮫ آن ﺑوﺳﯾدم.
ﻣﺎ ﺑزودی در ﺑﯾرون از اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت و ﻋﺑور از ﭘل ﺑودﯾم؛ اﻣﺎ ﺣرارت آﻓﺗﺎب زﯾﺎد ﺑوده و
ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎغ ﭘﯾﺎده ﺷدﯾم ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﮕذرد .ھﻧدو ھﺎ ﺑراﯾﻣﺎن ﻧوﺷﺎﺑﮫ آورده و ﻣن ھﻧوز
ھم ﻧﻘش ﯾﮏ ﻣرد ﻏرﯾب را ﺑﺎزی ﮐرده و ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﭘﻠو ﻧﺎظر را ﮐﮫ ﺑراﯾم داد ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
ﺧوردم .ﻣﺎ ﭘس از ظﮭر ﺑﮫ ﮐﻧدز ﺑرﮔﺷﺗﯾم؛ ھﻧدوی ﺧوب ﮔﻣرک ﺑراﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ ازﺑﯾﮏ ھﺎ
ﻣردﻣﺎن ﺑدی ﺑوده و ﻣﺳﺗﺣق ﺻداﻗت ﻧﯾﺳﺗﻧد" .ﺗو ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ،ﺣﺎﻻ در اﻣﺎن ھﺳﺗﯽ".
ﻣن ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻟذت را از ﭘﯾروزی اﯾن ﺳﻔر اﺣﺳﺎس ﮐردم؛ زﯾرا اﮔر رﺋﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﻣﺎ را ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ھم ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐرد ،از ﺗﻣﺎم داراﺋﯽ ﺧود ﻣﺣروم ﺷده ،ﻣورد اذﯾت زﯾﺎد
ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ و ﺷﺎﯾد ﻣﺎه ھﺎ در اﻗﻠﯾم ﻏﯾر ﺻﺣﯽ ﮐﻧدز ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﺷدم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻣﯾد ﭘﯾﮕﯾری
ﺳﻔر ﺧوﯾش را رھﺎ ﻣﯽ ﮐردﯾم و ﻓﻘر ﻓرﺿﯾوی ﻣﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﺳودی ﻧداﺷت؛ زﯾرا در آﻧﺟﺎ
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اﺷﺧﺎﺻﯽ وﺟود ﻧداﺷت ﮐﮫ ﻓﮑری در ﺑﺎرۀ ﺗﺷوﯾش ھﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐرد .ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﯾل ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ
ﺳﺎدﮔﯽ ازﺑﯾﮏ ھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎر داد؛ اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻣردﻣﯽ ﺳﺎده ﺗر
از اﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺟرب ﮐﮫ ﻣرا ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﺧﺎطر دوﺳت ھﻣﺳﻔرم دﮐﺗر
ﺟﯾرارد ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻓروﺗن و دارای رﯾش ﺧﺎﮐﯽ ﺑود؛ ﺗﻣﺎم درﺑﺎر ﻣراد ﺑﯾﮓ
در ﺟﮭﺎﻟت ﮐﺎﻣل ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺟواﻣﻊ ھﻧدو ﻣﺎﻧﻧد ﺧود ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻣﺎ اروﭘﺎﺋﯽ ھﺳﺗﯾم.

ﮐﻧدز
ﻣﺎ در ﮐﻧدز در ﺑﺧش ﻗﺑﻠﯽ ﺧود در ﺧﺎﻧﮫ وزﯾر ﺗوﻗف ﮐردﯾم .ﺷﮭر در ﯾﮏ وادی ﻗرار داﺷﺗﮫ
و در ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﺑواﺳطﮫ ﮐوھﮭﺎ اﺣﺎطﮫ ﺷده ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺷﻣﺎل ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﮐﺳوس ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ
ﺣدود  40ﻣﯾل ﺟرﯾﺎن دارد .ﮐﻧدز ﺑواﺳطﮫ دو درﯾﺎ آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺷﻣﺎل ﺷﮭر ﯾﮑﺟﺎ
ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻗﻠﯾم آن ﭼﻧﺎن ﺧراب و در اﯾﻧﺟﺎ ﺿرب اﻟﻣﺛﻠﯽ در ﺑﯾن ﻣردم وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد" :اﮔر ﻣرگ ﻣﯽ ﺧواھﯽ ،ﮐﻧدز ﺑرو" .ﻗﺳﻣت اﻋظم وادی ﭼﻧﺎن ﻣرداﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎده
ھﺎ در ﺑﺎﻻی ﺗﺧﺗﮫ ھﺎی ﭼوب ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و از طرﯾق ﻋﻠف ھﺎی ردﯾﻔﯽ ﻣﯽ رود؛ ﺑﺎ آﻧﮭم
ﮔﻧدم و ﺟو ﺗوﻟﯾد ﮔردﯾده و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرﻧﺞ در ﺟﺎ ھﺎی ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﭘوﺷﯾده از آب ﻧﯾﺳت .ﺣرارت
آن ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﺳت ،وﻟﯽ ﺑرف ﺑرای ﺳﮫ ﻣﺎه در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎرد .ﮐﻧدز زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ
ﺷﮭر ﺑزرﮔﯽ ﺑوده ،اﻣﺎ ﻧﻔوس آن ﻓﻌﻼ ﺑﯾش از  1500ﻧﻔر ﻧﯾﺳت؛ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در آن اﻗﺎﻣت
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،اﮔر ﺑﺗواﻧد در ﺟﺎی دﯾﮕری زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾﻧﺟﺎ ﺷﮭر ﻣﺎرﮐﯾت ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن
اﺳت .رﺋﯾس ھرﮔز آن را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﻣﮕر زﻣﺳﺗﺎن .ﮐﻧدز ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻧدق
ﻣﺣﺎط ﺑوده و ﯾﮏ ﻣﺣل ﻣﺳﺗﺣﮑم اﺳت :دﯾوار ھﺎ از ﺧﺷت آﻓﺗﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده؛ ﺣرارت ﭼﻧﺎن
زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در زﯾر ﺷﻌﺎع آﻓﺗﺎب ﻓرو رﯾﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗرﻣﯾم دواﻣدار ﺿرورت دارد.
ﮐوھﮭﺎی ﺑزرگ ھﻧدوﮐش در دﯾد ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ در ﺟﻧوب ﮐﻧدز و ﭘوﺷﯾده ﺑﺎ ﺑرف اﻧد:
ﮐوھﮭﺎی ھﻣﺟوار ﭘﺎﺋﯾن ﺑوده ،ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی ﺧزﻧده ﺑﺎ ﻋﻠف و ﮔﻠﮭﺎ ﭘوﺷﯾده اﺳت ،اﻣﺎ از درﺧﺗﺎن
ﯾﺎ ﺑﯾﺷﮫ ھﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳت .ﮐﻣﯽ دور ﺗر از وادی ،اﻗﻠﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﮔوارا ﻣﯽ ﺷود؛ ﻣردم از ﺟذﺑﮥ
درﺧﺗﺎن و ﺟوﯾﺑﺎر ھﺎ ،ﻣﯾوه ﺟﺎت و ﮔل ھﺎی ﺑدﺧﺷﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
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رﺋﯾس ﮐﻧدز
ﻣراد ﺑﯾﮏ ﻓرﻣﺎﻧروای ﮐﻧدز ﯾﮏ ازﺑﯾﮏ و ﻣرﺑوط ﻗﺑﯾﻠﮥ ﻗطﻐن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾن اواﺧر
ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده اﺳت .او ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ھر ﺳﻣت دﺳت درازی ﮐرده ،ﺗﻣﺎم وادی اﮐﺳوس را در
اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ و در اﯾن ﺗﺎزﮔﯽ ھﺎ ﺑر ﺑﻠﺦ ﻧﯾز ﺣﺎﮐﻣﯾت داﺷت .اﻣﺎ ھﻧوز ھم ﺳﮑﮥ ﺧود را ﺑﮫ
ﻧﺎم وﺟﮫ ﺗﺳﻣﯾﮫ ﯾﺎ ﻟﻘب آن ﭘﺎﯾﺗﺧت ،ﯾﻌﻧﯽ "ﻣﺎدر ﺷﮭرھﺎ" ﺿرب ﻣﯽ زﻧد .ﻣراد ﺑﯾﮓ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺳﺗﻘل ﺑوده و ﺣﺎﻻ ﺑر ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﻓرﻣﺎن ﻣﯾراﻧد.

ﻋزﯾﻣت از ﮐﻧدز
ﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم ﮐﻧدز را ﺑدون ﻓرﻣﺎن رﺳﻣﯽ وزﯾر ﺗرک ﮐﻧﯾم و ﺑﺧﺎطر ﺧوﺷﯽ او ﺗﺎ ﺳﺎﻋت 3
ﺑﻌد از ظﮭر ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧدﯾم .او ﺑﻌدا ﯾﮏ ﺧﻠﻌت ﯾﺎ ﻟﺑﺎس اﻓﺗﺧﺎر ﺑﮫ ﻧﺎظر و ﯾﮏ ﺟوره ﻟﺑﺎس ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﻘدار اﻟﺑﺳﮫ ﺑرای ﻣن و ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻓرﺳﺗﺎد؛ ﭼون ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻣﮭﻣﺎن
ﺧﺎﻧﮥ ﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑزرگ را ﺑدون ﻋﻼﯾم ﻣطﻠوب ﺗرک ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣن ﮐﺷف ﮐردم
ﻧﺎظر ﮐﮫ ﺣﺎﻻ از ﺗرس رھﺎ ﺷده ،ﻣﺻﻣم ﺑود ﺗﺎ از ﺑﺧﺷش وزﯾر ﻣﻔﺎد اﻋظﻣﯽ ﺑدﺳت آورد؛
او ﺑﺎ ﻧﺷﺳﺗن ﺑر روی ﭘﺎ و ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧدﻣﮫ ھﺎی او ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺣﺗﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﯾﮏ
ﺗﺣﻔﮥ ﺑزرگ ﺑدﺳت آورد .ﻣن از ﭼﻧﯾن ﺑرﺧوردی ﺗرﺳﯾده ﺑودم ،زﯾرا ﻣﺑﺎدا ﺑﺎز ﻣﺎ را در
ﻣﺷﮑل دﯾﮕﯾری درﮔﯾر ﺳﺎزد؛ اﻣﺎ دوﺳت ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﻣوﻓق ﺷده و ھﻣﮥ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﺑﺎس اﻓﺗﺧﺎر ﻣﻠﺑس
ﺷدﯾم ،طوری ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دادم .او در واﻗﻌﯾت ﯾﮏ اﺳپ اﺿﺎﻓﮕﯽ ﻧﺻﯾب ﺷد .ﻻزم ﺑﮫ ﺗذﮐر
اﺳت ﮐﮫ وزﯾر ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل داﺷت ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ او اﻣﯾدوار ﺑﻌﺿﯽ ﺧدﻣﺎت ﺧوب از
ت ﮐﮫ ﺑراﯾم داده
ﺟﺎﻧب ﺧﺎﻧوادۀ ﻧﺎظر ﺑود .ﻣن ﮐﮫ ﻓﻘط ﺷﺎھد ﺣوادث ﺑودم ،از ﻧﻣﺎﯾش ﺷﺧﺻﯾ ِ
ﺑودﻧد ،ﻟذت ﺑردم .ﻣﺎ ﺧود را ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺟدﯾد ﻣﻠﺑس ﮐرده و ﺑﺳﺎﻋت  3ﭘس از ظﮭر ﺣرﮐت
ﮐردﯾم؛ ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﺑﻌد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻠم رﺳﯾدﯾم ،ﺗوﻗف ﻧﮑردﯾم - ،ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾش از  70ﻣﯾل- ،
ﭘس از ﻧﺷﺳﺗن در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ اﺳپ ﺑرای  20ﺳﺎﻋت از ﻓرط ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺣﺎل ﻧداﺷﺗﯾم .اﯾن ھﻣﺎن
اﺳﭘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرادر رﺋﯾس ﭘﺷﺎور ﺑراﯾم داده ﺑود؛ ھﻧوز ھم ﺑﺧﺎطر دارم ﮐﮫ ﺑراﯾم ﻣﯽ ﮔﻔت،
اﯾن اﺳپ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣﺷﮑﻼت در ﺑﯾن ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺑراﯾت ﺧدﻣت ﮐﻧد؛ ﯾﮏ اﺳپ از ھﻣﯾن
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ﻧﺳل ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط آﻗﺎی ﻣورﮐراﻓت و ﺑﮭﻧﮕﺎم ﻓرار ﺑﮫ ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﭼﮫ
ﯾﮏ ﺗﺻﺎدف واﺣدی! ﭼﻘدر ﺗﺣﻔﮫ ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ دﯾﮕر! رﺿﺎﺋﯾت ﻗﻠﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣن دوﺑﺎره ﺧود
را ﺑﺎ دﮐﺗر ﺟﯾرارد و دﺳﺗﮥ ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺷﺎھد ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑودﯾم .ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﺟزﺋﯾﺎت
ﻣﺎﺟرا در ﮐﻧدز را ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺗﺷرﯾﺢ دھم ،اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﺧود را ﺑﻌﻠت ﺧﺳﺗﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧواب
رﻓﺗﮫ ﺑودم ،ﻧﺟﺎت ﺑدھم .ﻣن درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﭘس از ﯾﮏ دورۀ ﻣﻌﯾن ،ﺑدن در ورای ﺧواب ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ و ﻓﻘط ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺑدن اﺳﺗراﺣت و آرام ﮔرﻓت ،ﺷﮑم ﺑﺎ ﭼﺎی )ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧوﺷﺎﺑﮫ
ﺑرای ﻣﺳﺎﻓران ﺧﺳﺗﮫ و ﮐوﻓﺗﮫ( ﺗﺎزه و ﺳرﺣﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎ در ﺑﯾن ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎ آن
زﻧدﮔﯽ ﮐردﯾم.

ﺗرک ﺧﻠم
ﺧﻠم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﻧدز ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺎﯾﻧد و ﮔوارا و دارای ﭼﻧدﯾن ﺑﺎغ ھﺎی ﻗﺷﻧﮓ و
ﻣﯾوه ھﺎی ﻣرﻏوب اﺳت .زرداﻟو ھﺎ ،ﮔﯾﻼس ھﺎ و ﺗوت ھﺎی آن ﺣﺎﻻ ﭘﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود؛ اﻣﺎ
ﺑﺧﺎطر ﺧطر ﺑﯾﺷﺗرﺑﯽ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻧﮑرده )ﻣﺛل ﻣورﮐراﻓت ﺑﯾﭼﺎره ﭘﯾش از ﺧودﻣﺎن( وﺑرای
ﺳﻔر در ﺻﺑﺢ ﺑﻌد آﻣﺎده ﺷدﯾم .ﻣﺎ ﻓرﻣﺎن ﻣراد ﺑﯾﮓ را ﺑﮫ واﻟﯽ ﻧﺷﺎن داده و او ﭘﯾﺷواز
ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﺑرای ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ را ﺗﻌﯾن ﮐرد.

ﺑرﺧورد ﺣرﯾﺻﺎﻧﮥ رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ
ﻣن در ﺟرﯾﺎن ﺷب ﯾﮏ ﻣﻘدار طﻼی ﺧود را ﺑﺧﺎطر ﺧدﻣﺎت ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھﻧدوی ﮔﻣرک
اﻧﺗﻘﺎل دادم و ﺑﺧﺎطر اﺟﺗﻧﺎب از ﮐﺷف ﺷدن آن را از طرﯾق ﻧﺎظر ﭘرداﺧت ﮐردم :اﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗوان ﺣﯾرت و ﺷﮕﻔﺗﯽ ﻣرا درک ﮐرد ،وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺻﺑﺢ ﮐﺷف ﮐردم ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮥ 20
طﻼ او  15داﻧﮫ آن را در ﺟﯾب ﺧود ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻓﻘط  5داﻧﮥ آن راﺑﮫ ھﻧدو داده اﺳت! دﯾﮕر
زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﻧده ﺑود ،ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺣﻘﺎﯾق ،ﻣن ﺑﺎر دوم ﭘرداﺧت ﮐرده و ﺧﻠم
را در ھﻣراھﯽ دوﺳت ﺣرﯾص ﻣﺎن ،ﻧﺎظر ﺗرک ﮐردﯾم .اﯾن ﺷﺧص "ﺻﺎدق" ،ﻣﺎ را در
ﺟﺎده ﺗوﻗف داد ﺗﺎ ﻓرﺻت ﭘﯾدا ﮐرده و ﻓﺻﻠﯽ از ﻗرآن را ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ آن ﺳﻔر ﻣﯽ
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ﮐرد؛ آن را در ﯾﮏ ﺧرﯾطﮫ و در ﻗﺎش زﯾن ﺧود آوﯾزان ﮐرده و در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾن ﻣﯽ ﮐﺷﯾد.
داﮐﺗر ﺟﯾرارد و ﻣن از ﻣردم ﺧود ﭘﯾﺷﯽ ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎروان ﯾﮑﺟﺎ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐردﻧد و در
ﺑﻌد از ظﮭر ﺗﺎرﯾﺦ  8ﺑﮫ ﻣزار رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ  30ﻣﯾل از ﺧﻠم ﻗرار دارد.

ﺧطرات ﺟﺎدۀ ﺑﻠﺦ
ﻣﻧﺎطق ﺑﯾن اﯾن ﻣﺣﻼت ﻟﺧت و دﻟﮕﯾر اﺳت؛ ﺟﺎده از روی ﯾﮏ ﮐوﺗل ﭘﺳت ﻣﯽ ﮔذرد ﮐﮫ
ﺑﻧﺎم ﻋﺑدو ﻧﺎﻣﯾده ﺷده و ﺟﺎﯾﮕﺎه دزدان ﺗﻣﺎم ﺑﺧش ھﺎﺳت؛ ﭼون ﺗﻣﺎم روﺳﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ در اﯾﻧﺟﺎ
ﻏﺎرت ﮔری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘﯾﺷواز ازﺑﯾﮏ ﻣﺎ ﮐوﺗل را ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐرد ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﻣزار ﺣدود 15
ﻣﯾل ﻗﺎﺑل دﯾد ﺑوده و ﺑﻌدا ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺳﻔر ﮐﻧﯾم .اﯾن ﻣردان ﺧود ﺷﺎن در ﺑﺎره
ﻏﻧﺎﯾﻣﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼﻧد روز ﻗﺑل ﺑدﺳت آورده ﺑودﻧد و ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ
از ﻋزﯾﻣت ﺷﺎن ﻣﺗﺎﺳف ﺷدم .ﺧراﺑﮫ ھﺎی ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
زﻣﺎﻧﯽ ﭘرﺟﻣﻌﯾت ﺑوده؛ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﮫ آب دارد و ﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧده .ﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺧوﯾش ﯾﮏ "ﺳراب"
ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ را ﺑطرف دﺳت راﺳت ﺧود دﯾدﯾم - ،ﯾﮏ ﺧط ﻣﺎرﭘﯾﭻ ﺑﺧﺎر ﮐﮫ ﺑزرﮔﯽ آن ﺑﮫ
اﻧدازۀ ﺧود اﮐﺳوس ﺑوده و ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎی آن درﯾﺎ را ﺑﺎ ﺧود داﺷت .اﯾن ﺳراب زﺑﺎن ﺧﺷﮏ را
اﺳﺗﮭزا ﻣﯽ ﮐرد؛ ﭼون ﻣﺎ ﻣﺣﺗوای ﺑوﺗل ھﺎی ﭼرﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ دادﯾم ،ﻣدت ھﺎ
ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ روﺳﺗﺎ ﻣﺻرف ﮐرده ﺑودﯾم.

ﻣزار
ﻣزار ﺣدود  500ﺧﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ و در داﺧل ﻣﺣدودۀ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻠﺦ ﻗرار دارد .ﻣزار ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺣدود  1000اﺳپ ﺟﻣﻊ آوری ﮐرده و ﻣﺳﺗﻘل از ﺷﮭر ﺧﻠم اﺳت .اﯾﻧﺟﺎ ﻣرﺑوط ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ﻣﺗوﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺑﺎﺷرت ﯾﺎ رﯾﺎﺳت زﯾﺎرت ﻣﻘﺑرۀ ﺑزرﮔﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم
ﻋﻠﯽ اھدا ﺷده اﺳت .ﻣزار ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻘﺑره اﺳت؛ اﯾن ﻣﺣل ﻣﺗﺷﮑل از دو ﮔﻧﺑد ﺑﻠﻧد اﺳت ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﺳﻠطﺎن ﻋﻠﯽ ﻣﯾرزای ھرات ﺣدود  350ﺳﺎل ﻗﺑل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻣن ﻣﻘﺑره را
دﯾدم ،ﺑﮫ دور آن ﻣﺛل ﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ دور زدم و ﻧذر ﺧوﯾش را ادا ﮐردم .اﮔر ﻣن ﻧﺗواﻧم ﺑﮫ
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اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی در ﺑﺎرۀ اﯾن زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻣﻘدس ﺑﺎور ﮐﻧم و ﺑﮫ ﺑﺎور ھﺎی ﻣردم ﯾﮑﺟﺎ ﺷوم ،ﻣﯽ ﺗواﻧم
ﺗﺷﮑرات ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت آﺧرﯾن ﻓرار ﻣﺎن اﺑراز ﺑدارم .ﺟﻣﺎﻋت ﻧﻣﺎز ﮔذاران ﺷﺎم ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺎد ﺑود؛ روﺣﺎﻧﯾون در دروازۀ زﯾﺎرت ﻧﺷﺳﺗﮫ و وﻗف ھﺎ را ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺳﮑﮫ ﺳﮑﮫ
در ﺑﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺣﻘوق ارﺛﯽ ﻣﺳﺗﺣق ﺑودﻧد .ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻧزد ﻣن آﻣده و از
ﻣن ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎ دﯾﮕران ﻧﻣﺎز ادا ﻧﮑردم .ﻣن ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣن ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗم؛ ﺑﺎ
آﻧﮭم آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ورود ﻣن ﺑﮫ زﯾﺎرﺗﮕﺎه اﻋﺗراض ﻧﮑردﻧد؛ وﻟﯽ ﻣن ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﺧطر را اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯽ
ﮐردم .در اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﺗﻌﻣﯾرات ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳﻼﻣﯽ وﺟود ﻧداﺷت .ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺷﺎم اﯾن
ﺗﻌﻣﯾر ﺗوﺳط ﻧور ﭼﻠﭼراغ ھﺎی ﺑرﻧﺟﯽ ﭼراﻏﺎن ﻣﯽ ﺷود.

ﮔور آﻗﺎی ﺗرﯾﺑﯾﮏ
ﻣزار ﺟﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻗﺎی ﺗرﯾﺑﯾﮏ آﺧرﯾن دﺳﺗﮥ ﺑﯾﭼﺎرۀ ﻣورﮐراﻓت از ﺑﯾن ﻣﯾرود .ﯾﮑﯽ از
ھﻣراھﺎن ﻣﺎ ،ﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﮫ در ﺑﺳﺗر ﻣرگ او ﺣﺎﺿر ﺑوده ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺑرد ﮐﮫ او ﻗرار
دارد؛ در ﯾﮏ ﮔورﺳﺗﺎن ﮐوﭼﮏ در ﻏرب ﺷﮭر در زﯾر ﯾﮏ درﺧت ﺗوت ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﯾوه ھﺎی
آن ﺑر روﯾش ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮕﻧده ﺑود .اﯾن ﻣرد ﺟوان ،دﻟﭼﺳب ﺗرﯾن ﺧﺎطرۀ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ﺧود را
از طرﯾق ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻋﺑور ﮐردﯾم ،ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت؛ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم اﺣﺳﺎس
دﯾﮕری ﺑرای ﺳرﻧوﺷت ﻏم اﻧﮕﯾز او داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .او ﭘس از دﻓن دو دوﺳت و ھﻣﺳﻔر اروﭘﺎﺋﯽ
اش در اﯾﺎم ﺟواﻧﯽ و ﭘس از  4ﻣﺎه رﻧﺞ ﺑردن در ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت دور ﺑدون ھﯾﭻ دوﺳت ،ھﯾﭻ
ﮐﻣﮏ و ھﯾﭻ ﺗﺳﻠﯾﺗﯽ از ﭘﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد .ﺗﻣﺎم داراﺋﯽ او ﺗوﺳط ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣراﯾش ﺑوده،
ﻣورد اﺧﺗﻼس ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯾون اﯾن ﻣزار ﺿﺑط ﮔردﯾده ﮐﮫ ھﻧوز
ﺑﺎﯾد دراﺧﺗﯾﺎرش ﺑﺎﺷد :ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭼﻧد اﺳپ ﮔران ﺑﮭﺎ ،ﺗﺟﮭﯾزات اردوﮔﺎه ،ﭘول و ﭼﻧد ﮐﺗﺎب
ﭼﺎﭘﯽ اﺳت .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎم دﺳﺗﻧوﯾس ﻣورﮐراﻓت ﺑدﺳت آﻣده و در ﻋداﻟت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣرد
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﺳﻔر و ﭘژوھش ﻣﺻرف ﮐرده ،ﻗﺑل از اﯾن ﻧﺷر ﺷده اﺳت.
ﭘول ﺑدﺳت ﻣردم ﻣزار ﻧرﺳﯾده اﺳت :اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ردﯾﺎﺑﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ
ﯾﺎﻓت ﺷود.
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رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﻠﺦ
ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  9ﺟون ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﻠﺦ وارد ﺷدﯾم ﮐﮫ در ﻗﻠﻣروی ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﻗرار دارد؛ در
ﺑﯾن ﺧراﺑﮫ ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﺣدود  3ﻣﯾل ﭼرﺧﯾدﯾم ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرواﻧﺳرا در ﮐﻧﺞ
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾن ﺷﮭر ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺗﺧﺎر"ﻣﺎدر ﺷﮭرھﺎ" )ام اﻟﺑﻼد( را داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ در
ﻣﺳﯾر راه ﺗوﺳط دو اﻓﺳر ﭘوﻟﯾس ﺗرﮐﻣن ﻣورد ﺗﻼﺷﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾم ﺗﺎ ﺑﺧﺎطر ﭘول ﻧﻘد ﻣﺎﻟﯾﮫ
ﺑدھﯾم .ﻣن ﺑراﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ھر ﯾﮏ  20طﻼ دارﯾم )ھر طﻼ ﻣﻌﺎدل  13ﺳﺗرﻟﯾﻧﮓ(؛ آﻧﮭﺎ
ﻣطﺎﺑق ﻗﺎﻧون ﺧوﯾش ﯾﮏ ﺑر  20ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐردﻧد ،ﭼون ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺑودﯾم .ﻣﺎ آن را اﺟرا ﮐرده
و ﯾﮏ رﺳﯾد ُﻣﮭردار ﮔرﻓﺗﯾم؛ اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺷﺎم ﺑرﮔﺷﺗﮫ و ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﻘدار ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺷدﻧد ،ﭼون
ﻣﺎ ﺧود را اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده و ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺑوده اﯾم .ﻣن ﮐﺷف ﮐردم
ﮐﮫ ﻣوﻗف آﻧﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑوده و ﻣﺟﻣوﻋﮫ را ﭘرداﺧﺗﯾم؛ اﻣﺎ ﻣن ﻣﻘدار طﻼی ﺑﯾﺷﺗری در ﺑﯾن
اﻓراد ﺧود داﺷﺗم .اﯾن ﻣردم ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ آزار و اذﯾﺗﯽ ﻧﮑردﻧد؛ ﻣﺣﻣوﻟﮫ و ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣﺎ
ﺑﺻورت آزاداﻧﮫ در ﭘﯾش ﭼﺷﻣﺎن و ﺣﯾرت ﭘوﻟﯾس ﮔﺷﺎده ﺷد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ
ﮐردﯾم ،ﭼون در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﺑود .ﯾﮑﯽ از ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺗرﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺑﻠﺦ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﯾم ،رھﺎﺋﯽ ﻣطﻣﺋﯾن از دﺳت دﺷﻣن ﻣﺎ در ﮐﻧدز ﺑوده و ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧم اﻓزود
ﮐﻧم ﮐﮫ از ﭼﺎل و ﻧﯾرﻧﮓ ﻧﺎظر ،رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ؛ ﭼون دراﯾن اواﺧر ﭼﻧﺎن ﺑرﺧورد ﺧراب اﺧﺗﯾﺎر
ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم دﯾﮕر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻋﺗﻣﺎدی ﺑر او ﻧﮑﻧﯾم .ﭼون ﻣﺎ ﺣﺎﻻ در
ﻗﻠﻣروی ﺷﺎھﯽ ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻧظرﯾﺎت ﺧود را ﺑﮫ او ﺑﮕوﺋﯾم؛ ﺑﺎ آﻧﮭم ﺷﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﺣﺗﺎط ﺑوده و آن را ﭘﯾش ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾم.

ذﮐﺎوت ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ
اﮔر ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻧﺎظر ارزش اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎ را ﻧدارد ،ﺣﯾﺎت ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺑطور ﮐﺎﻣل ﺧود
را ﺑﺎ ﺑرﺧورد ﺣﺳﺎس و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺳﺎﺧت .او از ﺷﯾوه ھﺎی ﻧﺎظر ﻧﺎراض ﺑوده
و ﻧﻔرت او را ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺎ ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺑود .ﺣﯾﺎت ﻣرد ﻗﺎﺑل ﻧﻔوذ ﻧﺑود؛ ﻣن ﮐﻣﯽ ﻣﺑﮭوت ﺷدم
ﺑﺧﺎطر ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ ﮐﮫ در ﺑﯾن ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺑﻠﺦ ﺻورت ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺣث
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روی اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺳﻔر ﻣﺎ ﮔردﯾد .ﻣن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺑﺧﺎرا در ﻣﺳﯾر اروﭘﺎ ﻗرار دارد:
اﻣﺎ ﺣﯾﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ھﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎرۀ ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ھﺎ ﺑوده
و ﺑﺎ ﻣرگ آﻗﺎی ﻣورﮐراﻓت ،ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺳت در ﺑﺎرۀ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻣﺗوﻗف ﮔردﯾد؛
ﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﻓرﺳﺗﺎدۀ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎﻣوﺷﺎﻧﮫ آن را ﺑدﺳت آورﯾم ،زﯾرا ﺑد ﻗﺳﻣﺗﯽ آن
ﻣرد ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﯾوۀ ﺑود ﮐﮫ آن ﻣرد در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﻣن ﺑﮫ ﮔﻣﺎن
ھوﺷﻣﻧداﻧﮫ و زﯾرﮐﺎﻧﮥ آن ﻣرد ﺗﺑﺳم ﻧﻣوده و طﻌﻧﮫ زﻧﺎن ﻓرﯾﺎد ﮐردم" ،ﺑﺎرک ﷲ" )آﻓرﯾن(،
و ھوش او را ﺗﺣﺳﯾن ﻧﻣودم :اﻣﺎ ﺣﯾﺎت و ﻣن دوﺳت ھﺎی ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺷده ﺑودﯾم؛ ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﭼﯾزی ﻧداﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺗرﺳﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی از ﺧدﻣﺎت ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮥ او اﻣﯾدوار ﺑودﯾم.
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ﻓﺻل ﺷﺷم – ﺑﻠﺦ و اداﻣﮥ ﺳﻔر ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا
ﺗﺷرﯾﺢ ﺑﻠﺦ
ﻣﺎ ﺳﮫ روز در ﺑﻠﺦ ﻣﺎﻧدﯾم ﺗﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾن ﺷﮭر ﭘراﻓﺗﺧﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم .ﺧراﺑﮫ ھﺎی
آن ﯾﮏ ﻣﺣوطﮥ ﺣدود  20ﻣﯾل را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮥ از ﻋظﻣت آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده
اﺳت؛ اﯾن ﺧراﺑﮫ ھﺎ ﻣﺗﺷﮑل از ﻣﺳﺎﺟد اﻓﺗﺎده و ﻣﻘﺑره ھﺎی ﭘوﺳﯾدۀ اﻧد ﮐﮫ از ﺧﺷت آﻓﺗﺎﺑﯽ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد؛ ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﺧراﺑﮫ ھﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﻋﺻر ﭘﯾش از اﺳﻼم ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎ وﺟودی
ﮐﮫ ﺑﻠﺦ ﻣظﮭر ﻗداﻣت ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﻣﺎم ﺷﮭر ھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳت .اﯾن ﺷﮭر ﺗوﺳط آﺳﯾﺎﺋﯽ
ھﺎ ﺑﻧﺎم "ﻣﺎدر ﺷﮭرھﺎ" ﯾﺎد ﺷده و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﯾوﻣرث ،ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار ﺳﻠطﻧت
ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﻠﺦ ﭘس از اﺷﻐﺎل ﺗوﺳط اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ و در ﻋﺻر ﺳﻠﺳﻠﮥ از
ﺷﺎھﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﮑﺗرﯾﺎ ﺷﮕوﻓﺎن ﻣﯽ ﮔردد .در ﺳدۀ ﺳوم ﻣﯾﻼدی" ،ﻗدرت اردﺷﯾر ﺑطور
ﮐﺎﻣل در ﺑﻠﺦ ﯾﺎ ﺧراﺳﺎن ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد" .ﺑﻠﺦ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺧود ﺑﮫ اﻣﭘراﺗوری ﭘﺎرﺳﯾﺎن را اداﻣﮫ
داده و ﻣﺳﮑن ارﮐﯾﻣﺎﮔوس ﯾﺎ رﺋﯾس ﻣﺟوﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾروان زردﺷت ﺗوﺳط ھﺟوم
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﺗوﺳط ﭼﻧﮕﯾز ﺧﺎن ﺑﺎ ﺧوﻧﺳردی ﻗﺻﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و
در زﻣﺎن ﺗﯾﻣورﯾﺎن ﯾﮑﯽ از وﻻﯾﺎت اﻣﭘراﺗوری ﻣﻐول ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﻠﺦ در ﺟواﻧﯽ اورﻧﮕزﯾب
ﻣرﺑوط ﺣﮑوﻣت او ﺷده و ﺳراﻧﺟﺎم ﺗوﺳط ﻧﺎدر ﺑزرگ ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﭘس از
ﻣرگ ﻧﺎدر و ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺳﻠطﻧت دراﻧﯽ ﺑدﺳت اﻓﻐﺎن ھﺎ اﻓﺗﯾده ،در  8ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺳط ﺷﺎه
ﺑﺧﺎرا ﺗﺳﺧﯾر ﺷده و ﺣﺎﻻ ﻣﻌﺎون او ﺑر اﯾن ﺷﮭر ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﻔوس آن ﺑﮫ  2ھزار ﻧﻔر
ﻧﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑوﻣﯾﺎن ﮐﺎﺑل و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗره ﻧوﮐر )ﺻﻔت ﻣﻠﯾﺷﮫ ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط
اﻓﻐﺎن ھﺎ در اﯾﻧﺟﺎ( اﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮑﺗﻌداد ﻋرب ﻧﯾز وﺟود دارﻧد .رﺋﯾس ﮐﻧدز ﯾﮑﺗﻌداد زﯾﺎد
ﻣردم ﺧوﯾش را ﺑﺳﯾﺞ ﮐرده و داﯾﻣﺎ ﺷﮭر را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻓرار ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﮫ روﺳﺗﺎ
ھﺎی ھﻣﺟوار ﺷده اﺳت .ﺷﮭر در ﻣﻘﯾﺎس وﺳﯾﻊ آن ،طوری ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد
ﺑﺎغ ھﺎ ﻣﺣﺻور ﺑوده و ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﮔﺳﺗرۀ آن ﺑدون اﻓزودن ﻧﻔوس آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﺗﻌﻣﯾرات
آن از ﻣواد ﺳﺳت ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﺗﮭداب آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺧﺷت ﺑوده و ﻣن ﺷﮏ دارم ﮐﮫ ﺑﻠﺦ ﮔﺎھﯽ
ﯾﮏ ﺷﮭر ﻣﮭم ﺑوده اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﮫ آﻣوزﺷﮕﺎه دارای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن زﯾﺑﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
در ﺣﺎﻟت ﻓرﺳودﮔﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ و اﺗﺎق ھﺎی آن ﺧﺎﻟﯽ اﺳت .ﯾﮏ دﯾوار ﮔﻠﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺷﮭر
123

را اﺣﺎطﮫ ﮐرده ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﺎﯾد از اﻋﺻﺎر ﺟدﯾد ﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﺧراﺑﮫ ھﺎی آن در ھر ﺟﮭت ﺣدود
دو ﻣﯾل ﭘراﮔﻧده اﺳت .ارگ در ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻗوﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،اﻣﺎ زﯾﺎد ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻧﯾﺳت .در
داﺧل آن ﯾﮏ ﺳﻧﮓ ﻣرﻣر ﺳﻔﯾد ﻗرار دارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺗﺧت ﮐﯾﮑﺎوس ﯾﺎ ﮐوروش ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﺑﻠﺦ در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺟﻠﮕﮫ ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺣدود  6ﻣﯾل از ﮐوه ھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد ،ﻧﮫ در
ﺟوار آن )طوری ﮐﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت( .در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻧﺎھﻣواری در ﻣزرﻋﮫ
ھﺎی اطراف آن دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻧﺎﺷﯽ از ﺧراﺑﮫ ھﺎ ﯾﺎ زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷد .ﺧود ﺷﮭر ﻣﺎﻧﻧد
ﺑﺎﺑﯾﻠون ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌدن ﺧﺷت ﺑرای ﻣﻧﺎطق ھﻣﺟوار ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .اﯾن ﺧﺷت ھﺎ ﻣرﺑﻌﯽ
ﻧﺑوده و ﺷﮑل ﻣﺳﺗطﯾﻠﯽ دارﻧد .ﺣﺎﻻ اﮐﺛرﯾت ﺑﺎغ ھﺎی ﻗدﯾم از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻋﻠف ھﺎی
ھرزه ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت؛ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ ﺧﺷﮏ ﺷده اﻧد؛ اﻣﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد درﺧﺗﺎن در ھر ﺳﻣت دﯾده
ﻣﯽ ﺷود .ﻣردم اﺣﺗرام و ﺣرﻣت زﯾﺎدی ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭر ﻗﺎﯾل ﺑوده و ﻋﻘﯾده دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺷﮭر
ﯾﮑﯽ از ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﺑﺧش ھﺎی ﭘرﻧﻔوس ﺟﮭﺎن ﺑوده و اﺷﻐﺎل دوﺑﺎرۀ آن ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﯾم ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﮭﺎن اﺳت .ﻣﯾوه ھﺎی ﺑﻠﺦ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش ﻣزه اﺳت؛ ﺑﺧﺻوص زرداﻟو ھﺎی آن ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ
اﻧدازۀ ﺳﯾب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻗﯾﻣت آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز اﺳت؛ ﺑﺎ ﯾﮏ روﭘﯾﮫ ﻣﯽ ﺗوان  2000داﻧﮥ آن
را ﺧرﯾداری ﮐرد و ﺑﺎ آب ﯾﺧدار واﻗﻌﺎ ﺗﺟﻣﻠﯽ اﻧد )ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺧطرﻧﺎک اﻧد( .ﺑرف ﺑﺎ
ﻣﻘدار زﯾﺎد از ﮐوھﮭﺎی ﺟﻧوب ﺑﻠﺦ آورده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣدود  20ﻣﯾل دور ﺑوده و در ﺗﻣﺎم
ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﻧﺎﭼﯾزی ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد.

اﻗﻠﯾم ﺑﻠﺦ
اﻗﻠﯾم ﺑﻠﺦ ﺑﺳﯾﺎر ﺧراب اﺳت ،وﻟﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗواﻓق ﻧﯾﺳت .ﺗرﻣﺎﻣﯾﺗر در ﻣﺎه از  80ﺑﺎﻻ ﻧرﻓﺗﮫ
و ﻣﺎه آﯾﻧده ﮔرم ﺗرﯾن ﻣﺎه ﺳﺎل اﺳت .ﮔﻧدم در آن ﻣﺎه ﭘﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب  50روز
ﻧﺎوﻗت از ﭘﺷﺎور اﺳت .ﻏﯾرﺻﺣﯽ ﺑودن اﻗﻠﯾم آن ﻣرﺑوط آﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺑﺎران ﺑﺎ ِﮔل
ﯾﮑﺟﺎ ﺷده و ﮐﺎﻣﻼ ﮔل آﻟود ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود .ﺧﺎک آن ﻣﺎﯾل ﺑﮫ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺳﺗری ﻣﺛل ِﮔل رس
ﺑوده و ﺑﺳﯾﺎرﻏﻧﯽ اﺳت؛ وﻗﺗﯽ ﺗر ﺷود ،ﻟزﺟﯽ )ﻟﺟن( ﻣﯽ ﮔردد .ﻏﻠﮫ ﺟﺎت ﺧوب ﺑوده؛ ﺳﺎﻗﮥ
ﮔﻧدم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ اﻧدازۀ اﻧﮕﻠﯾﺳﺗﺎن ﺑﻠﻧد ﺷده و ﻣﺛل ﮔﻧدم ھﻧدی )ﮐوﺗﺎه و ﺑﯽ رﯾش( ﻧﯾﺳت .در
ﺑﻠﺦ آب ﺑواﺳطﮫ ﮐﺎرﯾز ھﺎ و ﺑﺎ زﺣﻣت زﯾﺎد از ﯾﮏ درﯾﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
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ﺗﻌداد اﯾن ﮐﺎرﯾز ھﺎ ﮐم از  18ﻧﯾﺳت؛ اﻣﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺷﺎن ﺣﺎﻻ ﻗﺎﺑل ﮐﺷف ﻧﯾﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ
ﻟﺑرﯾز ﺷده و ﻟﺟن ھﺎی را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﮐﮫ در زﯾر ﺷﻌﺎع آﻓﺗﺎب ﺑﺳرﻋت ﺧﺷﮏ ﻣﯽ ﺷود.
ﻗرار ﻣﻌﻠوم اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث اﻣراض در اﯾن ﻣﺣل اﻧد .ﺗﻣﺎم ﺧراﺑﮫ ھﺎ و ﺷﮭر ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ ﺷﺎﯾد ﮐم
و ﺑﯾش ﻏﯾرﺻﺣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم اﺣﺗﻣﺎل ﻧﻣﯽ رود ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﺷﺎھﺎن و ﺷﮭزادﮔﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﺣﮥ
را ﭘﺳﻧدﯾده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺻﺣت ﻣردم ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺎ ﻣطﻠوب ﺑوده ﺑﺎﺷد؛ ﺧود ﺑﻠﺦ در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮥ
طﺑﯾﻌﺗﺎ ﻣرداﺑﯽ ﻗرار ﻧدارد ،ﻟﯾﮑن دارای ﯾﮏ ﻣﯾﻼن ﻧرم ﺑﮫ طرف اﮐﺳوس ﺑوده و ﺣدود
 1800ﻓت ﺑﻠﻧد ﺗر از ﺳطﺢ ﺑﺣر اﺳت .ﺗﻣﺎم آب درﯾﺎی آن ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ اﮐﺳوس از
ﺑﯾن ﻣﯾرود.

ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑﻠﺦ
ﻣن در ﺑﻠﺦ زﯾﺎد ﺗﻼش ﮐردم ﺗﺎ ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧم ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﻣﮑﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﻧﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ ﭼﻧدﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻣﺳﯽ ﺑراﯾم آوردﻧد ،ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در
ﻣﺎﻧﯾﮑﯾﺎﻻی ﭘﻧﺟﺎب ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ اراﯾﮫ ﮐﻧﻧدۀ ﯾﮏ ﺷﮑل ﮐﺎﻣل ﮐﮫ در دﺳت راﺳت او ﻣﺟﻣر ﯾﺎ
ظرف ﻗرار داﺷﺗﮫ و در ﯾﮏ ﮐﻼه ﺑﻠﻧد ﻣﻠﺑس اﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺳﻠﺳﻠﮥ ﮐﺎﻣل
ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑﺎﺷد .ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ھﻧد ﯾﮏ ﺳﺗراﭘﯽ )اﯾﺎﻟت( دارﯾوش ﺑوده و ﻣﺎ از ارﺗﺑﺎطﺎت
آن ﺑﺎ ﭘﺎرس در زﻣﺎن ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺧواﻧده اﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎ را روﺷن ﺳﺎزد.
اﻧﺟﺎم آﻧﮭﺎ درﺷت اﺳت؛ ﭼون ﯾﮑﯽ از دﯾﮕری ﻓرق داﺷﺗﮫ و ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣدال ھﺎ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﮫ ﺳﮑﮫ ھﺎ .ﻣن در ﺟﻠد ﺑﻌدی ،ﺣﮑﺎﮐﯽ درﺳت اﯾن آﺛﺎر را ﻣﯽ دھم .ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ دراﯾن
ﻣوﺿوع ﻋﻼﻗﻣﻧدی دارﻧد ،ﺑﻌﺿﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﮭﺎ را ﮐﮫ در ھﻧد ﯾﺎﻓت ﺷده و در
ﻧﺷرات ﺟﺎﻣﻌﮥ آﺳﯾﺎﺋﯽ ﺑﻧﮕﺎل ذﮐر ﺷده اﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درﯾﺎﺑﻧد .در ﺑﯾن ﺳﮑﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﻣن در
ﺑﻠﺦ ﺑررﺳﯽ ﮐردم ،ﺗﻌداد زﯾﺎد ﮐوﻓﮥ و ﻋرﺑﯽ و ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮥ ﮐﺎﻣل اﻣﭘراﺗورھﺎی ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﺷﺎﻣل ﺑودﻧد .ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ طﻼی ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن ﺧوﺑﯽ از ﻣﮭﺎرت اﺟرای ﻋﺻر او اﺳت.
ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ،ﺳﮑﮫ ھﺎی زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﭘراﺗور
ھﺎی دھﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻋﺻر ﻧﺎدر ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐردﻧد.
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ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12ﺟون ﮐﺎروان ھﻣراھﺎن ﻣﺎ از ﺧﻠم رﺳﯾده و ﻣﺎ آﻣﺎده ﺷدﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در ﺳﻔر ﺑﮫ
ﺑﺧﺎرا ھﻣراھﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ در اﯾن ﺳﮫ روز ﺑﺎ دوﺳت ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﯾم
ﮐﮫ ﺗواﻧﺳت ﺑرای ﻣﺎ ﯾﮑﻣﻘدار ﺑرﻧﺞ و ﮔوﺷت از ﺑﺎزار ﺧرﯾداری ﮐﻧد؛ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺷﮑل آﺷﭘزی
ﺧود را داﺷﺗﯾم .اﯾن ﻣوﺿوع ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺟزﺋﯽ ﺑوده و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻗﺎﺑل درﻣﺎن ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﺎ
آﻧﮭم ﻻزم ﺑود ﮐﮫ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺧود را رﺧﺻت ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﮔردد ،زﯾرا ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ
اﻓﻐﺎن در ﺑﯾن ازﺑﯾﮏ ھﺎ ھﯾﭻ ﻓﺎﯾده ﻧدارد .ﻣن در واﻗﻌﯾت از ﺟداﺋﯽ ﺣﯾﺎت ﻣﺗﺎﺳﻔم ،زﯾرا او
ﯾﮏ ﻣزاج و وﺿﻊ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺳﯾن و ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣدﯾرﯾت داﺷﺗﮫ و در ھﻣﮫ ﺟﺎ دوﺳﺗﺎﻧﯽ داﺷت
ﮐﮫ او را اﺣﺗرام و ﺗﮑرﯾم ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣن ھراس داﺷﺗم ﮐﮫ ﭘﺷت او دﻟﺗﻧﮓ ﺷوم ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﻋﺎدت داﺷت ﺑرای ﻣﺎ ﻏذا و ﺟﺎی ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد و در وﻗت ﺿرورت ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ھوﯾت ﻣﺎ دروغ
ﺑﮕوﯾد .ﻣﺎ ھداﯾﺎﺋﯽ ﺑرای او و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﺑران ﺧدﻣﺎت او ﺗﮭﯾﮫ ﮐردﯾم؛  -ارزش آن ﺑﮫ ﻣراﺗب
ﺑﯾﺷﺗر از ﺗوﻗﻊ او ﺑود؛ ﻟذا او ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺑود .ﻣن ﯾﮏ ﯾﺎد داﺷت دﺳت ﻧوﯾس اﺣﺳﺎس
ﻣﺎ در ﺑﺎرۀ ﺧدﻣﺎت او را ﺑراﯾش دادم؛ او ﺑﮭر طرف ﻣﯽ دوﯾد ﺗﺎ ﻣﺎ را در ﻣﺳﯾر ﺑﻌدی ﻣﺎن
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﺎروان ﺟدﯾد ﺻﺣﺑت ﮐرده و ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺳﺧت ﻋﻼﻗﻣﻧد
ﺧدﻣت او ﺑرای ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :او ﺗﺎ ﻋزﯾﻣت ﮐﺎروان ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧد؛ او ﺑﺎ دﯾدن ﻣﺎ در ﮐﺟﺎوه
ھﺎی ﻣﺎن )ﺷﯾوۀ ﺟدﯾد ﺳﻔر در ﺑﺎﻻی ﺷﺗران( ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﮐرده ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧدا ﺳﭘرده و ﺑﮫ
آھﺳﺗﮕﯽ ﻣﺎ را ﺗرک ﮔﻔت .ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮥ ﺻداﻗت اﯾن ﺷﺧص را ﻣﯽ ﺗواﻧم ذﮐر ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،ﯾﮏ ﭼﺎﻗوی را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ در ﮐﺎرواﻧﺳرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﯾم؛ او آن را
ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣرد ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ آﯾد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ از ﺧﺎطرات ﺧوش ﻣﺎ و
اظﮭﺎر ﺷﮑران از ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑراﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد.

