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 روی جلد چاپ نخست
 

 :    امیر شیرعلی خان
گلیس بیشتر از سالح آن        من از طالی    . رتسممی      ان



 

 

  

 
یک بخشی از اتریخ رپافتخار کشور       دارد که ربای وضاحت   افتخارراه رپچم  انتشارات  

مانند از آزادی بی          اهیجانبازان وطن که با قربانی  بجیلیادبود و ت             و رد راستای 
 « میوند     پیروزی           شیپوراهی   اهی خود را قربان کردند، کتاب »وطن دافع و جان 

گلیسا   جنگ دوم  رویداد    گران بیرا که   ـ ان ـ ـ بیکران انترنیت      رد دنیای،      است  فغان ـ
گانی می   سازد.هم
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ین بعد از نزدیک به سه دهه 
َ
 ادای د

جو   هایبازنشر کتاب »شیپورهای  جگدلک«  انی »انتقام  میوند«  و   وزی    پیر

ه  وتس   الوه،یس  ،یر پر، شمش از آن جانبازان وطن است که با تفنگ دهن  ر یتقد

سپاه   م یعظ  یو یر ن  و   دوران قدعلم  یقدرت استعمار   نیو ... در مقابل بزرگی  

   و مجبور به عقب نشینی کردند.  مار   و  را تار  یهند برتانو 

زنده یاد روز بعد از رهایی از زندان، بعد از چکر عرصانه با    ، چند 1368ماه ثور   

ال لش در میکروریون غرض نوشیدن چای رفت گل  جنر ر یم. ضمن صحبت آقا به منر

به لش که  ر منر برندۀ  رفیق گل  در  بود،  شده  تبدیل  جلد کتاب: کتابخانه  سه  آقا 

وزی  خاطرات و تفکرات مارشال ژوکوف، انتقامجویان جگدلک و شیپورهای پنر

کرد و در ضمن خواهش کرد    میوند را که توسط وی ترجمه شده بود، برایم اعطا 

ر خواندن، اشتباهات انش ر که اگر بتوانم حیر  کنم تا حیر
 و اغالط چایی آنرا نشایر

ایی

قدام گردد. گفتم از دریافت اشتباهات انشایی معذورم تجدید چاپ به تصحیح آن ا

م.   هدایت شما را در نظر میگنر
ً
 و ناتوان؛ اما در نشایر کردن اغالط طباعتی حتما

آن کتاب انتقامجویان جگدلک را مرور و در حواشی صفحات آن یادداشت   بعد از 

 
ی

بربست و های را نوشتم؛ بدبختانه چند ماه بعد رفیق گل آقا رخت سفر همیشگ

بعدها طوفان ویرانگر جهادی بر کشور وزیدن گرفت و کتاب و کتابخانه به باد فنا 

 رفت و من هم شدم آواره و مهاجر. 

عضای خانواده چند جلد کتاب را برایم فرستاد که یگ از آن یکسال قبل یگ از ا

اب »انتقامجویان جگدلک« بود که با دیدن آن همان صحبت و وعدۀ جمله کت

دازم و در ضمن چندی ن سال قبل تدایع شد و مصمم شدم تا به تجدید نشی آن بنی

ر برایم دس وزی میوند را ننر تیاب از دوستان خواهش کردم تا کتاب شیپورهای پنر

 نمایند که خوشبختانه بعد از مدیی آنهم برایم رسید. 
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ر لشکرکشی انگلیس به   که  کتاب انتقامجویان جگدلکسال قبل   روایتی از نخستیر

   ۴۵۰۰مار شدن کامل آن )شامل    و   افغانستان و رسانجام تار 
ی

وی جنگ   ۱۲۰۰۰و    ننر

ر دا  ر عقب نشیتر از مسنر جگدلک و تنها نجات یافیی  کنی برایدن عمله و خدمه( حیر

 ، از طریق انتشارات راه پرچم همگایر گردید. است 

ین، کتاب    استایدر ر  
َ
وزی میوند«  »شیپورهایادای د ر  پنر ر   ننر تایپ مجدد  و با میی

مقابله  حتی  ( Победные трубы Майванда) روش کتاب   برای الوسع  و 

  ، از جذابیت بیشنی از منابع   شماری  با استفاده  تصویرهای قهرمانان اصیل کتاب 

  اصیل داستان   اسمای چهره های  ،برای سهولت در تلفظ  گردیده و متعدد ضمیمه  

 به انگلیش در پاورقی نگاشته شده است.  نحو نگارش آن و 

جگدلک«  کتابهمانند   ر   ،»انتقامجویان  ننر داستان    این کتاب  قالب  و  بیان  در 

ی    ح شده در آن مستند بر مدارک تاریخر   در آثاری   و     بوده محتویات و حوادث تشی

ر    شده است.   ذکر دیگری ننر

(  1876)بر افغانستان    انگلیس  ک حمله دومار تداز  کتاب  حوادث ذکر شده در   

( را که منجر به عقب نشیتر قوای اشغالگر 1880تا )ماه اگست    رویدادهای  آغاز و 

د. انگلیس گردید، دربریم  گنر

هزار نفر   ۳۰مجموع قشون تجاوز کننده از    در حملۀ دوم انگلیس بر افغانستان در 

بود  ”بدر همراه    و   تشکیل گرديده  از با  بیش  به  اردوگایه  قه کنندگان” و خدمات 

 از رسحدات   . رسید هزار نفر یم  ۱۲۰
ی

در طول تاری    خ افغانستان اردوی با این بزرگ

هريك، قشون احتیاط پنج شش هزار   هآن عبور نکرده بود. برعالوه در عقب جبه

   نفری تشکیل که با توپخی تقویه شده بود. 

ه تجاوز و ادامه    ر ر تبلیغ و تفسنر یمهدف و انگنر ر وظیف»:  شد جنگ چنیر  ما  ۀاولیر

 این است که مستقی
ً
 به کابل رفت و در آنجا حکومت خود را برقرار ساخت.  فعال

ً
ما

 باید افغان
ً
ها مجازات شوند ...اردوی افغانستا ن منحل گردد. تمام عساکر و  ثانیا

کت کردند باید تا آخرین نفر  غند  اعدام شوند، های که در تجاوز عليه مسیون رسی

منهدم سازی را  ما کابل  ...اگر  یکسان شود  به خاک  باید  بخود کابل  را  قندهار  م، 
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آباد را اشغال کنیم و اجازه بدهیم که قسمت شمال کشور به وصل نمائیم، جالل

ر هراس نخواهیم   از هیچ چنر آن وقت است که  صدها حوزه کوچك جدا گردد، 

 « داشت. 

 عشق به گفتۀ فیض محمد یگ از قهرمانان کتاب »  این افکار جنایتکارانهمقابل    در 

 خودگذری  و    میهن  بهمردم  
ی

 آنها    و آمادگ
ی

وزی بر برای قربان کردن زندگ « عامل پنر

ومند اشغالگر و عقب نشیتر مفتضحانۀ آنها شد   . لشکر ننر

لحظۀ  اشغالگر  قوای  آن،  نشیتر  عقب  تا  افغانستان  بر  تجاوز  روز  ر  نخستیر از 

امنی و  آرامش  و  احساس  نکردند  با ت  مقابله  برای  مردم  د  ننر عطف  نقطۀ 

بۀ  ی غازی محمد ایوبخان است که ضر تجاوزکنندگان، جنگ مشهور میوند به رهنر

 مرگباری بر قوای انگلیش وارد گردید. 

شکست قوای انگلیس در جنگ میوند، سبب ایجاد بحران در حکومت انگلیس 

ر مورد افغانستان و مصمم به  گردیده و  سیاسمتداران آن مجبور به بازنگری د

 شدند.  خروج از افغانستان 

سال   نشیتر  عقب  مشابه  عمل  تکرار   از  ی  جلوگنر برای  امنر 1842آنها  برای   ،

 مطلوب خویش عبدالرحمن خان زمینه سازی  نموده و آنرا به قدرت رساندند. 

پور، محیل که بخش  متأسفانه  که    یادآوری کرد باردیگر باید   اعظم   قلعۀ تاریخر شنر

در داخل و حوایل آن صورت گرفته  غان و انگلیس  رویدادهای جنگ اول و دوم اف

ر بردن  بود، در توطئه بسیار سخیفانه در اثر تشویق منابع معلوم و بمنظور از بیر

بمنظور   و  انگلیس  اشغالگران  مقابل  در  ما  مردم  مبارزات  تاری    خ  از  بخش  یک 

ر حلقۀ از تاز  ه به دوران رسیده ها تقسیم گردید و زراندوزی ویران و ساحۀ آن بیر

پور   و  نام شنر دولت میل  موجودیت  با  روزی  است  امید  مبدل شد.  چور  به شنر

مستقل، این قلعۀ تاریخر دوباره احیا و نام مبارزان میل و قهرمانان جنگ اول و  

 جنگ دوم افغان و انگلیس بر دیوار های آن حک گردد. 
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تا   ور است   در راستای لطف   که  ی ستارز   لیکنی خلا د  از رفیق عزیز و شفیقمضر

   رفیقانه
ی

میوند   یوز نر پ  یپورهایشکتابهای دیگر، کتاب    ۀدر زمر   خویش  و همیشگ

 اظهار سپاس نمایم.   گر یبار د برایم ارسال کرده است  را  بزبان روش

 آقا شاد و یادش گرایم باد. قاسم آسمایی روح رفیق گل
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 چاپ نخست کتاب ۀمقدم

ر در ساخ  نفتول    به  دیده  بر کتو ا ب کبنر  قال نااز  ل پس  ایعتر سه س  ۱۹۲۱ل  الفیر

 جوایر های  ی جنگ کبنر میهتر روز ه انستآ  در   . شد ب بزرگ  قال نا   با گشود و    یا دن

ر در  اخ  . ند اگذر یم  خود را    ادامه   ا ویش ر ت خالعامط  و   ها پژوهش  ، تاری    خی  رشته لفیر

در  ا  تالعامط  البته  . د اد عمیقدید  باو    ایهآگ   با   تاری    خ ی  زمینهو  و    انجام   علیم 

ر  لاخ  . است  رفتهپذی  توجهن خویش  ماز   و   گذشتههای  واقعیتبر    تاری    خ ه  ا ز دیدگ افیر

،  ها هشپژو   . آمد   یلنا  ا دکتور   درجهخذ  ا  هب  رشتهدرین  که  این  ا ت  . است  داشته

ر در  اخهای  اشاره  ت و اتحقیق   . است  دقیق و تجریر ،  علیم  همه  تاری    خی  زمینهلفیر

ر  اخ رزنده اهای  بتاکز  اری  یا بس  داشتهکه  یی  ناعتادر خور    آگایهتند و  یل  تخ  با لفیر

 روان رج فاش  ناش  تانفغانسا درباره  و  اهای  ر اک   بهتوان  یم  و   است  کردهلیف  ات  ا ر 

  . شتاگذ

وزی های  شییور ،  ن جگدلك یاجو انتقام   ، تانافغانسبر ضد  انگلستان:  هایتابک پنر

دستاینکه  میوند   در  داقر   تانی  مطالعه  ک  ز ا  است  ضیخهای  ه شانن  ،رد ار 

و    
ی

پژو اعمیق    عالقهدلبستگ و  تاری    خ  يل  اسمبه  رزنده  ای  هندهین  مردم ی 

ر در کتاخ  ،تانافغانس  هسلسلس  بهکه    ”تانافغانسبرضد  انگلستان”ی  رزندها  بالفیر

 انگلستان که  دهد  یم  شانن  شده استپ  ایی نووستی چانس مطبوعاژ آ  تار انتشا

 آزاد   رسبلند و   همیشه  تان افغانس،  ناگ آزاد   كاخ  بهع  طم  چشم  چگونهرگر  ماعاست

  همواره  انگلستانکه  یابد  یمدر    شدهدیا  تابکمرور بر    با نده  ناو خ  . است  بودهخته  دو 

 ش  خوینروایی مافر ی  آشیانه ز  او    بوده  تانفغانس  ا های  دشمن توده  تاری    خدر طول  

 .  است هتوطئه چید ما ك ارضد خب

ر  اخ علیم    یقعمهای  ر اک   با کنون  ا لفیر دپآ  است  داده  انجام  که و   ترتمنامر 

ق شان  ا و تخصص خویش ر ا چنانهم است  علوم شورویدیماکا ش ناستیتوت رسی

مرشتهدر   ر ت  باسنا ی  ق    استعماریسیاست  و  الملیل  بیر رسی و  میاندر  ی  یاآسه 

ق ش”  ،،شناش  تاری    خ،  مرکزی  تاب کجلد    15  و ا  . است  آورده  تدس  به  ”شنارسی

و بیش   آوردهتحریر در    شتهر به    شدهنه و علیم تدوین  هاآگاد  ید  با  همهکه    تاریخر 
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هل  ا  میانر ویژه در  باعتا  از که    است  نوشته  تاریخر تحقیقی و ،  علیم  لهامق   150ز  ا

 . است ر اخوردقلم بر 

  های  ز بخشاری  یادر بسکه  ر آنناکور در  ب ثنقال ا  کامیلنوین تمرحله  ز  اپس  
ی

زندگ

ر هینزم  در   آمد دگرگویر پدید   ها توده  ننر
ی

 سابقه که  رسید    انجام  بههای  ر اک   ی فرهنگ

در که  برد    منارزنده ی  اهای  بتاک  سلسلهيك    پاچ  توانر میماش  از آنو  نداشته  

تکثنر  اع میل چا رت دفاوز  و  نمون  به  . شده استپ  : هایتابکز  اتوان  یم  هطور 

  ها یادداشت ،  یر نقالازش  آمو د  یابن،  نوینت  احصطال افرهنگ  ،  تات و تفکر اطر اخ

 و تاریخر ليسم  اتريما،  لكتیكیادلیسم    یا تما،  سیاشد  اقتصا،  فلسقر های  نوشته  و 

و  ما میوندهای  شيپور ”. برد   منان  ایر ار  د  نآ  با زتبائویسم  وزی   بهك  اینکه    ”پنر

س خ د ا قر   رجمند ان  اندگ ناو دسنی ر اخی نفتول   رزندهابهای  تاکز  ا یگ    ،ر یم گنر ، لفیر

   . است هآگاس نا ش تانافغانس

وزی حق بر  های  وز ر   د شاه که    تان افغانس  ض ای نسل معا بر   ضر اح  تابک  طل باپنر

میل اک تنوین    مرحلهب ثور و  نقال ازرین  ای  آورده تز دسانظنر  مت یر هاش  با و    است

ر ابر ، دهندهم هالا . د وان یم، ع یم کند ا فد نآ  . شد بالب انده و جنگنر

میوندهای  شیپور ”  تابکدر   وزی  مع  ”پنر که یابد  یمر  د  تانافغانسض انسل 

ز ا  و   ند اداده    شاننهای  ز خود گذریا  و   ها ری اکا فد  و   ها یمردیاپ  چهو  ان  اگذشتگ

وی    با   . اند   کردهری  اسداقطره قطره خون خود پ  ا ب  شك خویاذره ذره خ بر  اراده  ننر

وز  ا  تقدر ترین  بزرگ رسانیده ت  باثا  هب  را واقعیت  ین  او    شده اند هریمتر وقت پنر