ﮔور ﻣورﮐراﻓت
ﮐﺎروان در ﺑﯾرون ﺷﮭر آﻣﺎده ﺷده و در ﺟوار ﯾﮏ ﻧﻘطﮥ ﻏﻣﮕﯾن دﯾﮕر ،ﮔور ﻣورﮐراﻓت
ﺑﯾﭼﺎره ﻗرار داﺷت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑرای دﯾدن آن رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐردﻧد .ﮔوﺗری در ﮐﻧﺎر او ﻗرار داﺷت.
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ﯾﮏ ﺷب ﻣﮭﺗﺎﺑﯽ و روﺷن ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ در ﭘﯾدا ﮐردن آن ﻣﺣل داﺷﺗﯾم .ﺳراﻧﺟﺎم در
زﯾر ﯾﮏ دﯾوار ِﮔﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﺻدا روﯾش اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﭼﺷم ﻣﺎ ﺑﮫ آﻧطرف ھداﯾت ﺷد .ﻣردم
ﻣﺗﻌﺻب ﺑﻠﺦ اﺟﺎزه ﻧداده ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺟﺳﺎد اﯾن ﮔردﺷﮕران را در ﮔورﺳﺗﺎن اﯾﺷﺎن دﻓن ﮐﻧﻧد؛
ﻓﻘط اﺟﺎزه داده ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﮭر دﻓن ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺑﻣﺎﻧﻧد ،ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا
ﮐدام ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ ،ﻗﺑر او را ﻗﺑر ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻓﮑر ﮐرده و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻋﺑور از آﻧﺟﺎ
ﺑراﯾش دﻋﺎ ﮐﻧد .ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﺷب ھﻧﮕﺎم ﺑدون ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﮭﺎﯾت ﻏﻣﮕﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﻧظرۀ
ﻣرگ ﻧظر اﻧداﺧت .ﯾﮏ دﺳﺗﮥ ﮐﺎﻣل ﺣدود  12ﻣﯾل از ھﻣدﯾﮕر دﻓن ﺷده ،ﮐﻣﺗرﯾن اﻧﮕﯾزۀ
ﺑرای ﻣﺎ ﻧﻣﺎﻧده ﺑود ﺗﺎ ﻣﺳﯾر او را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم و ﻋﯾن اﻧﮕﯾزه ھﺎی او را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺟﺎی
ﺧوش ﺑﺧﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﺎن ﺗﺣﻘﯾر ھﺎی اﯾن ﻣردﮔﺎن را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑردﻧد و ﻣﺎ ھﯾﭻ آزاری از
ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧدﯾدﯾم ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ دﯾن و ﻣﻠت ﻣﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﻧﺑود .ﺟﺳد ﻣورﮐراﻓت از اﻧدﺧوی
)ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮥ دور از دﺳﺗﮫ اش ھﻼک ﺷده( ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ آورده ﺷده ﺑود .او ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر
از ﭘﯾرواﻧش ھﻣراھﯽ ﺷده و ﺗوﺳط ﺗوﺳط ﻣردم ﻏﺎرت ﺷده ﺑودﻧد .اﮔر او ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣرگ
طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯾﻣرد ،ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺑدون ﺳوئ ظن ﺑﺎﺷد؛ او ﺑﺎ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ھﻣرھﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﯾﺎ
ﺧدﻣﮥ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎدش ھﻣراھﯽ ﻧﺷده و ﭘس از ﯾﮏ ﻏﯾﺎﺑت ﮐوﺗﺎه ھﺷت روزه در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ
ﺷﺗر ﺑﮫ ﺻورت ﺑﯽ ﺟﺎن آورده ﻣﯽ ﺷود؛ ﺻﺣت ﺗرﯾﺑﯾﮏ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺟﺳد او را
ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار دھد.

ﺗرک ﺑﻠﺦ
ﻣﺎ ﺑﻠﺦ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎروان ﮐوﭼﮏ  20ﺷﺗر در ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺗرک ﮐردﯾم؛ ﻣﺎ اﺳپ ھﺎی ﺧود را
ﺑﺎ اﯾن ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﻔﯾد ﺗﺑدﯾل ﮐردﯾم .دو ﺻﻧدوق ﺳﺑدی ﺑﻧﺎم "ﮐﺟﺎوه" در دو طرف ﺷﺗر اﻧداﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود :وزن داﮐﺗر در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ اﻓﻐﺎن و ﺗوازن ﻣن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧدﻣﮥ ھﻧدوﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑدﺳت آﻣد.
در اول اﯾن ﺷﯾوۀ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺳﯾﺎر رﻧﺞ آور ﺑود؛ زﯾرا اﯾن ﮐﺟﺎوه ھﺎ  4ﻓت طول و  2.5ﻓت
ﻋرض داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﯾﮑﻣﻘدار ﻧرﻣش و ذﮐﺎوت ﻧﯾﺎز ﺑود ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺳم  5ﻓت و  9اﻧﭻ را ﻣﺎﻧﻧد
ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮥ ﻣﺎل در ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎﺋﯽ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐرد .ﻧﯾروی ﻋﺎدت ﺑزودی ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﮑﺎن ھﺎی ﺷﺗران
و ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﺟﺎوه آﺷﺗﯽ داد؛ اﯾن ﯾﮏ ﻓرﺻت ﺑزرگ ﺑود ﮐﮫ ﮐﺷف ﮐردﯾم ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
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ﺑﺧواﻧﯾم و ﺣﺗﯽ ﯾﺎد داﺷت ﮐﻧﯾم ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﺎھده ﺷوﯾم.

ﺑﮑﺗرﯾﺎن ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ )درﺳﺗﯽ ﮐواﻧﺗوس ﮐرﺗﯾوس(
ﯾﮏ ﺳﻔر  30ﻣﯾل ﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐﻧﺎر آب ﺑﻠﺦ رﺳﺎﻧﯾد ،از طرﯾق ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮥ ﻏﻧﯽ ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ
ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ ﻗطﻊ ﺷده ﺑود .ﺗﺎﺛﯾر آن ﺑﺎﻻی درﺟﮫ ﺣرارت ﭼﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺗرﻣﺎﻣﯾﺗر ﭘﺎﺋﯾن از 52
درﺟﮫ در ﺻﺑﺢ ﺷده ﺑود؛ ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺑﯾش از دو ﺳوم زﻣﯾن ھﺎ ﻏﯾرﻣزروع ﺑود .ﺷﺗران
ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺑﺗﮥ ﺧﺎردار ﻟذت ﻣﯽ ﺑردﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑوﻣﯾﺎن ﺑﻧﺎم "ﭼوچ" ﯾﺎ "زوز" ﯾﺎد ﻣﯾﺷد.
زﺑﺎن اﮐﺛرﯾت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮔراﻓﯾﮏ ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﺎ دﻗت ﺑزرﮔﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐوﯾﻧﺗوس
ﮐرﺗﯾوس ﺗرﺳﯾم ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣن اﯾن ﻓﻘرۀ او را در ﺟﺎﯾش ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐردم" - :ﺳطﺢ ﺑﮑﺗرﯾﺎﻧﺎ ﺑطور
ﻣﺗﺿﺎدی ﻣﺗﻧوع اﺳت :در ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣﺣﻼت درﺧت ھﺎی اﻧﺑوه و ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﺣﺎﻣل ﻣﯾوه
ھﺎی ﻣرﻏوب و ﺧوش ﻣزه اﺳت؛ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﭼﺷﻣﮫ )ﮐﺎﻧﺎل؟( ھﺎ ﺧﺎک ﺣﺎﺻل ﺧﯾز را آﺑﯾﺎری
ﻣﯽ ﮐﻧد .زﻣﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺻل ﺧﯾز ﺑﺎ ﺟواری ﮐﺷت ﺷده؛ ﻣزرﻋﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺷﺎﻣل ﭼراﮔﺎه
ھﺎﺳت .ﺑﯾﺷﺗر ،ﻗﺳﻣت زﯾﺎد ﻣﻧطﻘﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻣﺳﯾر ھﺎی رﯾﮓ ﻟﺧت ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ در
آن ﻏﯾﺎﺑت ﻏم اﻧﮕﯾز ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻐذﯾﮥ اﻧﺳﺎن را ﻓراھم ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑﺎد ھﺎ از ﺑﺣر
ھﻧد ﻣﯾوزد ،ﮔرد و ﺧﺎک ﺷﻧﺎور ﻓوران ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗﺳﻣت ﻣزروﻋﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘر ﺟﻣﻌﯾت ﺑوده و
ﭘر از اﺳپ ھﺎ اﺳت .ﺑﮑﺗرا ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺗﺧت آن در زﯾر ﻗﻠﮥ ﭘﺎروﭘﺎﻣﯾزوس واﻗﻊ اﺳت .درﯾﺎی
ﺑﮑﺗروس ﮐﮫ دﯾوار ھﺎی آن را ﻣﯽ ﺷوﯾد ،ﻧﺎم ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭر و وﻻﯾت داده اﺳت".
درﺧﺗﺎن ،ﻣﯾوه ﺟﺎت و ﺟواری ﺑﻠﺦ ﺷﮭرت زﯾﺎدی دارﻧد؛ اﺳپ ھﺎی آن ﻧﯾز ﺷﮭرت ﺧوﺑﯽ
دارﻧد .ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ھﯾﭻ ﭼﺷﻣﮥ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و درﯾﺎی از دﯾوار ھﺎی آن ﻋﺑور ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد ،ھﻧوز ھم ﻣﻧطﻘﮫ ﺑواﺳطﮫ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی از درﯾﺎی آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﮐوھﮭﺎی ھﻣﺟوار
ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮔرﻓﺗﮫ و آب آن ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﺻورت ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود.

دﺷت ﺗرﮐﻣن ھﺎ
ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  14ﺟون وارد دﺷت ﺷده و ﺗﻣﺎم ﺷب ﺗﺎ اﮐﺳوس ﺳﻔر ﮐردﯾم .ﻣﺎ ﺟﺎدۀ ﺑزرگ از
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ﺑﻠﺦ ﺑﮫ ﮐﻠﯾف )ﮔذرﮔﺎه ﻣﻌﻣول( را از ﺗرس دزدان ﺗرک ﮐرده و ﺑطرف ﻏرب ﺳﻔر ﮐردﯾم.
ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم روﺷﻧﺎﺋﯽ روز ﺗوﻗف ﮐرده و ﻣﻧظرۀ دﯾدﯾم ﮐﮫ در دﺷت ھﺎی ﺗﺎﺗﺎر ﺗوﻗﻊ داﺷﺗﯾم.
ﮐوه ھﺎی ھﻧدوﮐش در ﭘﺎﺋﯾن اﻓق ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده و ﯾﮏ ﺟﻠﮕﮥ وﺳﯾﻊ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺑﺣر رﯾﮓ،
ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﻣﺎ را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﮐﻠﺑﮫ ﯾﺎ طوری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ "ﺧرﮔﺎه" ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻧد ،وﺟود داﺷت ﮐﮫ اﻗﺎﻣت ﮔﺎه ﺗرﮐﻣن ھﺎی ﺳرﮔردان ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﻌداد ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﺣدود
ﺑوده و در ﻧﮕﺎه اول ﯾﮏ ﻣﻧظرۀ ﺧﺷن و وﺣﺷﺗﻧﺎک را ﺑرای ﯾﮏ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎ
در ﺟوار ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﮑوﻧﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺗوﻗف ﮐردﯾم؛ آﻧﮭﺎ در ﮐﻼه ھﺎی ﭘوﺳﺗﯽ ﺳﯾﺎه ﺑزرگ
ﻣﻠﺑس ﺑودﻧد ،اﻣﺎ آزاری ﻧرﺳﺎﻧدﻧد؛ ﻣن در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد آﺷﻧﺎی ﺟدﯾد ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم ،ﭼون
ﻓرﺻت ھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﺻﺣﺑت در ﺑﺎرۀ او ﭘس از اﯾن دارم .ﻣﺎ ﻗرارﮔﺎه ﺧود را در دﺷت
آﻧﮭﺎ ﺑر ﭘﺎ ﮐرده و ﯾﮏ ذﺧﯾرۀ ﻧﺎﭼﯾز آب ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ از ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺑﻠﺦ ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮑﯾده اﺳت .ﻣﺎ
ﺣﺎﻻ ﺧﯾﻣﮫ و ﭘﻧﺎﮔﺎھﯽ ﻧداﺷﺗﯾم ،ﻣﮕر ﯾﮏ ﭘﺗوی درﺷت ﮐﮫ در دو ﺑﺧش ﮐﺟﺎوه اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐردﯾم .ﺣﺗﯽ ھﻣﯾن ﭘوش ﺳﺳت ﻧﯾز ﻣﺎ را از ﺷﻌﺎع آﻓﺗﺎب ﭘﻧﺎه ﻣﯽ داد؛ در ﺷب آن را دور
ﻧﻣوده و در ھوای آزاد ﺧواﺑﯾدﯾم .ﻏذای ﻣﺎ ﻣﺗﺷﮑل از ﻧﺎن و ﭼﺎی ﺑود؛ ﺗرﮐﻣن ھﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ از
ﻧﺷﺎن دادن ﮔوﺳﻔﻧدان ﺧود اﻋﺗراض دارﻧد ،ﭼون ﺑﮫ اﻣوال آﻧﮭﺎ ﺻدﻣﮫ ﻣﯾزﻧد؛ ﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﮫ رﻣﮥ ﺑﯾﺷﻣﺎر آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ آروزی داﺷﺗن ﯾﮏ ﮔوﺳﻔﻧد ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ راﺿﯽ
ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد .اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻏذای ﺣﯾواﻧﯽ ﻋﺎدت دارﻧد ،ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻏذای ﻧﺎﻧﯽ ﺣﺳﺎس اﻧد؛ ﻟﯾﮑن ﻣﺎ آن را ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﻐذی ﯾﺎﻓﺗﮫ و رﻓﻊ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺧوﯾش را ﺑﺎ ﭼﺎی
ﻣﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ ھر ﺳﺎﻋت ﻣﯽ ﻧوﺷﯾدﯾم .ﻣن ﭘرھﯾز از واﯾن و اﻟﮑول را ﺑﯾﺷﺗر ﺳودﻣﻧد ﯾﺎﻓﺗم؛
اﻣﺎ ﺷﮏ دارم ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﭼﻧﯾن ﻣﺣرک ھﺎ ﺷﺎﯾد ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر دﮔرﮔوﻧﯽ اﻗﻠﯾم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑﺎﺷم.

ﺳﺎﺣل اﮐﺳوس
ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﻣﺎ ﺑﺎ رد ﻣﺳﯾر ﻣﺎن از ﺟﺎدۀ ﻋﻣده ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﯾم ﮐﮫ از ﻣﺳﯾر
دزدان ﻓرار ﮐﻧﯾم ،ﻟذا ﯾﮏ ﻣﺣﺎﻓظ از ﺗرﮐﻣن ھﺎ اﺳﺗﺧدام ﮐردﯾم ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺗﺎ اﮐﺳوس ﺑدرﻗﮫ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﻔر ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷت .ﻣﺎ در آﻓﺗﺎب ﻧﺷﺳت ﺣرﮐت ﮐرده و ﭘس از ﯾﮏ ﺳﻔر 15
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ﺳﺎﻋﺗﮫ و ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮥ  30ﻣﯾل ﺧود را در ﺳواﺣل درﯾﺎی ﺑزرﮔﯽ ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ اﺣﺳﺎس
ﺧوﺷﯽ ﺧﺎﻟص ﺑﮫ آن ﺧﯾره ﺷدم .ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻋظﻣت ﺑﮫ ﺳوی آن دوﯾدم ،ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﭘﺎداش ﺑرای
رﻧﺞ و اﺿطراﺑﯽ ﮐﮫ در ﺗﻘرب ﺑﮫ آن ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﯾم .ﺷﺎﯾد اﺣﺗﯾﺎط ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﺣﺎﻓظ ﺗرﮐﻣن در ﭼﻧﯾن ﯾﮏ دﺷﺗﯽ ﺳﭘرده ﺑودﯾم؛ اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺎ را در اﻣﻧﯾت ھداﯾت ﮐرده و ﭼﻧد
ﺳوال ﻣﺧﺗﺻری در ﺑﺎرۀ ﻣﺎ ﭘرﺳﺎن ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕری ﺑﺟز از ﺗرﮐﯽ ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ
ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ اﺳپ ھﺎی ﺧوﺑﯽ ﺳوار ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر و ﻧﯾزه ھﺎی دراز ﻣﺟﮭز اﻧد .آﻧﮭﺎ
ﻣﺎﻧﻧد آﺳﯾﺎﺋﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺳﭘر و ﻗدرت -ﺷﺎخ ﻣﺟﮭز ﻧﺑوده و ﻓﻘط ﭼﻧد ﺗﻔﻧﮓ ﻓﺗﯾﻠﮥ داﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ وﻗت
را ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﯾﮑﺟﺎﺋﯽ در ﯾﮏ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺧﺷن و ﺻدا دار ﺑود .آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠوم
ﻣﯾﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﻣﺳﺎح ھﺎ ﺑوده و ﮐﻼه ھﺎی اﯾﺷﺎن ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺷﺎن ﯾﮏ ﯾﮑﻧواﺧﺗﯽ
ﻣﯾداد .آﻧﮭﺎ ھرﮔز ﺑﯾش از ﯾﮏ اﻓﺳﺎر )ﻟﺟﺎم( اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﺳپ ھﺎﯾﺷﺎن ﻣﻔﯾد
اﺳت .ﭘس از آن ﺑﻌﺿﯽ روﺳﺎی ﺗرﮐﻣن ھﺎ را دﯾدم ﮐﮫ ﭘﺎرﭼﮥ ﮔل دوزی و ﺗوﺗﮫ ھﺎی ﺳﺳت
ﭼرم را ﺑﺎ طﻼ و ﻧﻘره ﻣزﯾن ﮐرده ،در ﻋﻘب ﮔوش ﺣﯾوان اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑرای ﺳر او ﯾﮏ ﻗواره
ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ داده ﺑود .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣدود ﯾﮑﻧﯾم ﻣﯾﻠﯽ درﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮥ ﺧﺎص ﻧﺎھﻧﺟﺎر و ﺑﯽ ﺣﺎﺻل را
ﭘﯾﻣودﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺎﻗد آب ﺑود؛ ﮔﯾﺎھﺎن رﺳﺗﮫ ﯾﺎ از ﺗﭘﮫ ھﺎی رﯾﮓ روان ﯾﺎ از طرﯾق ﺻﻔﺣﺎت
ﮔل رس ﺑود .ﻣن ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﭘﯾﺷروی ﺧﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧدۀ ﺧوﯾش ﺑﺳوی اﮐﺳوس و ﺟﺎﻣﻌﮥ
وﺣﺷﯽ را ﮐﮫ در آن ﺟﺎ ﻗرار دارد ،ﺑﺧﺎطر ﺧواھم داﺷت.
ﻣﺎ در ﮐﻧﺎر درﯾﺎ ﺗوﻗف ﮐردﯾم ،در ﺟوار روﺳﺗﺎی ﮐوﭼﮏ ﺧواﺟﮫ ﺻﺎﻟﺢ .ﻣﺟﺎورت اﮐﺳوس
ﺑﺎ ﮐﺎرﯾز ھﺎی ﺗﻘرﯾﺑﺎ دو ﻣﯾل ﻗطﻊ ﺷده ،اﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻣزروع ﻧﺑود؛ اﯾن ﯾﮏ ﻋﻼﻣﮥ ﺧوب
ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت آرام اﺳت ﮐﮫ دﯾده ﺷود ھر ﺧﺎﻧﮥ دھﻘﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ از ھﻣﺳﺎﯾﮫ و در ﺑﯾن
ﻣزرﻋﮥ ﺧوﯾش ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﺑرای دو روز در ﺳواﺣل درﯾﺎ ﺗوﻗف ﮐردﯾم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﻧوﺑت ﻣﺎ ﺑرای ﻗﺎﯾق رﺳﯾد ﮐﮫ ﮐﺎروان ﻣﺎ را ﺑﺗﺎرﯾﺦ  17ﺑﮫ ﺳﺎﺣل ﺷﻣﺎل ﯾﺎ ﻣﻣﻠﮑت ﺗرﮐﺳﺗﺎن
اﻧﺗﻘﺎل داد ﮐﮫ ﺗوﺳط اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﺑﻧﺎم ﺗﺎﺗﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .درﯾﺎ ﺣدود  800ﯾﺎرد ﻋرض و
ﺣدود  20ﻓت ﻋﻣق داﺷت .آب آن ﺑﺎ ِﮔل رس ﻣﺧﻠوط ﺑوده و ﺳرﻋت ﺟرﯾﺎن ﺣدود  3.5ﻣﯾل
در ﺳﺎﻋت ﺑود .اﯾن درﯾﺎ ﺗوﺳط آﺳﯾﺎﺋﯽ ھﺎ ﺑﻧﺎم ﺟﯾﺣون و آﻣو ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود.
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ﺷﯾوۀ ﯾﮕﺎﻧﮥ ﻋﺑور
ﺷﯾوۀ ﻋﺑور ﻣﺎ از اﮐﺳوس اﻧﻔرادی ﺑوده و ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﻣﺧﺻوص اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣﻣﻠﮑت اﺳت.
ﻣﺎ ﺑواﺳطﮫ ﯾﮏ ﺟوره اﺳپ ﮐﺷﯾده ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﯾق ﯾوغ ﺷده و در ھر ﮐﻣﺎن ﺗوﺳط ﯾﮏ
رﯾﺳﻣﺎن ﺑﮫ ﯾﺎل ھﺎی اﺳپ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﺑﻌدا اﻓﺳﺎر آزاد ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده؛ ﻗﺎﯾق ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن آب
ﺗﯾﻠﮫ ﺷده و ﺑدون ﮐﻣﮏ دﯾﮕری ﺑﺟز از اﺳپ ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در ﺟﮭت ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﺳرﯾﻊ ﺣرﮐت
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮏ ﻣرد در ﺑﺎﻻی ﺗﺧﺗﮫ ،ﻣﮭﺎر ھر اﺳپ را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ و اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آزادی ﺣرﮐت ﮐرده و در آب ﺷﻧﺎ ﮐﻧﻧد؛ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ھداﯾت ﺷده و ﺑدون ﻣﺷﮑل ﺑﮫ
ﭘﯾش ﻣﯾرود .در اﯾﻧﺟﺎ ﭘﺎروﺋﯽ ﺑرای راﻧدان ﻗﺎﯾق وﺟود ﻧدارد؛ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﻣﮏ از ﺑﺎﻻی ﺗﺧﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺎﻧور دادن ،ﭼرﺧﯾدن در ﺟرﯾﺎن و ﺻﺎف ﻧﻣودن آب ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .آﻧﮭﺎ
ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت از ﭼﮭﺎر اﺳپ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ در اﯾن ﺻورت دو اﺳپ در ﻋﻘب ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷوﻧد .اﯾن اﺳپ ھﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗرﺑﯾﮥ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺿرورت ﻧدارﻧد ،ﭼون آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺳره ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﻗطﻊ درﯾﺎ در زﯾر ﯾوغ ﻗرار دارﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﯾق ھﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دو اﺳپ ﺧﺳﺗﮥ ﻣﺎ ﮐﺷﯾده ﺷد؛
ظرﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺎ را ﺑدون آﻧﮭﺎ دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐرد ،آﻧﻘدر ﭘﺎﺋﯾن رﻓت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑرای ﺗﻣﺎم روز
در ﺳﺎﺣل ﻧﮕﮫ داﺷت ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه ﮐﺎروان ﻣﺎ آورده ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوۀ اﺑﺗﮑﺎری ،ﻣﺎ
درﯾﺎ را در ﻣدت ﺣﻘﯾﻘﯽ  15دﻗﯾﻘﮫ ﻋﺑور ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺣدود ﻧﯾم ﻣﯾل ﻋرض و  3.5ﻣﯾل در
ﺳﺎﻋت ﺳرﻋت داﺷت؛ اﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻌطﻠﯽ ھﺎی ﺑﺧﺎطر ﭘﯾﭻ ﺧوردن در ﺑﯾن ﺳواﺣل
رﯾﮕﯽ رخ داد ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ را ﺟدا ﻣﯽ ﮐرد .ﻣن ھﯾﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺗطﺑﯾق ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن ﺷﯾوۀ
ﮔذار از ﯾﮏ درﯾﺎ ﻧدﯾده و اﯾن ﺷﯾوه ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺑﮭﺑود ﮔراﻧﺑﮭﺎ در ﭘﺎﺋﯾن ﮔﺎت ھﺎی ھﻧد
ﺑﺎﺷد .ﻣن ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﺷﯾوۀ اﺳﺗﻔﺎده از اﺳپ را ﻧدﯾده ﺑودم؛ در ﺳﻔر ھﺎﯾم ﺑﮫ ھﻧد ،ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن
ﺣﯾوان ﻣﻣﺗﺎز را ﺑزرگ ﺗرﯾن وﺳﯾﻠﮥ ﻋﺑور از ﯾﮏ درﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺳﺗم.

ﮐﺎروان
ﻣﺎ ﭘس از ﻋﺑور اﮐﺳوس ﺳﻔر ﺧود ﺑﮫ ﺻوب ﺑﺧﺎرا را آﻏﺎز ﮐرده و در ﺷورﻗدوق ﺗوﻗف
ﮐردﯾم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ھﯾﭻ ﺑﺎﺷﻧده ﻧداﺷﺗﮫ و ﺣدود  15ﯾﺎ  20ﭼﺎه آب ﺷور داﺷت .آب ﺻﺎف ﺑود،
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اﻣﺎ ﻣزۀ آن ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﺧوش آﯾﻧد ﺑود .ﺣﺎﻻ ﺷﯾوۀ ﺳﻔر ﻣﺎ ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی ﻗﺎﺑل ﺗواﻓق ﺷده ﺑود.
ﻣﺎ ﺣدود ﺳﺎﻋت  5ﯾﺎ  6ﻋﺻر ﺣرﮐت ﮐرده و ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  8ﯾﺎ  9ﺻﺑﺢ ﺳﻔر ﮐردﯾم .ﻣﺳﺎﻓﮫ
ﺑﯾش از  25ﻣﯾل ﺑود؛ اﻣﺎ ﺷﺗران ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺧﺎطر ﮔرﻣﯽ ،ﺑﯾش از اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺑطور
دواﻣدار ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺷب ،ﺑطور ﺛﺎﺑت ﺑﮫ ﺳرﻋت  2ﻣﯾل در ﺳﺎﻋت ﭘﯾش رﻓﺗﮫ و
ﺑواﺳطﮫ ﯾﮏ ﺟوره زﻧﮓ ﺷور ﺧورﻧده و آوﯾزان از ﺳﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﮔوش ھﺎی ﺷﺗر اوﻟﯽ ھداﯾت
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھر "ﻗطﺎر" ﯾﺎ رﯾﺳﻣﺎن را ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .ﺻدا ھﺎ ﻣﻔرح و ﺷﺎدی آور اﺳت؛
وﻗﺗﯽ ﺟرﻧﮓ ﺟرﻧﮓ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗوﻗف ﮐﺎروان ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود ،ﺳﮑوﺗﯽ در وﺳط ﯾﮏ دﺷت
ﻏﯾرﻣﺳﮑون ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﯾد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ زﻧﻧده اﺳت .ﺑﺎ ﻧﺷﺳﺗن و ﺑرآﻣدن آﻓﺗﺎب ﮐﺎروان ﺗوﻗف
ﻧﻣوده و ﺑرای ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزۀ ﻧﻣﺎز آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ دھد؛ ﺻدای "ﷲ اﮐﺑر" ﺗﻣﺎم "ﻣوﻣﻧﯾن"
را ﺑرای ﻧﻣﺎز اﺣﺿﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ رﯾش ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑﺎ ﭼﺷم ھﺎی ﺧود
ﺑﮫ طرف ﻣﮑﮫ ﻣراﺳﻣﯽ را ﺑﺟﺎ ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ دﯾن ﺷﺎن ﺗﺷرﯾﺢ ﮐرده اﺳت .ﻣﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑﮫ
ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑدون طﻌﻧﮫ ﯾﺎ ﺳوئ اﺳﺗﻔﺎده ﺑوده و ﺷﺎﻣل ﺗﺣﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺗﻣدن ﺗرﯾن ﮐﺷور اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﺗر اﺳت .در ﻣﺟﻣﻊ ﮐﺎروان ،رﻓﺎﻗت ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺎد و درس ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑرای آدم ﺧود ﺧواه وﺟود دارد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﺑﻌﯾض
وﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن آﻗﺎ و ﺑرده ھﻣوار و ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود؛ در ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ھر دو ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧد ،ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗوان ﻣﻧﻔرد ﺑود .ﺣﺎﻻ ﺧدﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎ ھﻣﺎن ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺧوردﻧد ﮐﮫ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧوردﯾم .ﯾﮏ آﺳﯾﺎﺋﯽ ھرﮔز ﯾﮏ ﺗوﺗﮥ ﻧﺎن را ﺑدون ﭘﯾﺷﮑش ﮐردن ﯾﮏ ﻗﺳﻣت آن ﺑﮫ
اﻓراد ﻧزدﯾﮑش ﻧﻣﯽ ﺧورد .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھﻧد در ﺑرادری ﻋﻘﯾدﺗﯽ اﯾﺷﺎن ﺣﯾرت ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﮭم ﻧﺎن ﺧود را ﺑرای ﻣﺎ ﻣﯽ دادﻧد و آزاداﻧﮫ از ﻣﺎ را ﺑر ﻣﯽ داﺷﺗﻧد.

ﻗﯾزﻗدوق
ﻣﺎ ﺑﻌدا ﺑﮫ ﻗﯾزﻗدوق ﯾﺎ ﭼﺎه دوﺷﯾزه رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗرﮐﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣن آن ﺑﺎﻧو را دﻋﺎ
ﮐردم ﮐﮫ آن را ﺣﻔر ﮐرده ﺑود؛ ﭼون ﻣﺎ از ﻋدم ﻣوﺟودﯾت آب ﺑﺳﯾﺎر رﻧﺞ ﮐﺷﯾدﯾم و ﺣﺎﻻ
ﯾﮏ ﭼﺎه ﻗﺷﻧﮓ را در ﻣﯾﺎن ﺻدھﺎ ﭼﺎه و ﺣﺗﯽ ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ در ﻣﺳﯾر راھﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ
ﺷور ﺑودﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﭼﺎه ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺑﺎﮐره ﮐﻧده ﺷده اﺳت .ﻣﺎ دﯾروز ھﯾﭻ آﺑﯽ
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ﻧداﺷﺗﯾم؛ اﻣروز ھﯾﭻ ﭼوﺑﯽ ﻧدارﯾم؛ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﭘﺷﻘل ﺷﺗران ﺗواﻧﺳﺗﯾم آب را ﺑرای
ﭼﺎی ﺟوش دھﯾم .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﻧت ھﺎی ﺷرق ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻣرﻗﻧد و ﺑﺧﺎرا
ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﯾم .ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺗﭘﮫ ھﺎی ﻣوﺟدار ﭘﺳت ﯾﺎ ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺧﺎﻟﯽ
از درﺧت ﯾﺎ ﭼوب ﺑود ،اﻣﺎ ﭘوﺷﯾده ﺑﺎ ﯾﮑﻧوع ﻋﻠف ﺧﺷﮏ روﺋﯾده در ﺧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺳﺧت و
رﯾﮕﯽ ﺑود .ﭼﺎه ھﺎ ﺣدود  18ﻓت ﻋﻣق داﺷﺗﻧد .در ﻣﺳﯾر ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎده ،رﺑﺎط ھﺎ ﯾﺎ
ﮐﺎرواﻧﺳرای ھﺎی را دﯾدﯾم ﮐﮫ دارای آب اﻧﺑﺎر ھﺎی ﺑزرگ ﺳر ﭘوﺷﯾده ﺑوده ،آب ﺑﺎران در
داﺧل آن ﺟﻣﻊ ﺷده و ﺑﻧﺎم "ﺳرداﺑﮫ" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺣﺎﻻ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑودﻧد ،ﭼون اﻗﻠﯾم
ﺧﺷﮏ و ﻣﺗﻐﯾر ﺷده؛ ﺗرﻣﺎﻣﯾﺗر ﮐﮫ روز در  103اﯾﺳﺗﺎده ﺑود در ﺷب ﺑﮫ  60ﭘﺎﺋﯾن اﻓﺗﯾده ﮐﮫ
ﺳرد و ﮔوارا اﺳت .در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺑﺻورت ﻋﺎم ﯾﮏ ﺑﺎد ﺛﺎﺑت از ﺷﻣﺎل ﻣﯽ وزد .روز
ﺣدود ﺳﺎﻋت  3و  20دﻣﯾده و ﻣﺎ ﯾﮏ ھوای ﮔرگ و ﻣﯾش )ﻧﯾﻣﮫ روﺷن( طوﻻﻧﯽ و ﺑﺎ
طراوت داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ اﻧدازۀ ﺟﺑران ﺣرارت ﺳوزان آﻓﺗﺎب ﺑود.

ﺧواﺟﮫ و ادﺑﯾﺎت
ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﭼﺎی در ﮐﺎروان ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ در ﻣﺣﻼت ﺗوﻗف آﻣده و ﻣﺎ ﺑزودی
ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺷدﯾم .او ﯾﮏ ﺧواﺟﮫ و ﭘﯾرو ﺧﻠﯾﻔﮥ اول ﺑود ﮐﮫ ھم روﺣﺎﻧﯽ و ھم ﺗﺎﺟر ﺑود .او ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد؛ ﻣﺎ در ﺳواﺣل اﮐﺳوس ﯾﮑﺟﺎ ﭼﺎی ﻧوﺷﯾدﯾم .ﻣﺎ داﺳﺗﺎن
واﻗﻌﯽ ﺧود را ﺑرای او ﮔﻔﺗﯾم .ﻣن از ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ اﯾن ﺧواﺟﮫ ﯾﮏ ﻣﻘدار روﺷﻧﯽ در ﺑﺎرۀ وﺿﻊ
ادﺑﯾﺎت در ﺑﯾن ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺑدﺳت آوردم .ﻣن ﺑراﯾش ﻣطﺎﻟﻌﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﮐوﭼﮏ "ﺧﺎطرات ﺷﺎه
ﺷﺟﺎع ﮐﺎﺑل" را ﺳﻔﺎرش ﮐردم ﮐﮫ از آن ﺷﺎه ﺑﯾﭼﺎره ﺑدﺳت آورده ﺑودم .ﮐﺗﺎب ﺗوﺳط ﺧود
ﺷﺎه ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ﺟزﺋﯾﺎت زﻧدﮔﯽ و واﻗﻌﺎت ﺧود را در ﯾﮏ ﺳﺑﮏ ﺳﺎده ﺷرح داده ﮐﮫ ﻋﺎری
از اﺳﺗﺧراﺟﺎت ﻗرآن ،اﺳﺗﻌﺎره ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﮔزاﻓﮫ ﮔوﺋﯽ ھﺎی ﻣوﻟﻔﯾن ﺷرﻗﯽ اﺳت .اﯾن رﺳﺎﻟﮫ
ھﻣﭼﻧﺎن ھر ﮔوﻧﮫ ﺗذﮐر ﻣﻌﺟزاﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾل ﺳﺗﻣﮕران ﺷرﻗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ھرﮔز ﻧﺎﮐﺎم
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد )ﻣطﺎﺑق ﮔزارﺷﺎت ﻣورﺧﯾن( ،ﺧط ﺑطﻼن ﻣﯽ ﮐﺷد .اﯾن اﺛر در واﻗﻌﯾت آن ﭼﯾزی
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آن راﺟزﺋﯾﺎت دﻟﭼﺳپ واﻗﻌﺎت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم .ﺧواﺟﮫ ﭼﻧد روز ﺑﻌد آن راﺑرای ﻣن
ﺑرﮔرداﻧده و ﮔﻔت ،اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﯾﮏ اﺛر ﺧﺷﮏ ﺑوده ،ﺑﺎ ﺗرس ﺧداوﻧد ﯾﺎ ﯾﺎد ﭘﯾﺎﻣﺑر روح اﻓزا
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ﻧﺷده و ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﭘُر ﺷده اﺳت .ﭼون ھدف ﮐﺗﺎب ھﻣﯾن ﺑود ،او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
ﺗﻣﺟﯾد ﻋﺎﻟﯽ ﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺧواﺟﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧواﻗص را در ﮐﺗﺎب ھﺎی
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐرد ،زﯾرا ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ )ھﯾﺑر اﺳﻘف( ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮥ ﻗﺎﺑل
ﺗﺣﺳﯾن و دﻟﭼﺳب ﺳﻔر ھﺎﯾش در ھﻧد را ﻓراھم ﮐرده ﺑود ،ﺗوﺳط ﯾﮑﺗﻌداد از دﻧﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎﻧش
ﻣورد ﻣﻼﻣﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﭼون ادﺑﯾﺎت در ﺑﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،ﺑطور اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣﻼ
ھﺎ اﺳت ،ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد در ﺑﺎرۀ درﯾﺎﻓت ھﺎی ﻧواﻗص ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ در ﺑﺎرۀ ﯾﮏ اﺛری ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی
در ﺑﺎرۀ ادﺑﯾﺎت ﻣطﺎﺑق ﻣﯾل آﻧﮭﺎ ﻧدارد ،ﻣﺗﻌﺟب ﮔردﯾم.

زﻧﺎن ﺳﻠﺣﺷور ﻟﻘﯽ
در ﺟوار ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ وارد آن ﺷده اﯾم ،ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮥ ازﺑﯾﮏ ﺑﻧﺎم ﻟﻘﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
در ﺧواص ﻏﺎرﺗﮕری ﺧوﯾش ﻣﺷﮭوراﻧد .ﮔﻔﺗﺎری در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ وﺟود دارد ،ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در
ﺑﺳﺗر ﺑﻣﯾرد ﻣورد ﻟﻌﻧت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﭼون ﯾﮏ ﻟﻘﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾد زﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﺗﺎﺧت
و ﺗﺎز ﯾﺎ "ﭼﭘﺎو" ﺑﺑﺎزد .ﺑراﯾم ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت زﻧﺎن ﻧﯾز ﺷوھران ﺷﺎن را در اﯾن
ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت و ﻏﺎرﺗﮕری ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ اﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﺑﺎﻧوان
ﺟوان ﮐﺎروان ھﺎی را ﮐﮫ از ﮐﻧﺎر ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﻣﯽ ﮔذرد ،ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ در
ﻧزدﯾﮑﯽ ﺣﺻﺎر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻠﮥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ )روﻣﺎﻧﺗﯾﮏ( اﺳت؛ ﭼون در ﭘﮭﻠوی
آﻣﺎزون ﻟﻘﯽ ،ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﻗﺑﯾﻠﮥ دﯾﮕر ادﻋﺎی اوﻻدۀ اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ را دارﻧد.

ﻗﯾرﮐﻧﺟﮏ
ﺳﻔر ﺑﻌدی ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﻗﯾرﮐﻧﺟﮏ ﯾﺎد ﺷده ،ﯾﮏ ﻣﺳﮑوﻧﮥ ﺗرﮐﻣن ھﺎ ﺑوده
و ﻣﻣﻠﮑت از ﭘﺷﺗﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﭘﮫ ھﺎی رﯾﮕﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﺣﺎﻻ ﻋﻣق آب ﭼﺎه ھﺎ دو ﭼﻧد ﯾﺎ ﺣدود
 36ﻓت ﺑودﻧد .رﻣﮫ ھﺎی ﺗرﮐﻣن ھﺎ ﻋﻠف ھﺎی ﻧﺎﭼﯾز اطراف ﻣﺎ را درو ﻣﯽ ﮐردﻧد؛ اﺳپ
ھﺎ ،ﺷﺗر ھﺎ و ﮔوﺳﻔﻧد ھﺎ در اطراف ﭘرﺳﮫ ﻣﯽ زدﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ در ﯾﮏ ﺣﺎﻟت طﺑﯾﻌﯽ ﻗرار
دارﻧد.
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ﯾﮏ ﺑرده
ﯾﮏ ﺷﺑﺎن ﮐﮫ ﻣﺻروف ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ اﯾن رﻣﮫ ھﺎ ﺑود ﺑﺻورت طوﻻﻧﯽ در ﻧزدﯾﮏ ﻗرارﮔﺎه ﻣﺎ
ﻣﻌطل ﮔردﯾد .او ﯾﮏ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﯾﭼﺎره ﺑود ﮐﮫ ﺣدود  8ﺳﺎل ﭘﯾش از ﺟوار ﻣﺷﮭد ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ 300
ﻧﻔر دﯾﮕر اﺳﯾر ﺷده و ﺣﺎﻻ ﺑرای آزادی اش آه و ﺣﺳرت داﺷت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد روزی ﺑﮫ زﯾﺎرت
ﻣﺷﮭور اﻣﺎم رﺿﺎ در ﺷﮭر ﻣﻘدس ﺧود ﻣﺷرف ﺷود .ﻧﺎم او ﻣﺣﻣد ﺑود؛ ﺣﺎﻻ ﻧﺎم او را ﺑﮫ
دوﻟت )ﯾﻌﻧﯽ ﻏﻧﯽ( ﺗﻐﯾر داده ﺑودﻧد – ﯾﮏ ﮐﻧﯾﮥ واﺣد ﺑرای ﯾﮏ ﺑﯾﭼﺎرۀ ﺑدﺑﺧت ﮐﮫ ﮔوﺳﻔﻧدان
را در ﯾﮏ دﺷت و در زﯾر آﻓﺗﺎب ﺳوزان ﻣﯽ ﭼراﻧﯾد .او ﮔزارش ﻣطﻠوﺑﯽ از ﺑرﺧورد آﻗﺎﯾش
ﺑﺎ ﺧود داد ﮐﮫ ﻣﯾل دارد ﺑراﯾش ﯾﮏ زن ﺧرﯾداری ﮐﻧد؛ اﻣﺎ او ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﺑرای آزادی ﺧود
ﻧداﺷت .اﯾن ﻣرد ﺑﯾﭼﺎره ﺗﻣﺎم روز را در اطراف ﮐﺎروان ﻣﺎ ﭘرﺳﮫ زده و از ﺗﻌداد زﯾﺎدی
ﺧواھش ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺧود را داﺷت؛ او ﺑﮫ ﻗﯾﻣت  30طﻼ ﺧرﯾده ﺷده و اﮔر ﺧودش ھﯾﭻ
ﭼﯾزی ﻧداﺷت ،ھﻧوز ھم ﺟزﺋﯽ از دوﻟت ﻣﺎﻟﮏ ﺧود ﺑود.

ﻧﮑﺎت ﭘﯾﭼﯾده
ﻣن ﻣﻧﺎﻗﺷﮥ در ﺑﯾن ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻋﯾﺳوﯾﺎن ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻓر اﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ،
ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺻور ﮐرد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑداﻧم .ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺑود ،ﻣﯽ ﮔﻔت
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮐﺎﻓر ﮔﻔت ،ﭼون آﻧﮭﺎ ﻣردﻣﺎن ﺻﺎﺣب ﮐﺗﺎب اﻧد .وﻗﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﺑﺎور ﻧدارﻧد ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺷد .ﻣن از ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﻓﮭﻣﯾدم ،ﯾﮏ ﺑﺎور
ﻋﻣوﻣﯽ در ﺑﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺳﻘوط دﯾن اﯾﺷﺎن ﺗوﺳط ﻋﯾﺳوﯾﺎن ،وﺟود دارد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ زﻧده و ﻣﺣﻣد ﻣرده اﺳت؛ ﺑﺎ آﻧﮭم اﺳﺗﻧﺑﺎط آﻧﮭﺎ ﻋﺟﯾب اﺳت ،زﯾرا ﻋﯾﺳﯽ از
آﺳﻣﺎن )ﺟﻧت( ﭼﮭﺎرم ﭘﺎﺋﯾن ﺷده و ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺟﮭﺎن را ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧواھد ﺳﺎﺧت! ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮥ
ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﻣﻘدﺳﺎت )ﮐﻔر ﮔوﺋﯽ( از ﺳوی اﯾن دﺳﺗﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد" .ﯾﮏ ﺑوﻣﯽ
ﺑدﺧﺷﺎن روی ﺧود را ﺳﯾﺎه ﮐرده ،در ﺑﯾن ﺟﺎده دوﯾده و ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾد ،از اﯾﻧﮑﮫ
او ﺑدون ھﯾﭻ اﺛر ﺧوﺑﯽ ﺑرای  8ﺳﺎل ﺧدا را ﻋﺑﺎدت ﮐرده ،ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ او ﺧﺎﻟق
را در ﭘﯾش ﭼﺷم ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﺗوھﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد" .دﯾواﻧﮥ ﻣﺗﻌﺻب!
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ﮐوھﮭﺎی ﺑرﻓﯽ و ﻗرﺷﯽ
ﻣﺎ ﭘس از ظﮭر ﺗﺎرﯾﺦ  20ﺑﮫ ﺷﮭر ﻗرﺷﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺷده و ﺑﮭﻧﮕﺎم آﻓﺗﺎب ﻧﺷﺳت ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ دور
و ﺑطرف ﺷرق ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوھﮭﺎی ﭘوﺷﯾده از ﺑرف را دﯾدﯾم .ﭼون وﺳط ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑود ،ارﺗﻔﺎع
آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد از ھر ﮐوه ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ  150ﻣﯾل دور ﺑوده و
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم آﻧﮭﺎ را ﺗﺷﺧﯾص دھﯾم ،اﻣﺎ ﺻﺑﺢ ﺑﻌد ھرﮔز آﻧﮭﺎ را ﻧدﯾدﯾم .ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم روﺷﻧﺎﺋﯽ روز ﺑﮫ ﻣرﻏزار ﻗرﺷﯽ رﺳﯾدﯾم ،ﯾﮏ ﻣﻧظرۀ ﺷﺎد ﭘس از ﺳﻔر  85ﻣﯾﻠﯽ از
اﮐﺳوس و ﺑدون دﯾدن ﯾﮏ درﺧت .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭر داﺧل ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ھﻣوار
و ﻣﺳطﺢ ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﺣدودۀ درﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗروک ﺑود :ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﺳﻧﮓ
ﭘﺷت ھﺎ ،ﭼﻠﭘﺎﺳﮫ ھﺎ و ﻣورﭼﮕﺎن ﺑودﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺧوش آﻣدﯾد ﺑﮫ اوﻟﯾن ﺷﮭر ﺗﺎﺗﺎر،
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ در ﮐﺎروان ﺑرای ﻣﺎ دو ﮐﺎﺳﮫ "ﻗﯾﻣﺎق ﭼﺎی" ﻟذﯾد ﻓرﺳﺗﺎد و ﻗﯾﻣﺎق در
ﺑﺎﻻی آن ﭼﻧﺎن ﻓراوان ﺷﻧﺎور ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﻓﮑر ﮐردم ﺳوپ اﺳت؛ اﻣﺎ اﯾن ﭼﺎی واﻗﻌﺎ ﻣﺧﻠوط
ﺑﺎ ﻧﻣﮏ و ﻗﯾﻣﺎق ﺑوده و ﻏذای )ﻧوﺷﺎﺑﮫ( ﺻﺑﺢ ازﺑﯾﮏ ھﺎﺳت .ﻋﺎدت ھرﮔز ﻣرا ﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﭼﺎی آﺷﺗﯽ داد )اﻣﺎ دوﺳﺗﺎن ھﻣﺳﻔر اﻓﻐﺎن ﻣن از آن ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺗﻣﺟﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد( و ﻧﮫ
ھم ﺑﺎ ﺷﯾوۀ ﮐﮫ ھداﯾﺎی ﻣﺎ ﺑﺳرﻋت ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯽ ﮔردﯾد ،وﻗﺗﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ﻣﯾﺷد ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم دروغ
ھﺎی ﮐﮫ در ﻣورد ﻣزۀ آن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد.