 و وحده باکه  ند  ا
ی

وز مردم  یع و ضد  ارتجاهای  بر قدرتتوان  یمت  مبستگ ی پنر

وزی میوندهای  شيپور ”. گردید  زگویی با  ا ی ر تاری    خ    واقعیتین  ا  بار دیگر يك    ”پنر

ن  است نتوانسته  نه  محیال های  ی کوششهمهبا  انگلیسر  ماعاست  کهید  مایم 

 . سازد مسجل  ما  یهآزاد بر کشور  ا یع خویش ر ارتجا تکمیا ح

وز های  شیپور  دیگر يك  ،  میوند   یپنر مع  بار  ر انسل    و   حقیقت که    زد آمو یم    ا ض 

وز   همیشه  آزادی  ه نتیجوه و یر  یان  نادشمهای  و کوشش  ها تالشی  همه  است  پنر

 ز ا   ما و    رآمد دادص بهع وقت در میوند  ا رتجابر ضد    ها شیپور که  گونه  همان    . است
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دفنااز بجانخویش    آزادی شیپور ا  . ع کردیما ه  نمو قال ناهای  ین  ظفر  در ب  ثور  ن 

ر    یر نقالا  تاننساغفای  گوشه   گوشه روزی    . است  انداختهطنیر  گذرد یمکه  هر 

خامو  دشمنهنایاضيع  ریزد نای  یم  فرو  و  یابد  یماستحکام    ب   قال انحقیقت    . ن 

 و    به  تانافغانس  بال نقاکه    است  نابدینس
ی

 آپختگ
ی

ز ا  مهالا  با   ید با  . رسد  یمبدیدگ

 .  برخاست بقال ناو  مردم، ز وطناری اسداپ بهخت و آمو  ناگذشتگهای  یر ماقهر 

البريد                                                                ع میلا فیع وزیردف ر محمد  جنر
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 لو اصل ف

 سمله عر اش

 ، بود بولیور لیتون    وارد دا  3ردرث لاپش و و   یگانهکه    2وبرت لیتونر   وارد دا  1رونبا

دی اش  همهآن    علتید  اش  . د بو ل  ارسح  و   نما شادر  یابسخاست  ر ب   خواب ز  اوقتی  

ن  ار اهسبر رس کو   خود را بزرگ  خرگاه  که    بود یی  اصف  با و    نجوردیل آسمان    ،ور و رس 

ده    سمله آمده کلکته  ز  ارون  با   ۱۸۷۷ل  اسهمان    بهار   ۀ انستآ  در که  یی  اج  ،بود گسنی

، ی شکوهمند یالماه های  دامنهدر    ا ینجادر    ،یم  ماه  آفتابزرین  اشعه    برعالوه  . بود 

ر پر او دل    نوازشگر   همهآن  عث  با  آنجا ی  افز او روح    ا ر ای گو اهو   و   د شانفا تو یمنگنر

 . گردید   رسور یم و  یر ما شاد

ی کردههندوستان  در    خود را ول  ال  اسکه  السلطنه(  نایب)  4  وایشا   لیتون  ،بود   سنی

را  را   کهبل  ،نهمدار  استسي  خود  خو   پش   خود  برای   . د ر کیمس  احسا  یشپدر 

ویل  از  اکمنی  که  شت  ا د  مرصوفیت دیگری هم وجود   ،دولتی   امور   برعالوه  موصوف

ر جهت،   و   بود دیر  ا  تقیو خال  شآفرین  و آن  گرفتیمن  ا فر   ا ر او  روح    عقل و  به همیر

طبیع موصوف    . کرد س یماحساعر  اشکه  بلنه    (السلطنهنایب)  خود را رون لیتون  با

 ا ر   5”ین مریدیت و و ا”ر  امستع  مناو    بود هم    ر عاش  و اری  آ  ؛شتاد  لطیقر   نه و اعر اش

   . بود  گزیده  ،زیستیم ها ن تیودور ادر دور که د خود  اجداز ایگ  بود دیار و افتخا هب

 
اقر غرب اروپا است و هم Baron)  بارون  1 اکنون این لقب در مجلس اعیان بریتانیا به (از القاب ارسی

 رود. کار یم 
2 Edward  Lytto-Robert Bulwer 
 برای نجیب Lordلرد )  3

ً
انگلستان به کار  زاده( اصطالیح است که عموما ها در کشورهایی نظنر 

 رود. یم
( رئیس حکومت بریتانیا در هندوستان در دوران  Viceroy_of_Indiaوستان ) فرماندار کل هند  4

 استعمار. 
5 Owen Meredith 
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ر   خود   با ضف کرد و    ت ال شک  با ه  اهمر   را   له قهوه یايك پالسلطنه  یبنا مزمه ز   را   یچنر

پنجره    ا ر   و ار  اگ ک ق بزر اتاهای  ر از دیو ایگ    ؛فتر   د ر خو اق ک اتا  هب  از آن پس    . نمود 

 های  شیشه  . بود   بستهحبش هنوز  اص  د ورو   ا تکه    داد یمیی تشکیل  یالاتای
ً
ك اپ   کامال

ر   میان  ا نیع ر ما  چگونههین  ۀ آوردخ جال   و  ر و پر در ی  هاتپهر و  اک   منر در که  خت  سنر

  . آورد نیم  میان  به  شند با  کردههم تکیه    و گویی روی  بودند   بستهر هم صف  ناک

ر درخادل    و و بشز عطر خو ادیگر  های  اقاطنند  ما  ،ر اق ک اتا صنوبر   ج و ا ک   تاننگنر

ر خم    ،گردید   جابجا در کرش    خاطر آرام  هبلیتون    . بود   مالمال با   و   شد بر روی منر

ر  بهف ا غذ شفاک   بر ظریف  قلم  . آغاز کرد نوشیی

از پرو   زود   چهها  لحظه،  گذرد یمزود    چهن  ماز ،  گذشتزیادی    مدیی   چه  ! ر اه پروردگ آ

سیب  . د نا روزی  ال  ا ست  مجموعهکه    گذرد یمز  ر  شعر  نخستیر  منا  به  شای 

   یندهارس   . برآمد پ  از چا  ”رهنورد”
ً
؛ بود   ”رهنورد”فطرت    ز روی خصلت و ا  حقیقتا

ر او   به،  نما ین ز ا  ا ت  زیرا   آنجا های  خانهرتادر سف   سفر و وین    گ و ها ،  ا فلورید،  شنگیی

 ر   . بود   کرده  خدمت
ی

دیگری های  ا بعد ج  بهن  ماز   آناز  ...   ما ا  . شتاوردی دهن زندگ

ر    را   انجامرس   ریس و اپ،  درید ما،  تنآ،  گنها نند کوپنما  . بود ز دلچستی نایل  ا خکه  دید  ننر

 و او   . آمد یم حساب بهنوی افسا و خته  ناشنا رسزمیتر ری  یای بسابر که هندوستان  

ر ن  آي مطلق  نروامافر ینك  ا ر شگفت  رسزمیر وقت   آیا ،  پرسد خود یم  از   و ا  . است  انگنر

ی خوی  دیر ا  شآفرینر  اک   بهکه    است  هیدرسن  آن دب  شو هنر  ر یامحیط بس  ا زیر   ؟زد ا نی

که   بود   معلوم،  تمرکز دهد   خود را   افکار توانست  ن  ما ا.  است  بلاو ج  دهندهم  هالا

  ز با  . زد یمخط    بارهدو آن را    و نوشت  یم  . ید یاب  شغارس   به  خواهد یمنلنوع هنر  ابر 

ر   زیر   بهو    د فشی   ا ر غذ  اک   انجامرس   . زد یم خط    چنانو هم نوشت  یم  روی فرش،  منر