ﻣرﯾﺿﯽ دﺳﺗﮥ ﻣﺎ
ﻣﺎ ﭘس از ﺳﻔر در دﺷت ھﺎ و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣل ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑﺎ ﺧوﺷﯽ زﯾﺎد ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗﯾم؛
اﻣﺎ ﻣﺎ آن ﺑد ﭼﺎﻧﺳﯽ )ﻣرﯾﺿﯽ( را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓران اﮐﺛرا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن دﯾﮕر
ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﯾﮑﺗﻌداد دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺑرای ﭼﻧد روز ﻗﺑل ﺷﮑﺎﯾت داﺷﺗﻧد و ﻣن ﻓورا
ﭘس از رﺳﯾدن ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮥ ﺷدﯾد ﺗب ﻣﺗﻧﺎوب ﮔرﻓﺗﺎر ﺷدم؛ ﻧﻘﺷﮫ ﺑردار ﻧﯾز درﻋﯾن زﻣﺎن
دﭼﺎر ﺷد؛ روز ﺑﻌد دﮐﺗور و دو ﻧﻔر دﯾﮕر دﺳﺗﮥ ﻣﺎ ﻣرﯾض ﺷدﻧد .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻣردم ﮐﺎروان
ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب رﻧﺞ ﺑرده و ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣرﯾﺿﯽ را در ﺑﻠﺦ ﯾﺎ در ﺳواﺣل
اﮐﺳوس ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .وﺣﺷت ﺗب ﺑﻠﺦ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و ﻣﺎ از داﻧﮫ ھﺎی ﻣرض ﻧﺗرﺳﯾدﯾم .ﻣﺎ

136

ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻣﻌﻣول ھﻧد را ﺷروع ﮐرده و داروی اﺳﺗﻔراق آور و ﭘزﺷﮑﯽ ﮔرﻓﺗﯾم؛ ﻣن ﺑرای
ﺧودم ﺑﺎ ﮐﻧﯾن دﻧﺑﺎل ﮐردم ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾرات ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧوب داﺷت .در ﺟرﯾﺎن ﺳﮫ روز ،دﻧدان
ھﺎﯾم از ﻟرزش و ﺑدﻧم از ﺳوزش ﺗوﻗف ﮐرد؛ اﻣﺎ داﮐﺗر ﮐﮫ در ﻣﻌﺎﻟﺟﮥ ﺧودش ﺑﺎ ﮐﺎﻟوﻣﯾل
ﺳﯾﮑوﻧدوم ارﺗﯾم ﺳﻣﺎﺟت داﺷت ،زﯾﺎد ﺧوش ﺷﺎﻧس ﻧﺑوده و ﻧﺗواﻧﺳت ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ
)ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ را ﺗرک ﮔﻔﺗﯾم( ،ﻣرض را از ﺧود دور ﮐﻧد .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ھﻣﺳﻔر
ﻣﺎ ،ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑدﺧﺷﺎن ﮐﮫ ﺧود را ﺑرای ﻣﺎ ﮔران و ﻋزﯾز ﮐرده ﺑود ،ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن
ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا وﻓﺎت ﮐرد .ﭼﺎﻧس زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﻣﺗر از او ﺑود :او ﺑﮫ ﺻدﻗﮫ دادن اﮐﺗﻔﺎ ﮐرده و از
ﺧوردن ﮐﻧﯾن اﻧﺻراف ﮐرد .ﺗوﻗف ﻣﺎ در ﻗرﺷﯽ ﻣدت  3ﯾﺎ  4روز دوام ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ در
ﺟرﯾﺎن آن در ﯾﮏ ﺑﺎغ و در زﯾر درﺧﺗﺎن )ﺑدون ﭘﻧﺎﮔﺎه دﯾﮕری( زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﯾم .اﯾن ﯾﮏ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ ھوﻟﻧﺎک ﺑود؛ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺷﻧﮕﯽ ﺳوزان ﺧود را در ﺗرﻣﺎﻣﯾﺗر  108درﺟﮫ ﺑﺎ ﺷرﺑت
ﮔﯾﻼس )آﻟوﺑﺎﻟو( ﺳرد ﺷده ﺗوﺳط ﯾﺦ ﻓرو ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧدﯾم ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﯾﺎﻓت ﻣﯽ
ﺷد.

ھﺷدار ھﺎی ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر
ﻣﺎ در وﺳط اﯾن ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺿطرب ﮐﻧﻧده در ﺑﺎرۀ ﺧود ﻣواﺟﮫ ﺷدﯾم.
ﻣﺎ ﺧﺑر ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺷﺎه از ﺗﻘرب ﻣﺎ آﮔﺎه ﮔردﯾده و ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺎ را از ورود ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﺧﺎرا ﻣﻣﻧوع
ﮐرده ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﺎرۀ اداﻣﮥ ﺳﻔر ﻣﺎ اﻋﺗراض داﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن داﺳﺗﺎن ﺑﺎ ذﮐر ﯾﺳﺎول ﯾﺎ اﻓﺳران
درﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗر اﻏراق ﺷد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑرای ﮔرﻓﺗﺎری ﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷده و ﻣﺎ ﺑﮫ آن زﯾﺎد ارزش دادﯾم،
زﯾرا اﯾن اﺷﺧﺎص ﮐﻣﺗر از  3ﺑﺎزدﯾد ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻣﺣﻣوﻟﮥ ﻣﺎ ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺑﺎ
اﺳﺗراﺣت ﻣﺎ ارﺗﺑﺎط ﻧداﺷت .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮔوﻧﺎﮔون در ﻣورد ﺳﻔر اروﭘﺎﺋﯾﺎن در ﮐﺷور ھﺎی
ﺷرﻗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدت ﮐرده ﺑودﯾم ﮐﮫ ھﺷدار ھﺎی زﯾﺎدی را ﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ وزﯾر ﺑﺧﺎرا
ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﺑرداﺷت ﺧراب ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ اﻗدام ﻓوری ﻧﻣوده،
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ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ آدرس وزﯾر ﺑﺧﺎرا ﻧوﺷﺗﮫ و آن را ﺗوﺳط ﯾﮏ اﻓﻐﺎن ﺑﻧﺎم ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣرﺑوط دﺳﺗﮥ
ﺧود ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﻓرﺳﺗﺎدم .ﻣن وزﯾر را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺷﮑﺎل ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺷرﻗﯽ ﻣﺧﺎطب ﺳﺎﺧﺗﮫ
و از اﯾﻧﮑﮫ در ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ﺧراﻓﺎﺗﯽ و ﻣﺗﻌﺻب ﻗرار داﺷﺗﯾم ،او را ﭼﻧﯾن ﺧطﺎب ﮐردم،
"ﺑرج اﺳﻼم؛ ﮔوھر دﯾن ،ﺳﺗﺎرۀ ﻣذھب ،ﮔﺳﺗرﻧدۀ ﻋداﻟت ،ﺳﺗون دوﻟت" ،وﻏﯾره وﻏﯾره .ﻣن
ﻣﯽ ﺧواھم ﺑطور ﺧﺎص از وﺿﻊ ﻣﺎ و ﻋﺑور اﻣن ﻣﺎ از ﻗﻠﻣروی ﺷﮭزادﮔﺎن دﯾﮕر ﻣﻌﻠوﻣﺎت
داده و از اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﯽ ﺑﯾﺎن داﺷﺗم ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺑودن در ﺟوار ﺑﺧﺎرا "ارگ اﺳﻼم" اﺣﺳﺎس
ﻣﯽ ﮐﻧم .ﻣن ﭼﻧﯾن ﺧﺗم ﮐردم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻔر در ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ھﺎ ﺧود را رﻋﯾت ﻓرﻣﺎﻧروای آن
ﭘﻧداﺷﺗﮫ و ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓرﻣﺎﻧدار اﯾﻣﺎن )ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎم ﯾﺎد ﻣﯾﺷد( ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﯾم
ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت او از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﮔردﺷﮕران در دور ﺗرﯾن ﻧﻘﺎط ﺷرق آﺷﮑﺎر اﺳت .ﻣن در
ﻣوارد ﻗﺑﻠﯽ ﻣﻔﺎد ارﺳﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت از ﺗﻘرب ﺧوﯾش را داﺷﺗم و ﺷﮏ ﻧداﺷﺗم ﮐﮫ از اﯾن
ارﺗﺑﺎطﺎت ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺧوب ﺑدﺳت ﻣﯽ آورم .ﻣﺎ ﻓرﯾب ﻧﺧورده ﺑودﯾم و ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺷﮭر ﮐﺷف ﮐردﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺎرﺳﯽ دروﻏﮕو در ﮐﺎروان ﻣﺎ ﺑرای ﭘﺧش اﯾن ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘول
ﭘرداﺧﺗﮫ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﺑوده اﺳت .وزﯾر ﺧدﻣﮥ ﻣﺎ را ﭘس ﻓرﺳﺗﺎده و ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑرای
ﻣﺎ در ﺑﺧﺎرا ﺧوش آﻣدﯾد ﺧواھد ﮔﻔت.

ﻗرﺷﯽ
ﺗوﻗف ﻣﺎ در ﻗرﺷﯽ ﯾﮏ ﻣﻘدار ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﻣﯾﺳر ﺳﺎﺧت ﺗﺎ از اﯾن ﻣﺣل دﯾدن ﮐﻧﯾم .اﯾن
ﯾﮏ ﺷﮭر ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺑوده ،ﯾﮏ ﻣﯾل طول ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و ﺣدود  10ھزار ﺑﺎﺷﻧده
دارد .ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ دارای ﺳﻘف ھﺎی ھﻣوار و ﻣﯾﺎﻧﮫ اﺳت .ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮥ ِﮔﻠﯽ اﺣﺎطﮫ ﺷده ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻧدق
ﻣرطوب ،دﻓﺎع ﺧوب در ﺟﺎﻧب ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ ﺷﮭر را ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﯾﮏ درﯾﺎ ﮐﮫ از ﺷﮭرﺳﺑز
)ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣدود  50ﻣﯾل( ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد )و ﺑﺣﯾث زادﮔﺎه ﺗﯾﻣور ﻣﺷﮭور اﺳت( از
ﺷﻣﺎل ﻗرﺷﯽ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن راﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺑﺎغ ھﺎ ﺗواﻧﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎ درﺧت ھﺎی
ﻣﯾوه دار و ﯾﮑﺗﻌداد ﺳﭘﯾدار ھﺎی ﺑﻠﻧد ﻣﺟﻠل ﺷده اﺳت .اﯾن درﺧت ھﺎ ﯾﮏ ﻣﻧظرۀ ﺑﻠﻧد و ﻣﻣﺗﺎز
دارﻧد؛ ﺑرگ ھﺎی آن وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺗوﺳط ﺑﺎد ﺻدا ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﮏ رﻧﮓ ﺳﭘﯾد ﻧﻘرۀ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد،
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ واﻗﻌﺎ ﺳﺑز ﺑوده و ﯾﮏ ﻣﻧظرۀ ﻋﺟﯾب و اﺛرات ﻟذت ﺑﺧﺷﯽ ﺑوﺟود ﻣﯾﺂورد .اﺛرات
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آب در ھﯾﭻ ﺟﺎی دﯾﮕری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻣودار ﻧﯾﺳت ،درﻏﯾر آن ﯾﮏ زﻣﯾن ﻟﺧت و ﺑﯽ
ﺣﺎﺻل اﺳت .در ﺳواﺣل ﺟوﯾﺑﺎر و ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی آن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺳﺑز و ﻗﺷﻧﮓ اﺳت؛ دورﺗر از
آن ﺗﻣﺎﻣﺎ رﯾﮕﯽ و ﻋﻘﯾم اﺳت .ﻗرﺷﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﮭر در ﺳﻠطﻧت ﺑﺧﺎرا و در ﺟوار ﭘﺎﯾﺗﺧت
اﺳت .ﻣرﻏزار آن ﺣدود  22ﻣﯾل ﻋرض دارد ،اﻣﺎ درﯾﺎ ﻋرض ﺧود را در ﻣزرﻋﮫ ھﺎی
اطراف ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ دھد.

ﺑﺎزار ﮐﯾت ﮐﺎرﺳن
ﻣﺎ از ﻗرﺷﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﺳن ﺳﻔر ﮐردﯾم ﮐﮫ  16ﻣﯾل دور ﺑوده ،ﯾﮏ روﺳﺗﺎی ﭘر روﻧق ﮐﮫ در
آﺧر ﻣرﻏزار ﻗرار دارد .ﻣﺎ در روز ﺑﺎزار ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﯾدﯾم ،ﭼون آﻧﮭﺎ در ﺷﮭرھﺎی ﺗرﮐﺳﺗﺎن
ﺑﺎزار ھﺎی ﺧوﯾش را در روز ھﺎی ﻣﻌﯾن )ﻣﺎﻧﻧد اروﭘﺎ( ﺑرﮔذار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردم
را دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑطرف ازدﺣﺎم ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،اﻣﺎ ﯾﮏ آدم ھم ﭘﯾﺎده ﻧﺑوده – ھﻣﮕﯽ ﺳوار ﺑودﻧد .ﯾﮏ
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎ دﯾدن ﯾﮏ اﺳپ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮥ اﻧﺗﻘﺎل ﺧﺎﻧواده ﺗﺑدﯾل ﺷده و ﯾﮏ ﻣرد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻣش
ﮐﮫ در ﻋﻘب او ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،ﺳرﮔرم ﻣﯾﺷد .زن ھﺎ ﭼﺎدر ﭘوش )ﭘوﺷﯾده( ﺑوده و
ﻣﺎﻧﻧد اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن اﯾن ﮐﺷور ﮐﺎﻻ ھﺎی آﺑﯽ رﻧﮓ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻔﯾد ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد )ﻣﺎﻧﻧد
ﮐﺎﺑل( و ﭼﮭره ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﻣﺣزون دارﻧد.

ازﺑﯾﮏ ھﺎ
ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧود را در ﺑﯾن ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣردم ﺧﺎﮐﯽ رﻧﮓ ،ﭘﮭن روی ،ﺻﻠﺢ ﺟو و
دارای ﻗﯾﺎﻓﮥ ﺗﺎﺗﺎری اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺧوب ﺻورت و ﺑﻌﺿﺎ ﻣﻘﺑول اﻧد؛ اﻣﺎ ﻗﺳﻣت اﻋظم ﻣردم و
ﺑﺧﺻوص ﻣردان زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧدارﻧد .ﻣن ﺑﺎ دﯾدن ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردان ﭘﯾر ﻧﻣﺎ در ﺑﯾن اﯾﺷﺎن
ﻣﺑﮭوت ﺷدم .ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻗﺑﺎﯾل ﺗرﮐﻣن را ﺗرک ﮐرده ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑﯾش از ﻣﺎورای اﮐﺳوس ﮔﺳﺗرش
ﻧدارﻧد.
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ﺑﺧﺷﻧدﮔﯽ ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن
ﻣﺎ در دوﻣﯾن ﺳﻔر ﺧود در ﻗورول ﺗﭘﮫ ﺗوﻗف ﮐردﯾم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرواﻧﺳرا ﺗوﺳط ﻋﺑدﷲ،
ﯾﮏ ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ در ﺳدۀ  16ﺳﻠطﻧت ﮐرده اﺳت .اﯾﻧﺟﺎ ﻣرا ﺑﮫ ﯾﺎد ھﻧدوﺳﺗﺎن
و ﺷﺎھﺎن آن اﻧداﺧت .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﮫ ﻣﺧزن )ﺳرداﺑﮫ( ﺑزرگ آب را ﻋﺑور ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎن اﯾن ﺷﮭزادۀ ﺧﯾرﺧواه اﻋﻣﺎر ﺷده اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺻﺎرف زﯾﺎد در ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ھﻣوار
و دﺷﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و آب ﺑﺎران از ﻓواﺻل دور ﺗوﺳط ﺧﻧدق ھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ھداﯾت ﺷده اﺳت.
ﺷﺎه ﻋﺑدﷲ ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻣﮑﮫ رﻓﺗﮫ ،وﻟﯽ ﺑرداﺷت ﻧﻣوده ﮐﮫ در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧدا ﻣﻘﺑول ﻧﺑوده
اﺳت .ﻟذا او در آرزوی ﻓرو ﻧﺷﺎﻧدن ﺧﺷم ﺧدا ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺎرواﻧﺳرا ھﺎ و ﺳرداﺑﮫ ھﺎ در
ﺗﻣﺎم ﺣﺻص ﻗﻠﻣروی ﺧود اﻗدام ﻧﻣوده ،ﺑﺎ ﻣردم ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻋﻣل ﮐرده و ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻗﺑر ھﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﺑره ھﺎ ،ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﺑوده اﺳت.

آﺷﻧﺎﺋﯽ
ﻣﺎ در ﻗرﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺳﺎﻓران دﯾﮕر ﯾﮑﺟﺎ ﺷدﯾم ،در ﺑﯾن اﯾﺷﺎن ﯾﮏ ﻣﻼ از ﺑﺧﺎرا ﺑود ﮐﮫ
ﺧودش را ﺑراﯾم ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ﺑود ،ﻣردم اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺷﯾوه ھﺎی ﺑزرگ دﻟﺟوﺋﯽ و ھﻣراھﯽ
دﻟﭘذﯾر دارﻧد .اﯾن روﺣﺎﻧﯽ و ﻣن در ﺳﻔر آﺧری ﺑﮫ ﺷﮭر ،ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺷﺧﺎص ﺳوار ﺑر اﺳپ
ﺑودﯾم .او ﺑراﯾم ﮔزارش ﻣدرﺳﮥ را داد ﮐﮫ در ﺑﺧﺎرا ﻣرﺑوط او ﺑوده و از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ
از آن ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧم ،ﻣن ھم در اﻧﺟﺎم آن ﻧﺎﮐﺎم ﻧﻣﺎﻧدم .دوﺳت دﯾﮕرم )ﺧواﺟﮫ( اﺳپ ﺳواری ﺑﺎ
روﺣﺎﻧﯽ را ﺗﺑدﯾل ﮐرده و ﻣرا ﺗﺎ ﻧﯾم ﺷب ﺑﺎ ﺗﮑرار و ﺗﺷرﯾﺢ ﻗﺻﺎﯾد و ﻏزل ﺳرﮔرم ﺳﺎﺧت
ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎﯾﮥ ﺳرﮔرﻣﯽ ﺑود ،ﻧﮫ ﻋﺑرت ،ﭼون ﺗﻣﺎﻣﺎ در ﺑﺎره ﺑﻠﺑﻼن و ﻋﺷق ﺑود .ﺑﺳﯾﺎر
ﻋﺟﯾب اﺳت اﮔر درﯾﺎﺑﯾم ﭼﻘدر در اﯾن ﺑﺎره ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ،آﻧﮭم در ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻘدار ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ
از آن وﺟود دارد .ﻣﻌﻠوم ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﻣردم اﺻﺎﺑت ﮐﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از
اﺷﻌﺎر اﯾﺷﺎن روﺣﯾﮥ ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﮑر ﮐﻧد آن راﮐﺷف ﮐﻧد ،ﻟذا:
ﻋﺎﺷق ﺷده ﺑﮫ ﮔﺑری ﮐﮫ دﯾن ﻧدارد  /اﯾن ﮐﺎر ﮐﺎری ﻋﺷق اﺳت ،دﺧﻠﯽ ﺑﮫ دﯾن ﻧدارد
ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑدون دﯾدن ھﻣدﯾﮕر ﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﺑﯾﺷﺗر ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭼون از ﺟﻧس ھﺎی
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ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد؛ اﯾن ﺗﻣﺎم ﻣوﺿوع ﻧﯾﺳت :ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن در ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ
ﮐﮫ در آن اﺳت ،ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد و آن را ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺷور ﺑوﻣﯽ ﺧود رﺧﺻت
ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﺑﻌدا ھر دوی آﻧﮭﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی ﯾﺎر دﯾﮕری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺳﺗﮕﯽ
ﺳﻔر ﻣﺎ از اﮐﺳوس ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺳﺗﮫ ﮐن ﺑود .ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل از ﺳردی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑردﯾم و
ﺣﺎﻻ از ﮔرﻣﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﺳوزﯾم .ﻧوع ﺳﻔر ﻣﺎ ﻧﯾز ﻓوق اﻟﻌﺎده ﮐﺳل ﮐﻧﻧده ﺑود ،ﭼون ﺷﺗران
ﺑﮫ اﻧدازۀ ﺳرﻋت اﺳﭘﺎن ﭘﯾﺷروی ﮐرده و ﻣﺎ وﻗت دو ﭼﻧد را در ﺳﻔر ﺳﭘری ﮐردﯾم ﮐﮫ
ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻣﺎ را اﻓزاﯾش داد .ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳﭘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐرد آﻧﻘدر ﺧﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ
در ﭼﻧدﯾن ﻣﺣل ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﺑر زﻣﯾن اﻓﺗﺎد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﺷب ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐردﯾم
و اﺳﺗراﺣت در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺷﺗر ﻧﺎﺗﻣﺎم و آزار دھﻧده اﺳت .آب ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑد ﺑوده و ﻏذای ﻣﺎ
ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﺳﮑﯾت )ﮐﻠﭼﮥ( ﺳﺧت ﺑود .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد؛ ﻗﺑل از رﺳﯾدن
ﺑﮫ دروازه ھﺎی ﺑﺧﺎرا ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧدۀ ﯾﮏ طﺑﯾﻌت ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭘذﯾر ﺑود .ﻣﺎ در آﻏﺎز ﺳﻔر ﺑﺎ
اﺿطراب ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﺷﮭر ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺧواھﻧد ﮐرد و در واﻗﻌﯾت در
ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣﺣﻼت دور دﺳﺗﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﻋﺑور ﮐردﯾم .وﻗﺗﯽ ﭘﯾﺷﺗر رﻓﺗﯾم ،اﯾن دﻟﮭره ھﺎ
ﮐﻣﺗر ﺷده و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﯾرت ﺑﮫ ﻋﻘب ﻣﯽ ﻧﮕرﯾم ،در ﭘﮭﻧﺎی وﺳﯾﻊ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣﺎ آن را در
اﻣن ﭘﯾﻣودﯾم .ﺑﺧﺎرا ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر دور از ﻣﺎ ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ،ﺣﺎﻻ در دﺳﺗرس ﺑوده و
ﭘﯾروزی ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺗﻼش ﺑود ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼ اﻣﯾدوار ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﯾن ﺳﻔر ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﺧوب ﺧواھد
داﺷت.

رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا
ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27ﺟون و ﭘس از آﻓﺗﺎب ﺑرآﻣد ﺧود را ﺑﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس ھﺎ در دروازه ھﺎی اﯾن
ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺷرق ﯾﺎﻓﺗﯾم؛ اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻣﺑﮭوت ﮐﻧﻧدۀ وﺟود ﻧداﺷت .ﺑﺎ
وﺟودی ﮐﮫ ﮐﺷور ﻏﻧﯽ اﺳت ،ھﻣوار ﺑوده و درﺧت ھﺎ ،دﯾوار ھﺎ و ﻣﺳﺎﺟد را ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ

141

آﻧﮭﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎروان داﺧل ﺷده و در ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﻧزوی ﺷﮭر ﭘﯾﺎده ﺷدﯾم،
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻗﺎﺻد ﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﮐراﯾﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
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ﻓﺻل ھﻔﺗم  -ﺷرح ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از ١٨٠٩
ﺷرح ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ
ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ اﻣور )ﺳﻠطﻧت( ﮐﺎﺑل ﻻزم اﺳت اوﻻ ﺑﮫ ﺣوادﺛﯽ ﺗﻣﺎس ﮔﯾرم ﮐﮫ از ﺳﺎل
 1809ﺑﺑﻌد اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﭘس از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آﻗﺎی اﻟﻔﻧﺳﺗون ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود را ﻧوﺷﺗﮫ
اﺳت.
ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل در اﯾن دوره ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل ﺗﺟزﯾﮫ ﺷده اﺳت؛ وﻻﯾﺎت ﯾﺎ ﺗوﺳط روﺳﺎی ﻣﺧﺗﻠف
اﻋﻼن اﺳﺗﻘﻼل ﮐرده و ﯾﺎ ﺗوﺳط ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ اﺷﻐﺎل ﺷده اﻧد .دو ﺷﺎه ﮐﺎﺑل در ﺳرزﻣﯾن ھﺎی
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و در ﺗﺑﻌﯾد ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد؛ از اﻣﭘراﺗوری ﮔﺳﺗردۀ اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ ﻓﻘط ﺷﮭر ھرات
در ﻣﻠﮑﯾت اوﻻدۀ او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .اﯾن ﺗﺟزﯾﮥ ﺳرﯾﻊ ﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﻗدرت ﺗواﻧﻣﻧد ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ
ﺗوﺟﮫ اﺳت ،زﯾرا اﯾن ﺗﻐﯾرات ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ھم ﻣرز ﺑﺎ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی ﺷﺎﯾد ﺑﺎﻻی
ﺳرﻧوﺷت او ﻧﯾز ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد.

ﻋزل ﺷﺎه ﺷﺟﺎع
ﺷﺎه ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ ﺗﺧت ﺧود را ﭘس از ﻋﺑور ﻣﺎﻣورﯾن ﺑرﺗﺎﻧوی از اﻧدوس ،در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ
ﻧﯾﻣﻠﮫ در ﺳﺎل  1809از دﺳت ﻣﯽ دھد .ﻗدرت او ﭘس از ﺳﻘوط وزﯾر او و ﻗﺗل ﻣﯾر واﻋظ
دوﺳت او ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ رو ﺑﮫ زوال ﻣﯾرود .او از ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﺎ ﻓﺗﺢ ﺧﺎن رﺋﯾس ﺧﺎﻧوادۀ ﺑزرگ
ﺑﺎرﮐزی ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﻣﺣﻣود ﺑرادر ﺧود ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣوده و ﺳراﻧﺟﺎم او را
ﺑﺎﻻی ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد .ھرﮔز ﺳرﻧوﺷت ھﯾﭻ ﺟﻧﮕﯽ ﭼﻧﯾن ﺧﯾﺎﻻﺗﯽ و ﺑﯽ ﻣورد ﻧﺑوده
اﺳت .ﺷﺟﺎع ﺑﺎ ﯾﮏ ارﺗش ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺟﮭز ﺣدود  15ھزار ﻧﻔری ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﻣﯽ رود:
اﮐرم ﺧﺎن وزﯾر او ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده و ﺷﺟﺎع ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧﯾروی  2ھزار ﻧﻔری ﺷﮑﺳت داده
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﮔردد .ﺳرﺑﺎزان ﺷﺎه ﻣﻧﺳﺟم ﻧﺷده و اﻏﺗﺷﺎﺷﯾون
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺟﻧرال ﻣﺟرب رھﺑری ﻣﯽ ﺷود ،ﭘﯾروزی ﮐﺎﻣل را در ﯾﮏ ﻣﯾدان ﮐﺎﻣﻼ
ﻧﺎھﻣوار ﮐﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﺟﺎع ﺑﺎ دﺳﺗﭘﺎﭼﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﺧﯾﺑر ﻓرار ﮐرده و ﺑﺧش اﻋظم
ﺟواھرات و ﺧزاﻧﮥ ﺧود را در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔذارد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓﺎﺗﺣﺎن ﺑﮫ ﻏﻧﯾﻣت
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ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .او ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﭘس از ﺷﮑﺳت ﺧود ﺑرای اﻋﺎدۀ ﺗﺎج ﺧوﯾش در ﮐﻧدھﺎر ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻧد؛ اﻣﺎ اﯾن اﻗدام او ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ اش ﻏﯾرﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺻﻌود ﻣﺣﻣود ﺑر ﺗﺧت ﮐﺎﺑل
ھﻣﺎن روز ﺗﺻﻣﯾم اﺗﺧﺎذ ﮔردﯾده و ﻣﺣﻣود ﺑر ﻓﯾﻠﯽ ﺳوار ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺟﺎع ﻣزﯾن و
ﻣﺟﮭز ﺷده و ﺗروﻣﭘت )ﺷﯾﭘور( ھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر او را ﺷﺎه اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔﯾﺟﯽ در ﻗرارﮔﺎه
ﭼﻧﺎن زﯾﺎد و ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺗﺎ اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ،ﺑﯽ ﺧﺑر از ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﻌدا ﻧﺧﺑﮕﺎن و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻣود اطﺎﻋت ﺧوﯾش را ﺑﮫ او اﺑراز داﺷﺗﮫ و ﺗﻌداد زﯾﺎد درﺑﺎرﯾﺎن
ﺷﺟﺎع ﺑﮫ او ﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣﻘﺎم وزﯾر اﻣﭘراﺗوری ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود،
زﯾرا ﺧدﻣت او ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ ﭼﻧﺎن ﺑزرﮔواری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ ﺗﻣﺎم ﻣﻣﻠﮑت اﻓﻐﺎن ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺷﻣﯾر ﺑﮫ
ﺳﻠطﮥ ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺣﻣود ﺧود را ﮐﺎﻣﻼ در اﺧﺗﯾﺎر وزﯾر ﺧود ﻗرار داده ،اﯾن
ﺑرﺧورد او ﺑﮫ ﺧﺻﻠت ھرزﮔﯽ اش اﻓزوده و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻣﯾدواری ﺑرای آﺳﺎﯾش ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت
ﺧوب ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد .ﺟﻧﺎح ﺑﻧدی ھﺎی ﺗﺣت رھﺑری ﺷﮭزاده ﮐﺎﻣران در درﺑﺎر ﺑوﺟود ﻣﯽ
آﯾد ،زﯾرا او ﺑﺎ ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ وزﯾر ﺑﺎﻻی ﭘدرش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺣﺳﺎدت و رﺷﮏ ﻣﯽ ورزد.

ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺷﻣﯾر و ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ
اوﻟﯾن ھدف ﺣﮑوﻣت ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺷﻣﯾر اﺳت .اﯾن وﻻﯾت در اﺧﺗﯾﺎر ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﯾﮏ ﭘﺳر
وزﯾر ﺷﺟﺎع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾن زﻣﺎن ﺗﻣﺎم ﺣﻣﻼت ﺑﺷﻣول ﺣﻣﻠﮥ ﺷﺎه آﺧر را دﻓﻊ ﮐرده اﺳت.
ﻓﺗﺢ ﺧﺎن در اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﻣﮏ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ و ﻋﺑور ﺳرﺑﺎزان ﺧود ﺑﮫ آن وادی از
طرﯾق ﻣﺳﯾر ﭘﻧﺟﺎب ﻣﯽ ﮔردد .او در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن درﺧواﺳت وﻋده ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد ﮐﮫ  9ﻟﮏ روﭘﯾﮫ
ﻋﺎﯾد ﮐﺷﻣﯾر را ﺑﮫ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﺣﺎﮐم ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺑﭘردازد .آن ﻓرﻣﺎﻧروای ﻣﻘﺗدر و وزﯾر در
ﺟﯾﻠم و در ﺳواﺣل ھﯾداﺳﭘﮫ ﺑﺎ ھم ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺑرادران ﺧود ھﻣراه ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ  18ﻧﻔر ﺑوده و ھﻣﮕﯽ در ﺟرﯾﺎن ﻣراﺳم ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﻗوﯾﺎ ﺑﮫ
ﻗﺗل ﺷﺎه ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻣﺷوره ﻣﯽ دھد و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ در ﺟرﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ
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ﺧواھد ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺧود را ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزد .اﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺷﺎﻣل ﺳﯾﺎﺳت ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺎرش ارﺗش ﺑﺎﻻی ﮐﺷﻣﯾر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧﯾروی  10ھزار
ﻧﻔری ﺳﯾﮑﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻘﺎم-ﭼﻧد ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود .دراﻧﯽ ھﺎ ﻣﺳﯾر ﺑﯾﻣﺑر را ﮔرﻓﺗﮫ ،از
ﮐوه ھﺎی ﭘﯾر-ﺟﻧﮕل ﮔذﺷﺗﮫ و وادی را ﺑدون ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣطﯾﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺳﯾﮑﮫ
ھﺎ ﺑرﺳﻧد .اﯾن واﻗﻌﮫ در ﺳﺎل  1811رخ ﻣﯽ دھد .ﺣﺎﮐم ﮐﺷﻣﯾر ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﭼﻧد
روز در ارگ ﻣﺣﺎﺻره ﻣﯽ ﺷود ،ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣوده و ﺑﺎ اﻣﺗﯾﺎز ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺣﻣد
اﻋظم ﺧﺎن ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺑرادر وزﯾر ﺑﺣﯾث ﺣﺎﮐم ﮐﺷﻣﯾر ﻣﻘرر ﻣﯽ ﺷود.

ﮔﺳﺳت ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ و از دﺳت دادن اﺗﮏ
وﻗﺗﯽ وادی ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﺷود ،وزﯾر در اﺟرای ﺗﻌﮭدات ﺧود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﮑﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣد ﺧوﯾش
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﻧﺷﺎن ﻧداده و آﻧﮭﺎ ﻣﻣﻠﮑت را ﺑﺎ ﻧﻔرت ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در اﯾن زﻣﺎن
ﺣﺎﮐم ﭘﻧﺟﺎب از ﻓرﻣﺎﻧده اﺗﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺧﻔﯽ ﺑرای واﮔذاری آن ﻗﻠﻌﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن
ﻗﻠﻌﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﯾﮑﯽ از ﺑرادران ﺣﺎﮐم ﺳﺎﺑق ﮐﺷﻣﯾر ﻗرار داﺷﺗﮫ و اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻓورا ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود .رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﮔراﻧﺑﮭﺎ را ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐوﭼﮏ ﯾﮏ ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﺑﮫ دﺳت
آورده و آﻣﺎدۀ دﻓﺎع از دﺳﺗﺎورد ﺟدﯾد ﺧود ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺣوادث ﺑﺎﻋث ﺗوﺟﮫ ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﺷده،
ﮐﺷﻣﯾر را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اردوی ﺧود ﺗرک ﮐرده و ﺑﮫ طرف اﺗﮏ ﻣﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺑﺎ ارﺗش
ﺳﯾﮑﮫ در ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﭼﺎچ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣدود  2ﻣﯾل از ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺳﺗﻘر ﺷده اﻧد :ﺣرارت
ﻣوﺳم ﻧﮭﺎﯾت ﺳوزﻧده ﺑوده و ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ از ھر دو ﺑرﺗری ﻣوﻗﻌﯾت و آب ﺑﮭره ﻣﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
وزﯾر از ﺣﯾﻠﮥ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺧود ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺷروی دوﺳت ﻣﺣﻣد
ﺑرادرش در راس ﯾﮏ ﻧﯾروی  2ھزار ﻧﻔری آﻏﺎز ﺷده و ﺗﻣﺎم ﺗوﭘﺧﺎﻧﮥ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ را ﺗﺻرف
ﻣﯽ ﮐﻧد .او دو ﺗوپ اﯾﺷﺎن را از ﺑﯾن ﺑرده و ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭘﯾروزی ﺧود را ﺑﮭﺑود
ﺑﺧﺷد ،اﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑدون ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑوده و ﺗﻣﺎم ﺳرﺑﺎزان ﺑرادرش ﻓرار ﮐرده اﻧد.
در اﯾن ﺣﻣﻠﮥ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﻌﺿﯽ اﺷﺧﺎص ﻣﻐرض ﮔزارﺷﯽ ﺑﮫ وزﯾر اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗطﻌﺎﺗش اﺳﯾر ﺷده اﺳت؛ ﻋﯾن ﮔزارش ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن داده ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﺑرادرش از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرای او ﻓﻘط راه ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد و او ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر
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آن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد؛ او اﻧدوس را ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻗﺑل از آن ﺑﻌﺿﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﻗرارﮔﺎه
ﺧود را آﺗش زده و ﺑﺧش اﻋظم آن را ﻣﯽ ﮔذارد ﺗﺎ ﻣورد ﻏﺎرت ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻗرار ﮔﯾرد .ﭘس
از اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ در ﺟﻠﮕﮥ ﭼﺎچ ،ﻗدرت اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺟﺎﻧب ﺷرﻗﯽ اﻧدوس از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و آن
ﻣﻣﻠﮑت از آن زﻣﺎن در زﯾر ﺳﻠطﮥ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯾﺎن
ﻧﯾرو و ﺗوان وزﯾر ﺑزودی در ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف ﻓرا ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ،زﯾرا ﺷﺎه ﭘﺎرس ﺧواﺳﺗﺎر
ﺑﺎج ھرات ﯾﻌﻧﯽ وﻻﯾت ﻏرﺑﯽ ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮔردد .ﺣﮑوﻣت آن ﺷﮭر در اﺧﺗﯾﺎر ﯾﮏ ﺑرادر
ﺷﺎه ﺑﻧﺎم ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯾروز ﺑوده و از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن درﺧواﺳت را ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧد؛ وزﯾر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗوه ﺑﮫ آن ﺟﮭت ﻣﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﭘﺎرﺳﯾﺎن را ﻋﻘب زﻧد .ﻓﺗﺢ ﺧﺎن
ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ھرات ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺧود را آﻗﺎی ﺣﺎﮐم ھرات ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺑرادر
ﺷﺎه اﺳت ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم داراﺋﯽ ھﺎی او را ﺿﺑط ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺎطر ﺗﻼﺷﯽ ﭘول ﺑﮫ ﺣرم
او ﻧﯾز ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺑﻌدا ھرات را ﻗﺑﺿﮫ ﻧﻣوده و ﺗﻣﺎم آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ را ﺑﺧﺎطر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺣﺳﯾن ﻋﻠﯽ ﻣﯾرزا )ﭘﺳر ﺷﺎه( ﭘﯾﺷروی ﻧﻣوده
ﺑودﻧد .ﺟﻧﮕﯽ در ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﻗطﻌﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑطور ﯾﻘﯾن ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﯾز ﻣﯾدان را ﮔذاﺷﺗﮫ و ﭘﯾروزی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﭘﺎﺷﯾدﮔﯽ ھﻣراه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ
ﻣرﻣﯽ ﺑﮫ روی وزﯾر اﺻﺎﺑت ﮐرده و او ﺑر روی ﮔردن اﺳپ ﺧود ﻣﯽ اﻓﺗد .ﺳرﺑﺎزاﻧش ﺑﺎ
دﯾدن اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯽ روﺣﯾﮫ ﺷده و ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم وزﯾر ﻣزرﻋﮥ اﯾن ﮐﻣﭘﺎﯾن را درو
ﻣﯽ ﮐﻧد ،زﯾرا او ﭘرداﺧت ﺑﺎج درﺧواﺳﺗﯽ ﭘﺎرس را رد ﻧﻣوده و ارﺗﺷﯽ را ﺷﮑﺳت ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری آن آﻣده ﺑود .او ھﻣﭼﻧﺎن ﻣرز ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺳﻠطﻧت را ﺑﺎ ﮔرﻓﺗﺎری ﺣﺎﮐم
ھرات ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ او اطﺎﻋت ﮐﺎﻣل ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻣﺣﻣود ﺑرادر ﺧود را اﺑراز
داﺷﺗﮫ و ﻓﻘط ﯾﮏ دوﺳت ﻣﺷﮑوک ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ در اﺛر اﯾن ﺟﻧﮓ ﮔﺎرﯾزون ﮐﺷﻣﯾر ﻓوق
اﻟﻌﺎده ﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﺷود ،زﯾرا ﻣﺎﻟﯾﺎت وﺿﻊ ﺷده ﺑر آن ﺑﺎﻋث ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺣﻣود در اﯾن ﺑﺧش ﺳﻠطﻧت او ﻣﯽ ﺷود.
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ﺗوﻗﯾف وزﯾر
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺣﻣود ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﭘﯾروزی ھﺎی ھﻣراه ﺑوده ﮐﮫ ﺧوﺷﺑﯾن ﺗرﯾن طرﻓداران او ﺑﻧدرت
ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﺷﻧد :او در ﺑﺎﻻی ﺗﺧﺗﯽ ﻧﺷﺎﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎﯾش آن در
دﺳت دﯾﮕری ﻗرار دارد؛ او ﮐﺷﻣﯾر را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود دارد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋواﯾد آن وادی
ﺛروﺗﻣﻧد را ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت وﻻﯾﺎت دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺑرﺳﺎﻧد؛ او ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﻌﻣول از ﺗﺎﻟﭘور
ھﺎی ﺳﻧد را ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوده و ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ از ﺟﺎﻧب ﭘﺎرس را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺧﺷﯽ
ﮐﮫ از طرف آن ﺧطر وﺟود داﺷت .اﻣﺎ ﺧود ﺷﺎه ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر ﺧﺎﻣوش
ﻧﺑوده ،اﯾن ﭘﯾروزی ھﺎ ﻣرھون وزﯾر او اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻣور ﺳﻠطﻧت را اداره ﻧﻣوده و ﺧود
ﺷﺎه ﻏرق در ﻣﯾﮕﺳﺎری و ﻋﯾﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻓﺗﺢ ﺧﺎن از ﻗدرت ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﺣﮑوﻣت
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻠطﻧت را در ﺑﯾن ﺑرادران ﻣﺗﻌدد ﺧودش ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .او ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﺣﺗرام
و اطﺎﻋﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﺎه ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد؛ ﻣﺣﻣود ﻧﯾز راﺿﯽ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ،زﯾرا زﻧدﮔﯽ و ﻗدرت
او ﻣرھون وزﯾرش اﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﻣﺣﻣود ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭘﺳرش ﺷﮭزاده
ﮐﺎﻣران ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻧﺎرﺿﺎﺋﯾﺗﯽ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت وزﯾر داﺷﺗﮫ ،ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ از ﺑﯾن ﺑردن ﭼﻧﺎن
ﺷﺧص ﻗدرﺗﻣﻧدی ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﺎه طﻠﺑﺎﻧﮥ ﺑرای ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺷﮭزاده ﺑﺎﻻی ﭘدرش
ﮐﺎر ﮐرده و در اﻗﻧﺎع او ﻣوﻓق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﻣﻠﮑت او ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺷده و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون
ﮐﻣﮏ وزﯾر ﺧود آن را اداره ﮐﻧد .ﻟذا او ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ از ﺑﯾن ﺑردن آن رﺋﯾس ﻗدرﺗﻣﻧد ،دوﺳت
و وﻟﯽ ﻧﻌﻣت ﺧود ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺎﻣران ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب ﻓﺗﺢ ﺧﺎن را در ھرات
ﺗوﻗﯾف ﻧﻣوده و ﻓورا ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭼﺷم ھﺎی او ﮐﺷﯾده ﺷود .ﮐﺎﻣران ﭘس از  5ﯾﺎ 6
ﻣﺎه وزﯾر را در ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﮐﻧدھﺎر ﺑﺎ رﺿﺎﺋﯾت ﮐﺎﻣل ﺷﺎه ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .اﯾن ﻋﻣل
ﻋﺟوﻻﻧﮫ در ﺳﺎل  1818ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﺎﻋث اﻏﺗﺷﺎش ﺗﻣﺎم ﺑرادران ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﻣﯽ ﺷود.

ﻣرگ وزﯾر
ﻏﻣﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﺑﺎرﮐزی در دﻧﯾﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﺷﺎﯾد ﺑدون ﺷﺑﺎھت ﺑﺎﺷد .او ﺑﺎ
ﭼﺷﻣﺎن ﮐور و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ درﺑﺎر ﻣﺣﻣود آورده ﻣﯽ ﺷود ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ او ﺗﺎ اﯾن اواﺧر ﺑﺎ ﻗدرت
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ﻣطﻠﻘﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐرد .ﺷﺎه ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﺎن او اﺷﺎره ﮐرده و از او ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻧﻔوذش ﻣﺎﻧﻊ ﻏﻠﯾﺎن ﺑرادراﻧش ﺷود .ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﺑدون ﺗرس و ﺑﺎ ﺑردﺑﺎری ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ او
ﺣﺎﻻ ﯾﮏ آدم ﮐور ﺑوده و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺷوﯾﺷﯽ در ﺑﺎرۀ اﻣورات دوﻟت ﻧدارد .ﻣﺣﻣود ﺑﺎ اﯾن
ﻟﺟﺎﺟت او ﺗﺧرﯾش ﺷده و ﻓرﻣﺎن ﻗﺗل او را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد؛ اﯾن ﻣرد ﺑﯾﭼﺎره ﺗوﺳط ﻧﺧﺑﮕﺎن
درﺑﺎر ﺑﮫ ﺻورت آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗوﺗﮫ و ﭘﺎرﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؛ ﻣﻔﺻل از ﻣﻔﺻل و اﻧدام از اﻧدام ﺟدا
ﺷده ،ﮔوش ھﺎ و ﺑﯾﻧﯽ او ﺑرﯾده ﻣﯽ ﺷود؛ او ﺗﺎ وﻗﺗﯽ زﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺳرش از ﺗﻧﮥ ﭘﺎره ﭘﺎره
اش ﺟدا ﮐرده ﻣﯽ ﺷود .ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﺗﻣﺎم اﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ را ﺑدون آھﯽ ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد؛
او اﻧدام ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اھدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺷﻧﮥ ﺧون او ﺑودﻧد و ﻋﯾن ﺑﯽ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ،ﺗﺣﻘﯾر و ﺑﯽ ﭘرواﺋﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺧود
او ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑرای دﯾﮕران ﻧﺷﺎن داده ﺑود .ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺧون آﻟود اﯾن ﻣرد ﺑﯾﭼﺎره در ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ ﺟﻣﻊ
آوری ﺷده و ﺑﮫ ﻏزﻧﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ دﻓن ﮔردد.

ﺳﻘوط ﻣﺣﻣود
ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت ﺷﺎه ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ وزﯾر او ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد .او ﻗﺗل وزﯾر را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ
ﺑرﺧورد ﻧﺎدرﺳت در ھرات ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﮫ اﻣﯾد رﺿﺎﺋﯾت و ﺧوﺷﯽ ﺑﻌﺿﯽ
از ﻧﺧﺑﮕﺎن درﺑﺎر ﺧود؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ او و ﭘﺳرش ﻋﻣﯾﻘﺎ در اﺷﺗﺑﺎه ﺑودﻧد .او ﺣﺎﻻ ﺣﺗﯽ از
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮥ ﮐوﭼﮏ اﻏﺗﺷﺎﺷﯾون ﺗرس دارد؛ ﻣﺣﻣود ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ و
ﺑﺎ ارﺗش ﺧود اﺳت ،ﺑدون ھﯾﭻ ﺗﻼش و ﺑﺎ دﺳﺗﭘﺎﭼﮕﯽ ﺑﮫ ھرات ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻓرار در
واﻗﻌﯾت ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ اﺳﺗﻌﻔﺎی او از ﻗدرت اﺳت ،زﯾرا ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ او ھرات و ﻋﻧوان ﺷﺎه
را ﺑﺎ ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد ،ﺑﮫ ﯾﮏ رﻋﯾت ﭘﺎرس ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮔردد .او در آن ﺷﮭر در ﺳﺎل 1829
وﻗﺎت ﮐرده و ﭘﺳرش ﮐﺎﻣران ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺳﻠطﮥ ﻣﺣدود او ﻣﯽ ﺷود .ﺑزرگ ﺗرﯾن زﻧده ﺧﺎﻧوادۀ
وزﯾر ھﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻋظﯾم ﺧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﮐم ﮐﺷﻣﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود .او ﺑﺎ اﻏﺗﺷﺎش ﺑرادراﻧش
ﻓورا ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و آﻣﺎدۀ ﺑراﻧدازی ﻗﺎﺗل ﺑرادر ﺧود از ﺗﺧت ﻣﯽ ﮔردد .ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ
درﻣﺎﻧدۀ ﻣﺣﻣود ﻣﺎﻧﻊ ﺗداﺑﯾر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود؛ ﻋظﯾم ﺧﺎن ﮔﺎم ھﺎی ﻓوق اﻟﻌﺎدۀ ﺑرای اﻋﺎدۀ
ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ از ﺗﺑﻌﯾد ﺑر ﻣﯽ دارد ﮐﮫ در ﻗﻠﻣروی ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی اﺳت .او ﺑراﯾش ﺗﺎج ﮐﺎﺑل
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را ﭘﺷﮑش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻋﻧﻌﻧﮥ ﻣﻣﻠﮑت و اﺛﺑﺎت ﺻداﻗت ﺧود ﯾﮏ ﻗرآن ﺑﺎ ﻣﮭر ﺧود
ﺑﮫ ﺷﺎه ﺳﺎﺑق ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد .ﺷﺟﺎع آﻣﺎدۀ رﻓﺗن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻣﯽ ﺷود.

اﻋﺎدۀ ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ
ﭼون ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ در ﻧﯾﻣﻠﮫ ﺷﮑﺳت ﺧورده ﺑود ،ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻓراری در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﻗﻠﻣروی
ﺧود ﺳرﮔردان ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ طوری ﮐﮫ واﻗﻌﺎت او ﺗوﺳط ﺧودش در ﯾﮏ ﺟزوۀ ﮐوﭼﮏ ﺗﻔﺻﯾل
داده ﺷده ،اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ از دﻟﭼﺳﺑﯽ ھﺎﺳت )ﻣن ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮥ اﯾن اﺛر ﮐﻧﺟﮑﺎواﻧﮥ او را در اﺧﺗﯾﺎر
دارم ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧود ﺷﺎه ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ ﺑراﯾم ھدﯾﮫ ﺷده ﺑود( .او ﭘس از ﻧﺎراﺣﺗﯽ زﯾﺎد در
ﮐﻧدھﺎر ﺗوﺳط ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﭘﺳر وزﯾر ﺧود ﺗوﻗﯾف ﺷده و ﺑﺎ ﺑﯽ ﮐراﻣﺗﯽ زﯾﺎد ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ
ﮔردد .ﻣدﺗﯽ در ﻗﻠﻌﮥ اﺗﮏ زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﻏﻠﺑﺎ ﻧﯾﺷﺗری در ﺑﺎﻻی ﭼﺷﻣﺎﻧش ﻗرار داده ﺷده
و ﯾﮑﺑﺎر ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎﻧش او را ﺑﮫ وﺳط اﻧدوس ﺑرده و ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻣرگ ﻓوری
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھدف اﯾن ﺗﺷدد ھﺎ ﮔرﻓﺗن اﻟﻣﺎس ﻣﺷﮭوری ﺑﻧﺎم ﮐوه ﻧور اﺳت ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر او
ﻗرار دارد .درﻋﯾن زﻣﺎن ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑطرف ﮐﺷﻣﯾر ﭘﯾﺷروی ﮐرده و اﯾن ﺷﺎه اﺳﯾر را
ﺑﺎ ﺧود اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ دھد .او ﺑﺎ ﺳﻘوط آن وادی ﺗوﺳط ﻓﺗﺢ ﺧﺎن رھﺎ ﺷده و ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادۀ ﺧود در
ﻻھور ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﻠﻧد ﻓﮑری ﻣﻠﮑﮥ او
ﻣﻠﮑﮥ او ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم او را وﻓﺎدار ﺑﯾﮕم ﺑﻧﺎﻣم و ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﺗرﯾن ﺑﺎﻧوی ﺣرم او ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا
ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﺷﺟﺎع ﺑﮫ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﺷود ،اﻣﺎ او ﻣﺷوره ھﺎی اﯾن ﺑﺎﻧو
را درﻧظر ﻧﮕرﻓﺗﮫ و در ﭘﺎﯾﺎن دﻻﯾل ﻓراواﻧﯽ ﺑرای ﺗﺎﺳف از ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﻣﺷوره ھﺎی او
دارد .اﯾن ﺑﺎﻧو ﯾﮏ زن ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی و دارای ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻗﺎطﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺷوره ھﺎی
او ﺑرای ﺷوھرش ھم در روز ھﺎی ﻗدرت و ھم در روزھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑوده اﺳت.
اﯾن زن در ﻻھور و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ و دور از ﺷوھرش ﺑوده ،ھم ﻋزت ﺧود
و ھم ﻋزت او را ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ او را ﻓﺷﺎر ﻣﯽ
149

دھد ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻓوری اﻟﻣﺎس ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﮐوه ﻧور را ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر او ﺑوده ،ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧد و
ﺗﻣﺎﯾل ﮔرﻓﺗن آن ﺑﮫ زور را ﻧﯾز ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .او ھﻣﭼﻧﺎن در ﺗﮑﺎﭘوی اﻧﺗﻘﺎل دﺧﺗران ﺷﺎه
ﺑﯾﭼﺎره ﺑﮫ ﺣرم ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﻠﮑﮫ ﭘﯾﺎم رﺳﺎن او را ﺗوﻗﯾف ﻧﻣوده و ﺑﺷدت ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎی ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ ﺧود اداﻣﮫ دھد ،اﻟﻣﺎس
را در ﯾﮏ ھﺎون ﮐوﺑﯾده ،اوﻻ ﺑﮫ دﺧﺗران ﺧود و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت او ھﺳﺗﻧد
و ﺑﻌدا ﺧودش آن را ﻣﯽ ﺧورد ،ﺑﺎ اﻓزودن اﯾﻧﮑﮫ "ﺗﺎ ﺧون ﺗﻣﺎم ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔردن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد"! اﯾن
ﺑﺎﻧو ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ در آوردن ﺧود ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ھﻧدو ﻣوﻓق ﺑﮫ ﻓرار از ﻻھور ﻣﯽ ﺷود؛ ﺑرﻧﺎﻣﮥ
ﻓرار ﺷوھر ﺧود را ﻣﯽ رﯾزد ﮐﮫ ﮐﻣﯽ ﺑﻌد ﺗر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد .اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﻓﻘط در ﺑدل اﻟﻣﺎس
ﺑزرگ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد .ﮔزارش ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ آن دﻟﭼﺳب اﺳت ،اﻣﺎ ﺟﺎی طرح آن در
اﯾﻧﺟﺎ ﺧﺎرج ﻣوﺿوع اﺳت .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ اﮐﺛرا اﺳﺎرت طﺑﯾﻌﯽ ،ﺗوھﯾن و ﺣﺗﯽ
ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻧﺻﯾب اﯾن ﺷﺎه ﺑدﺑﺧت ﺑوده اﺳت.

ﻓرار ﺷﺟﺎع از ﻻھور
ﺑرﺧورد ھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮥ ﮐﮫ ﺷﺎه ﺳﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺷوھر او اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ و
ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﺗوان و اﻧرژی ﻣﻠﮑﮥ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧود را در ﻗرارﮔﺎه ﺑرﺗﺎﻧوی ﻟودﯾﺎﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘر
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .او ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺟﺎ ﺑﺟﺎ ﻧﻣودن اﺳپ ھﺎ در ﺑﺎﻻی راه را ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد؛ ﺷﺟﺎع و
اﻓرادش ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺧود در ﻻھور را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ اﻧدازﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺟﺎور ﺳﮑوﻧت
ﺧود را ﺑﮫ ﮐراﯾﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﺎ ﻗطﻊ ﯾﮏ ﻣﻌﺑر از طرﯾق ھﻔت دﯾوار ﺑﮫ ﺳرک ﻋﻣوﻣﯽ راه
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس از ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﮐﮫ ﻣردم اﺳﺗراﺣت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺷﺎه از طرﯾق ﺳوراخ ﺑﯾرون
ﺷده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﺑوﻣﯽ ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ داﺧل ﮐوﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود .ھﻧوز ﺑﺎﯾد از دﯾوار ﺷﮭر ﻋﺑور ﮐﻧد
و دروازه ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ اﻧد .ﺷﺟﺎع از طرﯾق ﻣﺟرای ﻓﺎﺿﻼب ﺧزﯾده و ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺧدﻣﮫ ﺑطرف
ﻣﻧﺎطق ﮐوھﯽ ﮐﯾﺷﺗوار ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧد .او در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﺷﺎه درآﻣده و ﺑرﻧﺎﻣﮥ
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﮐﺷﻣﯾر را طرح ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط راﺟﺎی ﮐﯾﺷﺗوار ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﺷود .ﺗﮭﺎﺟم ﺑﺎﯾد
ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﺣﺎﮐم ﮐﺷﻣﯾر ﭘﺎﺳﮕﺎه ھﺎی ﻣرزی ﺧود را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐرده اﺳت ،اﻣﺎ ﯾﮏ
ﻣوﺳم ﺑﯽ وﻗت ﺑﺎﻋث ﺑﻧدش راھﮭﺎ ﺑﺎ ﺑرف ﺷده ،ذﺧﯾرۀ ﻣﮭﻣﺎت ﻗطﻊ ﮔردﯾده و ﺑﺎر دﯾﮕر اﻣﯾد
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ھﺎی ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﻋﻘﯾم ﻣﯽ ﺷود .ﺷﺎه ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﺳرﮔرداﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ﺗﯾره و ﻏﻣﮕﯾن
ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه ﺑرﺗﺎﻧوی ﺳﺑﺎﺗو در ھﯾﻣﺎﻟﯾﺎی ﺧﺎرﺟﯽ رﺳﯾده و از آﻧﺟﺎ وارد ﻟودﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود،
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺧﺎﻧوادۀ او ﭘﻧﺎھﻧده ﺷده اﺳت .او در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و از آن زﻣﺎن ﻣورد ﺑﺧﺷش
و ﺳﺧﺎوت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺗﻌداد ﻣﺣدود ﺷﺎھﺎن و اﻓراد در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺷﺟﺎع
اﻟﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﺧت ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﻣواﺟﮫ ﺷده اﻧد و ﻣﺎ ھﻣدردی ﺧوﯾش را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺑد ﭼﺎﻧﺳﯽ
او اﺑراز داﺷﺗﮫ اﯾم.

ﺻﻌود ﺷﺎه اﯾوب
ﺷﺟﺎع ﭘس ازاﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ ﺷﺎﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﻋﺎده ﮔردﯾده و ﺗﺧت اﺟدادی ﺧود را ﺑدﺳت
آورد؛ اﻣﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻋظﯾم ﺧﺎن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑرﺳد ،او ﭘﯾش از وﻗت اﻓﮑﺎر ﺧود در ﺑﺎرۀ
ﻗدرت ﺷﺎھﯽ را ﺑﺎ دﺷﻧﺎم دادن ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ دوﺳﺗﺎن وﻟﯽ ﻧﻌﻣت ﺧود ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد،
ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ او ﻣﺗﻌرض ﺑﮫ ﮐراﻣت ﺧود ﻣﯽ داﻧد .ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧوادۀ ﺑﺎرﮐزی ﺑﺎ اﯾن ﺣﻣﻠﮥ ﺑﯽ
ﻣﻼﺣظﮥ او ﻣوﺿﻌﮕﯾری ﮐرده و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﯾﮏ آﻗﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺗر را در ﺑﺎﻻی ﺗﺧت
ﺑﻧﺷﺎﻧﻧد.
ﯾﮏ ﻓرﺻت ﻣطﻠوب ﺑرای اﯾوب ﺑرادر ﺷﺟﺎع ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود .او داﺧل ﻗرارﮔﺎه ﻋظﯾم ﺧﺎن
ﺷده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺧت را ﺑﺣﯾث ﺣﻘﯾر ﺗرﯾن ﻏﻼم اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﻣﯽ ﮔوﯾد" ،ﻣرا ﺷﺎه ﺳﺎزﯾد
و اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﮫ ﺳﮑﮫ ﺑﻧﺎم ﻣن ﺿرب زده ﺷود ،وﻟﯽ ﺗﻣﺎم ﻗدرت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳﻠطﻧت در اﺧﺗﯾﺎر
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد؛ ﺟﺎه طﻠﺑﯽ ﻣن ﺑﺎ ﻧﺎن و ﻟﻘب ﺷﺎه ﺑرآورده ﻣﯽ ﺷود" .ﺷراﯾط او ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؛
اﯾن ﺷﺎه دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ھرﮔز ﺷراﯾط ﺧود را ﺑﺎ ﺑدﺳت آوردن ﻧﺎم و ﺗﺟﻣﻼت ﺷﺎھﯽ ﻧﮫ ﺗﺧطﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﮭت ﻧﻘض آن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾوب ﺑﺣﯾث ﯾﮏ آﻟﮫ در دﺳت ھﺎی ﻋظﯾم
ﺧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ رﺳﻣﺎ وزﯾر او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺣﺎﻟت وﺿﻊ درﺑﺎر ﺷﺎھﯽ ﮐﺎﺑل ﭼﻧﺎن
ﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھر ﻟﺑﺎس ﻋزﺗﯽ را ﮐﮫ وزﯾر ﺑﮫ وزارت اﻣﭘراﺗوری ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد ،ﺑﺧﺷﯽ
از ﻣﺎل او ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﺷﺎه ارﺳﺎل ﺷده و او آن را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺷﮑوه و
ﻧﻣﺎﯾش ﺷﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ وزﯾر اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼﻧدﯾن ﺷﮭزادۀ ﺟوان ﮐﮫ آرزوی ﺗﺧت داﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ
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اﯾوب ﺳﭘرده ﺷده و اﻋدام ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺷﺟﺎع ﻓورا از ﭘﺷﺎور راﻧده ﺷده و ﺑﮫ ﺷﮑﺎرﭘور ﺳﻧد
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻣﯾران آن ﻣﻣﻠﮑت آن را ﺑرای او واﮔذار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ ﺗﻌداد دﺳﺎﯾس
ﺗوﺳط دﺷﻣﻧﺎن او ﭼﯾده ﺷده و او را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ از اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ،طوری ﮐﮫ او
از طرﯾق راه ھﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم دﺷت و ﺟﯾﺳﻠﻣﯾر ﺑﮫ ﻟودﯾﺎﻧﮫ ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرﺧورد ﺷﺟﺎع در
ﺷﮑﺎرﭘور ﺑرای ﺗﻘوﯾﮥ ﺑﺧت ﺑرﮔﺷﺗﮫ اش ﺑد ﺑوده اﺳت .او ﮐراﻣت ﯾﮏ ﺷﺎه را در راﺑطﮫ ﺑﮫ
دﺳﺎﯾس ﮐوﭼﮏ ﺑﺎ رﻋﯾت ﺧود ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد ،طوری ﮐﮫ ھم ﻋزت آﻧﮭﺎ و ھم ﻋزت ﺧود
را ﻟﮑﮫ دار ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ ﺑرای ﻣﻘﺎم ﺳﻠطﻧت ﻗﺎﺑل ﺗردﯾد ﺷده اﺳت.
ﺑرﺧورد ھﺎ و ﺗﻣﺎس ھﺎی او ﻗوﯾﺎ ﺻﯾﻘل ﺷده؛ اﻣﺎ ﻗﺿﺎوت او از ﺣد وﺳط ﺑﺎﻻ ﺗر ﻧﻣﯽ رود.
اﮔر ﻗﺿﯾﮫ طور دﯾﮕری ﻣﯽ ﺑود ،ﻣﺎ ﺣﺎﻻ او را در ﺗﺑﻌﯾد از ﮐﺷور و ﺗﺧت ﺧود و ﺑدون اﻣﯾد
اﻋﺎدۀ آن ﭘس از ﻏﯾﺎﺑت  20ﺳﺎل ﻧﻣﯽ دﯾدﯾم و آﻧﮭم ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ او ﺑﮫ ﺳن  50ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧود
ﺑرﺳد.

ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺷﻣﯾر ﺗوﺳط ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ و ﭘﯾﺷرﻓت آﻧﮭﺎ
ﻣرگ ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑﯾرون ﺷدن ﺑرادر او و ﺑﺧش اﻋظم ﺳرﺑﺎزان او از ﮐﺷﻣﯾر ﻣﯽ
ﺷود ،آن وﻻﯾت ﻏﻧﯽ را ﺑدون ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ از اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرده ،اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺗﺎروﻣﺎر ﻧﻣوده و وادی را ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻧون در
اﺧﺗﯾﺎر ﺧود دارﻧد .ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ای ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﯾد ﻗدرت دوﻟﺗﯽ را از
ﺑﯾن ﺑرده و ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻓرض ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﻧﺗواﻧد از اﯾن
ﻓرﺻت ھﺎی ﺑزرگ ﺑﮭره ﺑرداری ﻧﮑﻧد .وﻻﯾﺎت )ﺳﻠطﻧت( ﮐﺎﺑل ﯾﮑﯽ ﭘﺷت دﯾﮕری ﺑدﺳت
او ﻣﯽ اﻓﺗد :ﻣﻠﺗﺎن ،ﮐﺷﻣﯾر ،ﻟﯾﺎ و دﯾرۀ ﻏﺎزی ﺧﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺳواﺣل اﻧدوس و ﺷﺎﺧﮫ
ھﺎی ﺷرﻗﯽ آن او را ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻓﺎﺗﺢ ﺑزرگ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .او در ﺳﺎل  1823اﻧدوس را
ﻋﺑور ﮐرده و وارد ﺟﻧﮓ ﻧوﺷﮭره در ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﺷود ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔت زﯾﺎد ﻣردم ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﺑﺣﯾث "ﻏﺎزی" ھﺎ ﯾﺎ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن دﯾن
اﺳﻼم ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﻧﮓ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺷدﯾد ﺑوده و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت رﻧﺟﯾت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﻣﯾرﺳد ،طوری ﮐﮫ او ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﻠﻧدی ﻣﯾﺂورد ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان او ﺳﮫ ﺑﺎر راﻧده
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ﺷده ﺑودﻧد .ﻋظﯾم ﺧﺎن و ﺗﻣﺎم ﺑرادراﻧش ﺷﺎھد اﯾن اﻋﻣﺎل از ﺟﺎﻧب ﺟﻧوﺑﯽ درﯾﺎ ﺑوده و ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد درﯾﺎ را ﻋﺑور ﮐرده و ھﻣوطﻧﺎن ﺧود را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻧد ،ﭼون درﯾﺎ ﻗﺎﺑل ﻋﺑور ﻧﺑوده و
آﻧﮭﺎ ﻗﺎﯾق ﻧداﺷﺗﻧد.
اﯾن ﺷﮑﺳت ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی در ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﻣﯾد دراﻧﯽ ھﺎ اﺳت ﮐﮫ رﺋﯾس آﻧﮭﺎ ﺷب ھﻧﮕﺎم
ﻓرار ﮐرده ،ﺗوپ ھﺎ و ﺧﯾﻣﮫ ھﺎی ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﮔذارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور
ﭘﯾﺷروی ﮐرده و ﻗﺻر آن را ﻣﯽ ﺳوزاﻧﻧد .ھﻣﺎن طوری ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻓﺗﺢ ﺧﺎن در ﺟﻠﮕﮫ
ھﺎی ﭼﺎچ ﺗﻔوق ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ را در ﺟﺎﻧب ﺷرﻗﯽ اﻧدوس ﻧﺷﺎن داد ،اﯾن ﮐﻣﭘﺎﯾن ﻗدرت آﻧﮭﺎ را در
ﺑﯾن درﯾﺎ و ﭘﺷﺎور ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺳﺎزد .آن ﺷﮭر از آن زﻣﺎن ﺑﺎج ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺧود را ﺑﮫ رﻧﺟﯾت
ﺳﻧﮕﮫ ﻣﯽ ﭘردازد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋظﯾم ﺧﺎن ﺑﺎ ھراس اﯾﻧﮑﮫ ﺧزاﻧﮥ ﺧود را در ﻣﭼﻧﯽ
ﮔذاﺷﺗﮫ )ﮐﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﺗر از درﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ( ،ﺑﺎ دﺳﺗﭘﺎﭼﮕﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ او از وﻓﺎداری ﺑرادران ﺧود ﻣطﻣﺋﯾن ﻧﺑوده و در ﭘﮭﻠوی
آن از اﻓزاﯾش ارﺗش ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺗرس داﺷت .رﺳواﺋﯽ ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻓران ﺑدون ﯾﮏ ﻓﯾر ﻣرﻣﯽ
ﺑﺎﻻی ﻣﻐز او ﻓﺷﺎر آورده و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد زﻧده ﺑﻣﺎﻧد :او در ﻣﺳﯾر راه ﮐﺎﺑل ﺑﯾﻣﺎر ﺷده و ﺑﮫ
ﻣﺟرد رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﯾﻣﯾرد .او در ﺑﺳﺗر ﻣرگ زﻧﺎن ﺧود را ﻓرا ﺧواﻧده ،ﺟواھرات آﻧﮭﺎ
را ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ اﻣوال ﺧود ﺑﮫ ﺣﺑﯾب ﷲ ﭘﺳر ﺑزرگ ﺧود ﻣﯽ دھد .ﺑﻌدا ﺑﮫ او ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن رﺳواﺋﯽ را از ﻧﺎم ﭘدر ﺧود ﭘﺎک ﮐﻧد و آﺗش و ﺷﻣﺷﯾر را ﺑﮫ ﻗﻠﻣروی ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ
اﻧﺗﻘﺎل دھد .ﯾﮏ ﺧزاﻧﮥ ﺣدود ﺳﮫ ﻣﻠﯾون ﺳﺗرﻟﯾﻧﮓ ﺷﺎﯾد وﺳﯾﻠﮥ ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﺧﺷﻧودی ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﯾﮏ ﭘدر در ﺣﺎل ﻣرگ ﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻧﯾز از زﻣﺎن ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺷﻣﯾر ﺑطور ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ
ﺗﺎروﭘود ﺟﻧﮓ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﻧﯾز ﭘﯾروز ﺑوده و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ درک ﻗوت
ﺧوﯾش ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ﺗﺑدﯾل ﺷده اﻧد .ھﻧوز ھم ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ﮐﻧﻔدراﺳﯾون روﺳﺎی دراﻧﯽ
ﺑﺗواﻧد ﻗدرت ﺻﻌودی اﯾﺷﺎن را ﺑﺷﮑﻧد؛ اﻣﺎ ﭘس از ﻣرگ ﻣﺣﻣد ﻋظﯾم ﺧﺎن ﯾﮏ ﻣوﺳم ﻧﻔﺎق
و اﻧﺎرﺷﯽ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد .ﭘس از آن زﻣﺎن ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و رﻧﺟﯾت
ﺳﻧﮕﮫ ﺣﺎﻻ در ﺗﻣﺎم ﻓﺗوﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ اﻧﺟﺎم داده ،ﻣورد ﺗﺻدﯾق ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
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ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣل ﺣﮑوﻣت دراﻧﯽ ھﺎ
ﻣرگ ﻋظﯾم ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻼﻣﮥ ﺑرای ﻧزاع ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود .ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﭘﺳر او ﭘس
از اﻧواع ظﻠم و ﺟﻧﺎﯾت از ﻗدرت و ﺑﺧت ﺧوﯾش ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺎﮐﺎ ھﺎی او دﺳﯾﺳﮫ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﺧود را ﻣﺎﻟﮏ او داﻧﺳﺗﮫ ،ﻣﺎدرش را ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﭘراﻧدن او ﺗوﺳط ﺗوپ ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧﻧد،
اﮔر ﺗﻣﺎم ﺧزاﻧﮫ را ﺗﺳﻠﯾم ﻧدھد .اﯾن ﺟوان ﻗﺑﻼ ﻗﺳﻣت زﯾﺎد ﺛروت ﺧود را ﺣﯾف و ﻣﯾل ﻧﻣوده
و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده را ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﯾردل ﺧﺎن ﺑﺎ ﺧود ﺣدود ﻧﯾم ﻣﻠﯾون ﺳﺗرﻟﯾﻧﮓ را اﻧﺗﻘﺎل داده و
ﯾﮏ رﯾﺎﺳت ﻣﺳﺗﻘل را در ﮐﻧدھﺎر ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد؛ دﯾﮕری در ﭘﺷﺎور ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود؛ ﮐﺎﺑل
ﭘس از داﺷﺗن ﭼﻧدﯾن آﻗﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑدﺳت دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑرادر دﯾﮕر وزﯾر ﻣﯾﺎﻓﺗد .ﭼﻧﯾن
ﻧﻔﺎق ﺑﺎﻋث ﮐﺎﺷﺗن داﻧﮫ ھﺎی اﺧﺗﻼف دواﻣدار در ﺑﯾن اﯾن ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺷود .ﺷﺎه دﺳت ﻧﺷﺎﻧده،
ﺷﺎه اﯾوب ﭘﺳر ﺧود را در اﯾن ﻣﺷﮑﻼت از دﺳت داده و ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎب ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ
در درﺑﺎر ﻟودﯾﺎﻧﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ھﻧوز ھم آﻧﺟﺎ اﺳت .درﺑﺎر ﺷﺎھﯽ ﮐﺎﺑل ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ او
ﻧﻘش ﺷﺎه را ﺑﺎزی ﮐﻧد ازﺑﯾن رﻓﺗﮫ و ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﺑﺧش ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺣﮑوﻣت وﺟود
ﻧدارد؛ روﺳﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘل از ﯾﮑدﯾﮕر ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد :ﺳﻧدﯾﺎن ﯾوغ ﺧود
را در ﻧﺑود ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﺑرای ﺗﻘوﯾﮥ ﺑﺎج ﺧوﯾش ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھﻧد؛ ھرات در اﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎﻧوادۀ
ﺗﺑﻌﯾدی ﻣﺣﻣود اﺳت؛ ﺑﻠﺦ ﺑﮫ ﻗﻠﻣروی ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده؛ اﻣﺎ ﻏﻧﯽ ﺗرﯾن وﻻﯾﺎت ﺑﮫ دﺳت
ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ اﻓﺗﯾده اﺳت .ﺑﺎ ﯾﮑﻣﻘدارﺣﻘﺎﯾق ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اﮔر ﮐﺷﻣﯾر در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎﺑل ﻧﺑﺎﺷد،
ﮐﺎﺑل ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻋواﯾد و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﮐﺛر وﻻﯾﺎت در
آن ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﯾده و ﺳﺑﺳﯾدی ﺳﺎﻻﻧﮥ ﮐﺷﻣﯾر و ﺳﻧد ﺷﺎھﺎن دراﻧﯽ را ﺗواﻧﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﺗﺎ
ﻗدرت ﺧود را ﮔﺳﺗرش دھﻧد ،ﻋزت ﺧود را ﻧﮕﮫ دارﻧد و ﻣﻠل ھﻣﺳﺎﯾﮫ را ﺑﺗرﺳﺎﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﺳﻠطﻧت دراﻧﯽ ھﺎ ﭘس از ﯾﮏ دورۀ  76ﺳﺎل ﯾﻌﻧﯽ از زﻣﺎن ﺗﺎج ﮔذاری اﺣﻣد ﺷﺎه
در ﮐﻧدھﺎر در ﺳﺎل  1747ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﺎل ﺑﮫ ﮔزارش رﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﭘردازﯾم
ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت.
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ﻓﺻل ھﺷﺗم - 1رﯾﺎﺳت ھﺎی ﺳﻠطﻧت ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷده ﮐﺎﺑل
 .١رﯾﺎﺳت ﭘﺷﺎور
ﺷرح ﺣوادث ﭘﺷﺎور
ﺣﮑوﻣت ﭘﺷﺎور از وﻗﺗﯾﮑﮫ ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﺷﺎه ﻣﺣﻣود را ﺑر ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد ،در اﺧﺗﯾﺎر ﯾﮏ
ﻋﺿو ﺧﺎﻧوادۀ ﺑﺎرﮐزی اﺳت .ﭘﺷﺎور ﺗﺎ ﺳﺎل  1818ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ وزﯾر ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده ﻣﯽ
ﺷود ،ﻣطﯾﻊ ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن او اﺳت .ﻋظﯾم ﺧﺎن ﺟﺎﻧﺷﯾن او ،ﺑﺎج آن را در زﻧدﮔﯽ
ﺧود ﺑﻧﺎم اﯾوب ﺷﺎه ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻣﺎ از آن وﻗت ﺑﺑﻌد ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﺑل و ﮐﻧدھﺎر ﯾﮏ رﯾﺎﺳت ﺟداﮔﺎﻧﮫ
را ﺗﺷﮑﯾل داده ،ﺣﺎﻻ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺑوده و ﺑﺎج ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺧود را ﺑﮫ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﭘردازد.
ﭘﺷﺎور ﺗوﺳط ﺳردار ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن اداره ﺷده و ﻋواﯾد ﺧود را ﺑﺎ دو ﺑرادر دﯾﮕرش ﺑﻧﺎم
ﭘﯾر و ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﯾﮏ ﺑﺧش ﺑزرگ ﻣﻣﻠﮑت ﭘﺷﺎور در اﺧﺗﯾﺎر اﻓراد
ﻣﺧﺗﻠف ﺑوده و ﻋﺎﯾد ﺧﺎﻟص آن ﮐﻣﺗر از  9ﻟﮏ روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل ﺷده اﺳت .ﺑرادران ﺟوان از
ﺳﮫ ﻟﮏ روﭘﯾﮥ آن ﻟذت ﺑرده و رﺋﯾس از ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧدۀ اﯾن ﭘول ﺗﻣﺎم ﻣﺻﺎرف ﻣﻣﻠﮑت ،ﺑﺎج ﺳﯾﮑﮫ
ھﺎ و ﻣﺻﺎرف ﺧﺎﻧواده ھﺎی دو ﺑرادر ﺑزرگ ﺧود را )ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و ﺟﺎﻧﺷﯾن
آﻧﮭﺎﺳت( ﻣﯽ ﭘردازد.

وﺳﻌت
ﻗدرت رﺋﯾس ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺟﻠﮕﮥ ﭘﺷﺎور و ﮐوھﮭﺎی ﮐوھﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻣرز ﺟﻧوﺑﯽ آن را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽ دھد .اﯾن ﺟﻠﮕﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮭور ﺗرﯾن و ﻏﻧﯽ ﺗرﯾن ﺑﺧش ھﺎی ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل ﺑود .ﺷﮑل
---------------------------------------------------------------------------- .١اﯾن ﻓﺻل در ﻣﺗن اﺻﻠﯽ در ﭼﮭﺎر ﻓﺻل ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی رﯾﺎﺳت ﭘﺷﺎور ،رﯾﺎﺳت ﮐﺎﺑل،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏرﺑﯽ )رﯾﺎﺳت ﮐﻧدھﺎر و رﯾﺎﺳت ھرات( و ﺧﻼﺻﮥ اﻣور ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻠت ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در ﯾﮏ ﻓﺻل ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده و "رﯾﺎﺳت ھﺎی ﺳﻠطﻧت ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷده
ﮐﺎﺑل" ﻧﺎم ﮔذاری ﺷد.
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ﭘﺷﺎور داﯾروی و ﭘﮭﻧﺎی آن ﺣدود  35ﻣﯾل ﺑوده ،ﭘر ﻧﻔوس ،زراﻋﺗﯽ و آﺑﯾﺎری ﺷوﻧده اﺳت.
در اﯾن ﻣﺣدودۀ ﮐوﭼﮏ دھﮑده ھﺎی ﻣﺗﻌددی وﺟود دارد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﭘردازﻧد.
ﺧﺗﮏ ھﺎ ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮥ اﻓﻐﺎن در ﺷرق 20 ،ﻣﯾل ﻏرب اﻧدوس را ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺑﻠﻎ ﮐوﭼﮏ 12
ھزار روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ و آن را ﺑﮫ رﺋﯾس ﭘﺷﺎور ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧد .دھﮑده
ھﺎی ﻏرب ﮐﮫ در زﯾر ﮐوه ھﺎی ﺧﯾﺑر ﻗرار دارﻧد ،ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﭘردازﻧد؛ آﻧﮭﺎی ﮐﮫ در
ﺷﻣﺎل درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﻗرار دارﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻋدۀ ﻣﺣدودی از ﻋﯾن ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑرﺧوردار اﻧد.
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺣﻼت ﻗﺎﺑل ذﮐر در اﯾن رﯾﺎﺳت ﻋﺑﺎرت از ﭘﺷﺎور و ھﺷﺗﻧﮕر اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻟﻔﻧﺳﺗون
ﺷرح داده ﺷده اﻧد .ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺎﮐﻣﺎن آن در ﺣﺎﻟت ﻓرﺳوده ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺷﮏ
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت آن ﺑﯾش از ﻧﯾم ﯾﮑﺻد ھزار ﻧﻔری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺳﺎل  1809ﺑود.
ھﺷﺗﻧﮕر ﻣﮭد ﯾﮑﯽ از ﺑرادران ﺟوان او و ﮐوھﺎت در اﺧﺗﯾﺎر ﺑرادر دﯾﮕرش اﺳت.

ﻗوت ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻗوت ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺷﺎور ﻏﯾرﻣﮭم اﺳت .ﻧﯾرو ھﺎی او ﺑﯾش از  3ھزار ﻧﺑوده و ﺷﺎﯾد دو ﺳوم آن
ھم ﺳواره ﺑﺎﺷد .رﺋﯾس ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﺗﻌداد زﯾﺎد ﻏﯾرﻣﻧظم ھﺎ ﯾﺎ طوری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﻧﺎم "وﻟﺳﯽ"
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ،ﺑدور ﺧود ﺟﻣﻊ ﮐﻧد؛ اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑطور ﺑدی ﻣﺟﮭز ﺑوده و ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎﻻی اﯾﺷﺎن
اﻋﺗﻣﺎد ﮐرد .ﺷش ﻋدد ﺗوﭘﭼﯽ و  200ﭘﯾﺎدۀ ﻣﻧظم ،ﻗوت رﺋﯾس ﭘﺷﺎور را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد.
در اوﻗﺎت ﻋﺎﺟل ﻣﯽ ﺗوان ﺧﯾﺑری ھﺎ و ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﭘول ﺧرﯾداری ﮐرد؛
اﻣﺎ رﺋﯾس ھﯾﭻ ﺧزاﻧﮥ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارد .در ﺻورت ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ،ﻣﯽ ﺗوان
ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻣردم ﺧﺷﻣﮕﯾن را ھﻣﯾﺷﮫ ﻓراﺧواﻧد و ﺧود را ﺗواﻧﻣﻧد ﺳﺎﺧت ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣورد اﺧﯾر
ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﯾد اﺣﻣد ﺟﻧﮓ ﻣذھﺑﯽ ﺧود در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐرد؛ ﺑﺎ آﻧﮭم اﮔر ﺗﻣﺎم
اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺷوﻧد ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن او در ﺷرق و ﻏرب )ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ در ﻏرب و
ﺑرادرش در ﮐﺎﺑل( ،ﺑﺎز ھم ﯾﮏ ﻗوۀ ﮐوﭼﮏ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺷﺎور ﻧﯾز
ﻣﺎﻧﻧد ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ اش ﻣﺣدود اﺳت .ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ از زﻣﺎن ﻣرگ ﻋظﯾم ﺧﺎن )ﺑرادر وزﯾر(،
ﺑﺎﻻی او ھم ﻣﺎﻟﯾﮫ وﺿﻊ ﮐرده و ھم ﯾﮏ ﭘﺳر رﺋﯾس را ﺑﺣﯾث ﮔروﮔﺎن ﺑرای ﭘرداﺧت ﺑﺎج
در ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎﻟﯾﮥ او ﺷﺎﻣل  60اﺳپ و ﯾﮑﻣﻘدار ﺑرﻧﺞ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎص
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ﭘﺷﺎور اﺳت؛ ﺟﻣﻊ آوری آن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ارﺗش ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻧدوس را ﻋﺑور
ﻣﯽ ﮐﻧد و اﮔر ﺑﮫ ﺳرﻋت ﭘرداﺧت ﻧﮕردد ،ﻗﻠﻣروی او را ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﻘدار
ﺑﺎج ﺗﺎﺑﻊ ﺣرص رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ در ﭘﯽ اﺷﻐﺎل آن ﻧﯾﺳﺗﻧد .زﯾرا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
آن را ﺑدون ﮐﻣﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﮕﮫ دارﻧد.

رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺷﺎور
روﺳﺎی ﭘﺷﺎور و ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺑرادر ھﻣدﯾﮕر اﻧد ،در دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ھم ﻗرار دارﻧد .ﻗدرت ﮐﺎﺑل
ﺑﻣراﺗب ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺗر از ﭘﺷﺎور اﺳت ،اﻣﺎ رﺋﯾس ﭘﺷﺎور ﻣﺗﺣد دﯾﮕری در ﮐﻧدھﺎر دارد ﮐﮫ
ﺑرادرش ﺑوده و در ﻣﻘﺎﺑل ھر ﮔوﻧﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﭘﺷﺎور ﯾﺎ ﻣﻣﻠﮑت ﺧودش ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧواھد
ﮐرد .روﺳﺎی ﭘﺷﺎور و ﮐﻧدھﺎر ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺳرﮔرم ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺑل
ﺑودﻧد؛ اﻣﺎ از اﺣﺗﻣﺎل دور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی ھر دوی آﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾد در آﯾﻧدۀ ﻧﭼﻧدان دور ﻣورد
ﺗﮭدﯾد ﺧﺎن ﮐﺎﺑل ﻗرار ﮔﯾرد و ﯾﺎ ﺗﺳﺧﯾر ﮔردد .در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ ،رﺋﯾس ﭘﺷﺎور ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﻣﮏ
ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺧواھد ﺷد و اﯾن ﮐﻣﮏ ﺷﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد ،زﯾرا دوﺳت ﻣﺣﻣد ھرﮔز ﺑﮫ ﭘرداﺧت
ﺑﺎج ﺳﺎﻻﻧﮥ راﺿﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺗوﺳط ﺑرادرش ﺑﮫ ﻻھور ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮔردد .ﺳردار
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن اﻣﯾد ھﺎی ﺑرای ﺟﻠب ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻗﺿﯾﮥ ﺧود دارد .ﻗرار
ﻣﻌﻠوم او ﺑﺎور دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧش ھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧدۀ ﻣﻣﻠﮑت ﺧود را
ﻧﮕﮫ دارد .ھﯾﭻ رﺋﯾس دﯾﮕری در ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل اﺣﺗرام ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧدارد .اﯾن ﻣوﺿوع ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اروﭘﺎﺋﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﺧل ﻣﻣﻠﮑت
او ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت .اﮔر ﺑد ﺑﺧﺗﯽ ﺑﮫ او رو آورد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ طرﻓدار ﻣﻔﯾد
ﯾﺎ ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷد .او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧواھﺎن اﻋﺎدۀ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ ﺷود ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ آن ﺷﺎه
ﻣطﻠوب ﺧﺎﻧوادۀ او ﻧﯾﺳت؛ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ و ﻧﺎﭘﺎﯾداری روﺳﺎی اﻓﻐﺎن ﺿرب اﻟﻣﺛل
ﻋﺎم اﺳت .در ھر ﻣﺷﮑﻠﯽ رﺋﯾس ﭘﺷﺎور ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﺳط ﭘﯾر ﻣﺣﻣد ﮐﻣﮏ ﺷود ،اﻣﺎ اﯾن
ﺑرادر او ﺗﮭﯽ از اﻧرژی و ﺗﮭور اﺳت .ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧوادۀ ﺑﺎرﮐزی از ﺷﺎه ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ و ﺷﮭزاده
ﮐﺎﻣران ھرات ﺗرس دارﻧد .اﮔر ﯾﮑﯽ ﺗوﺳط ﺑرﺗﺎﻧوی ھﺎ ﮐﻣﮏ ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را از
ﻗدرت ﻏﺻب ﺷدۀ اﯾﺷﺎن ﺑراﻧد و اﮔر دﯾﮕری ﺗوﺳط ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود
157

را در ﺑﺎﻻی ﺗﺧت اﺟدادی ﺧود ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎزد.

رﺋﯾس و ﺣﮑوﻣت ﭘﺷﺎور
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن از اﻋﺗﺑﺎر ﺧوﺑﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ،اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت او آﺷﻔﺗﮫ و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ اﺳت.
ﻣﺎﻣورﯾن و زﯾردﺳﺗﺎن او از اﻧواع اﺧﺎذی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؛ اﺟﻧﺎس ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﺎﻻ ﺗر از ارزش
آﻧﮭﺎ ﻣورد ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ ﭘول آن ﺑطور ﺛﺎﺑت ﺗﻐﯾﯾر ﺧورده و ﮐم ﺑﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﻟﯾﮥ
ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ ﺑﺎﻻی آﺳﯾﺎ ھﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺻروف ﺗﮭﯾﮥ آرد ﺑوده و ﻣﺷﮑﻼت ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ
ﺑﺎﻻی طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﯾن ﻣردم ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد .اﯾن رﺋﯾس ﺣدود  35ﺳﺎل ﻋﻣر دارد؛ او ﺟﺎه
طﻠب ﺑوده و زﻣﺎﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت .او از داﻧش و اﺳﺗﻌداد ﺧوب
ﺑرﺧوردار ﺑوده و ﺷﯾوۀ ﺟذاب دارد :او ھم ﻣﯽ ﺧواﻧد ،ھم ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد و ھم ﺗﺟﺎرت ﺧود را
ﺷﺧﺻﺎ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .او از ھﻧر ﻓروﻧﺷﺎﻧﯾدن ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﺣروم ﺑوده و درﺑﺎر او ﯾﮏ ﺻﺣﻧﮥ
درھم و ﺑرھﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺷرﯾﺢ ﯾﺎ ﺑﺎور ﮐرد .ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺗﻣﺎم
اوﻗﺎت و ﻣﺣﻼت داﺧل ﺷده و ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت آزاداﻧﮫ و ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ اﺑراز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛
ﺑﺎ آﻧﮭم ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﺷده و ﻣردم ﻗﻠﺑﺎ ﻧﺎراض اﻧد .رﺋﯾس ﭘﺷﺎور و اﻗﺎرب او ﻣﺎﻧﻧد
اﻓﻐﺎن ھﺎ از دﺳت ﺑﮫ دھن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ آﻧﮭﺎ در آﻧﭼﮫ دارﻧد ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧد ﺑوده و ﺛروﺗﯽ
ﻧدارﻧد .ﺑراﯾم ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﮑوﻣت ﺧود را ﺑدون اﯾن ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی آزاداﻧﮫ ﻧﮕﮫ
دارﻧد .رﺋﯾس ﭘﺷﺎور ﺑدور ﺧود ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺷﮭور ﺗرﯾن اﻓراد دراﻧﯽ را ﺟﻣﻊ ﮐرده ﮐﮫ داراﺋﯽ
ﺧود را ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﭘﺳران اﮐرم ﺧﺎن و ﻣﺧﺗﺎراﻟدوﻟﮫ ،دو وزﯾر ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾر
واﻋظ ﻣﺷﮭور در ﺑﯾن آﻧﮭﺎﺳت؛ آﺧری اﻓﺳر رﺋﯾس ﭘﺷﺎور اﺳت .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘﺳر وزﯾر ﻓﺗﺢ ﺧﺎن
ﻧﯾز ﭘﯾش ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺗدارﮐﺎت و ﺗوﻟﯾدات
ﺗدارﮐﺎت در ﭘﺷﺎور ارزان و واﻓر اﺳت ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻗﯾﻣت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐم ﺷدن ﻣردم ﺑﻠﻧد رﻓﺗﮫ
اﺳت .اﻧواع ﻏﻠﮫ و داﻧﮫ وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﺻﺎدر ﻧﻣﯽ ﺷود؛  65ﭘوﻧد ﮔﻧدم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ
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روﭘﯾﮫ ﺧرﯾداری ﺷود ﮐﮫ  10ﭘوﻧد }ﯾﮏ ﮐﯾﻠو ﮔرام ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ  2.2ﭘوﻧد اﺳت{ ﮐﻣﺗر از ﻋﯾن
ﻣﺟﻣوﻋﮫ در ﺳﺎل  1809اﺳت 96 .ﭘوﻧد ﺟو ﯾﮏ روﭘﯾﮫ ﻗﯾﻣت دارد .ﻗﯾﻣت ﯾﮏ ﮔوﺳﻔﻧد 2
روﭘﯾﮫ اﺳت؛ ﯾﮏ ﮔﺎو ﻧر ﺣدود  12ﯾﺎ  14روﭘﯾﮫ ﺑوده و ﯾﮏ روﭘﯾﮫ ﯾﮑﭼﮭﺎرم ﮐﻣﺗر از
ارزش ﺳوﻧﺎت ﻋﺎم ھﻧد اﺳت .ﺗﻣﺎم اﻧواع ﻣﯾوه ﺟﺎت در ﭘﺷﺎور وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻋﻠت ﮔرﻣﯽ زﯾﺎد ﺑﮫ ﺟﺎ ھﺎی دﯾﮕر )ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﺑل( اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷود .ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺑزرگ ﮐﮫ ﺣدود
 7ھزار روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل ﮐراﯾﮫ ﻣﯽ ﺷد ،ﺣﺎﻻ ﺣدود  2ھزار روﯾﭘﮫ اﺳت .دﻟﯾل ﮐﺎھش آن ﮐم
ﺷدن ﻧﻔوس ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؛ اﻣﺎ ﻣﯾوه ھﺎ ﺑﮫ ﻧﯾم ﻗﯾﻣت ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺣﺎﻻ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
آن را ﺧرﯾداری ﮐﻧد .ﻧﯾﺷﮑر در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ روﯾد ،اﻣﺎ ﻣردم ﺑﯽ ﺧﺑر از ﺷﯾوۀ ﺑﻠور ﺳﺎزی
ﺷرﺑت آن اﻧد .آﻧﭼﮫ ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،از ھﻧدوﺳﺗﺎن آورده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ
ﺷﮑر ﺑوﻣﯽ دارای ﮐﯾﻔﯾت ﻋﺎﻟﯽ اﺳت .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻧﯾﺷﮑر ﺗﺎزه اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗوﺗﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻗطﻊ ﺷده و ﺑﺣﯾث ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺟﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺗوﻟﯾد ﺟﻠﮕﮥ
ﭘﺷﺎور ﯾﮑﻧوع ﺑرﻧﺞ ﺑﻧﺎم "ﺑﺎره" اﺳت ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﺟوﯾﺑﺎری ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎم ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از
ﺗﯾرا در ﻣﻣﻠﮑت ﺧﯾﺑر ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد .داﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﺑرﻧﺞ آﻧﻘدر دراز اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود  14داﻧﮥ آن ﯾﮏ وﺟب ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﺑرﻧﺞ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻋﺎﻟﯽ ﺑوده و ﻋﻠت آن را ﮐﯾﻔﯾت
ﻋﺎﻟﯽ آب ﻣﯽ داﻧﻧد .اﯾن ﺑﺎور ﭼﻧﺎن ﻗوی اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﭼﺎه ھﺎی ﭘﺷﺎور در ﺟرﯾﺎن زﻣﺳﺗﺎن
از آن ﭘر ﺷده و ﺗﺎ ﻣوﺳم ﮔرﻣﺎ ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ ﻋﻘﯾده دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺷﯾوه آب ﺳرد
ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑرﻧﺞ "ﺑﺎره" ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﮔزاف  8ﭘوﻧد ﺑرای ﯾﮏ روﭘﯾﮫ ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده،
ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺎب ﺑﮫ ﭘﺎرس ،ﺗﺎﺗﺎر و ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺻﺎدر ﺷده و ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﺧﺎرج
رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .ﺑرﻧﺞ ﺗوﻟﯾد ﺷده در ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕر ﺟﻠﮕﮥ ﭘﺷﺎور از ﺑرﻧﺞ
ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧدارد.

ﺑﮭﺑودی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ زراﻋت
در اﯾن اواﺧر در ﻣﻣﺎﻟﮏ ﭘﺎﺋﯾن اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﺷف ﺷده ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﻣﻌﯾت ﺑزرگ ﻣردم را ﻣﯽ
ﺗوان ﺑﺎ ﺗﻌﻘﯾب ﺷﯾوۀ ﻓﻠﻣﻧﮕﯽ زراﻋت ﺑﺎ ﯾﮑﻣﻘدار زﻣﯾن ﮐم ﺗﺎﻣﯾن ﮐرد .ﺧﺎک ﺗوﺳط ﺑﯾل ﮐﻧده
ﺷده و ﺗواﻟﯽ داﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﺑﺎﻏﯽ ﻣﺣﺻول ﻋﻣدۀ آﻧﺳت .اﮔر ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ در دﻧﯾﺎی ﺷرق
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ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣﻠﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد آن ﻋﻣﻠﯽ ﺷود ،ھﻣﯾن ﺟﻠﮕﮥ ﭘﺷﺎور اﺳت .ﺧﺎک آن ﻏﻧﯽ
ﺑوده و ﺟﻠﮕﮥ ﮔﺷﺎد آن در ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﻗﺎﺑل آﺑﯾﺎری اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣﻣﻠﮑت در
ﺟرﯾﺎن  12ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﮫ ﺳﺑزی ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد .اﯾن زﻣﯾن ھﺎ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺣﺎﺻل ﻣﯽ
دھﻧد؛ اﮔر ﺟو را در ﻧظر ﮔﯾرﯾم )ﮐﮫ دو ﺑﺎر ﻗطﻊ ﺷده و ﺑﮫ اﺳپ ھﺎ داده ﻣﯽ ﺷود( ،ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم ﺳﺎﻻﻧﮫ  5ﺣﺎﺻل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﮔﻧدم و ﺟو در اﭘرﯾل از زﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﺑزﯾﺟﺎت
ﻓراوان ﺑوده و ﺑﮫ ﻋوض ﺑﺎغ ھﺎ در ﻣزارع ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود .روﺣﯾﮥ ﻋﺎم و ذﮐﺎوت ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﭘﺷﺎور را ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮥ ﺣﺎﺻل ﺧﯾز ﺳﺎزد.