 ا  : ستب  شو نقاذهن    به   قدییمن و  کهر  یازی بسر ندا  . انداخت
ی

س احسا   ،فشدگ

   . سازد یم خاموش را  مهالا هيم و امف

 کا  با و  برخاست  عقب کشید و    ا ر گ  چو شدت    بهلیتون  
ی

ر  نافشدگ بر   . د ایست ار منر

   ۀآیینر  اروی دیو 
ی

ق  ا تا  هبو  پوشانید  یم  ا ر ر ادیو   زیاد   ت قسم  که  بود   آویخته   بزرگ

 . بخشید ص یماخ یهشکو 

بروت و   ،منعکس گردید  شر اجدمو های  مو  و  ریش مجعد  با رون باچهره   ،آیینهدر 
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را   چكن کو ها د  ، انبوهریش   بلند   . پوشانید یم  او  ر  اندوه ن  ماچش   و   بیتر  او گیر   به 

خبازی یمایی  شخص   رد ل  . بخشید یص  هم  ا  خود   ا ر   ینا   و   بود یی  بازی  لیتون  و 

ممار   یهز اموج تکه    نمود یم  چنان  . ستدانیم ر ر جهای  در حلقه  نتنر معه لندن امعیر

 ینا  ع تابهم    او   وشیدنپ  سباذوق ل  . بود   نمودهخود جلب    به  او را ز پیش  ابیش  

ه  ا ر اهن ،  پتلون،  یی کر  . بود نگنر ند بودیمدهندۀ آن    شاننید  با  همهه  یی و کالانکت،  پنر

  ه مستعمر ترین  بزرگدر  ،  و کیل  یصر و ا ق،  دولتی   شخصیت  ها نه تن  ما ش  برابر در  که  

اتوری و    عر اشکه  هستید    طرفکش    با   ما شکه  بل  ؛است  ایستاده  یا تانبری  امنی

ی و ار اد ست ا شخصیتی     . دیر ای ذوق عمیق هنر

 طور همان    هنوز   : و گفت  هم خورد ر ب  شخوبلت  اح،  ه کرد انگ  پنجرهز  ارون وقتی  با

 ؟ نزنند  چشمت به خود را که   یه مر بداید بار با چند  ،است

 .  شد هر اظ دروازهفرینسیس در  ،زده را به همها دست  ،ليتون

   ؟میشه مماتوقت  چه -

 ؟ چیست تان مطلب، میلورد  -

؟ کشند یمدست ،  همالیا  بهمن نظاره  کردنر  از خدشه دان ناپهلواین ا توق چه -

ی در هلو و پ  ند داشتتن    به  آیر   پطلونرسخ و  های  یی کرکه    یر اد  هر هدو پ  به  وایشا 

 ،ند داشت  قرار   تپهترین    يك در نزدکه    دو نفر دیگری  بهو    بودند   ایستادهی وی  ویال

 .  نمود  اشاره

   . هستند  ما ش امنیتی ا بر  آنها میلورد  -

حتی در ،  یمتوانیمن   بوده   ها نیه هم تنايك ث  خاموش  ۀملن سدر ي،  ا درینج  ؟ز گا  -

ر    به وقتی  ،  خود   شخیص  ۀخان ج   ها ده،  یی ابر دهلنر و ادامنفر  پیشی صف ت  ير 

ونعقتر    زۀاز درو ا  نهاییهی مخف  ا وقتی بخو ؛  کشند یم فوری   ا ز کجا  میدایر ن،  بروی  بنر

ویت موجو چند  پیشی ر    ،وخشهای  لباسبا  ،  ا دوپ  د ين  دن  شوند یم سنر  براهلت  باو 

 ؟ فتند ایم

و های  ی کمیتهاعضا  ز ا  ما  خانهکه    نیستقر  این ک ا  آیا   مملو ،  ها بتاک   مختلف 
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 ... است

ت  آثار   . ردید گ   خاموش  رونبا   : و گفت  درك نمود خدمتگار  چهره  در    ا ر تعجب  و    حنر

   ؟است ز مناتقصنر  آیا      

   .  برویتوایر یمفرینسیس  ، خوب -

   . عت میلورد اطا -

ر   قطع  صورت  به مروز  ا   ما ا،  بد یاز با  خود را نه  اعر الت شاحکه    لیتون سیع کرد  چنیر

ر هندبراه   ت و تخیال که  مثیل    . شد میش ن  فضا   هنوز در شعورش    ا ی تیر
ً
نفوذ    عمیقا

و از ا . بیاورد نظم  لب شعر و اد در قبتوان به آسایر  ا ر  آنها  ا ت است کردهن و حتی  ا  ،ینر

 .  شد  لاخوشح دروازه ز انوکرش  شدنهر از ظا

 .  ل کویل میلورد ادگرو         

مزاحمتی ایجاد ،  تبدیل نکند   را   لباس  اگر که  ین مفکوره خطور نمود  ا  وایشا فکر    به

 قرراتبه منسبت    او را ی  ر باو    ز فرینسیس یر بند اکویل کمنی    چهی  ابر   . نخواهد شد 

 ؟  داند یمن

ر ا ر چنر  . شد خواهد ن تعجبم یز چنیر

ت  را   مقل  ها تن  : خود زمزمه کرد با ر مفیدی    ا بگنر  ئه یم   خود را   کویل ،  بنویشچنر تنر

 .  کند 

 .  د یه ابخو  ا ل ر ادگرو        

   . نیست  ها و تنا ،میلورد      

   . د بو  خواهد ورنه مصیبت   ؟شد بای نو  با  خانیم امیدوارم -

   . یش هستافشی همر اکدام ،  نه میلورد  -

 . بیایند ر ابگذ ! ر ا۔ شکر پروردگ 
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، گفت  با زی  آنرا توان  یمنصورت  به هیچ  که    آن  بزرگنی ،  شدند   قاتا   وارد فش  ادو    -

کشیده   ل با  بهکیم  که  ر استش  بروی  ا  و   مجعد   روانبا،  ن زیركمافذ و چشناه  انگ  ما ا

 سیاههای  مو   ا ر   رنگ پریده اشچهره   . کرد یمبخود جلب    را   انسانتوجه    ،بود   شده

 .  ساختیمز پیش مشخصنی  ابیش  ،بود  شانپری شی ا شایر روی پیکه مجعد  

هدریشی    . آمد یمبنظر    کرده کش،  بیتر بشمول    اشچهره  ی  اعضاهمه   ر  ا ر   اش پاکنر

  1جورج کویل ،  لرد لیتونه  اشخص دلخو   مآد  ینا  . ساخت یممزین    ها نشان د  ایکتعد

 ر   ۀآیند،  یر نحرارک ادانشگاه    پرورده  به اینو    ،بود 
ی

 وایشا   . ند کردیم  بیتر پیش  ا بزرگ

 
ً
یستاتفکر سنی ”طر  اخ  به  خاصتا ی ر  یل و  ارزش قا  به او وی    ”تنر که   اندشید یمچنیر

 .  است رفتهگر ناقر  استفاه قیع مورد او  بطور عداد، است اینل احات

ر ، شتاد شانهتوریر بر   عالیمکه ی  ر دیگفش ا رون وقتی با . بود قشنگ ن چندانننر

و ؟  رد ادجریان    انگلیش  خون  و اهای  رگر  د  ا یآکه    شید ندیاخود    با ه کرد  انگ  به او 

ر نا آنقدر  شد باهم  اگر    . ضعیف بنظر یم رسد ، درین موجود محقر که   است  چنر

ی    ۀچهر در   ر بیتر   ،کردهد  بان  ماچش  : خورد چشم یم  بهمن  ن رو ا مردمز  اتورن چنر