ﺷﮑر و اﺑرﯾﺷم
ﻣﺎ دﯾدﯾم ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای ﻧﯾﺷﮑر ﻣطﻠوب ﺑوده و ﺗﺟﺎرب آﺧری ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧﯾده ﮐﮫ ﮐرم
اﺑرﯾﺷم را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻣﻔﺎد زﯾﺎدی ﭘرورش داد .درﺧت ﺗوت واﻓر ﺑوده و ﺣﺷرۀ آن ﻣواﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣرض ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾﺳت .آﻧﮭﺎی را ﮐﮫ ﻣن دﯾدم از ﮐﺎﺑل و ﺑﻠﺦ آورده ﺷده اﻧد .ﺗﺧم ھﺎ در
اﻋﺗدال ﺑﮭﺎری ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻧد روز ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺗوت ﺑرگ ﮐﻧد ﺑﮫ ﭼوﭼﮫ ﮐﺷﯽ ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﺎ آن وﻗت ﮐرم ھﺎ ﺗوﺳط ﯾﮑﻧوع ﻋﻠف ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دارای ﮔﻠﮭﺎی زرد ﺑوده و ﺑﻧﺎم
"ﺧوﺑﯾﮑﻼن" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در اﻧﮕﻠﻧد وﻓرت دارد .آﻣوزش آن از اروﭘﺎ ﺗﻔﺎوت ﻧدارد.
اﺑرﯾﺷم ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ رﯾﺳﯾده ﺷود ،ﺟوش داده ﻣﯽ ﺷود .ﮐرم ھﺎ ﺗوﺳط ﺣرارت ﻣﺻﻧوﻋﯽ و
ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﺎ ﺑﺳﺗن در زﯾر ﺑﻐل ھﺎ ﺑﯾرون آورده ﻣﯽ ﺷود .ﻣواﺟﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮫ آﻓﺗﺎب ﺑﺎﻋث
ﮐﺷﺗن ﮐرم ھﺎ ﺷده و اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗن زﻧدﮔﯽ ﺟﻧﯾن ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺧﺻوص وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
در ﻏوزه )ﭘﯾﻠﮫ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﺎ اواﺧر ﻣﯽ ﮐرم ھﺎ وظﯾﻔﮥ ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾده و در ﺗﺧم
ھﺎ ﺗﺎ ﺑﮭﺎر آﯾﻧده ﺧواﺑﯾده ﻣﯾﻣﺎﻧد .آﻧﮭﺎ در زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ھﺎ ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ از ﺣرارت
ﻣﺣﻔوظ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺑطور ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧم و رطوﺑت ﻧﯾز ﺣﻔﺎظت ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣن ﺷﮏ
ﻧدارم ﮐﮫ ﺗﺳﻠﺳل اﯾن ﮐرم ھﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد در ﺟرﯾﺎن ﻣﺎھﮭﺎی ﮔرم ﻧﯾز ﺣﺎﺻل دھد.
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ﻧﺎﺣﯾﮥ ﮐوھﺎت
ﻧﺎﺣﯾﮥ ﮐوھﺎت در زﯾر ﭘﺷﺎور ﺑﻌﻠت ﻏﻧﺎ و ﺗﻧوع ﺗوﻟﯾدات ﺧود ﻣﺳﺗﺣق ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ﺗوﺿﯾﺢ
اﺳت ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻋﺎﯾد آن دو ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﺑﮫ رﺋﯾس اﺳت .ﺳﻠﺳﻠﮥ ﻧﻣﮏ در داﺧل اﯾن ﻣﺳﯾر
ﺑوده و ﻣﻧرال ھﺎی آن واﻓر اﺳت .ﻗﯾﻣت آن ﯾﮏ ھﺷﺗم ﻗﯾﻣت آن در ﺷرق اﻧدوس اﺳت .طﻼ،
ﻣس ،آھن و اﻧﺗﯾﻣوﻧﯽ )ﺳﻧﮓ ﺳرﻣﮫ( از ﻣﻌﺎدﻧﯽ اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در ﮐوه ھﺎ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ
ﺷود؛ در اﯾﻧﺟﺎ دو ﻧوع ﺳﻠﻔر وﺟود دارد .در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﺎه ھﺎی ﻧﻔت ﯾﺎ ﭘﺗرول ﻧﯾز وﺟود دارد
ﮐﮫ در دھﮑده ھﺎی ﻣﺟﺎور ﺑرای ﺗﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐوھﺎت
ﻋﺑﺎرت از ذﻏﺎل ﺳﻧﮓ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزدﯾد ﺧوﯾش ﮐﺷف ﮐرده و ﺑﮭره ﺑرداری آن
راﺷرح دادﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺣﯾرت ﻣردم ﮔردﯾد .ذﻏﺎل در ﺳطﺢ ﯾﮑﯽ از ﮐوه ھﺎ و ﺑﮫ ﻣﻘدار واﻓر
وﺟود دارد .ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﺑرای ﻗﻧﺎﻋت ﻣن ﻧﺷﺎن داده ﺷد ،دارای رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺳﺗری ﺑود ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﻘدار زﯾﺎد ﺳﻠﻔر ﻣﺧﻠوط ﺑود .اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣﯽ ﺳوزد ،اﻣﺎ ﭘﺳﻣﺎﻧدۀ زﯾﺎدی ﺑر ﺟﺎ ﻣﯽ
ﮔذارد .اﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺷﮑل ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮓ اﺳت ،ﺗﺎ ذﻏﺎل؛ اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ از ﺳطﺢ
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﻧﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را ﻣﺷﺧﺻﮥ ﺧوب ﻣﻌدن داﻧﺳت .ذﻏﺎل ﺑﯾﺗوﻣﯾﻧوس ﺑوده و در
ﺷﻣﻊ ﻣﯽ ﺳوزد .روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن ﺣﺎﻻ آن را ﺑﺣﯾث ﻣواد ﺳوﺧت ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﮐﺷف ﻣﻌدن ذﻏﺎل
در راس اﻧدوس ﻣﯽ ﺗواﻧد اھﻣﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﮭم در اﯾن زﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﮐﺷﺗﯾراﻧﯽ
درﯾﺎ ﺗﺎ اﺗﮏ ﺑﺎز اﺳت؛ اﯾن ﻣﻧرال ﺣدود  40ﻣﯾل از آن ﻣﺣل ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎدۀ
ھﻣوار و ﻧزدﯾﮏ ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑزرگ ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﮐﺎر در آن ارزان اﺳت .اﯾن ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت
ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﺳت ﮐﮫ ذﺧﺎﯾر ذﻏﺎل ﮐﺷف ﺷده ،ھر دو در راس اﻧدوس )ﮐﺎچ و ﮐوھﺎت(
ﻗرار داﺷﺗﮫ ،آﻧﮭم در اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل ﻣﺣدود و از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺎر در ھﻧد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﭼﻧﯾن ﮐﺷﻔﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻧدرت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﺎل
ﻣطﻠوﺑﯽ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﺟدﯾد ﺑرای ﺗﺟﺎرت از طرﯾق اﻧدوس اﺳت.

 .٢رﯾﺎﺳت ﮐﺎﺑل
رﯾﺎﺳت ،ﻗدرت و وﺳﻌت آن
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ﻣرﮐز ﮐﺎﺑل ﺣﺎﻻ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﯾﮏ رﺋﯾس ﻣﺳﺗﻘل ﺑوده ،ﻧواﺣﯽ ﻣﺟﺎور و ﻏزﻧﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر
دارد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﮐﻧﺗروﻟﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﻠطﻧت دراﻧﯽ ھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻋﯾن اوﺿﺎﻋﯽ
ﮐﮫ ﭘﺷﺎور را ﺟدا ﮐرده ،ﮐﺎﺑل را ﻧﯾز ﺗﺟزﯾﮫ ﻧﻣوده ﮐﮫ از زﻣﺎن ﻣرگ ﻋظﯾم ﺧﺎن ﻣﺎﻟﮑﯾت آن
ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺎﻧوادۀ ﺑﺎرﮐزی ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺳﺎل  1826ﮐﺎﺑل ﺑدﺳت
دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن رﺋﯾس ﻣوﺟود و ﯾﮑﯽ از ﺑرادران وزﯾر ﻓﺗﺢ ﺧﺎن اﻓﺗﺎده اﺳت .او از آن
ﺑﺑﻌد ﻗدرت ﺧود را ﮔﺳﺗرش داده و ﺗﺣﮑﯾم ﮐرده اﺳت .او ﺷﮭر و ﻧواﺣﯽ ﻏزﻧﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺑرادر ﺧود ﺳﭘرده و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ دﯾﮕری اﺟﺎزۀ ﺷرﮐت در ﺳرﻧوﺷت ﺧودش را ﻧﻣﯽ دھد.
ﻣﺣدودۀ رﯾﺎﺳت ﮐﺎﺑل در ﺷﻣﺎل ﺗﺎ ھﻧدوﮐش و ﺑﺎﻣﯾﺎن اﺳت .در ﻏرب ﻣﺣدود ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی
ﻣﻣﻠﮑت ھزاره ﺑوده ،ﻏزﻧﯽ در ﺟﻧوب ﻗرار داﺷﺗﮫ و در ﺷرق ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ راه ﭘﺷﺎور ﯾﻌﻧﯽ در
ﺑﺎغ ﻧﯾﻣﻠﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﺧش اﻋظم ﻣﻣﻠﮑت ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت؛ اﻣﺎ درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﯾﮏ ﻗﺳﻣت
ﺑزرگ زﻣﯾن ھﺎی زراﻋﺗﯽ و ﺣﺎﺻل ﺧﯾز اﺳت .ﮐﺎﺑل در اﻣﺗداد ﻗﺎﻋدۀ ﮐوه ھﺎ ﻗرار داﺷﺗﮫ
و ﺣﺎﺻل ﺧﯾزی ﺧود را از ﺧﺎک ﺷﺳﺗﮫ ﺷده از آﻧﮭﺎ اﺷﺗﻘﺎق ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋواﯾد ﮐﺎﺑل ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﺣدود  18ﻟﮏ روﭘﯾﮫ اﺳت .ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ آن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر اﻓﻐﺎن دﯾﮕر ﺑزرگ ﺗر اﺳت،
زﯾرا اﯾن رﺋﯾس ﺣدود  9ھزار اﺳپ دارد ﮐﮫ ﺧوب ﻣﺟﮭز ﺑوده و آﻣﺎدۀ ﺟﻧﮓ اﺳت .او
ھﻣﭼﻧﺎن دارای  2ھزار ﭘﯾﺎده ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﻣﮑﯽ ھﺎ ،ﺳرﺑﺎزان دھﮑده ھﺎ و ﯾﮏ ﭘﺎرک  14ﺗوپ
اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ دوﻟت ﺑوﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧوب ﺧدﻣت ﮐﻧد .اﯾن ﻣﻣﻠﮑت از ﻧﮕﺎه طﺑﯾﻌﯽ ﻗوی
و ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ راھﮭﺎی ﺧوب از طرﯾق آن وﺟود دارد.

ﺧﺻﻠت رﺋﯾس
اﻋﺗﺑﺎر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑرای ﯾﮏ ﮔردﺷﮕر ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ داﺧل ﻣﻣﻠﮑت او ﺷود ،ﻣﻌﻠوم دار
ﺑوده و ھﯾﭻ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﺑﮭﺗر از او ﻧدارد .او در ﺗوﺟﮫ ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت
دارای ﭘﺷﺗﮑﺎر زﯾﺎد ﺑوده ،روزاﻧﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﻼ ھﺎ داﺧل درﺑﺎر ﺷده و ھر ﻗﺿﯾﮫ را ﻣطﺎﺑق
ﻗﺎﻧون ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗرآن و اﺣﮑﺎم )ﺗﻔﺳﯾر ھﺎی( آن ﺷﺎﯾد ﻣﻌﯾﺎر ﺑرﺗری ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ
اﯾن ﻧوع ﻓﯾﺻﻠﮫ ھﺎ در ﺑﯾن ﻣردم ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﺷﮭور اﺳت ،زﯾرا ﻣواﻓق ﺑﮫ ﻣﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
را از اﺳﺗﺑداد ﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﻣطﻠق ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد .ﺗﺟﺎرت ﻗوﯾﺎ ﻣورد ﺗﺷوﯾق او ﻗرار داﺷﺗﮫ و
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او ﻋﺎﯾد ﺧود را از آن اﺷﺗﻘﺎق ﻣﯽ ﮐﻧد ،زﯾرا درآﻣد ﮔﻣرک ﺷﮭر  50ھزار روﭘﯾﮫ اﻓزاﯾش
ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺣﺎﻻ او را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﯾد ﺧﺎﻟص  2ﻟﮏ روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮑﭼﻠﮭم ﯾﺎ 2.5
ﻓﯾﺻد ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯾﮫ در ﻗﻠﻣروی او اﺳت؛ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون ﻣﺣﺎﻓظ از ﯾﮏ ﺳرﺣد ﺗﺎ
ﺳرﺣد دﯾﮕر ﺳﻔر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ وﺿﻊ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در زﻣﺎن ﺷﺎھﺎن ﻗﺑﻠﯽ اﺳت .رﺋﯾس ﮐﺎﺑل
ﺑﺧﺎطر ﺗﻌﺻﺑﺎت ﺣﮑوﻣت ارﺗدوﮐﺳﯽ ،رﻋﯾت ﺧوﯾش را از اﻟﮑول و واﯾن ﺗﺟﻣﻠﯽ ﻣﺣروم
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،زﯾرا دﯾن او اﯾﻧﮭﺎ را ﻣﻧﻊ ﻗرار داده اﺳت .اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ﺑﺎﻋث راﻧده ﺷدن ﯾﮭودان
و ارﻣﻧﯾﺎن از ﻣﻣﻠﮑت او ﺷده ،زﯾرا آﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﮥ دﯾﮕری ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻌﯾﺷت ﺧود ﻧداﺷﺗﻧد.
ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧوب ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺗﺎﺳف از دﺳت دادن ﭼﻧﯾن ﺗﺟﻣﻼت ﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﯾن
ﻣورد ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ،ھﯾﭻ ﺷﮑﺎﯾت دﯾﮕری از ﺣﺎﮐﻣﯾت دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻧﺷﻧﯾدم .اﯾن رﺋﯾس
ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردم اﻓﻐﺎن در زﻧدﮔﯽ اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ واﯾن و دﯾﮕر رذاﯾل آن ﻣﻌﺗﺎد ﺑوده اﺳت.
ﻟذا ﻣﻧﻊ آﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾد ﺑواﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ او و درﺑﺎر او ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮥ روﺷن ﻣﺗﺎﻧت در ﻣﻘﺎﺑل
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧد .ﻋداﻟت اﯾن رﺋﯾس ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺳﯾن ﺑرای ﺗﻣﺎم طﺑﻘﺎت اﺳت :دھﻘﺎﻧﺎن از
ﻧﺑود اﺳﺗﺑداد؛ ﺷﮭروﻧدان از ﺣﻔﺎظت ﺧﺎﻧﮥ ﺧود و ﻣﻘررات ﺷدﯾد ﺷﮭرداری ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط اوزان
و ﻣﻘﯾﺎس ھﺎ؛ ﺑﺎزﮔﺎﻧﺎن از ﻣﺳﺎوات ﻓﯾﺻﻠﮫ ھﺎ و ﺣﻔﺎظت اﻣوال ﺧوﯾش و ﺳرﺑﺎزان از ﺷﯾوۀ
ﻣﻧظم ﺗﺻﻔﯾﮥ ﻋﻘب اﻓﺗﺎدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﯾﮏ ﻣرد ﻣﻘﺗدر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺣﺳﯾن ﻋﺎﻟﯽ ﺗری
از اﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ھﻧوز  40ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺷده؛ ﻣﺎدر او ﯾﮏ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑوده ،او
ﺑﺎ ﻣردم آن ﻣﻠت ﺗرﺑﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﯾز ﻓﮭﻣﯽ او ﮔردﯾده و اﯾن ﻣوﺿوع اﻣﺗﯾﺎز ﺑزرﮔﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺑرادراﻧش ﺑرای او داده اﺳت .ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ذﮐﺎوت ،داﻧش و ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﮐﮫ او
ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎ و ﺗﻣﺎس ھﺎی ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﺣﯾرت ﻣﯽ ﮐﻧد.
او ﺑدون ﺷﮏ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗرﯾن رﺋﯾس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده و ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ھﺎی ﮐﮫ دارد،
ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻋﺎﻟﯽ ﺗر در ﻣﻣﻠﮑت ﺑوﻣﯽ ﺧود ارﺗﻘﺎ ﮐﻧد.

رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ رﯾﺎﺳت ﮐﺎﺑل
اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾن دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﺑرادراﻧش وﺟود دارد ﺑﺎﻋث ﮐم ﺷدن ﻧﻔوذ ﺗﻣﺎم
ﺟﻧﺎح ھﺎ ﮔردﯾده و ﻓﺿﺎ را ﺑرای دﺳﯾﺳﮫ و ﺟﻧﺎح ﺑﺎزی در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﻗرار
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ﮔﯾرد ،ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﺧﺎﻧوادۀ ﺑﺎرﮐزی ھﯾﭻ ﺗرﺳﯽ از ھﯾﭻ ﻗﺑﯾﻠﮥ دﯾﮕر اﻓﻐﺎن ﻧدارد ،زﯾرا
آﻧﮭﺎ ھم در ﺗﻌداد و ھم در ﻗدرت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺗﻔوق دارﻧد .روﺳﺎی ﭘﺷﺎور و ﮐﻧدھﺎر ﻧﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﺑﮫ ﺑرادر ﺧود در ﮐﺎﺑل ﺻدﻣﮫ ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺧود ﺑرﺳﻧد.
ھر دوی آﻧﮭﺎ ﺟﺎی ﭘﺎﺋﯽ در ﮐﺎﺑل دارﻧد و ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی ﺧود ﻧﺎظر رﻓﺎھﯾت دوﺳت ﻣﺣﻣد
ﺧﺎن اﻧد .ھر دو ﻣﺎﻣوران ﺳری در درﺑﺎر او دارﻧد ﮐﮫ اﻏﺗﺷﺎش را ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ ھر
دو در آرزوی رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐردن ﮐﺳﯽ اﻧد ﮐﮫ آن را ﻏﺎﺻب ﻣﯽ داﻧﻧد .وظﯾﻔﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل
ﺧواھد ﺑود؛ زﯾرا رﺋﯾس ﮐﺎﺑل در ﭘﮭﻠوی اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﺗدل و ﻋﺎدل اﺳت ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﺗﻌداد
زﯾﺎد دوﺳﺗﺎن ﺑرای او اﺳت ،از اﻣﺗﯾﺎز ﻧﺳب ﭘﺎرﺳﯽ ﺧود ﻧﯾز ﺑﮭره ﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ اﺛﺑﺎت ﮐﻧﻧدۀ
ﺧدﻣﺎت ﻣﺎدی ﺑرای او در ﻣﺷﻘت اﺳت .او ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ طﺎﯾﻔﮥ ﺟﻧﮕﯽ ﺟواﻧﺷﯾر را در ﮐﻧﺎر ﺧود
داﺷﺗﮫ و در ھر ﻣوردی ﺧواﺳﺗﺎر ﺳﺎزش ﺑﺎ اﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ وزﻧﮫ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣدﻋﯾﺎن
ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺧت ﺑرﮔرداﻧده اﺳت .او زﺑﺎن )ﺗرﮐﯽ( آﻧﮭﺎ را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣﻧﺎﻓﻊ و آﺳﺎﯾش آﻧﮭﺎ را
ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﮐﺎﺑل ﺣدود  12ھزار ﺧﺎﻧواده اﺳت؛ آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﺑﺧش ﺟداﮔﺎﻧﮥ ﺷﮭر ﻣﺳﮑون اﻧد
ﮐﮫ ﻧﮕﮭدارﻧدۀ ﯾﮏ روﺣﯾﮥ ﻧظﺎﻣﯽ ﮔری در ﺑﯾن اﯾﺷﺎن اﺳت .اﯾن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای آﻧﮭﺎ داﻧش
ﻗدرت اﯾﺷﺎن را داده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎی ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧدۀ ﻣﻣﻠﮑت ﻣطﺎﺑق اوﺿﺎع آﻧﮭﺎ
ﺳودﻣﻧد ﯾﺎ زﯾﺎن آور ﺑﺎﺷﻧد .وﺿﻊ ﺗرس آور داﺷﺗن دﺷﻣن در ھر دو ﺟﺎﻧب ،ﺗﺎﺛﯾرات ﺑدی
ﺑﺎﻻی ادارۀ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن دارد .او ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﻣراﻗﺑت درﺑﺎر ﺧودش ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اداﻣﮥ ﻓﺗوﺣﺎت در ﺑﯾرون ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ آﺷﻔﺗﮥ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻣﻠﮥ
او ﺑﮫ ھرات و ﺗﻼش ھﺎی ﺑرای ﭼﻧﮓ زدن ﺑﮫ ﻣﻠﺗﺎن و دﯾرۀ ﻏﺎزی ﺧﺎن از ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺷده
اﺳت .او ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد )ﻧﺎﺣﯾﮥ در ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور( ﮐرد ﮐﮫ ﻋﺎﯾد
ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺣدود  7ﻟﮏ روﭘﯾﮫ دارد .او ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧد آن را ﺿﻣﯾﻣﮥ ﺧود ﺳﺎزد؛ اﻣﺎ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ زاﻧو در آوردن ﯾﺎ ﻣطﯾﻊ ﺳﺎﺧﺗن ﭘﺷﺎور ﯾﺎ ﮐﻧدھﺎر
را ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻻ ﺗر از ﯾﮏ رﺋﯾس ﺻﻌود ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﮭﺗر از دﯾﮕران در ﺑﯾن ﭼﻧدﯾن
ﻧﻔر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .او ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣرد در ﺣﺎل ﺻﻌود در ﻗﻠﻣروی ﮐﺎﺑل اﺳت.
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ذﺧﺎﯾر ﮐﺎﺑل
ﮐﺎﺑل ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت دارای ﻗوت ﺑزرگ ،وﻟﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐوﭼﮏ اﺳت .ﮐﺎﺑل ﻣﯾوه ﺟﺎت واﻓر دارد،
اﻣﺎ ﻏﻠﮫ در آن ﮐﻣﺗر ﻣﯽ روﯾد .اﻣﭘراﺗور ﺑﺎﺑر ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﺷﻐﺎل آن ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯾﮥ  30ھزار ﺧروار
)ﯾﮏ ﺧروار ﻣﻌﺎدل  700ﭘوﻧد اﻧﮕﻠﯾس اﺳت( ﻏﻠﮫ را ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺑل و ﻏزﻧﯽ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد،
اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻣﻠﮑت آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود ،وﺿﻊ اﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎت را ﮔزاف ﻣﯽ داﻧد .اﯾن
ﻗﻠﻣرو ﺑدون ﺷﮏ در ﺟرﯾﺎن  300ﺳﺎل ﺑﮭﺑود ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ؛ اﻣﺎ ﺗدارﮐﺎت ﮐﺎﺑل ﮔران اﺳت .در
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﻼﯾم اﺳت؛ ﻣﯾوه ﺟﺎت و ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﻓراوان ﺑوده و ﺷﮭر
ذﺧﺎﯾر ﺧود را از اطراف ﻣﻣﻠﮑت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .در زﻣﺳﺗﺎن راھﮭﺎ ﻣﺳدود ﻣﯽ ﺷود ،ﭼوب
ﮐﻣﯾﺎب ﺷده ،ﻏﻠﮫ ﮔران ﮔردﯾده و ﺷدت اﻗﻠﯾم ﺧواﺳﺗﺎر اﻟﺑﺳﮥ ﮔرم اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن آﺳﯾﺎ ھﺎی ﮐﮫ
آرد را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﯾﺦ ﺑﺳﺗﮫ و ﻣردم ﻏرﯾب ﺑﺎﯾد ﻏذای ﺣﯾواﻧﯽ ﺧرﯾداری ﮐﻧﻧد .ﻣوﺟودﯾت
ﯾﮏ ﻧﯾرو در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻋث دو ﭼﻧد ﺷدن ﻗﯾﻣت ﺗدارﮐﺎت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﮐﻣﺑود آﻧﮭﺎﺳت.
ﯾﮏ ارﺗش ﺑزرگ در ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺑﺧش آرام در ﺷﮭر ﭘﯾدا ﮐرده و ذﺧﺎﯾر ﻣورد ﻧﯾﺎز
را ﺑرﻋﻼوۀ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻣﻠﮑت از ﭘﺷﺎور و وادی درﯾﺎی ﮐﺎﺑل در ﻧزدﯾﮏ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑدﺳت آورد.
ﻋﻠوﻓﮫ ﺑرای ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت؛ ﻧﺑﺎﺗﺎت ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻘدار وﺳﯾﻌﯽ ﮐﺷت ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻏذای ﻣﻘوی ﺑرای اﺳپ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻠف زار ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻌﯽ ھم در
ﮐﺎﺑل و ھم در ﻏزﻧﯽ وﺟود دارد .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﻧﺎور ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ
ﻧﯾروی  20ھزار ﺳواره را ﮐﻔﺎﯾت ﮐﻧد .ﺷﮭر ﮐﺎﺑل در ﺟﺎی دﯾﮕری ﺗوﺿﯾﺢ ﺷده اﺳت .اﯾﻧﺟﺎ
ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺣدود  60ھزار ﻧﻔر و ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺣدود  2ھزار دﮐﺎن دارد .ھر ﺗﺟﺎرت در ﺑﺧش
ﺟداﮔﺎﻧﮥ ﺷﮭر ﻗرار دارد .ﮐﺎﺑل ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧدۀ ذﺧﯾرۀ ﻣوادی ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑزرگ ﺗر از اﻧدازۀ آن
اﺳت ،زﯾرا ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و دارای ﺗﺟﺎرت ﺑزرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻗوت
ﻗوت ﮐﺎﺑل ﺑﺻورت روزاﻧﮫ در ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﺟدی ﺣﺎﮐم ﻓﻌﻠﯽ آن اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﮐﺎﺑل ﺑﮫ
ﺣﯾث ﯾﮏ ﻣﺣل ﻣداﻓﻌوی ،ﺧوار و ﻣﺣﻘر اﺳت؛ دﯾوار ﺷﮭر ﮐﮫ ھرﮔز ﺧوب ﻧﺑوده ،ﭘﺎﺋﯾن

165

اﻓﺗﺎده؛ ﻗﻠﮫ ھﺎی ﮐوھﮭﺎی ﻣﺣﯾط ﺷﮭر ﻣزﯾن ﺑﺎ دﯾوار ھﺎﺳت ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺗزﺋﯾﻧﺎت ﺑﯾﮭوده اﻧد.
ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﯾﺎ ارگ ﮐﮫ در ﺟﺎﻧب ﺷرﻗﯽ اﯾﺳﺗﺎده ،ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑدون ﻗوت ﺑوده و ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر
دﯾﮕری ﮐﮫ در ﭘﺎﺋﯾن آن اﺳت ،ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯽ دﻓﺎع ﺗر اﺳت .ﺗﻌﻣﯾر اوﻟﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺑﻠﻧدی
اﯾﺳﺗﺎده ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎی ﺑﺎ ﺷﮑوه و ﻋﺎﻟﯽ ﺑر ﻣﺣﯾط ﻣﺎﺣول آن داﺷﺗﮫ و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻻی ﺷﮭر ﻓرﻣﺎن
روا ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻗﺎﻋدۀ آن ﻗرار دارد.

در ﺑﺎرۀ اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏرﺑﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏرﺑﯽ
ﺑﺧش ﻏرﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﺧﺗﯾﺎر روﺳﺎی ﮐﻧدھﺎر و ھرات اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺎﮐﻣﺎن ﮐﺎﺑل و
ﭘﺷﺎور ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن دو رﯾﺎﺳت ﺗﻌداد ﺣﮑوﻣت ھﺎی را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت
ﮐﺎﺑل ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺟزﯾﮫ ﺷده و ﭘس از ﮔزارش ﺟزﺋﯾﺎت اﯾﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷت دﯾﮕری ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت.
ﮐﻧدھﺎر در ﻣﻠﮑﯾت ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺎﻧوادۀ ﺑﺎرﮐزی ﺑوده و ھرات ﺗوﺳط ﮐﺎﻣران اداره ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﭘﺳر ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﮐﺎﺑل اﺳت.

 .٣رﯾﺎﺳت ﮐﻧدھﺎر
ﻗﺑﻼ ﺗذﮐر داده ﺷد ﮐﮫ ﺷﯾردل ﺧﺎن از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻧدھﺎر ﻓرار ﻧﻣوده و رﯾﺎﺳت ﻣوﺟود را ﺑﺎ از
ﺑﯾن ﺑردن ﺑرادر زادۀ ﺧود اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﯾﮏ ﻣرد دارای ﺧواص ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد و از
ﺑﻌﺿﯽ ﺟﮭﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرادر ﺧود ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﺑود؛ اﻣﺎ ﺑد ﺧﻠق و ظﺎﻟم .آﻧﮭﺎ ﺣﮑﺎﯾت ﻗطﻊ ﮐردن
اﻧﮕﺷت ﯾﮑﯽ از ﭘﺳران او را ﻗﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑراﯾش ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ،اﮔر ﭘﺳرش ﮔرﯾﮫ ﮐﻧد ،ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﭘﺳر او ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎرﮐزی ﺑﺎﺷد .آن ﭘﺳر ﺑﭼﮫ اﯾن ﻗطﻊ اﻧﮕﺷت را ﺑﺎ ﺻﺑر زﯾﺎدی ﺗﺣﻣل
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﯾردل ﺧﺎن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻓرار ﺑﮫ ﮐﻧدھﺎر ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﺑرادر ﺧود ھﻣراه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺧود
او از آن زﻣﺎن ﺑﺑﻌد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑرادراﻧش ﻓوت ﻧﻣوده اﺳت .ﮐﻧدھﺎر ﺣﺎﻻ ﺗوﺳط ﮐﮭﻧدل ﺧﺎن
اداره ﺷده و ﺗوﺳط دو ﺑرادر زﻧده اش ﺑﻧﺎم رﺣم دل و ﻣﮭردل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﻋﺎﯾد آﻧﮭﺎ
ﺣدود  8ﻟﮏ روﭘﯾﮫ اﺳت؛ ﻧﯾروی او ﻣﺗﺷﮑل از  9ھزار اﺳپ و  6ﻋدد ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ اﺳت؛ اﻣﺎ
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از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﮭر در ﻗﻠب ﻣﻣﻠﮑت دراﻧﯽ و در ﺟوار ﻣﮭد ﺑوﻣﯽ ﺧﺎﻧوادۀ ﺑﺎرﮐزی واﻗﻊ
اﺳت ،او ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧد ﺳوارۀ ﺧود را ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧطر اﻓزاﯾش دھد .ﺣﮑوﻣت او ﺑﮫ ﻋﻠت
ﻋﻣﻠﮑرد اﺳﺗﺑدادی اش ﻣﺷﮭور ﻧﯾﺳت .اﯾن رﺋﯾس در ﺷراﯾط ﺑدی ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش
ﻗرار دارد .او ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧواده اش ﺑﺎ ﮐﺎﻣران ھرات دﺷﻣن ﺑوده و در اوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠف
ﺗﻼش ﺗﺳﺧﯾر آن ﺷﮭر را ﻧﻣوده اﺳت .او ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎ رﺋﯾس ﮐﺎﺑل دارد .راﺑطﮫ در
ﺑﯾن ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺑﺎرﮐزی ﭘﺷﺎور و ﮐﻧدھﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت؛ اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﻋﯽ
ﻣﺷﺗرک آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣزاﺣﻣﺗﯽ ﺑﺎﻻی ﺑرادر ﮐﺎﺑل ﺷﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .رﺋﯾس
ﮐﻧدھﺎر ﻧﯾز ﻣﯽ ﺧواھد ﺟﺎی ﭘﺎﺋﯽ در اﻧدوس داﺷﺗﮫ و در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺧود را
ﻓرﺳﺗﺎده ﺗﺎ ﺷﮑﺎرﭘور در ﺳﻧد را ﺗﮭدﯾد ﮐﻧد .اﻣﯾران آن ﻣﻣﻠﮑت ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺣﻣﻼت
او را دﻓﻊ ﮐﻧﻧد؛ اﻣﺎ از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳﮭﻠﯽ از طرﯾق ﮐوﺗل ﺑوﻻن در ﺑﯾن ﮐﻧدھﺎر و
اﻧدوس وﺟود دارد ،ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯽ رود رﺋﯾس از ﺗﻼش ھﺎی ﺧود در آن ﺑﺧش دﺳت ﺑﮑﺷد .او
در ﯾﮏ وﺿﻊ ﻏﯾرﻣﻧظم ﺳﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را ﺣﺎﮐم ﺷﮑﺎرﭘور ﺳﺎزد و ﭼﻧﯾن
ﺣوادث ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ در ﻣﻣﻠﮑت اﻣﯾران ﻏﯾراﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت .رﺋﯾس ﮐﻧدھﺎر ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺑﻊ
ﺣﺎﮐم ﭘﻧﺟﺎب در اﯾن ﻣوارد اﺳت؛ اﻣﺎ ﻏﯾرﻣﺣﺗﻣل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﻣﮏ او ﺷود ،زﯾرا
ﺧود او ﺑﺎﻻی ﺷﮑﺎرﭘور ﺑﺎ ﭼﺷم طﻣﻊ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد.

 .۴ﺣﮑوﻣت ھرات
ھرات ﯾﮕﺎﻧﮫ وﻻﯾت ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در اﺧﺗﯾﺎر ﯾﮑﯽ از اوﻻدۀ ﺧﺎﻧوادۀ ﺷﺎھﯽ ﺑوده
و ﺷﮭزاده ﮐﺎﻣران ﺑﺎ اﻧﻌطﺎف ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗدرت ﺧود در راﺑطﮫ ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺧود
ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد .او ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ از ھﻣوطﻧﺎن ﺧود ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ،زﯾرا ﺗﻣﺎم روﺳﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺧﺎطر اﻧﺗﻘﺎم ﻗﺗل ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ،دﺷﻣن او و ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﺣو او ھﺳﺗﻧد .ﻟذا ھرات ﺑﮫ ﯾﮏ واﺑﺳﺗﮥ
ﭘﺎرس ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﺳرﺑﺎزان ﭘﺎرس در ﺳﺎﻟﯾﺎن آﺧر ﭼﻧدﯾن ﻣرﺗﺑﮫ وارد آن ﺷﮭر ﺷده و
ﻓﻘط ﺑﺎ دادن ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﭘول از ﺟﺎﻧب ﺣﺎﮐم آن ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ھرات در ﺳﭘﺗﻣﺑر 1832
ﺗوﺳط ﺷﮭزادۀ ﺷﺎھﯽ ﺷﺧﺻﺎ ﺗﮭدﯾد و ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود؛ اﯾن ﺷﮭزاده ھﻣﭼﻧﺎن
ﺧواﺳﺗﺎر آن ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺳﮑﮥ ﺷﮭر ﺑﻧﺎم ﺷﺎه ﭘﺎرس ﺿرب زده ﺷود .اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽ رود ﮐﮫ ھر
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دوی اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣورد ﻗﺑول واﻗﻊ ﺷود ،زﯾرا ﮐﺎﻣران ﺑﺎ ﺧوﺷﯽ ﺧواﺳﺗﺎر ﻧﮕﮭداری ﻗدرت
ﺧود ﺗﺣت ھر ﺷراﯾطﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﻗﺻد اﺳﺗﻘرار داﯾﻣﯽ در
ھرات را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،زﯾرا در اﯾن ﺻورت ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﻧﯾروی ﻧﯾﺎز دارﻧد و آن ﻧﯾرو ﺑﺎﻋث
از ﺑﯾن رﻓﺗن ﻣﺎﻟﯾﮥ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﺎﻣران ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻘدار
زﯾﺎد ﺟواھرات ﺷﺎھﯽ ﮐﺎﺑل ﺑوده و ﻋﺎﯾد زﯾﺎدی از ھرات ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد ،زﯾرا در ﯾﮑﯽ از
ﺣﺎﺻل ﺧﯾز ﺗرﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺟﮭﺎن ﻗرار دارد .او ھﻧوز ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺛروت ﺧود ﺑﻌﺿﯽ
روﺳﺎی اﻓﻐﺎن را ﺑﺎ ﺧود ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ و ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮥ  4ﯾﺎ  5ھزار اﺳپ ﻓراھم ﮐﻧد .او ﺑﺎ ھﯾﭻ
ﺑﺧﺷﯽ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ راﺑطﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧدارد؛ اﻣﺎ ھﻧوز ھم اﻣﯾدوار اﺳت ﺳﻠطﻧت ﭘدر ﺧود را اﻋﺎده
ﮐﻧد .او دارای ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﯾﮏ ﻣرد ﻣﺳﺗﺑد و دﯾﮑﺗﺎﺗور اﺳت ،دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و ﻣورد ﺗﻧﻔر
ھﻣوطﻧﺎن ﺧود اﺳت.

ﺧﻼﺻﮥ اﻣور ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل
ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ در ﺑﺎرۀ ﺳﻘوط ﺳﻠطﻧت
ﻣﺎ در ﺑﺎﻻ ﺷرح ﺣوادث واﻗﻊ ﺷده در ﮐﺎﺑل را ﺗﺎ ﺳﻘوط ﺳﻠطﻧت و ﺗﻘﺳﯾم آن ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﺣﮑوﻣت
ﺗﺷرﯾﺢ ﮐردﯾم .ﻗرار ﻣﻌﻠوم رﻓﺎه آن ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﮔذار آن ﯾﻌﻧﯽ اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت .ﭘﺳر او ﺗﯾﻣور ﻧﺗواﻧﺳت اﻧرژی و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘدر ﺧود را ﻧﺷﺎن دھد.
ﺷﺎه زﻣﺎن ﭘﺳر و ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﮐﮫ در آﻣوزش ﻣﻌﯾوب و در ﻣﻧش ﻣﺳﺗﺑد ﺑود ،ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ
ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻏرق در راﺣت طﻠﺑﯽ ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺑود .ﺷﺎه زﻣﺎن و ﺑرادراﻧش ﻣﺣﻣود و ﺷﺟﺎع
ھر دو ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺻﻌود ﺑر ﺗﺧت ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑر ﻣردﻣﯽ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ اﺳﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺟﻣﮭوری ﺧواھﺎﻧﮫ اﺳت .ﺳﻘوط ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﺳﻠطﻧت ﺑﺻورت ﻋﺎم را ﻣﯽ ﺗوان
ﺑﮫ ﻏرور و ﺗﮑﺑر ﺑﯾﺟﺎی ﺷﺎھﺎن آﺧر اﺧﺗﺻﺎص داد ،ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ھﻣدردی اﻓﻐﺎن ھﺎ
را در ﺳﻘوط ﺧوﯾش ﺣﺎﺻل ﻧﮑرده اﻧد .ﺷﺟﺎع در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻗدرت ﺧود را دوﺑﺎره
ﺑدﺳت آورد ،اﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﺗﻼش ھﺎی ﻋﺟوﻻﻧﮫ ﺑرای ﺗطﺑﯾق ﻗدرت ،ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺻورت
ﻣﺣﮑم در ﺑﺎﻻی آن ﺑﻧﺷﯾﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﻌﺻب و ﺣﺳﺎدت ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل
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ﻗدرﺗﻣﻧدان ﮐﻧﺗرول ﮐﻧﻧد و اﯾن رﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﻋث ﺑراﻧدازی ﺷﺎھﺎن و ﻗﺗل ﻧﺧﺑﮕﺎن اﯾﺷﺎن
ﮔردﯾده اﺳت .ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯽ ﻗﺎﺑل ﯾﺎد داﺷت در  30ﺳﺎل اﺧﯾر اﯾﺷﺎن وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرگ
طﺑﯾﻌﯽ ﻣرده ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ در زﯾر ھر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﯾﮏ
دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻗوی اداره ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﺟﻣﮭوری ﮐوﭼﮏ ﺗﻘﺳﯾم ﺷوﻧد.

ﻋدم اﺣﺗﻣﺎل اﻋﺎدۀ آن
ﺗﻣﺎم ﻧﮭﺎد ھﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ و ﻣطﻠوب ﺟﻣﮭوری اﺳت؛ ﺗﻔوق ﺧﺎﻧوادۀ ﺑﺎرﮐزی در ﮐﺎﺑل
ﺑرای ﻣردم ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑوده و ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺣﺗﯽ ﺑرای رﻓﺎه ﻣﻣﻠﮑت ﺑﮭﺗر اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﺗﺎ
اﻧدازۀ زﯾﺎدی ﺑزرگ ﺗرﯾن طﺎﯾﻔﮥ دراﻧﯽ ﺑوده و ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺣدود  60ھزار ﺧﺎﻧواده اﺳت ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻗدرت ﺧود را ﻧﮕﮫ دارﻧد .از طرف دﯾﮕر ،ﺗﻌداد ﺧﺎﻧوادۀ ﺷﺎھﯽ
اﺧﯾر ﺳدوزی ﮐم ﺑوده و ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻗﺑﺎﯾل دﯾﮕر ﺿرورت دارﻧد .ﻋﻣده ﺗرﯾن اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎرﮐزی
اﺳت .ﺣﺎﺟﯽ ﺟﻣﺎل ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﺗرﯾن روﺳﺎی آن ﺑطور داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗدرت اﺣﻣد ﺷﺎه ﺳر ﺗﻌظﯾم
ﻓرو آورد و در ﻧﺻب او در ﺗﺧت ﺳﮭم ﮔرﻓت .ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن آن ،ﺧدﻣﺎت او را ﺑﺎ ﻗﺗل ﭘﺳرش
ﭘﺎﯾﻧده ﺧﺎن ﭘﺎداش دادﻧد و ﻣﺎ ﻗﺗل ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮥ ﻧواﺳﮥ او ﯾﻌﻧﯽ وزﯾر را ﺷرح دادﯾم .اﮔر درﺑﺎر
ﺷﺎھﯽ ﺑﺎ اﯾن وﻟﯽ ﻧﻌﻣت ھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﻋداﻟت و ﺑﺎ رﻋﯾت ﺧود ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻣت رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد،
ﺷﺎﯾد ھﻧوزھم در ﺻﻠﺢ ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .ﻧﻔرت اﯾن ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ درﺑﺎر ﮐﺎﺑل و ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ
آن را ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد )ﻗﺗل دو رﺋﯾس آﻧﮭﺎ( اﯾن ﺑﺎور را ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺑﺎرﮐزی ھرﮔز
ﺑﮫ اﻋﺎدۀ آﻧﮭﺎ راﺿﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھﯾﭻ ﻗﺑﯾﻠﮥ دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد ،ﭼون ﺗﻣﺎم ﺛروت ﻣﻣﻠﮑت در دﺳت دﺷﻣﻧﺎن آﻧﮭﺎﺳت و اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺑدﺑﺧﺗﯽ
آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد ،زﯾرا ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری وﺟود دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﭼﻧﯾن
ﻓﺿﺎی ﺷده اﻧد .ﻟذا آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ اﻋﺎدۀ ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﮐﺎﻣران ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮥ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾرﻣﺣﺗﻣل
اﺳت .دوران ﺳﻠطﻧت ﺳدوزی ھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی
ﻣﯾﺳر ﮔردد؛ ﺑدﺳت آوردن وﻻﯾﺎت از دﺳت رﻓﺗﮥ اﻣﭘراﺗوری ﺑدون اداﻣﮥ ﻋﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت .اﺣﯾﺎی ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﺟﺎد آن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل اﺳت؛ در زﻧﺟﯾر
ﻣﺷﺗرک ﺣوادث ،اﮔر ﻣﻣﻠﮑت ﺗوﺳط ﺷﺎه دﯾﮕری اداره ﺷود ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧوادۀ دﯾﮕری ﻧﮕﺎه
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ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗدرت ﺧود را در ﮐﺎﺑل اﯾﺟﺎد ﮐﻧد و اﯾن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺑﺎرﮐزی ھﺎ ﺧواھد ﺑود.

ﻗدرت ﻧﺳﺑﯽ ﮐﺎﺑل و ﭘﺎرس
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾن دوﻟت ھﺎی ﮐﺎﺑل و ھﯾﭻ ﻗدرت ﺧﺎرﺟﯽ وﺟود
ﻧدارد .ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﻣدت ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺳﺗﺎﺋﯽ در ﺑﺎرۀ ﺗﮭﺎﺟم ﺑﺎﻻی اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺳﺧن
ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ،اﻣﺎ اﮔر ﮐدام ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﻣﺣﺎﻓظﺎن ﻗزﻟﺑﺎش در ﮐﺎﺑل ﺻورت ﻧﮕﯾرد ،آﻧﮭﺎ
ﺑﺻورت ﯾﻘﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐدام اﻗداﻣﯽ ﺑﺎﻻی اﯾن ﺳﻠطﻧت ﮐﻧﻧد .در ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﻋﻣوﻣﯽ ،دﺷﻣﻧﯽ
در ﺑﯾن درﺑﺎر ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺎﯾد ﻓراﻣوش ﺷده و ﻧﯾرو ھﺎی ﻣﺗﺣد ﺑﺎرﮐزی ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ
 30ھزار اﺳپ ﻣﯽ رﺳد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﺑودﯾم ،رﺋﯾس ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ از ﺑرادر ﺧود در ﮐﻧدھﺎر
ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺳﻔﯾر از ﻗرارﮔﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺗﮭدﯾد ﺷده ﺑود .ﺟواب دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
ﻣﺷﺧص ﺑود" :وﻗﺗﯽ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد ،ﻣرا در ﺟرﯾﺎن ﺑﮕذار و ﻣن ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﺷﻣن ﺷﻣﺎ
ھﺳﺗم ،ﺑﻌدا دوﺳت ﺷﻣﺎ ﺧواھم ﺑود" .ﻗوت طﺑﯾﻌﯽ ﮐﺎﺑل ﻋﺑﺎرت از ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺳد آن ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻗدرت آﺳﯾﺎﺋﯽ ﺑوده و اﮔر ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﻧﺎدرﺷﺎه ﻧﮕﺎه
ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ او ﺗوﺳط ﺗﻌداد زﯾﺎد روﺳﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ھﻣراھﯽ ﻣﯾﺷد ﮐﮫ
ﻣطﻠوب ﭘﯾﺷروی او ﺑوده و آﻧﮭﺎ ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی در دﺳﺗﺎورد ھﺎ و ﻏﻧﺎﯾﻣﯽ ﮐﮫ از دﯾﮕران
ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورد ،ﺳﮭم داﺷﺗﻧد.
وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺗﻐﯾﯾرات زﯾﺎدی ﮐﮫ ﺑطور دواﻣدار
در آن رخ داده ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ھﻧد دارای ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن اھﻣﯾت ﺑوده اﺳت .از ﭼﮭﺎر رﯾﺎﺳت
ﯾﮑﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﻧﺟﺎب و دﯾﮕری ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎرس اﺳت .رﺋﯾس ﮐﺎﺑل دارای ﻧظرﯾﺎت روﺷن ﺑوده و
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﺑرﺗری ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎﻻی آن ﻣﻣﻠﮑت ﺣﺎﺻل ﮐﻧد .ﺑرای
او ﻣﺷﮑل ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﭘﺷﺎور را ﻣطﯾﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﻌدا ﺷﺎﯾد وﻻﯾﺎت اﻧدوس و اﺣﺗﻣﺎﻻ
ﮐﺷﻣﯾر را ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧد .او در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎم روﺳﺎی ﺳﻠطﻧت ﯾﮏ ﻣرد ﮐﺎﻣﻼ ﻣطﻠوب ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾن ﺑرﺗﺎﻧوی درﺳﺎل  1809وارد ﻣﻣﻠﮑت
ﺷدﻧد ،آﻧﮭﺎ در ﻗدرت ﻧﺑودﻧد ،اﻣﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﺷده و ﻧظرﯾﺎت ﺧوب ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﺑﺎ ﺧروج
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ﻓوری ﻣﺎ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺣوادث ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺟﻠوﮔﯾری ﺑود؛ اﻣﺎ ﺧﺎطرۀ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوﺑﯽ را ﺑﺧﺎطر ﻋدم دﻟﭼﺳﺑﯽ ﻣﺎ ﺑر ﺟﺎ ﮔذاﺷت .ﻟذا ﻣﺷﮑل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﯾﮏ
واﺑﺳﺗﮕﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرد و اﯾن رﺋﯾس ﺑطور ﯾﻘﯾن ارزش ﻗﺎﺑل ذﮐر دارد ،زﯾرا ﻣﻣﻠﮑت او در
ﻣﺳﯾر ﺑزرﮔﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾدات ﺑرﺗﺎﻧوی وارد آن ﺷده و در اﯾن اواﺧر ﺑﺎ ﻋدل و
اﻧﺻﺎف او ﺑطور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺻﺎرف زﯾﺎدی ﺑرای ﺳﺎزش ﺑﺎ
اﯾن رﺋﯾس ﺿرورت ﻧدارﯾم و ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطر ﺳﭘرده ﺷود ﮐﮫ او در ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣوﻗﻌﯾت
آﺳﯾﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﻔﺎظت ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﺣوادث ﻣﺎ را ﺑﺣﯾث ﻣﺗﺣد ﮐﺎﺑل ﺑﮫ
ﻋوض ﭘﺎرس ﻗرار دھد ،ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺗﺣدﯾن ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد و ﺳودﻣﻧد را در ﺟوار ﺧﺎﻧﮥ ﺧود در
اﺧﺗﯾﺎر دارﯾم ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ در آن ﻣﻣﻠﮑت دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﯾﮏ دھم ﻣﺻﺎرﻓﯽ
را ﻗﺑول ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﺎن آزاداﻧﮫ در ﭘﺎرس ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﯾده اﺳت.
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ﻓﺻل ﻧﮭم  -در ﺑﺎرۀ ﻗدرت ﮐﻧدز
رﯾﺎﺳت ﮐﻧدز و وﺳﻌت آن
ﻗﻠﻣروھﺎی ﮐﻧدز در ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﺑﺧﺎرا ﻗرار دارد .ﻣن ﺗﺣت اﯾن ﻧﺎم ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮑﯽ را در ﻧظر
دارم ﮐﮫ در ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش و ﺟﻧوب اﮐﺳوس ﺗﺎ ﻏرب ﺷﮭر ﺑﻠﺦ ﻗرار دارﻧد .اﯾن ﻣﺣدوده
ﯾﮏ رﯾﺎﺳت دارد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺧﺎﻧوادۀ ازﺑﯾﮏ اداره ﺷده ،دراﯾن اواﺧر ﻗدرت ﺧود را
ﮔﺳﺗرش داده و ﺣﺎﻻ ﻧﻔوذ ﺑزرﮔﯽ ﺑﺎﻻی اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ دارد .اﯾن ﺧﺎﻧواده ﻋﺑﺎرت از ﻗﺑﯾﻠﮥ
ﻗطﻐن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ ﻧﺎم رﺋﯾس آن ﻣﺣﻣد ﻣراد ﺑﯾﮓ ﺑوده و ﺗوﺳط رﻋﯾﺗش ﺑﮫ ﻟﻘب ﻣﯾر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود .ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﭼﻧدان دور ﻗدرت اﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﮐﻧدز ﺑود ،اﻣﺎ اﯾن رﺋﯾس ﺗواﻧﺳﺗﮫ،
ﻗدرت ﺧود را ﺑﺎﻻی ﺗﻣﺎم دوﻟت ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﮔﺳﺗرش دھد؛ او ﺣﺎﻻ ﺧﻠم ،اﯾﺑﮏ ،ﻏوری،
اﻧدراب ،ﺗﺎﻟﻘﺎن و ﺣﺿرت اﻣﺎم را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ،آﻗﺎی وادی اﮐﺳوس ﻋﻠﯾﺎ و درﯾﺎ ھﺎی
ﻣﻌﺎون آن اﺳت .ﺷﮭر ﺑﻠﺦ ﻧﯾز در دﺳت او اﺳت؛ او ﺧود را ﺑﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﯾرون ﮐردن ﺑﺧش
ﺑزرگ ﻣردم و اﻧﺗﻘﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﺎت دﯾﮕر اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺧود راﺿﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .او ھﻣﭼﻧﺎن
ﺳﻠطﻧت ﺑزرگ ﺑدﺧﺷﺎن را ﺿﻌﯾف ﺳﺎﺧﺗﮫ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑر ﺿد دوﻟت ھﺎی
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺷﻣﺎل اﮐﺳوس ﻣﺻروف اﺳت .ﻧﺎﺣﯾﮥ ﮐوﻻب ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ھﺎ ﺑوده و در
ﺑﯾن درواز و ﺷﻐﻧﺎن ﻗرار دارد ،ھم اﮐﻧون در ﺗﺻرف او اﺳت .ﻗدرت او در ﺟﻧوب ﺗﺎ ﺳﯾﻐﺎن
)در  30ﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن( و در اﻣﺗداد دو ﻣﻌﺑر ھﻧدوﮐش ﮔﺳﺗرش دارد.

ﺻﻌود ﻣراد ﺑﯾﮓ
ﻣردم اﯾن ﻗﻠﻣرو ھﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺗﺷﮑل از ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑوﻣﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﻣﻠﮑت ﺑوده و ﮐﺗﻠﮥ
ﮐﺎﻣل ﻣردم ﺑدﺧﺷﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﯾﮏ ﺑﺧش ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ ﻣردم را در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
رﺋﯾس ﮐﻧدز ﺻﻌود ﻓﻌﻠﯽ ﺧود را ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ﻗﻠﯾﭻ ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮓ ﯾﮏ رﺋﯾس ﻣﺷﮭور ازﺑﯾﮏ
ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﺣﯾث واﺑﺳﺗﮥ اﺳﻣﯽ ﺷﺎه ﮐﺎﺑل در ﺑﻠﺦ ﺣﺎﮐم ﺑوده
اﺳت .ﻣراد ﺑﯾﮓ ﮐﻧدز ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﻧده دوﻣﯽ ﺗﺣت اﻣر اﯾن رﺋﯾس ﺑوده اﺳت.
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ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ او ﮐﮫ ﺑﯾش از  8ﺳﺎل از آن ﻣﯽ ﮔذرد ،ﻣراد ﺑﯾﮓ در ﺗوطﯾﮫ ﺑﺎ اﻋﺿﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺎﻧوادۀ او ﺳراﻧﺟﺎم در اﯾﺟﺎد ﻗدرت ﺧود ﭘﯾروز ﻣﯽ ﮔردد .ﺣﺎﻻ ﭘﺳران ﻗﻠﯾﭻ ﻋﻠﯽ
ﺑﯾﮓ ﺧﻠم و اﯾﺑﮏ را ﺑﮫ ﺣﯾث ﺗﺎﺑﻌﺎن او اداره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗطﻐن ھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺻﺎﺣب ﻧﻔوذ در
ﺑﯾن ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺑوده ،اﻣﺎ ﻣراد ﺑﯾﮓ اوﻟﯾن ﻓرد ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ھﻣوطﻧﺎن او اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﯾﮏ
ﻗﻠﻣرو وﺳﯾﻊ را اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .اﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ دارای ﻣﻧﺷﺎی ﻣﻐوﻟﯽ ﺑوده و طوری ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود اﯾﻧﮭﺎ و ﻗﻠﻣﺎق ھﺎ اوﻻدۀ ﯾﮏ طﺎﯾﻔﮫ اﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻣﮭد ﻓﻌﻠﯽ ﺧوﯾش در ﺳدۀ  16ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ
ﻣردم ﺑزرگ ازﺑﯾﮏ ﮐﮫ اوﻻدۀ ﺗﯾﻣور را از ﺳﻠطﻧت ﭘدری ﺧوﯾش اﺧراج ﮐردﻧد ،وارد ﺷدﻧد.
ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﮐﻧدز دور ﺗرﯾن ﻣﺣل ﺗﮭﺎﺟم اﯾﺷﺎن ﺑوده اﺳت ،زﯾرا ازﺑﯾﮏ ھﺎ در ﺑدﺧﺷﺎن ﯾﺎ
ﺟﻧوب ھﻧدوﮐش ﻣﺳﮑون ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺣﮑوﻣت رﺋﯾس ﻓﻌﻠﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﺳﺗﺣﮑم داﻧﺳت:
زﯾرا ﺗداﺑﯾر او ﺷدﯾد و ﻧﯾروﻣﻧد اﺳت.

ﺳﯾﺎﺳت و ﻗدرت رﺋﯾس
ﺑﺧش اﻋظم ﻗدرت ﻣﯾر ﮐﻧدز ﻣرھون ﺳﯾﺎﺳت او در ﻗﺑﺎل ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ رﻋﯾت او ﺷده اﻧد.
او روﺳﺎی ﻗﺑﻠﯽ را در ﻗدرت ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗرار دادن ﯾﮏ ﺑﺧش ﺳرﺑﺎزان ﺧود و
ﻣراﻗﺑت ﻗﺳﻣﯽ آﻧﮭﺎ در آن ﻣﻣﻠﮑت و ﺑﮫ ﻣﺻرف آﻧﮭﺎ .او ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻗوت ﺧود را اﻓزاﯾش
داده و ﺳﺎﺣﺎت ﺟدﯾد اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺧوﯾش را ﺑدون ﺧطر ﻗﯾﺎم ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﯾرو ھﺎی او ﺣدود
 20ھزار اﺳپ و  6ﻋدد ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ  36ﭘوﻧده اﺳت .او ھﯾﭻ ﭘﯾﺎده ﻧدارد،
ﭼون ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺑﺎ وﺟود داﺷﺗن آن ﺷﺎﺧﮥ ارﺗش داﻧش اﻧدﮐﯽ در ﺑﺎرۀ ﮐﺎرﺑرد ﺗوپ دارﻧد ،ﺑﺎ
وﺟودی ﮐﮫ داﺷﺗن ﺗوپ ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﭘﯾروزی اﺳت .ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر رﺋﯾس ﻋﻼوه
ﮐﻧم ﮐﮫ او ﺗوپ ﺑزرگ را ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﺎرﺑﺎغ ﯾﻌﻧﯽ ﺣدود  50ﻣﯾل در داﺧل ھﻧدوﮐش ﺑﺎ ﺧود ﺑرده
ﺑود .اﯾن اﺳﻠﺣﮫ ﺗوﺳط ﻧﺎدرﺷﺎه از ﭘﺎرس و از ﻣﺳﯾر ﻣﺷﮭد ،ﺳرﺧس و ﻣﯾﻣﻧﮫ ﺗﺎ ﺑﻠﺦ آورده
ﺷده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ اﺛﺑﺎت ﻋﻣﻠﯽ ﺧوب ﺑودن ﻣﺳﯾر و ﮐﺎﻟﯾﺑری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﭘﯾﻣﺎﯾد .ﺳواره ﻧﯾزه ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن را اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ دھد؛ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺗﻔﻧﮓ ﻓﺗﯾﻠﮥ دارﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺧش
ﺑزرگ آﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺟﮭز و آﻣﺎدۀ ﺟﻧﮓ اﻧد ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن اﯾﺷﺎن ﺑرﺗری
زﯾﺎدی دارﻧد .او اﯾن ﺳرﺑﺎزان را ﺑﺎ ﯾﮑﻣﻘدار ﻏﻠﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣوده و ﺗﻣﺎم ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن و ﯾﮏ ﺑﺧش
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اﻓراد را در ﺣﺿور داﯾﻣﯽ ﺧوﯾش ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد .ﻣراد ﺑﯾﮓ ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻌﺎل را رھﺑری
ﮐرده و ﺷﺧﺻﺎ داﺧل ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود؛ او ﺑطور ﺛﺎﺑت اﺳپ ھﺎی ﺧوﯾش را ﺑرای
ﺗﮭﺎﺟم ،ﻏﺎرت و ﻏﻧﺎﯾم ﺑﮫ ﺷﻣﺎل اﮐﺳوس در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺑﻠﺦ و ﻣﻣﻠﮑت ھزاره ھﺎ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد
)طوری ﮐﮫ آن را ﺑﻧﺎم "ﭼﭘﺎول" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد( .از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣردم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺷﯾﻌﮫ اﻧد ،آﻧﮭﺎ
ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗرﺣﻣﯽ اﺳﯾر ﺷده ،ﯾﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳﻧد .ذﺧﯾرۀ
دﯾﮕر اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﺎن ﺑﯾﭼﺎرﮔﺎن از ﭼﺗرال ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ دوﻟت ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺷرق ﺑدﺧﺷﺎن
ﮐﮫ رﺋﯾس او ﺑﺎج ﺧود را از ﻣوﺟودات اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘردازد .او ﻓﻘط ﮐﺎروان ھﺎی را ﮐﮫ از
طرﯾق ﻗﻠﻣروی او ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،از اﯾن ﺣﻣﻼت ﻣﻌﺎف ﺳﺎﺧﺗﮫ و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﺧﺎذی
ﺗوﺳط روﺳﺎی ﮐﮫ ﻣرﺑوط اوﺳت ،ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد .او ھﯾﭻ ﯾﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻗدرت ھﺎی
ھﻣﺳﺎﯾﮫ دارد .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯾﻧﺎﺋﯽ در ﯾﺎرﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺟﺎرت ﺑزرﮔﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ وﺟود دارد ،ﺗﺑﺎدل
ﺗﺣﺎﯾف وﺟود داﺷﺗﮫ و رﺋﯾس ﮐﻧدز ﯾﮑﺑﺎر ﺳﻔﯾری ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺣﻔﺎظت راه ھﺎ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﮐﮫ
ﺗوﺳط دزدان در آﻧطرف اﮐﺳوس ﻣزاﺣﻣت ﻣﯾﺷده اﺳت .ھﯾﭻ ﺻﻣﯾﻣﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﻧدارد،
زﯾرا آﻧﮭﺎ از ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد .ﻣراد ﺑﯾﮓ ﺑطور ﺛﺎﺑت ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ھﺎی ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﺑﻠﺦ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد و ﺣﺎﮐم آن ﺷﮭر ﺧود را ﺑﺎ ﻓرار ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮥ ﺑزرگ
ﮐوھﺳﺗﺎن ھﺎ از ﮐﻧدز ﺟدا ﮔردﯾده ،ﻣﻣﻠﮑت ﺑدﺧﺷﺎن در ﺷرق آن ﻧﯾز ﻓوق اﻟﻌﺎده دﺷوار ﺑوده
و ﺑﺎ ﮐوه ھﺎی ﻣرﺗﻔﻊ ﺑﯾﻠوت ﺟدا ﺷده اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم رﺋﯾس ﮐﻧدز از اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎ ﻋﺑور ﮐرده
و ﺑﺎﻻی ﭼﺗرال ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻣوده اﺳت .او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﮐﺎﻓر ھﺎی ﺳﯾﺎھﭘوش
ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ھﺎی اﻧﺟﺎم داده ﮐﮫ در ھﻧدوﮐش ﻣﺳﮑون اﻧد؛ اﻣﺎ آﺧرﯾن ﮐﻣﭘﺎﯾن او در اﯾن ﺑﺧش
ﺣدود ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﻗﺑل زﯾﺎد ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﻧﺑوده اﺳت .ﮐﺎﻓر ھﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان او ﺑداﺧل
ﮐوھﮭﺎ ﭘﯾﺷروی ﮐﻧﻧد و ﺑﻌدا ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗوﻓﺎن ﺑرﻓﯽ ﺑر ﭘﺎ ﺷده و از  4ھزار
اﺳپ ،ﺣدود ﻧﯾم آن ﺗواﻧﺎﺋﯽ رھﺎﺋﯽ ﺧوﯾش را ﻧداﺷﺗﮫ و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﺳﺎرت ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﻋواﯾد ﮐﻧدز
ﻋواﯾد اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑﮫ ﻏﻠﮫ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود .در اﯾﻧﺟﺎ وﻓرت ﻏﻠﮫ و ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج زﻧدﮔﯽ وﺟود
دارد؛ اﻣﺎ ﭘول ﻓوق اﻟﻌﺎده ﮐﻣﯾﺎب اﺳت .ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﻣوﺿوع را ﭼﻧﯾن ﻗﻧﺎﻋت
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ﺑﺧش اﺛﺑﺎت ﮐﻧد ،زﯾرا ﺳﮑﮥ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در ﺟرﯾﺎن اﺳت ،ﻣرﺑوط ﯾﮏ اﻣﭘراﺗور دھﻠﯽ ﻗﺑل از
ﻋﺻر ﻧﺎدر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﻘدار زﯾﺎد ﺗﺟﻣﻼت ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑردﮔﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﯾت ﺑﺧﺎرا
از آﻧﺟﺎ اﺷﺗﻘﺎق ﻣﯽ ﺷود .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﻣﺷﮑل اﺳت ﺑﺗوان ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ از ﻋواﯾد ﮐﻧدز ﺑدﺳت
آورد .ﻣراد ﺑﯾﮓ ﺑرای ﯾﮏ ازﺑﯾﮏ ،ﺛروﺗﻣﻧد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود .او ﺧواﺳﺗﺎر ﯾﮑﺳوم ﺗوﻟﯾدات
از ﺧﺎک رﻋﯾت ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﻧدز در ﺑرﻧﺞ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻧﯽ اﺳت و ﻣﻘدار زﯾﺎد اﺑرﯾﺷم در
ﺳواﺣل اﮐﺳوس ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود .ﺑدﺧﺷﺎن ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ﺑﺳﯾﺎر ﭘرﺑﺎر و ﺑﺎرور ﺑوده،
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑدون ﺳﮑﻧﮫ ﺷده و ﺷدﯾدا ﻗدرت ﮐﻧدز را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﺎﮐم آن ﯾﮑﯽ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺧود را اوﻻدۀ اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ ﻣﯽ داﻧد ،ﺑرﮐﻧﺎر ﺷده و ﺑﺧش اﻋظم ﻣردم آن از وادی زﯾﺑﺎی
اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺣوطﮥ ﮐﻧدز آورده ﺷده اﺳت .ﻟذا ﺑدﺧﺷﺎن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺑﺎﺟﯽ ﻧﭘرداﺧﺗﮫ و ﺗوﺳط اﺳپ
ھﺎی ازﺑﯾﮏ ھﺎ اﺷﻐﺎل ﺷده ﮐﮫ ﺳﮭم ﺑﯾﺷﺗری در وﯾراﻧﯽ آن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد .از ﻣﻌﺎدن ﻟﻌل و
ﯾﺎﻗوت آن در ﺟﺎی دﯾﮕری ﺑﺣث ﺧواھم ﮐرد .ﺗﻣﺎم اﻣورات ﻣﺣﻣد ﻣراد ﺑﯾﮓ ﺗوﺳط ﯾﮏ ھﻧدو
ﺑﻧﺎم اﺗﻣﺎرام ﯾﮏ ﺑوﻣﯽ ﭘﺷﺎور اداره ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دارای ﻟﻘب دﯾوان ﺑﯾﮕﯽ اﺳت .او ﯾﮏ
ﺷﺧص ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد ﺑوده و دارای ﻧﻔوذ ﻧﺎﻣﺣدود اﺳت .او از ﻣﻧﺷﺎی وﺳطﯽ ﺻﻌود ﻧﻣوده
اﺳت .ھﻧدوان در ﺑﯾن ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺧوار ﺷﻣرده ﺷده و ھرﮔز اﺟﺎزه ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻟﻧﮕﯽ ﺑﭘوﺷﻧد؛
اﻣﺎ اﯾن وزﯾر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻣﺗﯾﺎز ﺧود را ﺣﻔظ ﮐرده ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن اﻣﺗﯾﺎز را ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﮫ ھﺎ و
ﻗﺑﯾﻠﮥ ﮐﮫ ﺑﺎ او زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧﯾز ﺗﺎﻣﯾن ﮐرده اﺳت .او ﺣدود  400ﺑرده در ﺧﺎﻧﮥ ﺧود دارد
ﮐﮫ ﺗﺣﻔﮥ آﻗﺎی ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧد او ﺑوده و ھﻣﭼﻧﺎن ﺧود را از ﺛروت زﯾﺎدی ﺑﮭره ﻣﻧد ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت؛
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ او ﻗﺎﺑل ارج و ﺟﺎﯾزه اﺳت .ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺳﺎﯾل دوﻟﺗﯽ را ﻧدارﻧد؛
زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﻼھﺎ ﺑدون ﺳواد و آﻣوزش اﻧد .ﻟذا ﻣراد ﺑﯾﮓ اﺛﺑﺎت ﺗﻔوق ﺑدون ﺗردﯾد
ﺧود را در اﻧﺗﺧﺎب ﭼﻧﯾن ﻣرد ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﺣﮑوﻣت ﺧود ﻧﺷﺎن داده اﺳت .ﺑﺧﺎطر او اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺣﻔﺎظت اﻣوال ﺧود را داﺷﺗﮫ و ﺧود رﺋﯾس ﺑدون ھﯾﭻ دﺷﻣﻧﯽ در ﻣﻣﺎﻟﮑﯽ
ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ او ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.

ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣراد ﺑﯾﮓ
از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﮏ رﺋﯾس ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ
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ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺗﺷﮑل از ﭼﻧﯾن ﻣوارد را اداره ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧﺻوﺻﯾت او را ﺑﺎ دﻟﭼﺳﺑﯽ زﯾﺎدی
در ﻧظر ﮔﯾرﯾم .ﺧﺻﺎﯾل ﻣراد ﺑﯾﮓ ﮐﮫ دارای ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ ھﺎی زﯾﺎدی اﺳت ،ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت
ﻧﯾز ﻧﯾﺳت .او ﮔﺎھﯽ ظﺎﻟم و ﺑﺧﺷﻧده اﺳت :او ﺗﻣﺎم ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﻏﺎرﺗﮕری را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣوده و
ﻏﻧﺎﯾم را ﺑﺎ وﺣﺷﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎ ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی
ﺧود را ﺑﺎ ﺑرﺗری ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد ،او ھم ﻣﺎل و ھم ﻗدرت واﮔذار ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ طﺑﯾﻌت
ﻣﺣدود ،ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ در اﮐﺛر ﺣﮑوﻣت ھﺎی آﺳﯾﺎﺋﯽ ﻣرگ اﺳت .ﻣن ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﺧراج
اﺟﺑﺎری ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﯾﮏ وﻻﯾت ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻏﯾر ﺻﺣﯽ ﺗرﯾن و اﺳﯾر ﺳﺎزی ھزاره ھﺎ و ﮐﺎﻓر
ھﺎی ﺑﯾﭼﺎره و ﻓروش آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث ﺑردﮔﺎن ،اﺗﮭﺎﻣﺎت دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد اﻋﻣﺎل آﺷﮑﺎر اﺳﺗﺑداد و
ظﻠﻣﯽ ﻧﺷﻧﯾدم ﮐﮫ در ﺣﮑوﻣت ھﺎی اﺳﺗﺑدادی ﻣﻌﻣول اﺳت.
ﺗﺟﺎرت از طرﯾق ﻗﻠﻣروی ﮐﻧدز ﺑدون ﻣزاﺣﻣت ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎﻟﯾﮫ ﭘﺎﺋﯾن اﺳت و ﺑﻌﺿﯽ
ﻣﻧﺳوﺟﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺎل ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺧﻔﯾف ﮐﺎﻣل ﻣواﺟﮫ اﺳت .ﻣردم ھﻣﭼﻧﺎن از ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﮥ
اﺑرﯾﺷم ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑودن ﻣﺎ در ﮐﻧدز ﻣﻌﺎف ﺑودﻧد .ﺑزرگ ﺗرﯾن ھراس در زﯾر زﺣﻣﺎت اﯾن
رﺋﯾس وﺣﺷت ﻧﺎم ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت ،طوری ﮐﮫ در ﺑرﺧورد ﺳﻧﮕﯾن ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣورﮐراﻓت و دﺳﺗﮥ
ﻣﺎ ﻧﺷﺎن داد .او در ﻣورد اﺷﻐﺎل ﮐﻧﻧدﮔﺎن ھﻧد ﻣظﻧون ﺑوده و ﮐﺎر زﯾﺎدی ﺿرور اﺳت ﺗﺎ
ﺷﮏ و ﺗردﯾد او ﻣرﻓوع ﺷود .ﻣراد ﺑﯾﮓ ﺣدود  40ﺳﺎل دارد؛ ﻗد او ﺑﻠﻧد و ﭼﮭرۀ او ﻣﺎﻧﻧد
ﯾﮏ ازﺑﯾﮏ اﺻﯾل اﺳت :ﭼﺷم ھﺎی او ﮐوﭼﮏ و ﺑدﺷﮑل اﺳت؛ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ او ﮔﺷﺎد و درھم
ﮐﺷﯾده و ﺗﻣﺎم ﻗوارۀ او ﺑﺳﯾﺎر زﻧﻧده اﺳت .او ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ اﻓراط ﻧﺑوده و در ﻟذات ﺧود ﻣﯾﺎﻧﮫ رو
اﺳت .ﯾﮏ ﺷﺧص روﺣﺎﻧﯽ در ﺗﺎﻟﻘﺎن ﮐﮫ ﺣدود  35ﻣﯾل از ﻣرﮐز او ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد ،ﻗدرت
زﯾﺎدی ﺑﺎﻻی او دارد .او در زﻧدﮔﯽ اوﻟﯾﮫ ﻣرھون اﯾن ﻣرد ﺑرای ﺧدﻣﺎت و ﻣﺷوره ﺑوده
اﺳت؛ او ﻣطﻠوﺑﯽ ﻧدارد ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب او رد ﺷود .او در اﯾن اواﺧر ﯾﮑﯽ از دﺧﺗران ﺧود را
ﺑﮫ ازدواج ﭘﺳر او در آورده اﺳت .ﻣراد ﺑﯾﮓ دو ﭘﺳر دارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺟوان 18
ﺳﺎﻟﮫ ﺑوده و دارای آﯾﻧده ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود.
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ﻓﺻل دھم  -ﯾﺎد داﺷت ھﺎی در ﺑﺎرۀ وادی اﮐﺳوس ﻋﻠﯾﺎ
)ﻣﻣﺎﻟﮏ ﮐﻧدز ،ﺑدﺧﺷﺎن ،ﮐﺎﻓر و ﻗﻠﻣرو ھﺎی ﻣﺟﺎور آﻧﮭﺎ(
ﺷرح ﻣﻣﺎﻟﮏ
ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﮐﮫ در وادی درﯾﺎی اﮐﺳوس )آﻣو( و ﻣﻌﺎوﻧﯾن آن ﻗرار دارﻧد ،از ﺑﻠﺦ
ﺑﮫ ﺑﺑﻌد دارای ﯾﮏ ﻧﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ ﮐﻧدز در ﺷرق ﺷﮭر ﺑﻠﺦ واﻗﻊ ﺑوده و ﺗﻣﺎم وﻻﯾﺎت
ﮐوﭼﮏ ﺗر را ﻣﯽ ﺗوان در زﯾر آن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﮐرد ،زﯾرا ﻣﯾر ﯾﺎ رﺋﯾس ﮐﻧدز آﻧﮭﺎ را ﺗﺎﺑﻊ
ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .وﻻﯾت ﺑدﺧﺷﺎن ﮐﮫ در ﺷرﻗﯽ ﺗرﯾن ﻗﺳﻣت آن ﻗرار دارد ،ﻧﯾز ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻧدز
اﺳت .در ﺷﻣﺎل ﺑدﺧﺷﺎن دوﻟت ھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ واﺧﺎن ،ﺷﻐﻧﺎن ،درواز ،ﮐوﻻب و ﺣﺻﺎر
ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت ،زﯾرا ﻧژادی در آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ادﻋﺎی ﻧﺳب از
اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ دارﻧد .در ﺷرق ﺑدﺧﺷﺎن ﺟﻠﮕﮥ ﭘﺎﻣﯾر واﻗﻊ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﻗرﻏﯾز ھﺎ
اﻧد؛ ﭼﺗرال ،ﮔﯾﻠﮕﯾت و اﺳﮑﺎردو در آن طرف ﮐوه ھﺎی ﺑﯾﻠوت ﺗﺎغ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﺷﻣﯾر
اﻣﺗداد داﺷﺗﮫ و ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ اﻧد ﮐﮫ ادﻋﺎی ﻣﻧﺷﺎی ﻣﻘدوﻧﯾﺎﺋﯽ دارﻧد .در ﺟﻧوب
ﺑدﺧﺷﺎن ﻣﻣﻠﮑت ﮐﺎﻓر ھﺎی ﺳﯾﺎھﭘوش واﻗﻊ اﺳت ،ﻣردم ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾن ﮐوه ھﺎی ھﻧدوﮐش
زﻧدﮐﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﮭﺎ وﻻﯾﺎﺗﯽ اﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷوﻧد؛ در ﻗدم اول در ﺑﺎرۀ
ﻣﻣﻠﮑت و ﭘﯾداوار آن ﺻﺣﺑت ﻧﻣوده و ﺗذﮐر ﺧﺎص ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط اوﻻدۀ اﻟﮑﺳﺎﻧدر را ﺑﻌدا ﺑررﺳﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﮐﻧدز
ﮐﻧدز در ﯾﮏ وادی و ﻣﯾﺎن ﮐوه ھﺎی ﭘﺳت ﻗرار دارد ،از ﺷرق ﺑﮫ ﻏرب ﺣدود  30ﻣﯾل و
از ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﺟﻧوب ﺣدود  40ﻣﯾل ﮔﺳﺗرش داﺷﺗﮫ و در ﺷﻣﺎل ﻣﺣدود ﺑﮫ درﯾﺎی اﮐﺳوس
اﺳت .ﮐﻧدز ﺗوﺳط دو درﯾﺎ آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺷﻣﺎل ﮐﻧدز وﺻل ﺷده و در ھﻧﮕﺎم ذوب
ﺑرف ھﺎ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑل ﮔذر ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻗﻠﯾم اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻧﺎﮔوار اﺳت :ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن آن
ﺑﺳﯾﺎر ﮔرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺳﮫ ﻣﺎه زﻣﺳﺗﺎن ﺑرف ﻣﯽ ﺑﺎرد .ﺑﺧش ﺑزرگ وادی
ﭼﻧﺎن ﺑﺎطﻼﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ راه ھﺎی ﺑﮫ اﻣﺗداد آن در ﺑﺎﻻی ﺗﺧﺗﮫ ھﺎی ﭼوب ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و در
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ﻣﯾﺎن ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﻧﯽ ھﺎی ﻣﮭﻠﮏ ﻣﺣﮑم ﺷده اﻧد .ﺑرﻧﺞ در ﭼﻧﯾن ﺟﺎ ھﺎ ﭘرورش داده ﻣﯽ ﺷود،
زﯾرا ھﻣﮫ ﺟﺎ ﮐﺎﻣﻼ زﯾر آب ﻧﺑوده و در زﻣﯾن ھﺎی ﺧﺷﮏ ﺗر ﮔﻧدم و ﺟو ﮐﺷت ﻣﯽ ﮔردد.
ﻣﯾوه ﺟﺎت آن ﺷﺎﻣل زرداﻟو ،آﻟو ،ﮔﯾﻼس و ﺗوت ﺑوده و در ﺑﻠﺦ و ﺧﻠم ﺣدود دو ھﻔﺗﮫ زود
ﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﻧدز ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﮐوه ﺑزرگ ھﻧدوﮐش در دﯾد ﮐﻧدز ﻗرار دارد؛ اﻣﺎ ﮐوھﮭﺎی
ﮐﮫ در دو ﺟﺎﻧب وادی ﻗرار دارﻧد ،ارﺗﻔﺎع آﻧﮭﺎ از ﺟﻠﮕﮫ ،ﺑﯾﺷﺗر از  1000ﻓت ﻧﯾﺳت .اﯾﻧﮭﺎ
زﻣﯾن ھﺎی ﻣرﺗﻔﻊ ﺑرآﻣدۀ طوﯾل و ﭘوﺷﯾده ﺑﺎ ﻋﻠف ھﺎ و ﮔل ھﺎ اﻧد ،اﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ از درﺧت و
ﺧﺎﺷﺎک ﺑوده و ﭼراﮔﺎه ھﺎی ﺑﺎ ارزﺷﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .ﺷﮭر ﮐﻧدز ﺑﯾش از  1500ﻧﻔر
ﻧدارد؛ زﯾرا رﺋﯾس و ﻣردم آن را ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ اﻧد .ﻧواﺣﯽ ﻣﺟﺎور و اطراف آن ﻣﺛل ﮐﻧدز
ﻏﯾرﺳﺎﻟم ﻧﯾﺳت .ﺧﻠم ،اﯾﺑﮏ ،ﻏوری ،اﻧدراب ،ﺗﺎﻟﻘﺎن و ﺣﺿرت اﻣﺎم ﻧواﺣﯽ ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳت،
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی آﺧری ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر اﮐﺳوس ﻗرار داﺷﺗﮫ ،دارای اﻗﻠﯾم ﮔوارا و ﺧﺎک ﻏﻧﯽ و ﺣﺎﺻل
ﺧﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧواﺣﯽ ﺗوﺳط ﺟوﯾﺑﺎر ھﺎی آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑطرف اﮐﺳوس ﺟرﯾﺎن
داﺷﺗﮫ و زﻣﯾن ھﺎی دارای ارزش زﯾﺎد اﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﺑﮏ و ﺧﻠم در ﻣﺳﯾر
اﯾن ﺟوﯾﺑﺎرھﺎ ﻗرار داﺷﺗﮫ ،آب آﻧﮭﺎ در روز ھﺎی ﻣﻌﯾن ﻣﺳدود ﮔردﯾده و در روز ھﺎی دﯾﮕر
ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﺎغ ھﺎی ﮐﻧﺎر اﯾن ﺟوﯾﺑﺎر ھﺎ ﻏﻧﯽ و ﻗﺷﻧﮓ اﻧد؛ در ﺑﯾن درﺧت ھﺎی ﻣﯾوه
دار ﻣﯽ ﺗوان اﻧﺟﯾر را ﻧﯾز دﯾد ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﻧﻣﯽ روﯾد.

ﺑدﺧﺷﺎن
ﻣﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﻋﻠﯾﺎی اﮐﺳوس ﻗرار دارﻧد ،ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻧواﻗص اﻗﻠﯾم ﺧﺎص ﮐﻧدز را
ﻧداﺷﺗﮫ ،ﺑوﻣﯾﺎن و ﺧﺎرﺟﯾﺎن ھر دو در ﺑﺎرۀ ﺟذﺑﮫ ھﺎی وادی ھﺎی ﺑدﺧﺷﺎن ،ﺟوﯾﺑﺎر ھﺎ ،دره
ھﺎ ،ﻣﻧﺎظر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ،ﻣﯾوه ھﺎ ،ﮔل ھﺎ و ﺑﻠﺑل ھﺎی آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ در اﻣﺗداد
وادی اﮐﺳوس واﻗﻊ اﺳت ،اﻣﺎ ﻣرﮐز آن ﺑﯾﺷﺗر در ﺟﻧوب آن و ﺷرق ﮐﻧدز ﻗرار دارد .اﯾﻧﺟﺎ
ﺑﻌﺿﺎ ﺑﻧﺎم ﻓﯾض آﺑﺎد ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﻧﺎم ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻧﺎﺳب آن ﺑدﺧﺷﺎن اﺳت .اﯾن ﻣﻣﻠﮑت
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮭور ﺣﺎﻻ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑدون ﺳﮑﻧﮫ اﺳت؛ اﯾﻧﺟﺎ ﺣدود  12ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗوﺳط رﺋﯾس ﮐﻧدز
ﻣورد ھﺟوم ﻗرار ﮔرﻓت :ﺣﺎﮐم آن ﻋزل ﺷده و ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﻓﻘط ﻧﺎم رﺳﻣﯽ دارد؛ روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن
آن از ﻣﻣﻠﮑت راﻧده ﺷده و ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺳرﺑﺎزان اوﺑﺎش و ﺑﯽ ﻗﺎﻧون در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف
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آن ﻣﺳﮑون ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑدﺧﺷﺎن ھﻣﭼﻧﺎن از ﯾﮏ زﻟزﻟﮥ ﺷدﯾد در ﺟﻧوری  1832رﻧﺞ
ﺑرده و ﺗﻌداد زﯾﺎد روﺳﺗﺎ ھﺎ و ﺑﺧش ﺑزرگ ﻣردم آن از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .راه ھﺎی ﻣﻧﺎطق
زﯾﺎد آن ﺑﮫ ﻋﻠت ﻟﻐزش ﺳﻧﮓ ھﺎ ﻣﺳدود و درﯾﺎی ﺑدﺧﺷﺎن ﺑﮫ اﺛر اﻓﺗﯾدن ﯾﮏ ﮐوه در آن
ﺑرای  5روز ﺑﻧد ﺷده اﺳت .اﯾن آﺷوب ﺑزرگ طﺑﯾﻌﯽ در ﻧﯾﻣﮫ ﺷب رخ داده و ﻣردم ﺑﻧدرت
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادۀ ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو و ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .اﯾن زﻟزﻟﮫ در ﻣﻠﺗﺎن و ﻻھور ﻧﯾز
اﺣﺳﺎس ﺷده ،اﻣﺎ ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﻣرﮐز آن وادی اﮐﺳوس ﺑوده اﺳت .ﺑوﻣﯾﺎن ﺑدﺧﺷﺎن ﺗﺎﺟﯾﮏ
ھﺎ اﻧد؛ ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻣﺻﺎﺣﺑت ﺑوده و ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی آﻧﮭﺎ ﭼﻧﺎن ﻣﺷﮭور اﺳت
ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺎن ھرﮔز در آن ﻣﻣﻠﮑت ﻓروﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود .زﺑﺎن آﻧﮭﺎ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑوده و آﻧﮭﺎ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻔظ ﮔﺳﺗردۀ ﯾﮏ ﺑوﻣﯽ اﯾران ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣردم ﺑدﺧﺷﺎن از
ﺷﮭر ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻠﺦ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ و اﮐﺛرﯾت ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﺷﯾﻌﮫ اﺳت .ھﯾﭻ ﺧﺎﻧوادۀ ازﺑﯾﮏ ﯾﺎ
ﺗرک در ﺑدﺧﺷﺎن ﻣﺳﮑون ﻧﺑوده و ﻣردم ھﻧوز ھم رﺳوم و ﻋﺎداﺗﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﻣردم ﺷﻣﺎل
ھﻧدوﮐش ﭘﯾش از ﺗﮭﺎﺟم ﺗﺎﺗﺎر ھﺎ داﺷﺗﻧد.

ﻣﻌﺎدن ﻟﻌل )ﯾﺎﻗوت(
ﺑدﺧﺷﺎن ﺑﺧﺎطر داﺷﺗن ﻣﻌﺎدن ﻟﻌل ﺧود ﺷﮭرت زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ ﮐﮫ از زﻣﺎن ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻗدﯾم و
ﺣﺗﯽ ﺑرای اﻣﭘراﺗور ھﺎی دھﻠﯽ ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑوده اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎدن در
ﺟوار اﮐﺳوس ،ﻧزدﯾﮏ ﺷﻐﻧﺎن ،در ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم ﻏﺎران )ﯾﻌﻧﯽ ﻏﺎر ھﺎ( ﻗرار دارد .آﻧﮭﺎ در
ﮐوھﮭﺎی ﭘﺳت ﮐﻧده ﺷده و ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑراﯾم اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ ﺧﻧدق ھﺎ از زﯾر اﮐﺳوس ﻧﯾز
ﻣﯽ ﮔذرد؛ اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﮏ دارم .اﯾن ﻏﻠط اﺳت ﺑﺎور ﮐرد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﻧﮑرده
اﻧد ،زﯾرا رﺋﯾس ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻧدز ﭘس از اﺷﻐﺎل اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ،ﻣردﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای ﮐﻧدن ﮐﺎری آﻧﮭﺎ
اﺳﺗﺧدام ﮐرده اﺳت .اﯾن اﺷﺧﺎص ﺑطور ارﺛﯽ در آن ﮐﺎر ﻣﺻروف ﺑوده اﻧد؛ اﻣﺎ از آﻧﺟﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎزدھﯽ آن اﻧدک ﺑوده ،ﻣﺳﺗﺑد ﮐﻧدز ﮐﺎر آﻧﮭﺎ را ﺑدون ﭘرداﺧت ﻣﺎﻧده و وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر
ﻣﻔت را رد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺣوطﮥ ﻏﯾرﺻﺣﯽ ﮐﻧدز ﮐوﭼﺎﻧﯾده ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻧژاد آﻧﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﻣﻧﻘرض ﺷده اﺳت .ﯾﮏ ﺑﺎور ﻋﻣوﻣﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻟﻌل وﺟود دارد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﺟورۀ
ﺑزرگ آن ﯾﮑﺟﺎ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود؛ ﻟذا ﮐﺎرﮔران ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾﮏ ﮔوھر را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
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ﺟورۀ دﯾﮕر آن را ﺑﯾﺎﺑﻧد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﻌل ﺑزرگ را دو ﺗوﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻟﻌل در
داﺧل ﺳﻧﮓ ﭼوﻧﮫ ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﺗﮫ ھﺎی ﻣدور ﺟﻐل ﯾﺎ ﺳﻧﮓ ﭼﻘﻣﺎق ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﻣﺧزن وﺟود دارد.

ﻻﺟورد
در ﻣﺟﺎورت ﻣﻌﺎدن ﻟﻌل ،ﮐﺗﻠﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﻻﺟورد در ﮐﻧﺎر اﮐﺳوس ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .ﻗرار
ﻣﻌﻠوم ﺷﯾوۀ ﺟدا ﮐردن آن از ﺻﺧره ھﺎ اﺑﺗﮑﺎری اﺳت ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﻣن
ﺷﻧﯾده ام از ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرای اﺳﺗﺧراج ﺳﻧﮓ در ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
آﺗﺷﯽ در ﺑﺎﻻی ﺗﺧﺗﮫ ھﺎی ﻻﺟورد اﻓروﺧﺗﮫ ﺷده و وﻗﺗﯽ ﺳﻧﮓ ھﺎ ﺑﺎﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ داغ ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،آب ﺳرد ﺑﺎﻻی آن اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﻧﮓ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﮑﻧد .ﻻﺟورد اﮐﺳوس
در ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻗدﯾم ﺑﮫ ﭼﯾن ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷد ،اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی آن در اﯾن اواﺧر ﮐم ﺷده اﺳت .ﻣن
ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﺳﻧﮓ را ﺑﺎ رﮔﮫ ھﺎی دﯾدم ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود طﻼ اﺳت ،اﻣﺎ ﻣن
ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮑﺎ )ﺷﯾﺷﮥ ﻣﻌدﻧﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻻﺟورد و ﻟﻌل ﻓﻘط در زﻣﺳﺗﺎن ﺟﻣﻊ
آوری ﻣﯽ ﺷود.

ﻧواﺣﯽ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎل ﺑدﺧﺷﺎن
ﻣﺎ در ﺷﻣﺎل ﮐﻧدز و ﺑدﺧﺷﺎن و آﻧطرف اﮐﺳوس ،دوﻟت ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺣﺻﺎر،
ﮐوﻻب ،درواز ،ﺷﻐﻧﺎن و واﺧﺎن را دارﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﻧد .ﺣﺻﺎر ﺑﺷﮑل ﺧوﺑﯽ
آﺑﯾﺎری ﺷده ،ﺑرﻧﺞ زﯾﺎد داﺷﺗﮫ و ﻣﺳﺗﻘل از ﺑﺧﺎرا و ﮐﻧدز اﺳت .ﺣﺻﺎر ﺗوﺳط ﭼﮭﺎر رﺋﯾس
ازﺑﯾﮏ اداره ﺷده و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ﭘدر آن را در ﺑﯾن ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﮐرده اﻧد ،ﻣرﮐز آن
در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺗﭘﮫ و ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﭼﮭل ﻣﯾل در ﺷرق ده ﻧو ﻗرار دارد .ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوه ھﺎی ﺑﻧﺎم
ﮐوھﯾﺗﺎن ﮐﮫ ﺣدود  4ھزار ﻓت ارﺗﻔﺎع دارﻧد ،از ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﺟﻧوب ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻓﺗﯾده اﺳت .ﻣﻘدار
زﯾﺎد ﻣﺧﺎزن ﺳﻧﮓ ﺳرخ ﻧﻣﮏ در آن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻣﺎﻟﮏ دﯾﮕر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود .زﯾن
ھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗوﺳط ﺑوﻣﯾﺎن ﺣﺻﺎر از ﺳﺎﯾر ﻣردم ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻓرق دارد .ﻗﺎﻟب ﯾﺎ ﻣﮭد
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آن ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﺳﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ ﭼرم ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود :ﯾﮏ ﻗﺎش در ﭘﯾش روی آن وﺟود
دارد .ﺑﻧدر ﺗرﻣز در اﮐﺳوس و ﻏرب ﺣﺻﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ در ﺷرق آن ﮐوﻻب اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻧﺎﺣﯾﮥ ﮐوﭼﮏ ﺑوده و ﺑﻌﺿﺎ ﺑﻧﺎم ﺑﻠﺟﯾوان ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﮐوﻻب در اﯾن اواﺧر ﺗوﺳط رﺋﯾس
ﮐﻧدز ﺗﺳﺧﯾر ﺷده ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد از آﮐﺳوس ﻋﺑور ﮐرده و آن را اﺷﻐﺎل ﮐﻧﻧد .درواز
ﻗﻠﻣروی ﺑﻌدی اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ رﺋﯾس ﺗﺎﺟﯾﮏ اداره ﺷده و ﻣﺳﺗﻘل اﺳت .اﮐﺳوس در
ﻗﻠﻣرو ھﺎی درواز ﺑطور ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ طﻼﺷوﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود .دو ﻧﺎﺣﯾﮥ ﺑﻌدی ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻐﻧﺎن و واﺧﺎن
ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻧدز اﺳت؛ اﻣﺎ در ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﺑﯾش از  3ﯾﺎ  4روﺳﺗﺎ وﺟود ﻧدارد .واﺧﺎن ﻗﻠﻣروی
اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎرﮐوﭘوﻟو ذﮐر ﺷده و ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮥ ﮐﮫ از زﺑﺎن آﻧﮭﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﮐرده ام ،ﻗرار
زﯾر اﺳت:
ﭘدر

ﻓَﯾت

ﻣﺎدر

ﻧَن

ﭘﺳر

ﮐَش

دﺧﺗر

ﭘور َﭼد

آﺗش

رﯾﺧﻧﮫ

آب

ﯾوﺑﮏ

رﺋﯾس واﺧﺎن ﺑﻧﺎم ﻣﯾر ﻣﺣﻣد رﺣﯾم ﺧﺎن ﺑوده و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از اوﻻدۀ ﺧود اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﮐوه ھﺎ را ﺗرک ﮐﻧد .ﻣردم ﺷﻐﻧﺎن ﻧﯾز در ﻟﮭﺟﮥ ﺧوﯾش ﻓرق دارﻧد .ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮥ آن ﻗرار
زﯾر اﺳت:
ﻧﺎن

َﮔردا

ﭘﺳر

ﻏدﯾﮏ

دﺧﺗر

ﻏدز

ﺗﻣﺎم ﻣردم ﻣﺳﻠﻣﺎن اﻧد؛ وﻟﯽ ﻣن ھﯾﭻ اﺛری از ﺧراﻓﺎت ﺑﮑر ﻧﺷﻧﯾدم .آﻧﮭﺎ ﭘروردﮔﺎر را ﺑﺎ ﻧﺎم
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ﭘﺎرﺳﯽ ﺧدا ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .ﻣن ﯾﮏ ﻋﻣل ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد در ﺑﯾن ﻣردم اﯾن ﻧواﺣﯽ ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ
اﺳپ ھﺎی ﺧوﯾش را ﺑﺎ ﺷﺎخ ھﺎی آھوان ﮐوھﯽ ﻧﻌل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻧﮭﺎ ﺷﺎخ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮑل
ﻣﻧﺎﺳب در آورده و آن را در ﺳم اﺳپ ﺑﺎ ﻣﯾﺦ ھﺎی ﺷﺎخ ﻣﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﮫ ﻧو
ﺷدن ﻧﯾﺎز ﻧدارد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻓرﺳوده ﺷود .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن رﺳم را از ﻗرﻏز ھﺎ
ﺑﮫ ﻋﺎرﯾت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.