 جلد   ن هند اسوز   آفتابکه  آن  وصف  با ،  کویل   بهتر نسبت  جلد سوخته،  ر ادقوس  

در وی   ا ری ر اقفه دت و احرک السلطنه  یبنا  چنانهم   . است  دادهتغینر    ا ل ر ادگرو 

 .  بود معمول نها انگلیس برایکه نمود  مشاهده 

  
ً
سناشنا  ظاهرا پنج  و  ش  و   هسیاریشش  ،  آمد یمنظر    بهله  اس    رسخگون 

ش زیر  ان میشی  ماچش   ،شد یم  معلوم  زدهنشسته و کیم پودر    به هم  شهایبروت

 شديد   بلندششایر پی
ً
ر اپ  طرف  هب  شنشدس  ات  به  و ا  رس   . شد یمدوخته    دمآ  هب  ا ییر

ده     . رد ادشباهت  دو ک  بهنه  یل و به م نه  که  گردید   توجهم و لیتون شد یمفشی

 :  گفت  ،آمدهبر  پیشکویل 

ی ا بر   ،است  آمده  ینجا ا  ما شهدایت    بهکه  را    کاوانیاریتورن  ،  د یه بد  اجازه،  د میلور   -

 
1 George Collie 
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 .  یم مامعرقر ن تان

   : شتار دهاظاص اخ عالقه با السلطنه یبنا

را دست    و   . هستی خودت  ،  هآ       در ا  به سوی  خود    کنمیمهش  اخو   ؛ز کرد افش 

  ا پر   به،  گپ بزنیم  روی آنکه    مطالتر استآقایان    . بنشینید 
ی

 تان  طرفچهار  گندگ

ی مناک   ناموفق نتیجه ها ینا، نکنید  توجه  . است  ر هنر

ر لغز   نزديك  بهخدمتگار  توسط  که    شدند جابجا  های  کرشافشان در     شدهنده  امنر

 . ج گردید ر اخ  خودشو 

 

 الرد لیتون

  ؟است چطور هایت کار تورن   خوب۔ 

 ایستاده ،  دناد  جواب  یابر خواست  یمکه  )کیوناری(  1کاوانیاری   به  صاحب خانه

  : گفت  و  نموده اشاره تدس  حرکت با ، شود 

 . دوستانه است ما  صحبت، بنشینید ، یید مابفر      

 
1 Pierre Louis Napoleon Cavagnari (4  3  سپتمنر  –1841 1879    جولی) 
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   : گفت  . د اوی ده عجیتر ب قیافه ،رفته ل باتورن بشکل قوش های برو ا -

به کوهات را    یرسحد  سار یکم  فهیمن وظ  د؟ی من شد  یهاکار   یایشما جو   لورد،ی     م

ر تع  ور شایداشتم، حال به پ عهده ر ع گر چها شده ام،  یر  دانمیم است، اما   فهیوظ یر

افش    ...   دور افتاده است  یکوهات جا،  است  اهمیتبا    ار یارتقاء و بس  میکه برا

 نمود و ادامه داد: تبسم 

يكاسنی   مهم   قامتاست  در   ما صیل  ا  هایگاپ،  ور اپش  ما ا        ی ین از من  اقبل    . است  تنر

به   وارد دا  ت بر ر ها  ون و یسکما ك  دريفري  : نند ما  برجستههای  شخصیت    را   تپس

 . است یل او ع رفتهگلبار من ازین رو ک ا . شتند اد عهده

 

 ]کیوناری[کاوانیاری 

 در   و   زدهقو  اچ  ا ب  شا   خانهدر جلو    ا سون ر یکما ،  متعصتر کدام  که    قضیهین  ا  آیا        

 به و هم  ا  خواهمیممعذرت    ؟سازد یم شما را پریشان ن   ،نید اور بقتل رساپشهمان  

 .  بود  ما ل شاسن و س

ر   ر افتخادربارۀ رسنوشت  من  ،  میلورد   خنر   نه  -  رتبهبه    ا تکه  دیشم  انیم  وارد دا  آمنر

ایل      . د ارس د خندهه رد و بدل کرد و قهقه اکویل نگ  با لیتون  . رسید جنر

اینهم  باو کویل    ما که    هستم من خوش  ،  یل ار عیابس  - ر   دیم و افتافکر    به  چنیر

ه اتورن نگ  ؟رید امکلفیتی د  چه  خود   م ناین  ا  با   ما ش  دانید یم  . میآوردبعمل    ا تبدییل ر 

ی  ر  . فگندهالیتون  بهتعجب آمنر
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 . شد بک دیگرانخ ر به   آنرا که شت  ا هم د شت و خوش ا دشایر خدر  ۀفظارون حبا

خانواده   بهکه    استمعلوم    به من،  دهمیمل توضیح  اح  ؟مجهویل کردم  افادۀ       

الپدرت  ،  یر ارم تعلق داپ  قدییم ، ما پذیر  نا  آشتی   مندش  یابر   کاوانیاریف  اگر   جنر

در   . بود یرلیندی  ا،  درت ما  . بود م  احنی او خییل مورد    کرد یم  خدمت،  رتاپنان بپلیو نا

 دانشگاه ،  د ای  رفتهگ  ا فر   انگلستاندر    خود را تعلیم و تربیت    ما ا،  شده اید نسه تولد  افر 

قی ر کمپتر  د  از آنبعد  ،  ندهارس  پایان  به  ا یس کوس ر دا  یمانظ   خدمت مل  اش،  هندرسی

  را حقیقت  ین  ای  اچ جیه   من در ،  د ای  رفته گ  را   انگلیش  ت خصلت و فطر   و   شده

 . ام  کردهنن ماکت

ر  همه -  .  کردید   اشاره سم منا هب ما مگر ش ؛میلورد  است درستچنر

  ما که  فکر کردیم  که  ینست  ا  . کنند یمد  یاپلیون  نام پینر لویی    نا ب  ا تر   همه،  بیل تورن      

 ؟ نکنیم استفاه از آن  ا ر م و چریایر د هاس جیاقبه مری اهم رسد

  : رفت و گفت ل با بارهدو  کننده  افادهبشكل  ،کاوانیاریهای  برو ا -

 :  گفت  د و اسخن ند ادامهموقع وی ه ب وایشا  ما ا...   میلورد      

ر د  ما   و   بود ح  ا ین مز ا،  تورن،  خفه نشوید   -  جانهیس شویحر جرقه  احساکه  ریم  ایقیر

 یافته لیندی تشکل  یر ا  لوی و ایتا ض ناعکیب  ز تر اشتش  رس که    آنهم،  نشاند یمفرو    را 

 . شد با

 : ر نمود اتکر  لهجه جدی تری با گردید و   خاموشو ا

ر نیگ یاثنر بسات  و   یمشد  نا آشدر هند    ما شفعالیت    به   ضف  ما   ،بود ین شویحر  ا      

ت یا در سوق  در رسکوب شورش هند و   ”دآو ”کشی  در لشکر   ما ش  . است  گذاشته  ا بج

ی کوهس
کتافغان    یلباق  عليه  تایر   بت و صال ،  تر اجس،  نرژیاز خود  ا و  کرده    رسی

ر  و    د ایداده    شانن   را   عتاشج همیر شورش  جهتبه  رسکوب    بر   ،بخاطر 

اتوری  . است  گردیده  عالوه  ”ره هند است”  شانن،  تایه شان ن را   کسایر   یا تانبری  امنی

ن آ هتوسع  و استحکام    طر ابخکه  را    کسایر   و   ند ار  ادا وف  و  کند یم  خدمتیش  ابر که  

 زند  
ی

  . کند یمن فراموش، دازد انیمخطر  به  خود را گ
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   . د خم کر  خود را و  شد  ایستاده کاوانیاری

 . ام انجام داده خود را  ۀمن ضف فریض، سپاسگذارم، میلورد  -

و قر   ر در او دشو   مسؤولیتیف پر اوظ  ،است   زود   هنوز   ریاسگذاسپ  - رد  ار داپیشی

یتی در اشک چگونههی ، یر وابتآمده بر  ر پست جدید د  خویشیف اوظ عهدهز ا اگر و 

ت  دولت  ش  نامورد قدرش  شاداپ  بهو    شد   خواهد ن  ا پید  تاننزد  شانایاعليحرصر

   . سید ر  د یه اخو ، خود  تماخد

که   اظهار داشتو  ا   . توضیح نمود   سمله   به  ا تورن علت دعوت ویر   به ،  رون ليتونبا

   کاوانیارین  ار اهمک
ً
و ا  قاعدتا نداشته    شمنر   ز نظر وسعت هوش   

ی
  به و  برجستگ

 ا  ا ت  کند یم   آنرا   بایجاییط  ادر رسی ،  مقاماتت  بالاطم
ی

گ وحیله   ل اچ،  ز خود زرنگ

 .  توانند نیمپاسخ داده  ،رز دهند باگری ت

، نماید یم  ا ر   عاقالنه  رسي    ع و العمل  عکس  یجابارسحدات  در    سیاشفعالیت    -

 
ً
 . تانافغانس  نند رسحد ماهمحدی رس  خاصتا

ت اصف ین  ای  ار اد  ما شکه    کنیمیمفکر    ما   : گفت  تاکید   با هندوستان    نروایمافر 

وری    و   ندیدهپس  ش خامو که    یل ال در حاه کرد و دگرو اکویل نگ  بهو  ا   . باشید یمضر

 .  رس تصدیق نمود با بود 

  . است  نزد من موجود   ،ر هستید ابرخورد  ما د مطلق  ماعتاز  ا  ما شکه  مر  ا ین  ا  بابسا

عیلو    تانبا افغانسط  بارتادر    آنرا   ید با  ،است  بخصوص  ین نوشتۀاو   )وقتی    خان  شنر

نیادآور   تانافغانسامنر  ز  الیتون   ملتفت   یتر توجهیر به    کاوانیاری  ،مود ی  خود 

 به   آنرا و  آورید  یم  بدست  ا ر   د ین سنا  ما ش  . یهر بدای عمل خود قر ما رهن  (. گردید 

بنر طور مستقیم اتد  اتخاذ درباره    خود را ت  باسات و محانظر   . کنید   مطالعهدقت  

 ه دفا است  بز لقا  شد باخود شما  سم  ا  هبکه  خواهید  نیم  اگر   . رید ال دارس ای من  ابر 

 ؟ کنیمانتخاب   ا ر  بلقکدام   تانی ابر  . کنید 

لقب    -  نامخ  اگر   ؟است  چطور   . ”ج وید ”قبول کنیم   ما ش،  ببینید   . شید با لف 

 
ً
 تان افغانس  منابکشوری    به  آنرا   خواهیمیم  ما که  یم شوید  فانه  همانند    مستقیما
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ین اپلیون  نا  بناج  . است  ههم نپاشید  از   که  فشار دهیم  وقتی   تا و   ...   داخل سازیم

ید و  را  تکا پ    ! پیش بهبگنر

ی لت اليتون ح
ر  شویحر  .  بخود گرفت آمنر

 ...   میلورد ، خارجهامور سکرتر  -

 تورن  ما ش  به  . دید اد  یادمه  ب  موقعبه    چه،  ل کویل ادگرو   آقای،  متشکرم،  ه بیلآ  -

در   را   ما سیاست  یم  عمو   جریانکه    تلزم اسمستقیم من    تهدایا  برعالوه،  عزیز 

   . نید ابد  تانافغانس  بارۀ
ً
و ا،  بخود قبول کنید   ا ر   1ییللفرد ل ادت رس  یازحمت ع  لطفا

    ”وناینس  ا”در  
ی

ر تر اکیم پ  ،نیستدور    زیاد   ا زینجا   . کند یمزندگ ی ا ر ا ی دویال  در ،  ییر

ر اشعا  یابر   او که  اینز  ا  مشدمحظوظ    زیاد من خییل  که  برایش بگویید    . تینس  میدان

 . است  یافته ”یداتو آنیا”نه یعتر اعر ای دقیق شماسی چهخود  نیآخر 

امبه    خود را   کاوانیاری   . کرد یعت  امش  او را کویل  ،  رج گردید اخ  نمودهخم    رسم احنی

ر رفت  گشت و ر یم بزودی باسکرتر نظ  :  ز لیتون پرسید اط یاحتا با  و  نزديك منر

  ؟شد با   نیامدهبوجود    تان بدی نزد  جدید نظر    یناآشدرباره    کنمیمفکر  ،  میلورد   -

 د پلیوننات بامحاس با  زیاد  ور اپش  آیندهببینید 
ی

 .  رد ابستگ

، رفتیم  انتظار ندی  یرل ا۔    لویاتیا يك    از   طوری که  کاوانیاری،  نه جورج،  ید اش  -

و فکور ا  غنر آندر  .  وستانفع    بهکه    آنست   دهندهشان نین  ا  ما ا  . است  رفنی کم ح

 طوری که  ،برعالوه،  ببینیم  . است  هختدو نا  مه ریر  اجت  و ابیل  ،  شود یم  معلوم

همه  یمندیش  اخنر های  انگلیس ما  سبد    در   ا ر   ها تخمگویند  ، گذاریمیمن يك 

در نظر ،  کرد   خواهد ک  ا نی شا  در آن  او که    هایی پالن  بعالوه آن  ا دیگری ر   هایپالن

یمیم  .  گنر

 سهولت  به  کاوانیاری  را هندوستان    -گلواندولت  ریحر  اخ  امور سکرتر  ،  ئيلل اقامتگاه  

ل دوم و که  در دفنی خود    ا ر   تورن ،  صاحب خانه  . نمود   ا پید ر  .  پذیرفت  ،بود قع  ادر منر

 
1Sir Alfred Comyn Lyall   
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ن آ   ۀشد   شانهعقب    طرفروشن و بهای مو   . بود ی روی كوچك  ار ا غر و دل   آدم  و ا

 زیر آندر  که    و ار  بداآن  مای چشلبادرشتی  های  برو ا  . کرد یمز  با  او را  بلند  شایر پی

 
ی

 . قرار داشتند  ،رسد یم  بنظر کیم پندیدگ

ر   اهنشیه رنگه و  ای حار از دادر   سیاهچیی و بکیل ا  . شتاد  تنه  ز بباسفید یخن    پنر

ر طور    ها عر اش،  نظر تورن  به  . نمود یمدی  اعغنر   دانستیمو  ا  . ند آمدیم  بنظر همیر

   . نیست اووینز شخص اکمنی   در شعر و شاعری یلل  د لفر اکه 

ر   مماتدر   سوی  ریکاوانیاکه    یهاطول   جمله   نیآخر ،  رفتیم  ”وناینس  ا”  به 

 ” گم نشوی  نا آشنا مینولوژی  کن در تر ط  یاحتا”  : کرد یمر  اکر ت   خود   با   ا ر السلطنه  یبنا

و  از  ا د.   ا ر   جملهین  او  اینر ر که  به حافظه سنی ریحر امورخاسکرتر    با   شد موفق    همیر

 خجلت  کیم    با   ،ید ما م عليك نسال 
ی

ك  ز ا نشخص    با   مالقاتکه  شت  ار دهاظا  زدگ

 .  است آیند خوش  ن چقدر دلپذیر و رد لیتو نند لماشعر استاد  ل و یاخ

  : ری بخود گرفتاک   ۀیل لهجیل 

 داشته   رسوکار بیشنی    مراتببه  منثور    نوشته  با که    بود م  یه امجبور خو   ما   متأسفانه      