ﺟﻠﮕﮥ ﭘﺎﻣﯾر
ﺟﻠﮕﮥ ﻣرﺗﻔﻊ ﭘﺎﻣﯾر در ﺑﯾن ﺑدﺧﺷﺎن و ﯾﺎرﮐﻧد واﻗﻊ ﺑوده و ﺗوﺳط ﻧژاد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻗرﻏﯾز ھﺎ
ﻣﺳﮑون ﺷده اﺳت .ﻣرﮐز اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻣرﺗﻔﻊ ﺟﮭﯾل ﺳرﯾﻘول اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﺟﮑﺳﺎرﺗﯾز}ﺳﯾر درﯾﺎ{ ،اﮐﺳوس }رود آﻣو{ و ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮥ اﻧدوس }رود ﺳﻧد{ از آن ﺳرﭼﺷﻣﮫ
ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن ﺟﻠﮕﮥ ﻣرﺗﻔﻊ در ھر ﺟﺎﻧب ﺟﮭﯾل ﺣدود ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓرت  6روزه ﮔﺳﺗرش داﺷﺗﮫ
و ﺗﻣﺎم ﮐوھﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗوان از اﯾن ارﺗﻔﺎع ﺑزرگ در زﯾر ﻗدم ھﺎی ﺧود ﻣﺷﺎھده ﮐرد .اﯾن
ﻣﺳﯾر ھﻣوار ﺑوده ،ﺗوﺳط ﺟوﯾﺑﺎر ھﺎی ﮐم ﻋﻣق ﻗطﻊ ﺷده و ﺑﺎ ﭼراﮔﺎه ھﺎی ﮐوﺗﺎه وﻟﯽ ﻏﻧﯽ
ﭘوﺷﯾده اﺳت :اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺳرد اﺳت و ﺑرف در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن از ﭼﺎﻟﮫ ھﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن
آن ﺗﻣﺎم ﺑدن و ﺣﺗﯽ دﺳت ھﺎ و روی ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻠت ﺷدت ﺳرﻣﺎ در ﭘوﺳت ﮔوﺳﻔﻧد ﻣﯽ
ﭘوﺷﺎﻧﻧد .ھﯾﭻ ﻏﻠﮫ در ﻣﻣﻠﮑت وﺟود ﻧدارد ،زﯾرا ﻗرﻏﯾز ھﺎ ﺑﺎ ﮔوﺷت و ﺷﯾر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد :آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل آرد را ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و اﮔر ﺑرای ﺷﺎن داده ﺷود ،آن را ﺑﺎ ﺷورﺑﺎی
ﺧوﯾش ﻣﺧﻠوط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ھرﮔز آن را ﺑﺣﯾث ﻧﺎن ﭘﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺧرﮔﺎه ھﺎی
ﻣدور ﺧود ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑﺎﯾل ﺗرﮐﻣن زﻧدﮔﯽ ﮐرده و از ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑﮫ ﻣﺣل دﯾﮕر ﮐوچ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺣﯾواﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﻣﯾر ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود
ﻣن از ﯾﮏ ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﻧﺎم "راس" ﺗوﺳط ﻗرﻏﯾز ھﺎ و "ﻗوﺷﻐر" ﺗوﺳط ﺑوﻣﯾﺎن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﭘﺎﺋﯾن
ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﺧﺎص ﭘﺎﻣﯾر اﺳت .اﯾن ﺣﯾوان ﺑزرگ ﺗر از ﮔﺎو و ﮐوﭼﮏ ﺗر از اﺳپ ﺑوده ،رﻧﮓ
ﺳﭘﯾد داﺷﺗﮫ ،ﻣو ھﺎی آوﯾﺧﺗﮫ )رﯾش( در ﭼﺎﻧﮫ و ﺷﺎخ ھﺎی ﺑزرگ ﺑر ﺳر دارد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
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ﺷود ،آﻧﮭﺎ ﭼﻧﺎن ﺑزرگ اﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣردی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑداﻧﮥ آن را ﺑﻠﻧد ﮐﻧد و اﮔر در روی
زﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود ،روﺑﺎه ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣﻣﻠﮑت را ﺑﺎ ﭼوﭼﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔوﺷت
"راس" ﺗوﺳط ﻗرﻏﯾز ھﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺗرﺟﯾﺢ داده ﺷده و آن را ﺑﺎ ﻧﯾزه ھﺎ ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﺣﯾوان از اﻗﻠﯾم ﺳرد ﻟذت ﺑرده و از رﯾش آن ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﮔوﻧﮥ
ﺑز ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﮔﺎوﻣﯾش ﺑﺎﺷد .دو اﺳپ ﻧﯾﺎز اﺳت ﺗﺎ ﮔوﺷت ﯾﮏ "راس" ﻣﻌﻣوﻟﯽ را از ﻣﯾدان
اﻧﺗﻘﺎل دھد.

ﻣﻣﺎﻟﮏ ﭼﺗرال
اﯾن ﻣﺳﯾر در آن طرف ﮐوه ھﺎی ﺑﯾﻠوت و ﺑدﺧﺷﺎن ﺗﺎ ﮐﺷﻣﯾر ﻗرار داﺷﺗﮫ ،ﻣﺗﺷﮑل از ﻣﻧﺎطق
ﭼﺗرال ،ﮔﯾﻠﮕﯾت و اﺳﮑﺎردو ﺑوده و ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺎی ﺷﯾﻌﮫ اﻧد .ﻧﺎﺣﯾﮥ دﯾﮕری در ﺷﻣﺎل
ﺷرق ﭼﺗرال وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "ﮔﻧﺟوت" ﯾﺎد ﺷده و دﻟﯾل آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در آن طﻼ ﯾﺎﻓت
ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﮫ ﻣن در ﺑﺎرۀ آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗوﺳط اﻟﻔﻧﺳﺗون ﺑﻧﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﺷﻐر
ﯾﺎد ﺷده ﮐﮫ از ﺑدﺧﺷﺎن ﺗوﺳط ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺑﯾﻠوت ﺟدا ﺷده اﺳت .ﺧود ﮐﺎﺷﻐر ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮥ
ﮐوﭼﮏ در ﻧزدﯾﮏ دﯾر در ﺷﻣﺎل ﭘﺷﺎور ﺑوده و ﻣن ھرﮔز از ﯾﮏ ﺑوﻣﯽ ﺑدﺧﺷﺎن ﯾﺎ ﯾﺎرﮐﻧد
در ﺑﺎرۀ ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﺑﮫ آن ﻧﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺷﻧﯾده ام .آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﺎم ﮐﺎﺷﻐر را ﻧﺷﻧﯾده اﻧد ،ﻣﮕر در
ﺟوار ﯾﺎرﮐﻧد .ﭼﺗرال در ﺟوار ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮥ درﯾﺎی ﮐﺎﺑل واﻗﻊ ﺑوده و ﺗﺎﺑﻊ رﺋﯾس ﮐﻧدز اﺳت
ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل وارد آن ﻣﻣﻠﮑت ﺷده؛ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎج ﺑردﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣوده و ﺑرای ﻓروش ﺑﮫ
ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد .رﺋﯾس آن ﻟﻘب ﺷﺎه ﮐﺗور را داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﻧﺳب ﻣﻘدوﻧﯽ ﺧوﯾش اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﻟﮭﺟﮥ ﭼﺗرال ﻧﯾز از دوﻟت ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣن ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑوﻣﯽ آﻧﺟﺎ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم و او اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ را ﺑراﯾم داد:
ﻣﺎدر

ﻧﺎﻧن

ﭘﺳر

دﯾرک

دﺧﺗر

ﺟﺎور

ﻣرد

ﻣﺎچ
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زن

ﮐﺎﻣور

آب

اوغ

آﺗش

اﻧﮕر

ﺑﺎﻻ

اﭼﮫ

ﭘﺎﺋﯾن

آی

ﮐوه

ﮐوه

ﻗﻠﻌﮫ

ﻧوﻏر

ﻣن ﻣﯾروم

ﺑوﻏدو

ﺗو ﮐﺟﺎ ﻣﯾروی؟

ﮐورا روﺑﺎس

ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﻌدی ﮔﯾﻠﮕﯾت ﯾﺎ ﮔﯾﻠﮕﯾﺗﯽ اﺳت ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻟﮭﺟﮥ آن ﻧﯾز از ﭼﺗرال ﻓرق دارد :اﯾن ﯾﮏ
ﻣﻣﻠﮑت ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل از ﮐﻧدز اﺳت .ﺑﺧش ھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﯾﺷﺗر ﺑطرف ﺷرق واﻗﻊ ﺑوده و
ھﻣﺳرﺣد ﺑﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺑت ﮐوﭼﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم اﺳﮑﺎردو دارد .ﻣﺣل اﺳﺎﺳﯽ دارای ﻋﯾن ﻧﺎم ﯾﮏ
ﻗﻠﻌﮥ ﺑزرگ و دارای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻏﯾرﻣﻧظم اﺳت ﮐﮫ در ﺳواﺣل اﻧدوس اﻋﻣﺎر ﺷده و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ھﺷت ﻣﺎرش در ﺷﻣﺎﻟﺷرق ﺷﮭر ﮐﺷﻣﯾر واﻗﻊ اﺳت .اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺳﺗﻘل اﺳت.

ﮐﺎﻓر ھﺎ
ﻣﺎ در ﺟﻧوﺑﺷرق ﺑدﺧﺷﺎن و در ﮐوھﮭﺎی ﺑﯾن ﺑدﺧﺷﺎن و ﭘﺷﺎور ،ﻣردﻣﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ را ﭘﯾدا ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺳﯾﺎه ﭘوﺳت ﺑزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد ،ﺗوﺳط ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷﺎن
ﺑﻧﺎم ﮐﺎﻓر ھﺎی ﺳﯾﺎھﭘوش ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﻧژاد ﮐﺎﻣﻼ در ﮐوه ھﺎ ﻣﺣدود ﺑوده و ﺗوﺳط
ﺗﻣﺎم ﻣﻠل اطراف ﺷﺎن ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﺣﯾث ﺑردﮔﺎن
اﺳﯾر ﺳﺎزﻧد .رﺋﯾس ﮐﻧدز ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت آن ھﺎ ﻧﻣوده و ﻧﯾم ارﺗش ﺧود را
از دﺳت ﻣﯽ دھد .ﻣن اﻓزودی دﯾﮕری در ﺑﺎرۀ ﻣذھب و ﻣﻣﻠﮑت آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺛر اﻟﻔﻧﺳﺗون
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ﻧدارم ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻣن ﻣﻼ ﻧﺟﯾب ﺑﺎ ارزش و ﺻﺎدق را ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻣﻘﺻد
ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ داﺧل ﮐﺎﻓرﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود .ﻣن ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣردﻣﺎﻧﯽ داﺷﺗم ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
در ﺗﻣﺎس ﺑوده و در ﮐﺎﺑل آﻧﻘدر ﺧوﺷﺑﺧت ﺑودم ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺳرﺑﭼﮥ ﮐﺎﻓر ﺣدود  10ﺳﺎﻟﮫ را
دﯾدم ﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﺧود را دو ﺳﺎل ﻗﺑل ﺗرک ﮐرده و ﭼﮭره ،ﻣوی و ﻗوارۀ او از ﺗﻣﺎم آﺳﯾﺎﺋﯽ
ھﺎ ﻓرق دارد :ﭼﺷم ھﺎی او رﻧﮓ آﺑﯽ داﺷت .اﯾن ﺑﭼﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺳواﻻت ﻣن در ﺑﺎرۀ
ﻣﻣﻠﮑت ﺧود ﺟواب داده و ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی زﺑﺎن ﺧود را ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮫ ھﺎی ھﻧدی ﺷﺑﺎھت
داﺷت .ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﮐﺎﻓر ھﺎ وﺣﺷﯽ ﺗرﯾن ﻣردم ،ﺧورﻧدۀ ﺧرس ھﺎ و ﻣﯾﻣون ھﺎ و ﺟﻧﮕﻧده ﺑﺎ
ﻧﯾزه ھﺎ و ﭘوﺳت ﮐﻧﻧدۀ دﺷﻣﻧﺎن ﺧوﯾش اﻧد .ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،از طرﯾق ﻣﻣﻠﮑت ﻟﻐﻣﺎن در ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور اﺳت ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ در آن
ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮥ ﻣﺳﮑون اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "ﻧﯾﻣﭼﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﻣﻠﮑت ﮐﺎﻓر ھﺎ ﻗوی و
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت .ﻣردم آن ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ واﯾن )ﺷراب( اﺳت .طﻼ در وﺿﻊ ﺑوﻣﯽ
آن در ﺑﯾن ﮐوھﮭﺎی اﯾﺷﺎن ﯾﺎﻓت ﺷده و ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ظروف و ﺗزﺋﯾﻧﺎت ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﻧﺷﺎی ﻣﺷﮑوک اﻟﮑﺳﺎﻧدری آﻧﮭﺎ
اﯾن اوﺿﺎع ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﭼﮭره و ﻗوارۀ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧظرﯾﮥ را ﺑوﺟود آورده ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اوﻻدۀ
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﺎ اﻧد .ھم ﺑﺎﺑر و ھم اﺑواﻟﻔﺿل اﯾن ﮔﻣﺎن را ذﮐر ﮐرده اﻧد؛ اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ادﻋﺎ ھﺎی روﺳﺎی
اﮐﺳوس در ﻣورد ﻧﺳب ﻣﻘدوﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻓر ھﺎ را ﻣﺧﻠوط ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﮔزارﺷﯽ از
ﻣﻧﺷﺎی ﺧوﯾش ﻧدارﻧد .ارﺗﻔﺎع ﺑزرگ ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﻧده آﻧﺳت ،ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ
ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧﺷﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓزﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد؛ ﻣن ﺑﺎور دارم ،ﺳراﻧﺟﺎم درﯾﺎﻓت
ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣردم ھﯾﭼﮑس دﯾﮕری ﺑﺟز از ﺑوﻣﯾﺎن ھﻣﯾن ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ ﻧﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﻧﮕﺎم
اﺷﻐﺎل ﻣﻣﺎﻟﮏ ﭘﺎﺋﯾن از طرف ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﻓﻌﻠﯽ ﺧوﯾش ﻓرار ﮐرده اﻧد :ﺣد اﻗل،
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻧﺎم ﮐﺎﻓر ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ اﺛﺑﺎت ﻗوی ﺑرای اﯾن ﻧظرﯾﮫ
ﺑﺎﺷد .ﮐﺎﻓر ھﺎ ﯾﮏ ﻧژاد درﻧده ﺑوده و ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﻋﺎدات ﯾﺎ ﻣذھب آﻧﮭﺎ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣردﻣﯽ در وﺿﻊ ﺗﻣدﻧﯽ اﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷد .ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ در ھﻧد ﯾﮏ ﻣذھﺑﯽ
دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﻓر ھﺎ ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی ﺑﺎ ھﻧدواﯾزم ﻓرق دارد و دﻟﯾل آن آﺷﮑﺎر اﺳت :آﻧﮭﺎ
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ﺑﺎﺷﻧدۀ ﻣﻧﺎطق دوری ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﯾوه ھﺎ و ﺗﻐﯾراﺗﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻧﺑوده ﮐﮫ ﻣﺳﯾر ﺧود
را در داﺧل ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب ﮔﺷوده اﻧد .زﻧﺎن ﮐﺎﻓر ﺗﻣﺎم ﮐﺎر ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ را اﻧﺟﺎم
داده و زﻣﯾن را ﺷﺧم ﻣﯽ زﻧﻧد :ﺣﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺎو
ﯾوغ را ﺑﮫ ﮔردن ﻣﯽ ﻧﮭﻧد.

رﺳوم اوﻻدۀ اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ
در ﺻﺣﺑت در ﺑﺎرۀ ﻣوﺟودﯾت ﻣﺳﮑوﻧﮫ ھﺎی )ﻧﺎﻗﻠﯾن( ﯾوﻧﺎﻧﯽ در ﻣﻧﺎطق دوراﻓﺗﺎدۀ آﺳﯾﺎ و
ﮔﻔﺗﺎر اﯾﻧﮑﮫ اوﻻدۀ اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ اﻧد ،ﻻزم اﺳت ﺗذﮐر دھم ﮐﮫ ﻣن در ﺣدﺳﯾﺎت ﻏرق ﻧﺷده
ام ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺎطر دﻓﺎع اﯾﺷﺎن از ﻧﺳب ﮐﮫ ﺧود ﺷﺎن ادﻋﺎ ﮐرده اﻧد ،ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ ﺗوﺟﮥ ﻣﺎ ﺷده اﻧد.
ﻣﺎرﮐوﭘوﻟو اوﻟﯾن ﻣوﻟﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻣوﺟودﯾت اﯾن رواﯾﺎت ذﮐر ﮐرده و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﻣﯾر ﺑدﺧﺷﺎن ادﻋﺎی ﻣﻧﺷﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ دارد .اﻣﭘراﺗور ﺑﺎﺑر اﯾن ﺷﮭﺎدت را ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد؛
اﺑواﻟﻔﺿل ﻣورخ ﻧواﺳﮥ او )اﮐﺑر( ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﮐﺎﻓر ھﺎ در ﺷﻣﺎل ﭘﺷﺎور ،ﺑﺣﯾث ﻣﮭد اﯾن
ﻣﻘدوﻧﯾﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ،اﻟﻔﻧﺳﺗون ﺑﺻورت ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﺣدس و ﮔﻣﺎن اﯾن
ﻣورخ را رد ﻣﯽ ﮐﻧد؛ زﯾرا ﮐﺎﻓر ھﺎ ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮥ درﻧده ،ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ رواﯾﺗﯽ
در ﺑﺎرۀ اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت ،طوری ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد .ﺑﺎ آﻧﮭم ،اﻟﻔﻧﺳﺗون اظﮭﺎرات ﻣﺎرﮐوﭘوﻟو
را ﺗﺻدﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﯾﻧﮑﮫ رﺋﯾس درواز در وادی اﮐﺳوس ادﻋﺎی ﻧﺳب اﻟﮑﺳﺎﻧدر
را ﻧﻣوده و ﺗوﺳط ﺗﻣﺎم ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﭼﻧﯾن ﺑود اﻧدازۀ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ
آن داﺧل اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺷدم ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﻣﯽ
ﺷود؛ دﯾده ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻣن وﻗﺗﯽ در وادی اﮐﺳوس و در ﻣﮭد زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺑودم ،ﺗﺷوﯾق
ﻓراواﻧﯽ در ﭘژوھش ﭼﻧﯾن رواﯾﺎت ﮐردم.

ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎ
اﮔر ﺑﺎور ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﻓﻘط روﺳﺎی ﺑدﺧﺷﺎن و درواز ادﻋﺎی اﯾن ﻣﯾراث اﻓﺗﺧﺎری را ﮐرده اﻧد،
آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻌﺟب ﻣن ﺷد ،درﯾﺎﻓت اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺷش ﺷﺧﺻﯾت دﯾﮕر در ﻋﯾن اﻓﺗﺧﺎرات ﺑرای
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ﻗﻧﺎﻋت ﻣردم اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .روﺳﺎی ﮐﮫ در ﺷرق درواز ﮔﺳﺗرش دارﻧد و وﻻﯾﺎت ﮐوﻻب،
ﺷﻐﻧﺎن و واﺧﺎن در ﺷﻣﺎل اﮐﺳوس را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد ،ﻧﯾز ادﻋﺎی ﻋﯾن ﻧﺳب را دارﻧد.
رﺋﯾس ﺑدﺧﺷﺎن در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﻋﯾن اﻓﺗﺧﺎرات را ﮐﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،طوری ﮐﮫ
ﮔردﺷﮕران وﻧﯾزی ﺑﮫ او ﻧﺳﺑت داده اﻧد .او ﻟﻘب ﺷﺎه و ﻣﻠﮏ و اطﻔﺎل او ﻟﻘب ﺷﮭزاده دارد؛
اﻣﺎ اﯾن درﺑﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ در اﯾن  12ﺳﺎل ﺗوﺳط ﻣﯾر ﮐﻧدز واژﮔون ﺷده و ﺑدﺧﺷﺎن ﺣﺎﻻ در
اﺧﺗﯾﺎر ﯾﮏ ﺧﺎﻧوادۀ ﺗرک ﻗرار دارد .ﺑطرف ﺷرق ﺑدﺧﺷﺎن و ﮔﺳﺗرده ﺗﺎ ﮐﺷﻣﯾر دوﻟت ھﺎی
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﭼﺗرال ،ﮔﯾﻠﮕﯾت و اﺳﮑﺎدرو ﻗرار دارد ،ﺟﺎھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎ ھﺎی ﺑرای ﻧﺳب ﯾوﻧﺎﻧﯽ
ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺷﮭزادﮔﺎن داده ﺷده اﺳت .اوﻟﯾن آﻧﮭﺎ ﻟﻘب ﺷﺎه ﮐﺗور را دارد .ﺣﺎﮐم
ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﻣت ﮐوﭼﮏ داﺷﺗﮫ و در اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺷﮭرت زﯾﺎد ﺑﺧﺎطر رﯾش دراز ﺧود ﻣﺎﻧﻧد
ﺷﺎه ﭘﺎرس دارد .رﺋﯾس اﺳﮑﺎردو ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮥ واﺣد در اﻧدوس داﺷﺗﮫ و ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ادﻋﺎ دارد
ﮐﮫ در روز ھﺎی ﺧود اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ھﻣﺳرﺣد ﺗﺑت ﮐوﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﯽ
اﺳت .اﯾﻧﺟﺎ آﺧرﯾن ﻣﺣدودۀ رواﯾﺎت ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﺳرﺑﺎزان ﻗﺑﯾﻠﮥ ﺗوﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ از وﻻﯾﺎت ﻏرﺑﯽ
ﺗﺎﺗﺎری ﭼﯾن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده و در ﯾﺎرﮐﻧد و ﺷﮭرھﺎی ﻣﺟﺎور آن ﻗرارﮔﺎه دارﻧد ،ﻧﯾز ادﻋﺎی
ﻣﻧﺷﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ادﻋﺎی ﻧرم ﺗری داﺷﺗﮫ و ﺧود را از ﻧﺳب ﺳرﺑﺎزان ارﺗش
اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﻣﯽ داﻧﻧد ،ﻧﮫ از ﺧود ﻓﺎﺗﺢ.

ﺑررﺳﯽ ادﻋﺎ ھﺎ
ﭼﻧﯾن اﺳت ﻓﮭرﺳت ﺻﺣﯾﺢ اوﻻدۀ ﻣﺷﮭور اﻟﮑﺳﺎﻧدر و اﯾن ﺗﺎ اﻧدازۀ در ﺗﺎﺋﯾد ادﻋﺎی اﯾﺷﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺷﮭزادﮔﺎن ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ و ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻗﺑل از ﺗﺟﺎوز ﻗﺑﺎﯾل ﺗرک ﯾﺎ
ﺗﺎﺗﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﭼطور ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﯾن ﮔزارﺷﺎت را ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی وﻓق دھﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ
زﻣﺎن ﻣﺎ اداﻣﮫ دارد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ،ﭘﺳر ﻓﻠﯾپ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ وارث ھم ﺑرای اﯾﻧﮭﻣﮫ
ﻓﺗوﺣﺎت ﮔﺳﺗردۀ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻣﯾراث ﻧﮕذاﺷت ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﯾﮑﺗﻌداد ﻣﺳﮑوﻧﮫ ھﺎ )ﻧﺎﻗﻠﯾن( ﮐﮫ
ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر از  2000ﺳﺎل در ﯾﮏ ﺑﺧش دور آﺳﯾﺎ زﻧده ﻣﺎﻧده اﻧد؟ ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﻧﺳب آﻧﮭﺎ ﺑﺣﯾث درﺳت ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳت ﻧﮕﺎه ﺷود ،ﺧود ﻣردم ﮐراﻣت ﻣﯾراﺛﯽ ﺷﮭزادﮔﺎن را ﺗﺎﺋﯾد
ﮐرده و آﻧﮭﺎ ﺑﻧوﺑﮫ ﺧود ،ﺗﻣﺎم اﻓﺗﺧﺎرات ﺷﺎھﯽ را ادﻋﺎ ﮐرده و از ازدواج اطﻔﺎل ﺧود ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل
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دﯾﮕر ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ اﺳﻼم ﮔروﯾده اﻧد ،اﻟﮑﺳﺎﻧدر را ﺑﺣﯾث
ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﯽ داﻧﻧد و از اﻣﺗﯾﺎزی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از دﺳﺗﺎورد ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ او اﺷﺗﻘﺎق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
اﻓﺗﺧﺎر ﻧﺳﺑت داﺷﺗن ﺑﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑران اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﺧدا را ﻣﯽ اﻓزاﯾﻧد .ﻣن ﻓرﺻت ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑﺎ
ﯾﮑﺗﻌداد اﻋﺿﺎی درﺑﺎر ﺑدﺧﺷﺎن را داﺷﺗم ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﺷﮑل ﯾﺎ ﻗوارۀ اﯾﺷﺎن وﺟود
ﻧداﺷت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﻧﺳب ﯾوﻧﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ ﺧوش-ﭼﮭره اﻧد و ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭘﺎرﺳﯾﺎن زﻣﺎن
ھﺎی ﻣﻌﺎﺻر؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺗﻣﺎﯾز در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ و ﺗرک ھﺎ و ازﺑﯾﮏ ھﺎ دﯾده ﻣﯽ
ﺷود.

ﺣدس و ﮔﻣﺎن ھﺎ
ﻣﺎ از ﻣورﺧﯾن ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ او در ﺳﻠطﻧت ﺑﮑﺗرﯾﺎ رزﻣﯾد .ﺷﮭر ﺑﻠﺦ ﮐﮫ
در ﺟوار اﯾن ﻗﻠﻣرو ھﺎ ﻗرار دارد ،ﺑﺣﯾث ﺑﮑﺗرای ﺷﺎھﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺗﻌﯾن ﮔردﯾد .ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن
ھر ﮔوﻧﮫ ھوﯾت ﻣﺣﻠﯽ ،ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﺑﯾن ﺑﻠﺦ و ﮐﺎﺑل دارای ﻧﺎم
"ﺑﺎﺧﺗر زﻣﯾن" ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﺑﻧﺎم ﺑﮑﺗرﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم .ﺣﻘﺎﯾق ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ
ﻏﯾرﻣﺣﺗﻣل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﺗﻌداد ﻣﺳﮑوﻧﮥ )ﻧﺎﻗﻠﯾن( ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣدت ھﺎی در ﻣﻣﻠﮑت وﺟود
داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻟذا ﻣﯽ ﺗوان ﻓرض ﮐرد ،ﺳﻠطﻧت ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻣﭘراﺗوری او ﺟﺎﻧﺷﯾن اﻟﮑﺳﺎﻧدر
ﺷده ،ﺑﮫ اﻣﺗداد وادی اﮐﺳوس ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ و ﺣﺎﺻل ﺧﯾزی آن ﺑﺎﻋث ﺟذب آﻧﮭﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت از اﺳﮑﺎدرو ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺑت ﮐوﭼﮏ و ﮐﺷﻣﯾر رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛ ﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﺗﻣدن اوﻟﯾﮥ
آن وادی ﻗﺷﻧﮓ را ﻣرھون ھﻣﯾن ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﺳﮑوﻧﮫ ھﺎی )ﻧﺎﻗﻠﯾن( ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑداﻧﯾم .ورود دﯾن
اﺳﻼم ﺑﮫ ھر ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﺷﻧده ﺑوده و ﻣن ﺷﮏ ﻧدارم ﮐﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ردﯾﺎﺑﯽ
ﻣوﺟود از ھﺟوم ﻣﻘدوﻧﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﺳﯾﻠوﺳﯾد ﺟﺎﻧﺷﯾن آﻧﮭﺎ در اﯾن اﻧﻘﻼب ﺑزرگ ﻣﺣو ﺷده اﺳت.
ﻣن ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺳواﺣل ﻋﻠﯾﺎی اﮐﺳوس از ﻣﺳﯾر ﺗﮭﺎﺟم ﺗﺎﺗﺎر ھﺎ ﻣﺻﺋون ﻣﺎﻧده و ﻣن
از زﺑﺎن و راﺑطﮥ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرس اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺳرﻧوﺷت آن ﻣﻣﻠﮑت را دﻧﺑﺎل ﮐرده
و ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣطﻠوب ﺑوده ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﻓﺗﺢ ﺷده اﻧد .اﮔر ﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾم اﯾن ﻣﻌﺎﺻران
اراﯾﮫ ﮐﻧﻧدۀ ﻧﺳب اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ را ﺗﺻدﯾق ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد رواﯾﺎت آﻧﮭﺎ را ﺑﺣﯾث ﻣواﻓق
ﺗرﯾن اﺛﺑﺎت ھﺟوم او ﺑﮫ اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺑﭘذﯾرﯾم؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻻﯾل ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﯽ در ﺗﻧﺎﻗض آﻧﮭﺎ
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ﭘﯾدا ﻧﮑﻧﯾم ،ﻣن ﺷﺧﺻﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﻟﻘب آﻧﮭﺎ را در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎراﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
اﻧﮑﺎر ﮐﻧم .ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت زﯾﺎدی از ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺑوﻣﯾﺎن ﻣﻣﻠﮑت ﺑدﺳت آوردم و آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﺷﮑﯽ در اﺻﻠﯾت و درﺳت ﺑودن آن ﻧدارﻧد ،ﻣن ﺧود را ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ھﺎی ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧﺗم ﮐﮫ
دﯾﮕران را ﻗﺎدر ﺧواھد ﺳﺎﺧت ﺗﺎ آن راﺗوﺳﻌﮫ و ﮔﺳﺗرش دھﻧد.
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ﻓﺻل ﯾﺎزدھم  -ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺧﺎرا
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗدﯾم ﺑﺧﺎرا
ﻣن در ﺟرﯾﺎن اﻗﺎﻣت ﺧود در آن ﻣﻣﻠﮑت ﭘﻧﺞ ﻧﺳﺧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺧﺎرا را ﺑدﺳت آوردم .اﯾن اﻟﺑﺗﮫ
ﺧﺎرج ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻣن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای ﮐﺎﻣل اﯾن آﺛﺎر را ﺗوﺿﯾﺢ دھم وھﻣﭼﻧﺎن اﺣﺳﺎس
ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای ﮐﺎﻣل آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺧواﻧﻧده زﯾﺎد دﻟﭼﺳب ﺑﺎﺷد :ﻣن آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﻧﺟﻣن ﺗﻣوﯾل
ﮐﻧﻧدۀ ﺑرﮔردان ھﺎی ﺷرق ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﭘرده و از آﻧﮭﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣوده ام ﮐﮫ ﺗﻼش ﺧواھﻧد
ﮐرد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر داﻧﺷﻣﻧدان ﺷرق ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرار دھﻧد .ﺑﺧﺎرا در ﺳده ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑﻧﺎم
ﺑﯾﮑن ﯾﺎد ﺷده ،ﺷﮭری ﮐﮫ ھﻧوز ھم در ﺟوار آن رد ﯾﺎﺑﯽ ﺷده و ﺗوﺳط اﻓﺳﺎﻧﮫ ﯾﺎ واﻗﻌﯾت ﺑﺎ
ﻧﺎم ﻣﺷﮭور اﻓراﺳﯾﺎب وﺻل اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﯾﮏ ﻣرداب ﻧﯾزار ﺑوده و ﺑﺎ ﯾﺦ
و ﺑرف ذوب ﺷوﻧده در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻣرﻗﻧد ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﺷده اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ
ﻣﺣل ﺷﮑﺎرﮔﺎه و در ﭼﻧدﯾن ﻣﺣل ﭼﻧﺎن ﻣرداﺑﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺗر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ از آن ﻋﺑور
ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن اﺳت زﺑﺎن ﻣورﺧﯾن ﺑوﻣﯽ .ﺑﻌدا ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﭘراﺗور ﭼﯾن ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
دﺧﺗر ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ دھد :اﻣﺎ اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺗرک ھﺎ دﻧﺑﺎل ﺷده و ﻗرار
ﻣﻌﻠوم ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﻋث وﯾراﻧﯽ اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﻌدا ﺑﮫ ﻋﺻر اﺳﻼم و ﺗﮭﺎﺟم ﻋرب
ھﺎ ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ دارای ﯾﮏ ﻣﻠﮑﮫ ﯾﺎ ﺧﺎﺗوﻧﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ و ﻋﺷق ﺑﮫ ﻋداﻟت
ﻣﺷﮭور ﺑوده ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﺗوﺳط آھﻧﮓ ھﺎی ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑزرﮔداﺷت و ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽ ﺷود .ﭘﺳر او
دﯾن اﺳﻼم را ﻣﯽ ﭘذﯾرد ،اﻣﺎ از آن دﺳت ﻣﯽ ﮐﺷد و وﻗﺗﯽ ﻋرب ھﺎ ﺧود را در ﺗرﮐﺳﺗﺎن
ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ،او را ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .اﯾن ﺷﺧص ﯾﮏ ﻣﺳﺟد ﺑزرگ در ﺳﺎل / ٩۴
 ٧١٣اﻋﻣﺎر ﻧﻣوده و ﻣردم ﻧﻣﺎز را ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد" ،ﭼون زﺑﺎن ﻣﻣﻠﮑت ﺑوده
اﺳت" .از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ﺷﮭرت و اﺑﻌﺎد ﺷﮭر اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد؛ ﻣﺎ از ﺗﺟﺎرت و ﺟﻣﻌﯾت
ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم ،در ﻧﺗﯾﺟﮥ اﻋﻣﺎل اﺷﺧﺎص ﻣﺷﮭوری ﻣﺎﻧﻧد ھﺎرون اﻟرﺷﯾد و ارﺳﻼن ﺧﺎن
زﯾﺑﺎ ﺗر و ﺛروﺗﻣﻧد ﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﺑﺎرۀ ﻗدرت ﺟﺑرﺋﯾل ﻓرﺷﺗﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﺻﻔوف ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾﻧﺟﺎ را در روز ﻗﯾﺎﻣت ﻣورد ﻋﻔو ﻗرار ﻣﯽ دھد.
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از ﻋﺻر ﭼﻧﮕﯾز ﺗﺎ ﺗﮭﺎﺟم ازﺑﯾﮏ ھﺎ
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯾﮥ ﺑﺧﺎرا ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﮕﯾز وﯾراﻧﮕر آن را ﺑﺎ ﮔﻠﮥ ﺗﺎﺗﺎر ﺧود در ﺳﺎل ۶٢٢
 ١٢٢۵ /وﯾران ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﺳﺎس ﺑﺎزار ھﺎ ،ﺗﻌﻣﯾرات و ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی آن
داﻧﺳت ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺛروﺗﻣﻧد و ﻗﺷﻧﮓ ﺑوده؛ اﻣﺎ ﺑﺧﺎرا ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺷﮭر
ھﺎی ﺑزرگ دﯾﮕر ﭘﺎﻣﺎل ﺧﺻوﻣت ھﺎی وﯾران ﮔراﻧﮥ ﺗﺎﺗﺎر ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺧﺷم
ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ از ﮐﺳﭘﯾن ﺗﺎ اﻧدوس را ﺟﺎروب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻌدا ﺳﻠطﻧت ﺑﺧﺎرا ﺗوﺳط اﻣﯾر آن ﺑﻧﺎم
ﺗﯾﻣور ﺑزرگ اداره ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ اوﻻدۀ ﭼﻧﮕﯾز ﺧون ﺧوار ﮐﮫ ﻏﺿب ﺧود ﺑﺎﻻی ﻣﻠل
ھﻣﺳﺎﯾﮫ و دور را ﻧﺷﺎن داده و زﻧﺟﯾر ھﺎی ﺳﻠطﻧت در ﺳراﺳر آﺳﯾﺎ را ﺑﮫ ﻟرزه ﻣﯽ آورد.
ﻋﻣﻠﮑرد اﯾن ﻗﮭرﻣﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣن ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻻی آن ﮐﺎر دارم؛ اﻣﺎ ﻓﺗوﺣﺎت
ﺗﯾﻣور و ﻧﮭﺎد ھﺎی روﺷﻧﮕراﻧﮥ او ،ﺣرﻓﮥ ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ او ﻓﻘط ﯾﮏ ﯾﺎد داﺷت ﮔذرا در
اﯾن ﻋﺻر ادﺑﯽ اﺳت .ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او ﭘس از ﭼﻧد ﻧﺳل از ﺳﻠطﻧت ﭘدری اﯾﺷﺎن راﻧده ﺷده و
اﻣﭘراﺗوری ﺑزرگ ﻣﻐول در ھﻧد را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در زﻣﺎن ﺑﺎﺑر دﻟﯾر ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او
ھﻧوز ھم در دھﻠﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد )ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم ﺳﻠطﻧت( .اﯾن اﻧﻘﻼب آﺧری از ﺗﮭﺎﺟم ﺗﺎﺗﺎر
ھﺎی ازﺑﯾﮏ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ ﻗﺑﯾﻠﮥ دﯾﮕری از ﮔﮭوارۀ ﭼﻧﮕﯾز و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن اﺷﻐﺎل ﮔر
ﮐﮫ ﺟﮑﺳﺎرﺗﯾز}ﺳﯾر درﯾﺎ{ را در ﺷروع ﺳدۀ  16ﻋﺑور ﮐرده و در اﯾن زﻣﺎن ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ
ﻣﺎوراﻟﻧﮭر را در اﺧﺗﯾﺎر دارد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺎﻋدۀ ھﻧدوﮐش ﮔﺳﺗرش دارد .ازﺑﯾﮏ ھﺎ اﯾن ﻓﺗوﺣﺎت
ﺑزرگ را ﺗوﺳط ﺷﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎن و ﭘﺳرش ﮐﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﺑر ﺗوﺳط ﺷﺎه ﭘﺎرس ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
ﺷود و ﺷﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎن در ﺟﻧﮓ ﻣرو ﺷﮑﺳت ﺧورده و ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﮭﺎﺟم ﻧﺎدرﺷﺎه و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠطﻧت ﻣراد
ﺑرﺗری ﮐﮫ ﻧژاد ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد ،در ﺳﻠطﻧت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎوراﻟﻧﮭر ﺗﺎ ﺗﮭﺎﺟم
ﻧﺎدر ﺷﺎه در اواﯾل ﺳدۀ ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻌدا اﺑواﻟﻔﯾض ﺧﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث اﻣﯾر ﯾﺎ ﺣﺎﮐم
در ﺑﺧﺎرا ﺣﮑوﻣت ﮐرده و ﺑﮫ ﺣﯾث ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻣﯾراﺛﯽ ازﺑﯾﮏ ھﺎ و اوﻻدۀ ﭼﻧﮕﯾز ﺑزرگ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ درﺑﺎر ﺗﯾﻣور را ﻣطرود ﮐرده اﺳت .اﺗﺎﻟﯾق ﯾﺎ وزﯾر او رﺣﯾم ﺧﺎن ﯾﮏ ازﺑﯾﮏ
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از ﻗﺑﯾﻠﮥ ﻣﻧﻐﯾت ﺑﺎ ﻓﺎﺗﺢ ﭘﺎرس ﺗوطﯾﮫ ﻧﻣوده و او را ﺗﺎ درازه ھﺎی ﺷﮭر ﻣﯾﺂورد .ﻧﺎدر ﺑﺧﺎرا
را اﻣﺎن ﻣﯽ دھد ،اﻣﺎ وزﯾر اﻣﯾر را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده ،ﯾﮏ ﭘﺳر او را ﺑر ﺗﺧت ﻧﺷﺎﻧده و دﺧﺗر
ﺧود را در ازدواج او در ﻣﯽ آورد .وﻟﯽ او را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﭘس از ﻣرگ رﺣﯾم
ﺧﺎن اﯾن وزﯾر ظﺎﻟم و ﺧﺎﯾن ﺗوﺳط داﻧﯾﺎل ﺑﯾﮓ ازﺑﯾﮏ از ﻋﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ )ﻣﻧﻐﯾت( ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ از طرﯾق ازدواج ﺑﺎ اﺑواﻟﻔﯾض ﺧﺎن ﻗراﺑت دور داﺷﺗﮫ اﺳت .او ادﻋﺎی ﺑزرگ ﺗر
از ﻗدرت آﺧرﯾن وزﯾر ﻧداﺷﺗﮫ و ﻣﻣﻠﮑت را ﺑﻧﺎم اﺑوﻟﻐﺎزی ﺧﺎن ﯾﮏ اواﻻدۀ اﻣﯾر آﺧری و
ﭼﻧﮕﯾز اداره ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ داﻧﯾﺎل ﺑﯾﮓ ﭘﺳرش ﻣراد ﺑﺣﯾث وزﯾر ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﻣﯽ
ﺷود؛ ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﺷﺎه ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﭘدرش ﺑﻧﺎم او ﺣﮑوﻣت ﮐرده و ﺧود را اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ
ﺧواﻧد .ﺷﺎه ﻣراد  7ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ﻧﻣوده و در ﺣواﻟﯽ  1800وﻓﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺑﯾﺷﺗر ﯾﮏ
ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﮐم؛ اﻣﺎ ﻧﺎم ﺑﯾﮕﯽ ﺟﺎن ﺷﮭرت زﯾﺎد داﺷﺗﮫ ،ﺗوﺳط ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر
اﺣﺗرام ﺷده و ﺗﻌداد زﯾﺎد داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد در راﺑطﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .او
ﺟﻧﮓ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺷﺎه ﮐﺎﺑل و ﺗﻣﺎم دوﻟت ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ و ﮐﻣزور اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .او ﺷﮭر
ﻣرو در دﺷت را وﯾران ﮐرده و ﺑﺧش ﺑزرگ اھﺎﻟﯽ آن را ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ دھد؛ اﻣﺎ
اﻋﻣﺎل او ﺳﮭم اﻧدﮐﯽ در ﺷﮭرت ﯾﺎ ﺑزرگ ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﻠطﻧﺗﯽ دارد ﮐﮫ او ﻏﺻب ﮐرده ﺑود.
از زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣراد ﺟﺎﻧﺷﯾﺎن ﻣردم ﭼﻧﮕﯾز ﺧﺎن در ﺳﻠطﻧت ﺑﺧﺎرا ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد .ھﻧوز
ھم ﺑﻌﺿﯽ از اﻋﺿﺎی آن ﺧﺎﻧواده در ﻣﻣﻠﮑت وﺟود دارﻧد ﮐﮫ در ﻓﻘر و ﻧﮑﺑت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؛ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم آﺧرﯾن ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ازﺟﺎﻧب ﻣﺎدر ﺑﮫ أﻧﮭﺎ ﻗراﺑت داد.

ﺳﻠطﻧت ﺣﯾدر و ﺷﺎه ﻓﻌﻠﯽ )ﻧﺻﯾرﷲ(
ﺷﺎه ﻣراد ﺗوﺳط ﭘﺳرش ﺣﯾدر ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﻧﺎم ﺳﯾد ﯾﺎ ﭘﯾر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ
ﺷود .او درﺑﺎر ﺧود را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺷﺎه و ﭼﺳﺑﯾدن ﻣﺣﮑم
او ﺑﮫ ﻗرآن در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ او را در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻧﺷﺎن داده و ﺷدﯾدا ﺗﻌﺻب و ﺑﻧﯾﺎد
ﮔراﺋﯽ در ﻣﻣﻠﮑت را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد .او ﻟﻘب ﺧود را ﺑﺣﯾث ﻓرﻣﺎﻧده دﯾن داﻧﺳﺗﮫ و ﺑﺧش
زﯾﺎد وﻗت ﺧود را در ﺗﻼش ﺑرای اﺻﻼح و ﺑﮭﺑود اﺧﻼﻗﯾﺎت ﻋﺻر ﺧود ﻣﯽ ﮔذراﻧد .اﮔر
ﺷب زﻧده داری ھﺎ و دﻋﺎ ھﺎی او ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اش ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ،ﺷﺎﯾد ﺑﮫ
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ﻣﻣﻠﮑت ﺧود ﻣﻔﺎد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد؛ اﻣﺎ او ﭘس از ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت دراز و ﺑﯾﮭودۀ  27ﺳﺎﻟﮫ )1825
م( ﺑرای اطﻔﺎل ﺧود ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ و ﯾﮏ ﺳﻠطﻧﺗﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔذارد ﮐﮫ از ھر ﺟﺎﻧب
ﻣورد طﻌﻧﮫ و دﺳت درازی ﻗرار دارد .ﻣرگ او ﻋﻼﻣﮥ ﻗﯾﺎم و ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ در ﺑﯾن اوﻻدۀ
او اﺳت .اﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﭘﺳر او ﺧود را ﺷﺎه اﻋﻼم ﮐرده و ﭘس از ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت  50روزه ﮐﺷﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود ،ﺑدون ﺷﮏ ﺑﺎ زھر ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗوش ﺑﯾﮕﯽ ﯾﺎ وزﯾر داده ﺷده و ﺑرادر دﯾﮕری را
ﻣطﻠوب ﻣﯾداﻧد .او ﺗوﺳط ﻋﻣر ﺧﺎن ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺷده و ادارۀ ﺣﮑوﻣت و ﻣرﮐز را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ
ﮔﯾرد .ﺑرادر ﺑزرﮔش ﻧﺻﯾرﷲ ﯾﺎ طوری ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻧﺎم ﺑﮭﺎدرﺧﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑطور
ﻣﺧﻔﯽ ﻧﻔوذ ﻗوش ﺑﯾﮕﯽ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐرده )ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺧود را طرﻓدار ﻋﻣر ﻣﯽ ﮔوﯾد( و ﻣﯽ
ﺧواھد ﻗدرت ﺧود را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اراده آﻣﺎده ﺳﺎزد .او در ﮔﺎم اول ﺷﮭر ﺳﻣرﻗﻧد را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده
و ﺑﺎﻻی ﺑﺧﺎرا ﻣﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ و ﮐﺎرﯾز ھﺎی را ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ذﺧﯾره ﮐﻧﻧدۀ
آب ﺑﺧﺎرا اﺳت :او آﻧﮭﺎ را ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣوده و ﺷﮭر ﺑدﺳت او ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺣﺎﺻرۀ 50
روزه ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗوش ﺑﯾﮕﯽ در اﺧﺗﯾﺎر او ﮔذارده ﻣﯽ ﺷود و او را ﺑﺣﯾث وزﯾر ﻣﻘرر ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﻋﻣر ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ او ﻓرار ﮐرده و ﭘس از آوارﮔﯽ در ﻣﺷﮭد و ﺑﻠﺦ ﺳراﻧﺟﺎم
ﺑﮫ اﺛر ﮐوﻟرا در ﻗوﻗﻧد ﻣﯾﻣﯾرد؛ ﺟﺳد او ﺑرای دﻓن ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا آورده ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺻﯾرﷲ ﺑدون
ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ رﺳد .او  30ﻧﻔر از طرﻓداران ﺑرادران ﺧود را ﺑﮫ ﻗﺗل
رﺳﺎﻧﯾده و ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ روﺳﺎی ﻋﻣده از دروازۀ ﻗﺻر ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن اﻧداﺧﺗﮫ ﺷوﻧد )ﺷﯾوۀ
ﻣﻌﻣول اﻋدام در اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ( .ﺣد اﻗل ،ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺳﮫ ﺑرادر ﮐوﭼﮑش ﮐﻣﺗر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد :او آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﻣﻼﮐﯽ در ﺳواﺣل اﮐﺳوس ﻓرﺳﺗﺎده و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل
رﺳﺎﻧده ﺷوﻧد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧﻼف او ﻋﻣل ﻧﮑﻧﻧد؛ ﻧﺻﯾرﷲ ﯾﮕﺎﻧﮫ زﻧدۀ ﺷش طﻔل ﺣﺎﻻ در
ﺑﺧﺎرا ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻋﻣﺎل ﺧوب ﺗوﺳط اﻗﺎرب ﻣﺗﻌﺻب ﺑﺎﻻی اطﻔﺎل ﻧﺎﺧوش ﭼﻘدر ﮐم
اﺛر ﻣﯽ ﮐﻧد! اﻣﺎ ﻧﺻﯾرﷲ ﺗﺎ اﻧدازۀ )اﮔر ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد( ﺧود را از اﻋﻣﺎل ﻧﺎدرﺳت
و ﺑﺎطل ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﺗﺧت ﺧود ﻣﯽ رھﺎﻧد :او ﺣﺎﻻ رﻋﺎﯾﺎی ﺧود را ﺑﺻورت ﻋﺎدﻻﻧﮫ و
ﻏﯾرﺟﺎﻧﺑداراﻧﮫ اداره ﮐرده و ﺑﮫ ظﻠم و ﺟرم در ﺣﮑوﻣت ﺧود ﭘﺎﯾﺎن داده اﺳت ،زﯾرا او ھﯾﭻ
رﻗﯾﺑﯽ در ﻣﯾدان ﻧدارد .او ﯾﮏ ﺧﺎﻧوادۀ ﺟوان و در ﺣﺎل اﻓزاﯾش دارد.
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درﺑﺎرۀ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺧﺎرا

اھﻣﯾت ﺳﻠطﻧت ﺑﺧﺎرا
اھﻣﯾت ﺑﺧﺎرا ﻧﮫ در وﺳﻌت ﻗﻠﻣرو ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣوﻗﻌﯾت آن اﺳت .ﺷﮭرت آن ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت
را ﺑﺎﯾد در روز ھﺎی ﭼﻐﺗﺎی ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد .اﯾن ﺳﻠطﻧت ﺑﻌدا ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﻣﺎوراﻟﻧﮭر ﯾﺎ ﻣﻣﺎﻟﮑت
ﺑﯾن درﯾﺎ ھﺎی اﮐﺳوس و ﺟﮑﺳﺎرﺗﯾز ﺗﺎ ﺧوارزم ،ﮐﺳﭘﯾن و ﺧراﺳﺎن ﺑوده اﺳت .آن ﻋﺻر
ﺷﮑوه و ﺟﻼل ﻣدت ھﺎ ﻗﺑل ﺳﭘری ﺷده ،اﻣﺎ ﻣﺣل ﻣطﻠوب ﭘﺎﯾﺗﺧت ھﻧوز ھم ﻧﻔوذ ﺑزرگ ﺧود
را در ﺑﯾن ﺑوﻣﯾﺎن ﻣﺎوراﻟﻧﮭر ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﺧﺎرا ﺑﺎ واﻗﻊ ﺷدن در ﺑﯾن ﻏﻧﯽ ﺗرﯾن ﻣﻧﺎطق
اروﭘﺎ و آﺳﯾﺎ و در ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﻣﺣﺎط ﺑﺎ ﺻﺣرا ھﺎ و دﺷت ھﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﯾش ﮔﺎه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و
ﮔردﺷﮕران و ﻣرﮐز ﺗﺟﺎرت ﺑزرگ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﻣوﻗﻌﯾت آن از ﻣﻧظر ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ارزش اﺳت .ﺑﺧﺎرا ﺑﺎ داﺷﺗن ﺧﺎک ﺣﺎﺻل
ﺧﯾز در ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن ﺑﺎﯾر ﺑﺎﻋث ﺗوﺟﮫ ﻣﻠل دور و ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﺳت .ﺑﺧﺎرا در زﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن
ﺣرص و طﻣﻊ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺧﻠﯾﻔﮫ ھﺎی ﻋرب را ﺑﮫ ﺧود ﺟذب ﻧﻣوده ﺑود .ﺑﺧﺎرا ﺗوﺳط ﻗﺑﺎﯾل
ﺷﻣﺎل ﻧﯾز ﻣورد ھﺟوم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﯾﻣور ﻣﺷﮭور از آن ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻣرﮐز ،ﭘﯾروزی ھﺎی
ﻗطﻌﺎت ﺧود در ﻣﻣﺎﻟﮏ دور آﺳﯾﺎ را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد .در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ از
اﻣﭘراﺗور ھﺎی ﭼﯾن و روﺳﯾﮫ ،ﺳﻠطﺎن ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ و ﺷﺎھﺎن ﭘﺎرس و ﮐﺎﺑل را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺧﺎرا ھﻣﭼﻧﺎن از ﺑرﺗری در ﺑﯾن ﻣﻠل ازﺑﯾﮏ ﻣﺟﺎور ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ آن را ﺑﺣﯾث ﻣرﮐز
ﻗﺑﺎﯾل ﺧوﯾش ﺗﺻور ﮐرده و ﺑﺻورت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ،ﮔر ﭼﮫ اﺳﻣﯽ ،ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺎﮐم آن
اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻗدرت و ﺧﺻوﺻﯾت ﺷﺎه
ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣﻠل آﺳﯾﺎﺋﯽ ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﺗﺑد ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﺑﺎ آﻧﮭم او در
ھر ﻋﻣﻠﯽ ﺗوﺳط ﻗدرت ﻣﻼ ھﺎ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯾون ﮐﻧﺗرول ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﮫ از ﻋدم
ﺗواﻧﺎﺋﯽ او ﺑﺧﺎطر ﺗﺣﻣﯾل ﻗدرﺗش ،ﺑﻠﮑﮫ از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻠطﻧت ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑطور
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ﮔﺳﺗرده ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻗواﻧﯾن ﻗرآن اﺳﺗوار ﺑوده و در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر ﻣﻣﻠﮑت اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕری
ﺷدﯾدا ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺻﯾرﷲ ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﯾﺎ طوری ﮐﮫ ﺑﮭﺎدرﺧﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ
ﺟواﻧﯽ دارای ﺳن  27ﺳﺎل اﺳت .او ﻟﻘب اﻣﯾراﻟﻣوﻣﻧﯾن را اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوده و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺣﺿرت ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓﻘط ﺗوﺳط ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗرﮐﺳﺗﺎن در ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران اﯾﺷﺎن
ﮐﺎرﺑرد دارد .ﻧﺎم ﺷﺎه ﺑﻧدرت در اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود؛ اﻣﺎ ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺻرف اﻣﯾر و ﺑدون "اﻟﻣوﻣﻧﯾن" ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود ،ﻟﻘﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﯾﻣور و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او ﺗﺎ روز ھﺎی
ﺑﺎﺑر اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوده ﺑودﻧد .اﯾن ﻟﻘب ﯾﮏ اھﻣﯾت ﻣذھﺑﯽ داﺷﺗﮫ و ﺑطور ﺧﺎﺻﯽ آن را ﺑﮫ ﺷﺎه
ﺑﺧﺎرا وﺻل ﻣﯽ ﺳﺎزد .او ﺧود را ﯾﮑﯽ از ﺳران دﯾن اﺳﻼم ﻣﯾداﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن
ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ اﺣﺗرام ﻣﯽ ﺷود ،زﯾرا او در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺣﯾث ﺧﻠﯾﻔﮥ روم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا
اﻓﺗﺧﺎر دارد ﮐﮫ ﻟﻘب ﮐﻣﺎن ﺑردار او را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺷﺎه ﻓﻌﻠﯽ ھﻔت ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺑﺻورت طﺑﯾﻌﯽ ﻋﺎدل و ﻟﯾﺑرال ﺑوده و
ﺷدﯾدا ﭘﯾرو دﯾن اﺳت .در واﻗﻌﯾت دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ او ﺑﺗدرﯾﺞ در ﻋﺎدات ﻣﺗﻌﺻﺑﺎﻧﮫ ﭘدر ﺧود
ﻏرق ﻣﯽ ﺷود؛ زﯾرا طﺑﯾﻌت ﺣﮑوﻣت او ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از آن ﻣﺷﮑل اﺳت.
او ﺧود را از ﺗﻣﺎم ﺛروت ﺧودش و ﭘدرش ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗﮫ و اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث اﻋﺗﺑﺎر ﺑﻠﻧد او
در ﺑﯾن ھﻣوطﻧﺎﻧش ﺷده اﺳت .او در ﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎﯾش ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷده و ﻣردم
واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺻﺎرف ﺷﺧﺻﯽ او از ﻣﺎﻟﯾﮥ ﺳراﻧﮥ ﺑدﺳت ﻣﯾﺂﯾد ﮐﮫ از ﯾﮭودان و ھﻧدوان
اﺧذ ﻣﯽ ﮐﻧد ،زﯾرا ﮔﻧﺎه ﺧواھد ﺑود اﮔر ﭘول ﺑﺎور ﻣﻧدان واﻗﻌﯽ ﭼﻧﯾن اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﺑد .او
طﺑﯾﻌت ﺟﺎه طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﺟﻧﮕﯽ داﺷﺗﮫ ،ﻋواﯾد ﺧود را در ﺳﺎزش ﺑﺎ ارﺗش ﺧود ﺑدﺳت آورده و
ﺧود را ﺑﺎ ﺑﺧﺷش زﯾﺎد ﻋزﯾز ﮐرده اﺳت.