 معتقد   تانخود  . بدهمتو    بهید  با  است  هر روزمر ای ک مارهنکه  را    مهنایت  اهد،  شیمبا

 . است  دولتی بزرگ العاده فوق اهمیتی ار ادق او را اینکه   شد  د خواهی

ون  ا دی رنگ ر دوسیه فول   چند   آنجا از  و    ری دور خورد ما لا  طرف  بهو  ا کشید   بنر

  . ”تانفغانسامسأله ” . بود  شده نوشته آنها لی باکه 

ر اقر   تانافغانس  خصوصش در  اسا های  یاداشتلندن و  های  کتیف یر اد  ا ینجادر    - 

ر م   . شی باقف  ا و   کابلی  لبا  ما ر  اصد و فشاز مقاید  باتو    . رد اد ، ن بنشینید عقب منر

وم و  خانهتاب ک  بهمن  ،است تر  آرام ا ینجا    . مرصوف یم شوم ها فیهاق با منر

   : کیم تبسم نمود   لییل

 . اینجاستر اسیگ  ؟قهوه یا ی اچ، همدب شیمایت فر ابر  چه      

   ،نداشت  قه الع  تابک  خواندن  به  کاوانیاریکه  ید گفت  بان
ً
 به که  های  بتاک  خاصتا
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، شت ان تسخنر هند تعلق دادر دور  انگلیسهای  جنگ  یا پلیون  های نان جنگادور 

 بیشنی عالقمند بود. 

   . ند اچسپ  دلچستی بخود   با   را ها  دوسیهو  ا
ً
 حساب مرد عمل    خود را تورن    قاعدتا

ر تحریر بگذر   خود را وقت    نداشتدت  اع  و   کرد یم در محیط   برعالوه  . ند اعقب منر

ر   تحقنر ،  عنعنوی  بصورت  ”نا ر امدسیاست  ”و    ”سیاست  ”  با بطه  ار ،  یمانظ  آمنر

  انجام   ا ر افش سیاش  یف  اقبل وظها  مدتز  احتی    کاوانیاری  گرچه  . شد یمتلقی  

یف  اگر   بگذارد و ر  ناطرز تفکر را کین  اتوانست  ن  ما ا  ؛داد یم  چندان ،  شود   گفتهنه  ارسی

ر    . نکرد درباره    همتالشی   همیر فبطور    تورن   تهجبه  در   های دوسیه  کر جدی 

  : د اد  جواب عمیق کشید و نفس ، د افت ارنگ  دیفول 

 .  قهوه   شد باممکن  اگر ، متشکرم آقا      

ز امرصوف شود    ها رش  او گز   اطالعات،  تیبامک  ۀمطالع به  که  اینز  اقبل    کاوانیاری

نظر  نر ب  نظرۀمبه    پنجره و ا ک   تانرخدمیان  ز  ا  . ختانداون   دور آن  در    ،چهر ا  ج 

و های  ب نشی  و   ا ليماه   ،ها دست ر  ز   رسسنر نظر   به  بود و ک  دی عمیقاو   و ر  اچمن 

 .  بود ز ادر پرو  یر اعق، فاصآسمان در شکوهمندی  همهین از ار برفو  آمد یم

تا دریابد که   آنستو  اوظیفه    بلکه  ،نیامدهتغزل  و    بهقاطر مر اخ  به  ا ینجاو در  امگر  

  . است دارا  ا ر  اهدافکدام   هند  غربل ماش رسحداتر  د قدرت بزرگ

ر  مبه    تازه  کاوانیاری ق زمیر  و  ا؛  بود   نیامدهشی
ً
بهر   این که   و   فاهداو    ا ه هیدا  دقیقا

 ۀ نتیجدر  .  میدانست  ،د کر   برقرار   را   تان افغانس  یه بر تان ید تسلط بریباشود  که    قیمتی 

های ها و طرحایدهت و  یانظر   اینکه  گردید    توجهمز پیش  او بیش  امطالعه    و تعمق  

 ،د نا سانقل    ها نه تن  د نااسدر    . شده اند   داده  انجام  و   یافتهشکل    چگونهف  مختل

اتوری  تبه لنر این عمور ما   طرف  از که    بود مدارگ  صل  ا  بغلاکه  بل  شده  فرستاده  امنی

   و اتوجه    . بودند 
ً
ز ا،  دهافتالندن دور  های  دایرکتیفکه  گردید  وقتی بیشنی    خاصتا

اكکه    نمود یمی  یادآور های  عملیات توسط   هم  یا و    گرديدهاجرا    مستقیم آن  به اشنی

دهپیشوند اخد به کمک شده فراموشبوم  و  ین مرز ار د نآ  تاندوس    . بود  شده نر
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سیاست ی زنده  لو تابو    د تانز نظر گذشا  را ها  دوسیه   و جدیت  تالش  با   کاوانیاری

 . ش مجسم گردید برابر در  ،تانافغانس در بارۀ بریتانیۀ کبنر 

ر  جنز  ابعد  ی چهل  هاسال در    محمد دوست  ،  1842  –  ۱۸۳۸ی  ها سال گ ننگیر

 زدهبر رسیر سلطنت تکیه    بارهدو   ،کرد یمخم ن  انگلستان  در برابر   خود را رس که    خان

   تانافغانس  منابکشوری    یا گو که    کنند یموانمود    چناندر لندن  و    بود 
ً
وجود    اصال

 .  د ساز یم ا جد  از آن ا ب مستقل ر  ا سند و پنج،  ویتانند بریه   برعالوهرد و اند

ها  انگلیسدست  ه  بور  اپش،  شوند یمتسخنر    پنجابو    سند ،  لچهی  هاسالخنر  ا  ا ت

 محمد   دوست  با و    شدهخارج  ز شوك  اها  انگلیسبالخره    1855ل  ادر س  . افتد یم

آننظر  که    کردند یید  ات  بارهدو   ۱۸۵۷ل  ادر سو    . بستند   معاهده مکلف ا  به  منر 

تگ دوس”  ا ردید  دشم  ما   تاندوست  دشمن    هنوز   ا تها  مکلفیت.  ”شد با  ما   نناو 

را   و بهانه  ر  این ک ا  ما ا  . رسند یمبنظر  ی  و اسم آنرا و    د اد  بدست  دستاویزی  زمینۀ 

وی  ا ت  مساعد ساخت د و    آینده   پیشی ر   ا ر   بعق  امنیتصورت گنر    و   ید مان  تأمیر
ً
 خاصتا

 .  ت بزرگ گردید مازح بوجود آمدن عثباه زد و زبان شورش لعنتی   وقتی در هند 

   ؟شد  چهبعد 

وع بعد بکیل مجهول   . د کر ری دود  اسیگ  و   عه قهوه نوشید جر   چند   کاوانیاری ت رسی

جای،  شوند یم    را   تانافغانسکه  آن  به 
ً
ند   به  واقعا گنر  وایشا سه  ،  دست 

وك  ن   لرد یو و  مارد  ل،  لرنس  رد  ل  هريكیگ بعد دیگر    (السلطنهنایب )   بهورسنر

 -نگلو  ا  ۱۸69-1873ی  هاسال  معاهده  ۀنتیجدر    . کنند یم  ا کتفا   بند نیم  تدابنر 