ﻗوش ﺑﯾﮕﯽ ﯾﺎ وزﯾر
وزﯾر ﯾﺎ ﻗوش ﺑﯾﮕﯽ ﻧﻔوذ ﺑزرﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﺷﺎه دارد ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺷﺎه ﻋﻣدﺗﺎ ﻣرھون او ﺑرای
ﺗﺧت ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ھﯾﭻ ﺗرﺳﯽ از ﻗدرت او ﻧدارد .ﺷﺎه ھرﮔز ارگ را ﺗرک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
وزﯾر ﺣﺎﺿر ﺑوده و رﯾﺎﺳت را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد .اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻏذای ﺧود را از دﺳت ھﯾﭻ
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ﮐﺳﯽ ﺑﺟز از وزﯾر ﺧود ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن ﺷﺧص ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺳﺎل ﺧورده ﺑوده و ﺑﯾﺷﺗر از  60ﺳﺎل
دارد .او ﯾﮏ ازﺑﯾﮏ و از ﻗﺑﯾﻠﮥ ﻣﻧﻐﯾت اﺳت ،ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد و ﻣﺟرب ﺑوده و در ﺗﺟﺎرت ﭘﺷﺗﮑﺎر
زﯾﺎد دارد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺟﺎرت وﺳﯾﻌﯽ داﺷﺗﮫ و ﻋﺎﺷق ﭘول اﺳت ،اﻣﺎ در اﺧذ ﻣﺎﻟﯾﮥ ﺗﺟﺎرت
ﺷدﯾدا ﻋﺎدل اﺳت .ﻣﻘﺎم وزﯾر ﺷﺎﯾد در ﺧﺎﻧوادۀ او ﻣﯾراﺛﯽ ﺑﺎﺷد :ﭘدرش ھﻣﯾن وظﯾﻔﮫ را
داﺷﺗﮫ ،ﺑرادراﻧش دو ﺣﮑوﻣت را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد و ﭘﺳراﻧش ﮐﮫ  13ﻧﻔر اﻧد ،در ﻧواﺣﯽ ﯾﺎ
وﻻﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف وظﯾﻔﮫ دارﻧد .او ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﺣﯾث ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﺗﻌﯾن ﮐرده اﺳت .در
ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﯾن وزﯾر ﻣﺧﻠوطﯽ از ﺣﯾﻠﮫ و زﯾرﮐﯽ وﺟود دارد ،اﻣﺎ او ﻟﯾﺑرال ﻣﻧش ﺑوده و
در ﻣﻘﺎﺑل اروﭘﺎﺋﯾﺎن و ﺑﺧﺻوص اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﺑرﺧورد ﺧوﺑﯽ دارد .ﺗﻣﺎم ﺛروت و ﻗدرت
ﺳﻠطﻧت در اﺧﺗﯾﺎر او اﺳت؛ زﯾرا ﻋواﯾد را او ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺣﺗرم و ﺳﺎزﺷﮑﺎر اﺳت ،ﻧوﺳﺎن روﺣﺎﻧﯾت ﮐﻧد.

ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ازﺑﯾﮏ ھﺎ
ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑرای ﯾﮏ ﮔردﺷﮕر در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧواھﺷﺎت روﺳﺎ ﯾﺎ ﺳرداران ھﻧد و
ﮐﺎﺑل ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی درﺑﺎر و روﺣﺎﻧﯾون ،ﭼﻧﯾن ﻣردان ﺑزرگ و
ﺧﺎن ھﺎ ﯾﺎ ﻧﺧﺑﮕﺎن و اﻓرادی وﺟود ﻧدارد .ﺗﻣﺎم ﺣﮑوﻣت در اﺧﺗﯾﺎر ﺑردﮔﺎن ﯾﺎ واﺑﺳﺗﮕﺎن
وزرا ﺑوده و ھر ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ ﺗوﺳط ﻣﻼ ھﺎ ﯾﺎ ﺧواﺟﮫ ھﺎ )اوﻻدۀ ﺧﻠﻔﺎی اوﻟﯾﮫ( اداره ﻣﯽ
ﺷود .از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس ﺣﮑوﻣت ﺑﺧﺎرا ﻗرآن ﺑوده و ﺗﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﯾﺎ ﺑﺎﯾد
ﺑﺎﺷﻧد( ،ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﯾل ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی آﻧﭼﮫ ﻣطﻠوب ﮐﻠﯾﺳﺎ اﺳت ،ﺑطور ﮐﺎﻣل ﻣدﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود .اﻧﺟن دﯾن و دوﻟت در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻧﻘش ﻗﻠب و دﺳت را ﺑﺎزی ﻧﻣوده و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ھﻣدﯾﮕر
اﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺎﯾﮥ ھﯾﭻ ﺣﮑوﻣت ﻣردﻣﯽ )ﻣﺣﺑوب( وﺟود ﻧدارد؛ اﻣﺎ ھﻧوز ھم ،ﺷﺎھد ﻋدم
رﺿﺎﺋﯾت در زﯾر ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻧﯾﺳﺗﯾم ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣردﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ازﺑﯾﮏ
ھﺎ در ﻏﻼﻣﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻗرار ﻧدارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن رﺿﺎﺋﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣرھون ﺗطﺑﯾق
ﺷدﯾد ﻗواﻧﯾن ﻗرآن ﺑداﻧﯾم .اﯾن ﮐﺗﺎب در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻣﻧﺷور ﺑزرگ
ﻓﻘﯾر ﻧﯾﺳت؛ ﺑﺎ آﻧﮭم اﺻول ﻓﻘﮫ را ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻣﻌﯾﻧﯽ اﺳﺗوار ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑدون ﺷﮏ اﯾن ﺑﺎور را
ﺑرای ﻣردم ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯾون ﺑﮭﺗرﯾن ﻣداﻓﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻗدرت ﺟﺎه طﻠﺑﺎﻧﮥ
196

ﺣﮑوﻣت اﺳت .واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺷدﯾد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﻧوﺷﺗﺎری ﻋﻠت ﺳﭘﺎﺳﮕزاری اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ از
آن ﺑرﺧوردار اﻧد .ھﯾﭻ ﺑرﻧﺎﻣﮥ دوﻟﺗﯽ ﺑدون ﻗﯾﻣوﻣﯾت آﻧﮭﺎ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ و ﯾﮏ ﺑﺧش
ﺑزرگ ﻋواﯾد ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣذھب ﻣﻠﯽ و ﻣدرﺳﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯾرﺳد.
ﺣﺗﯽ ﻋواﯾد اﺿﺎﻓﯽ ﻣرﮐز ﻧﯾز ﭘس از اﯾن ﺷﯾوه ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻣﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮥ اداره ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ھر ﺣﮑوﻣت دﯾﮕری ﺷﺑﺎھت زﯾﺎدی ﺑﮫ ھﯾرارﺷﯽ )ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب روﺣﺎﻧﯾون( دارد .اﮔر
ﻗﺗﻠﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ دزدی ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﮥ در ﻣوﺿوﻋﯽ رخ ﻣﯽ دھد ،ﻓورا
ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯾون رﺟﻌت داده ﻣﯽ ﺷود ،زﯾرا ﺷﺎه ﺑدون آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﯾﭻ ﻗﺿﺎوﺗﯽ را ﺑﺎﻻی
ﺧود ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣن ﻣطﻣﺋﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم در ﺑﺧﺎرا از ﻋﺻر ھﺎی اوﻟﯾﮥ اﺳﻼﻣﯽ
وﺟود داﺷﺗﮫ و ھﻣﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﮭﺎﺟم ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﻧدارد ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ در ﺳﻠطﻧت ﺷﺎه ﮔذﺷﺗﮫ
)ﺣﯾدر ﺷﺎه ﮐﮫ ﻋﻘﯾدۀ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻌﺻﺑﺎﻧﮫ داﺷت( ﻗوﯾﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔردد .ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ
ﻧظرﯾﺎت دﯾن اﺳﻼم ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،وﻗﺗﯽ ﻗواﻧﯾن آن ﺷدﯾدا ﻋﻣﻠﯽ ﺷود ،ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدۀ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑزرگ
ﺑرای ادارۀ ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘوﻟﯾس ﺷﮭر و ﺳﻠطﻧت ﺑﺧﺎرا ﺟدی و ﻣوﺛر اﺳت :طوری
ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم ،ﺷب ھﻧﮕﺎم ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑزرگ اﻣوال در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز و ﺑدون ﺧطر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده
و راه ھﺎی ﻣﻣﻠﮑت از دزدان و رھزﻧﺎن ﻋﺎری اﺳت .ﺷﯾوۀ ﺑدون ﻣﺻﺎﻟﺣﮥ ﮐﮫ در آن ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﮔردد ،ﺗزرﯾق ﮐﻧﻧدۀ ﯾﮏ وﺣﺷت ﺳودﻣﻧد
در ﻣﻐز ھﺎی اﻓراد ﻧﺎﺳﺎﻟم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺟﺎزات اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﺗﺧﻠف ھﺎ ﻣرگ اﺳت :ﺟرﯾﻣﮫ و
ﺣﺑس در ﺳﯾﺎه ﭼﺎل ھﺎی ﻣﺧوف ﻧﯾز ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﻧدرت .ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ
در ﺣﺿور او ﻗوﯾﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﺷده و ﻣﺻوﺑﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﻋرب ھﺎی آوارۀ ﺻﺣرا را ﻣﺗﺣد ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺑود ،ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺑﮭﺑود ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻻی ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺷﯾوه ھﺎ ،رﺳوم
و زﺑﺎن ھﺎی ﺧود ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده و در ﯾﮑﺗﻌداد ﻣﺳﺎﯾل ﺗﻣدﻧﯽ ﺑطور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮥ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺗراﻧد.

ﻋواﯾد ﺑﺧﺎرا
ﻋواﯾد ﺳﻠطﻧت ﻧﯾز ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻋﯾن ﻣﻌﯾﺎر ﻗرآن ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﯾﮏ ﭼﮭﻠم
درآﻣد اﻣوال ﺧوﯾش را ﺑﺣﯾث ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣﯽ ﭘردازد ،ﯾﮏ دھﻘﺎن ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﮐﺷت ﺧود را ﺑﮫ
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ﺷﺎه اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد :اﻣﺎ ﺑﺧش ﺑزرگ زﻣﯾن ھﺎ در ﻣﻣﻠﮑت ﺑرای ﺗﻘوﯾﮥ اﻓراد ﻣذھﺑﯽ و ﻣوﺳﺳﺎت
آﻧﮭﺎ وﻗف ﺷده و ﺗﻌداد زﯾﺎد اﯾﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ دھم ﻏﻠﮫ را ﻣﯽ ﭘردارﻧد و ھﯾﭻ ﮐﺷﺎورزی از
اﯾن ﻣﺎﻟﯾﮥ ﮔزاف ﺷﮑوه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .زﻣﯾن در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣﻘدار آﺑﯽ ﮐﮫ در آن ﺳرازﯾر ﻣﯽ
ﺷود ارزش دارد و اﻓرادی ﮐﮫ اﯾن اﻣﺗﻌﮥ زﻧدﮔﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﻣرﮐز ﺗوزﯾﻊ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،دارای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد در دوﻟت اﻧد .ﻣﺎﻟﯾﮥ ﭘوﻟﯽ ﺑر ﺑﺎغ ھﺎ ،ﺑﺎﻏﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺧرﺑوزه
زار ھﺎ ﻧﯾز وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﻣﻠﮑت ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯾﮥ )ﺟزﯾﮫ(
ﺳراﻧﮥ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﯽ ﭘردازﻧد .در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﻣﺎﻟﯾﮫ از ﮔﻣرک ﺑﺧﺎرا اﺷﺗﻘﺎق ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎی واﺣد ،ﺗﻣﺎم ﻋواﯾد از زﻣﯾن ھﺎ ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﯾد .ﺧﻼﺻﮥ آﻧﮭﺎ در زﯾر داده ﺷده اﺳت:
ھﻔت ﺗوﻣن ﺑﺧﺎرا

طﻼ

رﻣﯾﺗﺎن

4000

زﻧداﻧﯽ

6000

وﻓﮑﻧد

3000

وردﻧزی

3000

ﺧﯾراﺑﺎد

4000

وﻧﮕزی

6000

ﮐﯾژدوان

6000

ﭘﻧﺞ ﺗوﻣن ﺳﻣرﻗﻧد
ﺷﯾراز

6000

ﺳوھود

4000

اﻓﯾﻧﻘﻧد

6000

اﻧﮭﺎر

5000
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12000

ﺷودر
ﻧواﺣﯽ زﯾر ﺳﻣرﻗﻧد
ﭘﻧﺟﮑﻧد

4000

اوﻣﯾﺗﺎن

2000

ﭘﺎن

2000

اوروﮔت

6000

ﻗره ﺗﭘﮫ

2000

ﻣﯾﺎﻧﺧﯾل ﯾﺎ ﮐﺗﮫ ﻗورﻏﺎن در ﺑﯾن ﺑﺧﺎرا و ﺳﻣرﻗﻧد
ﮐﺗﮫ ﻗورﻏﺎن

12000

ﮐﺗرﺷﯽ

6000

ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ

5000

ﻣﯾﺗﺎن

4000

ﻧوراﺗور

5000

اﯾﻧﺟﯽ ﻗورﻏﺎن

6000

ﭼوﻟﮏ

5000

ﮐﯾرﻣﯾﻧﺎ

12000

زودﯾن

15000

ﺟﯾزک

8000

ﻗرﺷﯽ
12000

ﻗرﺷﯽ
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ﺧوزر

6000

ﺷﯾراﺑﯾل

5000

ﺳﻌداﺑﺎد

4000

ﭼراﻏﭼﯽ

5000

ﺳواﺣل اﮐﺳوس ﺑﻧﺎم ﻟب آب
ﻧﺎرازی

5000

ﮐﺎﮐﯽ

4000

ﭼﺎرﺟوی

8000

اوﺗﺎر

5000

ﻗره ﻗول

15000

ﺷﮭر ﺑﺧﺎرا

50000

ﻣﺟﻣوﻋﮫ طﻼھﺎ )ﯾﺎ روﭘﯾﮫ  18ﻟﮏ(

277000

ﺷﺎه ھﯾﭻ ﻋﺎﯾدی از ﺑﻠﺦ ﺑدﺳت ﻧﻣﯽ آورد؛ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋواﯾد ﺑﮫ ﻋﻠت ﺟﻣﻌﯾت آن ﮐم
ﺷده و ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ ﮐﮫ از آن ﺑدﺳت ﻣﯾﺂﯾد ،ﺣدود  20ھزار طﻼ ﺑوده و ﺑﮫ رﺋﯾس آن اﯾﺷﺎن
ﺧواﺟﮫ اھدا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آن را ﺣﻔﺎظت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻠﺦ و ﺟﯾزاک دو ﻧﺎﺣﯾﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺑﮫ
ﺳﻠطﻧت وﺻل ﺷده اﺳت .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻧظر در ﻣورد ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود،
ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور ﻣﯽ رﺳم ﮐﮫ ﻋﺎﯾد ﺧﺎﻟص زﻣﯾن اﯾن ﺳﻠطﻧت ﺣدود  36ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﯾﺎ دو ﭼﻧد
آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ ﺷﺎھﯽ اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،زﯾرا ﻧﯾم زﻣﯾن ھﺎ وﻗف ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺎﺳت .ﺗﻣﺎم
ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺗذﮐره در ﺷﻣﺎر ﻋواﯾد ،ﺷﮭرھﺎی ﻣﺎرﮐﯾﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﻼت اﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی "ﺗوﻣن" ھﺎی
ﺳﻣرﻗﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﺳﺎﺑق اﻧد .ﺑرداﺷت ھﺎی ﮐﮫ ﻣﺎ از ﺷﮭر ھﺎ و روﺳﺗﺎ ھﺎ دارﯾم ،ﺑﮫ
داﻧش زﯾﺎدی در ﺑﺎرۀ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎز دارد .ﯾﮏ ﺑﺎزار ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﯾت ﺑﻌﺿﺎ ﯾﮏ روﺳﺗﺎی ﮐوﭼﮏ
ﺑوده و ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻋوض زﻧدﮔﯽ در آن در "رﺑﺎط ھﺎ" در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺳﮑون ﺑوده و در
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روز ھﺎی ﺑﺎزار از اطراف  10ﯾﺎ  15ﻣﯾل ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯾروﻧد .ﺑﺎزار ھﺎی ﻣﻣﻠﮑت در روز
ھﺎی ﻣﻌﯾن ﺑﺎ ﻧظم ﺑزرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻧد اروﭘﺎ داﯾر ﻣﯽ ﺷود.

ﻗوت ﻧظﺎﻣﯽ وﻏﯾره
ﻧﯾرو ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺧﺎرا از ﻧواﺣﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻠطﻧت ﺗﺷﮑﯾل ﺷده و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻧظﺑﺎطﯽ ﻧدارﻧد.
اﯾن ﻧﯾرو ھﺎ ﻣﺗﺷﮑل از  20ھزار اﺳپ و  4ھزار ﭘﯾﺎده ﺑﺎ  41ﻋدد اﺳﻠﺣﮥ ﺗوﭘﭼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮑﺗﻌداد ﺳرﺑﺎزان ﺑﻧﺎم "اﯾﻠﺟﺎری" ﯾﺎ ﻣﻠﯾﺷﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ﺑﺳﺗﮕﺎن و
ﺑردﮔﺎن ﺣﮑوﻣت ﺑوده و ﺣدود  50ھزار اﺳپ )ﺳواره( ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  10ھزار آن از ﺑﻠﺦ و
ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺟﻧوب اﮐﺳوس اﺳت .اﯾن ﺗﻌداد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺷﺗر از ﺑﯾن ﺗرﮐﻣن ھﺎ اﻓزاﯾش
ﯾﺎﺑد ،اﻣﺎ ﺧدﻣﺎت آن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺳط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،در ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھر ﻓرد ﻏﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﯾر ﺑﻧوﻋﯽ ﺻﺎﺣب
ﯾﮏ اﺳپ اﺳت .اﯾن ﺳرﺑﺎزان ﺑﻧدرت ﯾﺎ ھرﮔز ﺑرای ﺧدﻣت ﺧواﻧده ﻧﺷده و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل
ﺷوﻧد ،ﻣﺳﺗﺣق ﭘرداﺧﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔردﻧد .ﺳرﺑﺎزان ﺛﺑت ﺷده ﯾﺎ "دﻓﺗری" ﺗوﺳط ﻏﻠﮫ ﭘرداﺧت ﺷده
و روﺳﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣق زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ھر ﺳرﺑﺎز ﺳﺎﻻﻧﮫ ھﺷت ﻣن ﻏﻠﮥ ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ
ھر ﻣن آن ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ  256ﭘوﻧد اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت .اﯾن ﻏﻠﮫ ﺷﺎﻣل ﮔﻧدم ،ﺟو ،ﺟواری و ارزن
اﺳت .ﭘﯾﺎده ﻋﯾن ﻣﻘدار ﺳواره اﺧذ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﺳت ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳپ
داﺧل ﻣﯾدان آﻣده و ﺑﻌدا ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾﻧﮭﺎ دارای ﺗﻔﻧﮓ ھﺎی ﻓﺗﯾﻠﮥ ﺑوده و ﺑﻧﺎم "ﺧﺎﺻﮫ
ﺑردار" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﺳپ ﺳواران دارای ﺷﻣﺷﯾر ھﺎ اﻧد ،ﺑﻌﺿﺎ دارای ﮐﺎرد ھﺎی دراز و
ﻧﯾزه ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮫ طول ﺗﻘرﯾﺑﺎ  20ﻓت و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯾﻎ ﮐوﺗﺎه .اﯾن ﻧﯾزه ھﺎ از ﺗوﺗﮫ ھﺎی ﭼوب
)ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﯾد( ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻗوارۀ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ دارﻧد ،اﯾﻧﮭﺎ ھرﮔز در اﺗﺻﺎﻻت ﻧﻣﯽ ﺷﮑﻧﻧد.
ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﻓﻘط ﭼﻧد ﺳﻼح آﺗﺷﯽ داﺷﺗﮫ و آﻧﮭﺎ را ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﺎﻧﮫ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﯾﮏ ھﻧدی ﯾﺎ
ﯾﮏ اﻓﻐﺎن ھرﮔز ﺑﮫ ﺳﻔر ﻧﻣﯽ رود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻣﺟﮭز ﻧﺑﺎﺷد .ازﺑﯾﮏ ھﺎ از ﺟﺎﻧب
دﯾﮕر اﮐﺛرا ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯾزه ﯾﺎ ﮐﺎرد ﺗﺟﮭﯾز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آن را در ﮐﻣر ﺧود ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد.
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روﺣﯾﮥ ازﺑﯾﮏ ھﺎ
آﻧﭼﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺷﻧوم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺣﯾث دﺷﻣﻧﺎن ھراس داﺷت .ﺷﯾوۀ ﺟﻧﮓ
آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد روﺣﯾﮫ و ﺗﺷوﯾق اﺳت؛ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻓرﯾﺎد ﮐرده و ﺳرﻧوﺷت ﻣﺣﺎﻓظﺎن
ﭘﯾﺷرو ﺗﻌﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﺳرﻧوﺷت اﺳت .آﻧﮭﺎ دارای اوﺻﺎف ﻋﺎﻟﯽ ﺳوارۀ ﻏﯾرﻣﻧظم ،وﻟﯽ ﺳرﺑﺎزان
ﺿﻌﯾف اﻧد .ﻣﯾدان ﺗوپ ھﺎ در ارگ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،زﯾرا ازﺑﯾﮏ ھﺎ ارزش ﺗوﭘﭼﯽ
را ﺑﺻورت درﺳت ﻧداﻧﺳﺗﮫ و ﺷﺎه ﻓﻘط ﺑﺎ اﺳپ داﺧل ﻣﯾدان ﻣﯽ ﺷود .در اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﻣرد
ﺑوﻣﯽ ﺗوﭘﭼﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و ﺗوپ ھﺎ از اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ آﻧﮭﺎ ﺟدا ﺑوده و ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺻور ﮐرد
ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ ﻣوﺛر ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺗوپ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﯾﮑﺗﻌداد ﺑردﮔﺎن
روﺳﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐرد .ﺗﻣﺎم ﺗوپ ھﺎ ﺑرﻧﺟﯽ اﻧد ،ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم آﻧﮭﺎ دارای ﮐﺎﻟﯾﺑر
ﮐوﭼﮏ ﭼﮭﺎر و ﺷش ﭘوﻧده اﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮭﺎر ھﺎوان وﺟود داﺷﺗﮫ و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺗوپ ھﺎی
ﺑزرگ اﻧد .ﭘودر ﻣﻣﻠﮑت ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت.

ﺟزﺋﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
ﺟزﺋﯾﺎت زﯾر ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﻠطﻧت درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻗدرت ﭼﻧدﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑوده و
ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﻗﺑﺎﯾل ﺑزرگ ازﺑﯾﮏ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر در ﻣﻣﻠﮑت اﺳت .ﻓﮭرﺳت اوﻟﯽ
ﻣﺗﺷﮑل از ﺳواره اﺳت ،ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺎم روﺳﺎی آﻧﮭﺎ را اﻓزوده ام ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻧﺎم "ﺑﺎی"
ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ واژۀ ﺗرﮐﯽ ﮐﮫ در اروﭘﺎ ﺑﻧﺎم "ﺑﺎی" ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
روﺳﺎ

ﻧﺎﺣﯾﮫ

ﻗﺑﯾﻠﮫ

ﺗﻌداد

ﮐﺎﻧﮕراد

1000

ﻣراد ﺑﺎی

ﻗرﺷﯽ

ﺳرای

1000

ﻋﺎﺷورﺑﺎی

ﯾﺎﺑو

2000

ﻣﺣﻣد اﻣﯾرﺑﺎی

ﺧﯾﺗﺎی

500

ﺣﺳن ﺑﺎی

ﯾﺎرﮔﯽ ﻗورﻏﺎن

ﻗﯾﭘﭼﺎق

500

ﻣﺣﻣود ﺑﺎی

ﭼﺎﻻک
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ﺳرخ ﺧﯾﺗﺎی

800

ادﯾراﮔود ﺑﺎی ﮐﺎت

ﻗره ﻗﻠﭘﺎق

400

ﺗﻘﯾم ﺑﺎی

ﺷﯾراز

ﮐﺎرﺧﯾوز

500

ﺷﺎدی ﺑﺎی

ﺟﯾزاک

دﯾﺎﺧﻠﯽ

600

ﻋﻠم ﺑﺎی د

ﭘﻧﺟﯾﻧﺎد

ﻣﯾﻧﮓ

2000

ﮐﺎت ﺑﺎی

اوﻟوﻏت

ﻧﯾﻣﺎن

500

ﻗﻼﯾﺗوﻗﺳﺎ ﺑﺎی

زﯾودﯾن

ﺟﻼﯾﯽ

400

رﺳﺗم ﺑﺎی

ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ

ﻣﯾﺗﻧﺎ

400

ﻋﺑدوﺟﺑﺎر ﺑﺎی

ﻣﯾﺗﺎم

ﺑﺣرﯾن

500

ﻗﺑﺎد ﺑﺎی

ﻗﺗرﺷﯽ

ﺑورﮐوت

500

ﻋﺑدوﺟﺑﺎرﺑﺎی

ﻧوراﺗﺎن

ﻗﻠوغ

600

ﻋﺑدرﺳول ﺑﺎی

ﮐﯾرﻣﯾﻧﺎ

ھزاره

300

ﻋﺑدوﺟﺑﺎر ﺑﺎی

دﯾﺗو

ﻗطﻐن

300

دوﻟت ﺑﺎی

دﯾﺗو از ﮐﻧدز

ﻋرﺑﺎﺷﯽ

400

ﮔودﻣﺣﻣد ﺑﺎی

ﭼﻧدر

400

داﻟﻣﺎس ﺑﺎی

ﺗرﮐﻣن اﮐﺳوس

800

اﯾﺛﺎر ﺑﺎی

ﺳواﺣل اﮐﺳوس

ﻗﻠﻣﺎق ھﺎ

1000

روداﯾﻧﺎگ

ﺑﺧﺎرا

ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﻠوط

2000

ﺷﺎه

ﺑﺧﺎرا

ﻣروی ھﺎ )ﭘﺎرﺳﯾﺎن(

1000
500

ﻣﺣﻣد ﺻﺎدق ﺑﺎی
ﻣراد ﺑﺎی ﻣﯾراﺧور
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ﮐورﻏﺎن

ﻗره ﻗل
دﯾﺗو

دﯾﺗو
ﺳﻣرﻗﻧد

زوراﺑﺎدی )ﭘﺎرﺳﯾﺎن(
ﻣﺟﻣوﻋﮫ

500

ﻟطف ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮓ

زوراﺑﺎد ﻧزدﯾﮏ ﻗرﺷﯽ

19500

ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳﺗﺧدام ﺷده و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺷﮑل از ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ﯾﺎ طﺑﻘﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﺳت.
اﯾﻧﮭﺎ از ﻧواﺣﯽ زﯾر اﺳﺗﺧدام ﻣﯽ ﺷوﻧد:
ﺑﺧﺎرا

1000

ﺳﻣرﻗﻧد

1000

ﻗرﺷﯽ

200

ﺟﯾزک

500

ﮐﯾرﻣﯾﻧﺎ

200

ﮐﺎت ﻗورﻏﺎن

100

ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ

100

ﺧوﺟر

100

ﺷﯾراﺑﺎل

100

ﻗراﺑﺎل

100

ﻧﺎرازان

100

اوﺳﺗﯽ

100

ﭼﺎرﺟوی

300

ﻣﺟﻣوﻋﮫ

3900

ﺑﺧش ﺳرﺑﺎزان ﺟﻧوب اﮐﺳوس ﻓﻘط اﺳﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻌداد ازﺑﯾﮏ ھﺎ در آﻧﺟﺎ
زﯾﺎد ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ ﺑﺎ آﻧﮭم ﯾﮑﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردم ﻋرب ﺑوده و از ﻋﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﺳرﺑﺎزی ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻣﺎﻟﮏ
دﯾﮕر ﺑرﺧوردار اﻧد .آﻧﮭﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﺣﮑوﻣت ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻗﻠﻣرو ﺑﻠﺦ ﮐﮫ از آن ﻣﯽ
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ﺗوان ﯾﮏ ﻧﯾروی  2000ﯾﺎ  3000ﻧﻔر ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد ،اﯾن ﻣردم را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺣﯾث ﺳرﺑﺎزان
آﻣﺎده درﻧظر ﮔرﻓت ،زﯾرا آﻧﮭﺎ در دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺷﺎه ھﯾﭻ ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ ﺑﺧود
روا ﻧﻣﯽ دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﮐﻧد.

ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺧﺎرا
ﺑﺧﺎرا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر دوﻟت ﻣﺟﺎور آن از ﻧﮕﺎه ﻓزﯾﮑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ دارای ﻧﻔوذ زﯾﺎدی اﺳت ،اﻣﺎ
اﻣور آن در ﺳطﺢ ﯾﮏ دوﻟت ﺑﺳﯾﺎر ﺷرﻣﺳﺎر ﺗوﺳط ﺷﺎه اﺧﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد ،زﯾرا او ﺗﻣﺎم
ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﺎﻻی ﻣذھب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود .ﺧﺎن اورﮔﻧﺞ ﯾﺎ ﺧﯾوه ﯾﮏ ﺟﻧﮓ
داﯾﻣﯽ ﺑﺎ او را ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود .ﺧﺎن ﻗوﻗﻧد ﻧﯾز دﺷﻣن اﻋﻼن ﺷده ﺑود .روﺳﺎی ﺷﮭرﺳﺑز
و ﺣﺻﺎر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺎﺑﻌﯾﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و ﻣﯾر ﮐﻧدز ﺣﺗﯽ ﺑﻠﺦ را ﻏﺎرت و اﺷﻐﺎل ﮐرد .اﻣور
ﺳﻠطﻧت در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﻓﮫ ﺑوده ،طرح و ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎه ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ﺧوب اﺳت .او اﻣﺳﺎل ﺑﺎﻻی رﺋﯾس ﺷﮭرﺳﺑز ﺗﺎﺧﺗﮫ و ﺷش روﺳﺗﺎی او را ﺗﺳﺧﯾر
ﮐرده اﺳت .ﺷﮭرﺳﺑز ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻣﺣل ﺗوﻟد ﺗﯾﻣور ﺷﮭرت دارد ،ﺑﮫ ﻋﻠت داﺷﺗن ﻣرداب ھﺎی
طﺑﯾﻌﯽ ﺑدور ﺧود ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺗرﯾن ﺷﮭر در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻗدرت ﻗوﻗﻧد ﻧﯾز ﺷﮑﺳﺗﮫ
ﺷده و ﯾﮑﯽ از ﻧواﺣﯽ ﻣرزی آن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﯾزک ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ اوران ﺗﭘﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ،در
اﯾن ﭼﮭﺎر ﺳﺎل اﺧﯾر ﺿﻣﯾﻣﮥ ﺑﺧﺎرا ﺷده اﺳت .ﺣﺻﺎر ﻧﯾز ﺷﺎﯾد ﻣﻐﻠوب ﮔردد ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ،زﯾرا رﺋﯾس آن ﻓوت ﮐرده و ﻣﻣﻠﮑت او در ﺑﯾن ﭼﮭﺎر ﺑرادر ﺗﻘﺳﯾم ﺷده
اﺳت .ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗرﯾن دﺷﻣن ﺳﻠطﻧت ،رﺋﯾس ﮐﻧدز اﺳت و اﮔر ﺷﮭر ﺑﻠﺦ از او ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود،
ﮔﻣﺎن ﻣﯽ رود آن را ﻧﮫ از ﺗرس ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺳﻠﯾم ﺧواھد ﮐرد .او ﻧﺎم آن ﺷﮭر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ
را در ﺳﮑﮥ ﺧود ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و ﮐﻣﺗرﯾن رواﺑط در ﺑﯾن دوﻟت ھﺎ وﺟود دارد .ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺑﺎﻻی ﮐﻧدز دارد ،اﻣﺎ آن ﻣﻣﻠﮑت دور ﺑوده و ﺑﺳﯾﺎر ﺷﮏ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎﻻی
آن ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻟﻘب ﺑزرگ اﻣﯾراﻟﻣوﻣﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﻼ ھﺎ و ارﺗش ﺑزرﮔﯽ
ﺑرای ﺑﺧﺎرا ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد .رواﺑط ﺣﺳﻧﮥ ﺧﺎن ﺧﯾوه ﺑﺎ ﻣرگ ﻣﺣﻣد رﺣﯾم ﺧﺎن رﺋﯾس آﺧری ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ﺧود ﻓرﺳﺗﺎده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺧﺷش ﻧﻣوده ﺑود.
ﭘﺳران دو ﭘدر ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ھم ﺑودﻧد ،ﺣﺎﻻ ﻣﺗﺣد ﺷده اﻧد .ﺻدﻣﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﺧﯾوه
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ﺑﺎﻻی ﺳﻠطﻧت رﺳﺎﻧﯾده ،ﺗﻌﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﻧﻔوذ او ﺑﺎﻻی ﺳرﻧوﺷت ﺑﺧﺎرا اﺳت .رﺋﯾس آن دوﻟت ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻗدرت ﮐم ﮐﺎروان ھﺎ را ﻏﺎرت ﮐرده ،رﻋﺎﯾﺎی او را ﭼﭘﺎول ﻧﻣوده ،ﺗﺟﺎرت او را ﺿﻌﯾف
ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻗﻠﻣرو ھﺎی او را وﯾراﻧﮫ ﻧﻣوده اﺳت .اﻣﺎ دﺷت ھﺎی ﮐوﯾر او را از اﻧﺗﻘﺎم ﻣﺣﺎﻓظﮫ
ﮐرده اﺳت ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺎه ﻧﯾروﻣﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑطور ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ ﻗﻠﻣرو ھﺎی او را
از ﺟﺎﻧب اﮐﺳوس ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﻗرار دھد .اﮔر ﺧﺎن ﺧﯾوه ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺧود اداﻣﮫ دھد ،ﺷﺎه ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻗدرت ﺧود را ﺑﮫ طرف ﺷرق ﮔﺳﺗرش دھد ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ او ﺑرای ﻣدت ھﺎی طوﻻﻧﯽ در
ﭘﯽ ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم ﺑوده اﺳت.

رواﺑط ﺑﺎ ﭼﯾن ،ﮐﺎﺑل و ﺗرﮐﯽ
رواﺑط ﺑﺧﺎرا ﺑﺎ ﭼﯾن ،ﮐﺎﺑل و ﺗرﮐﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑوده و ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺳﻔﯾران ﻓرﺳﺗﺎده اﻧد .ﭼﯾن در
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓرﺳﺗﺎده و ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﻣﮏ ﺷﺎه در ﻧﮕﮭداری ﺻﻠﺢ در ﻣرز ھﺎی
ﻏرب ﭼﯾن از ﺗﺎﺧت وﺗﺎز ﺧﺎن ﺧﯾوه ﺷده ﺑود .اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑطور ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻣداﺧﻼت را
رد ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﭘﯾﮕرد ھﺎی ﮐﮫ ﭼﯾﻧﺎﺋﯽ ھﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل در ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن دوﻟت ﺑﮫ راه
اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﻣﭘراﺗور ﭘﮑن را از ھر ﮔوﻧﮫ ﺧطر در ﻣرز ھﺎﯾش ﻧﺟﺎت دھد.
رواﺑط ﺗﺟﺎرﺗﯽ در ﺑﯾن ﺑﺧﺎرا و ﭼﯾن در ﺳطﺢ ﻣطﻠوﺑﯽ ﺑرای ھر دو دوﻟت ﻗرار دارد؛ اﻣﺎ
ازﺑﯾﮏ ھﺎ اﺟﺎزه ﻧدارﻧد ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﻠل دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﺎورای ﯾﺎرﮐﻧد ،ﮐﺎﺷﻐر و ﺷﮭر ھﺎی ﺷﺎﺧوی
آﻧﮭﺎ ﻋﺑور ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﺳﻠطﻧت در ﮐﺎﺑل وﺟود داﺷت ،ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن آن ﺳﻠطﻧت و ﺗرﮐﺳﺗﺎن
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑود ،ﭼون اﻓﻐﺎن ھﺎ وﻻﯾت ﺑﻠﺦ را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد .ﺗﻌداد اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺑﺧﺎرا زﯾﺎد
ﺑوده و ﺗﻣﺎم ﺗﺟﺎرت ھﻧدی ھﺎ ﺑﺎ ﻣداﺧﻠﮥ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ھﯾﭻ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در ﺑﯾن
ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا و روﺳﺎی ﮐﮫ در وﯾراﻧﮫ ھﺎی ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل ﺻﻌود ﮐرده اﻧد ،وﺟود ﻧدارد :ازﺑﯾﮏ
ھﺎ ﺑﺧﺎطر اﯾﺟﺎد ﻧظرﯾﺎت ﺑدﻋت آﻣﯾز ﺗوﺳط ﻣردم ﭘﺎرس از دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرس ﻧﻔرت دارﻧد.
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﻌﺎﻣل آﻧﮭﺎ ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از آﻧﮭﺎ در ﺗﺟﺎرت ﻣﺻروف ﺑوده و اﯾن اﻣر
ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﯾﺎ ﻣروﯾﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﺷﯾﻌﮫ ﻣذھب اﻧد .ﻟﯾﺑرال ﺑودن وزﯾر ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺧﺎرا ﺑﺎﻋث
ﻧرﻣﯽ ﺧﺷوﻧت در ﺑﯾن ﭘﺎرﺳﯾﺎن و ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐدام
ﺟﺎﻧب ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺧﺻوﻣت را ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣﺷﮑل
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را دارﻧد ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺑطور ﺛﺎﺑت اﺳﯾر ﺷده و ﻣﺛل ﺑرده ھﺎ ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳﻧد .ﺷﮭرت
اﻣﭘراﺗوری ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺧﺎرا ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ ،اﻣﺎ ﻣردم ﺗﺻور ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻗﺻﯽ در ﻣورد ﺿﻌف
آن درﺑﺎر دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎور دارﻧد ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﻗوی ﺗرﯾن ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﺑوده و ﻣن اﮐﺛرا در ﺑﺎرۀ
وﺳﻌت ﺑﺎﺟﯽ ﮐﮫ ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﮫ او ﻣﯽ ﭘرداﻧد ،ﻣورد ﭘرﺳش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ام .ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم دﻻﯾل اﯾن ﺗوﺟﮫ ﺟدی ﺑﺧﺎرا را ﺣﺗﯽ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻣذھﺑﯽ درک ﮐﻧﯾم؛ اﻣﺎ اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺑﺳﯾﺎر
دور ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺗﻌﺎﻣل آﻧﮭﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﺧﺎﻟﯽ ﻓداﮐﺎری و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر
اﺳت.

راﺑطﮫ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ
از زﻣﺎن ﭘطر ﺑزرگ ﯾﮏ راﺑطﮥ دوﻣدار در ﺑﯾن ﺑﺧﺎرا و روﺳﯾﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ و اﯾن راﺑطﮫ
ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻣﻔﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﺳﺗوار ﺑوده اﺳت .ﻣﺳﯾر زﻣﯾﻧﯽ در ﺑﯾن اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ اوﻻ در
زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت آن ﺷﺎه ﺑﺎز ﺷده و در ﺟرﯾﺎن ھﻔت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑدون ﻣزاﺣﻣت ﺑوده اﺳت .در
ﺳﻠطﻧت اﻟﮑﺳﺎﻧدر و ﺣواﻟﯽ ﺳﺎل  1820روس ھﺎ ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ راﺑطﮥ ﻧزدﯾﮏ ﺗری اﯾﺟﺎد
ﮐرده و ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد راه ﺑﯾن ﮐﺳﭘﯾن و
ﺧﯾوه را ﺑﺎز ﮐﻧﻧد .ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎور ﮐرد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻧظرات اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﺳت،
اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز ارﺗﺑﺎط دارﻧد .ﺳﻔﯾر ﺑﻧﺣو ﺧوﺑﯽ در ﻣرﮐز ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در
ﺑدل ،ﻣﺎﻣورﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده و ﺗﻌداد دﯾﮕری ﻧﯾز آن رادﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ازآن زﻣﺎن ﺑﺑﻌد رﻋﺎﯾﺎی روﺳﯾﮫ از ﻓروش ﺑردﮔﯽ در ﺑﺧﺎرا ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد؛ ﭼﻧﯾن ﺣدس زده
ﻣﯾﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻣور ﺧﯾوه ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯾﺎز
ﻧدارد ﺗﺎ آن رﯾﺎﺳت را وادار ﮐﻧد .روﺳﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ رﺋﯾس ﻗوﻗﻧد اﯾﺟﺎد ﮐرده
اﻧد :آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم ازﺑﯾﮏ ھﺎ را ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﻗدرت ﺧوﯾش در ﺗﻌﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺗﻣﺎم ﻣﻠل اروﭘﺎﺋﯽ
زﯾر ﺗﺎﺛﯾر آورده اﻧد؛ اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ھﻧوز ھم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑرﺧورد ھﺎی آﯾﻧدۀ ﺧود ﻧظرﯾﺎت دﯾﮕری را
ﻣﺣو ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑوﺟود آﻣده و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت و ﻋزت در دﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﺧوﯾش
ﻧﯾﺎز دارﻧد .ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﻣواﻧﻊ ﻓزﯾﮑﯽ ﮐﮫ در راه روس ھﺎ ﺑﺧﺎطر اﺷﻐﺎل ﺑﺧﺎرا وﺟود
دارد ،ﻣردم ﺑطورﻋﺎم در دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎﺳت .ﺣﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎل آن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺧﺎرا ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
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ادﻋﺎی دوﺳﺗﯽ ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗوﺳط ﺗزار ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺧﯾوه را ﯾﺎری رﺳﺎﻧد.
اﮔر اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎزھم زﻣﺎﻧﯽ از آن طرف ﻣطﯾﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد ،ﻧﮕﮭداری آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﮐﻧﺗرول
ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﮔردان اطراف آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل ﺧواھد ﺑود .ﺳرﺑﺎزان ﻣﻧظم ﺑﯾﮭوده ﺑوده و
ﻏﯾرﻣﻧظم ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﻧژادی را ﻣطﯾﻊ ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺛﺎﺑت ﻧدارﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد ﮐﮫ درﺑﺎر ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﺑرای ﻣدت ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی در
اﯾن ﺑﺧش آﺳﯾﺎ را ﺑر ﺳر ﻣﯽ ﭘروراﻧد.

ﭘﺎﯾﺎن

208