ر    طرفیر حیث زون    به  تانافغانس ،  روسیه خته نات شین دو قدر ا  مترصفاتبیر

 .  شود یم

 ؛گرفتیمقشه صورت  نام  به افغانستانمربوط  دربارۀ سیاست  غلب  ا  ردو ادر  ،  بیل

 رهابیککه    شد یم  صحبت  ”لرنس  مكتب  ”  ۀدربار 
ی

  با و    نمود یموعظ    ا ر   نهادااست  گ

یعقوب   محمد منر  او پش    گرفتیمیر صورت  هاكوچك پنهای  توطئه   آن  هبد  استنا

ر آهن  تمشحیث    به  در وقت لزوم  ا ت  کرد یمسوی خود جذب    به  را   خان  از آن  یر

 .  شود  استفاه
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محافظه تیمو    1ییلادیزر   رسیدنبقدرت    با   مثیل که  ما ا سیاست زین  اکاران  های 

ر تغنر  ناسا  آن  با سب  نامت،  کشند یمدست   ز ا  ؟ند ا  تر مدبرانه   مثیل که،  د دنکر د ننر

وپول  ،  جا در آن  بالخره که  ری نمود  اسگذاید سپباکش    چه  رفته گر  از عقل ک ادر منی

 . شد 

و  کر   تکیه  چوگ  به  کاوانیاری   را ه  انگ  پنجرهاز  د  دوردست   ”دیویار ات”  به  خود 

 .  دوخت

ر چرخش  ۀدربار و  اتصور  خاطراتش  ق  ماعادر    ا وقت و چر   چه ام  دک   با دث  احو   چنیر

ر دلپذیری ر ا  س خییل رسور احسا  و   چنر  ،  بیل فهمیدم،  هآ   ؟کند یمپیوند پیدا    نگنر
ً
 طبعا

در  ا  ۱۸۷۱ل  ادر س  ....  زیا   با ،  رآلود بالبيون غادر    ،بود   خانهو  دخنی دكتور    با یم 

  ها آناز  ری  یابس  بعمل آورد و دت  یاع  تانز دوسا  . عروش کرد   یر گریفس کوکستاو

ق هاییادداشت  ه رسی ر سانهانری  ،خنر که را  مسأله آسیای میانه مربوط به    ،رولیر

یط   جنگ  بار ی مصیبت  هاسال   در   و افغانستان رس  اپ،  هند   های طولیر را در راه

 . خواندند یم ،بود  کرده

ی  م ب  مانند ن  یابیل    عتاب  ا ر   کابل  تا خت  ا ندابراه    ا ر   ا و صد  ی پنر رس جنگجو زیرا    ! بود تر

اتوری  نفوذ   ا ت  آهنخط    شود و   استفاه  ر هاقندهای  ه ار   ز ار  این ک ای  ازد و بر ابس  امنی

 رسحدات در    انگلیشهای  اجنت  ا ت  ورزید یمر  اض ا  وی  . شود   داده  امتداد ور  اپش

   . شود   داده  توسعه  آن  با دی  اقتصا   روابطو    جابجا   تانافغانس
ً
 مفهوم  مماتکه    طبعا

جدید  های  ر از بالب  اط،  صیلایحر  انسکه  فابریهفت    : گردید یمجمع    یآخر در طرح  

 .  د دنبو 

فریر عضو  ر بانند  ماحیتی  صال   با شخص    برعالوه لندن  شورای  تل  وی اهندی  ز 

  اتکه    نمود یم  پشتیبایر 
ی

بزرگ بس  رسدمداس  رد لی  لباثنر  ی  سیاست ر  السنر

 خطور   شم در مغز  یه این مفا  ،زد یم ورق    را   د ناتورن وقتی اس  . شتاد  استعماری

ر یهکه    کرد یم  تالشو  ا  . نمود یم ی ابتدا  در   چنانچه  . رد افرو نگذ  ا ر بااهمیتی    یچ چنر

هدنور السلطنه  یبنا  1875ل  اس وك  د یمیت  اسنر مرکز    شدهقیمتی  بهر    که  گنر

 
1 Benjamin Disraeli, 1st Earl of Beaconsfield, (۱۸۸۱ دسمنر ۱۸۰۴ ۱۹  ۲۱اپریل) 
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را   سوشاج و هاقند  در   خود  و   برعکس   . د کند ایجا  تاهر   ر  طرفدار ك  نورسنر

ایندر    و   بود   انتظار سیاست   و یر ”م  اقدا  مناب  آنرا و  ژ  اسبوت  اقدام  برابر    وقت 

   . کند یمد یا ،”لزمغنر 

وك ث آیا   ؟ نه یا  دهد یم رزش ا خود را ت موقعیت بانورسنر

ر سهم  نر مادر نو  وك دستور دویم ر   ،لایر  عزام ا  امکانات  ا ت  دریافت میدارد   ا نورسنر

 آنرا مقدمه ایجاد  شود    لزم  اگر ”  . جستجو کند   به افغانستان  ا ر   ویتان بر های  اجنت

 ( شده است گفته  با زی چه ) ”زداس یا هم

و نور که    نیستپس بیهوده    ! ر ژ دیگاسبوت  ؟چهز  با  خود را ی  اج  شد مجبور    کسنر

 ...  کند یل  ارد لیتون خی لابر 

ر وقت ل    . هر گردید اظ يیلدر همیر

 ؟ ن رسیدیماز کدام   با تورن عزیز  -

آقا، تا   : داد   جوابموزویر  بطور    ،حایل که کیم تمسخر برلب داشت  در   کاوانیاری

   . لیتون لرد ن ماز  ا تعالوه کرد: و  زمان فعیل

ر    ، خوب  - وی    همهز  اتر  اهمیت  با پس چنر داقر   ما پیشی ن ناوقت    برعالوه  . رد ار 

 ما بش  طوری که،  ری نکنید اخود د  آن  تان در ك  ا شنی از  اامیدوارم    . است  تشاچ

مجرد    استمعلوم   و  یه ،  هستممن  ر یه چکس  چنر که  شد   خواهد ن  ما ع  نما  چ 

ر    را مقررات     ؟نیست  درست  آیا   . مییمان  صحبت  ها ر اک   در بارۀبشکنیم و در عقب منر

 که    کاوانیاری  -
ً
   . فوری قبول نمود  او را   تدعو   ،بود   شده  هسنگر    شدیدا

ً
  او که    طبعا

بود  ر  ننر او دلچسپ  ر   ”ون اینس  ا”در    زیرا   ،برای  ب این رسی بهنی یق و  ر ل یابس  آشنی

ر   یلیل   و موجود    یی نا آشوسیع لندن  های  حلقه  با   و   بود مهذب  العاده  فوقشخص    ننر

 امشخص ترین حو   جریاندر    داد یم  زهاجا  و باکه  شت  اد
ی

اتوری  دث زندگ  یه تانبری  امنی

  . شد باست توانیم همصحبتین بهنی  چنانهم ،شد باقرار داشته 

  صحبت
ً
 . فتیا ادامهرد لیتون ل ۀدربار  عمدتا
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 :  داشتر هاظاصاحب خانه 

 زیادی  قمندی  عال  با  من،  سازد یمنزديك    همبا شعر    هب  و ذوق  شوق  را   ما        
ً
  مکررا

چندی و    کنمیم  مطالعه  رسیدهپ  ال قبل بچاده سکه  را    ”یدیتمر   ینو و ار  اشعا”

خییل محتوای  ی  ار ادکه  د  افرستبرایم    ا ر   ”منظومهای  نه افسا”  و جلد جديد و داقبل  

ر نموده است.  مؤلف تقلید  ،ها ادر بعیصر ج  گر چها  . است زیبا     ننر

 . لییل ادامه داد 

  . تانافغانسهای  در مورد پروبلم  جملهز  ا  ؛باشند یمنن  اسیک  همیشه  ما ط نظر  انق        

 ما شکه    باشد یمتند  های  ماگ   و طرفدار   است  ر افظه ک امربوط حزب مح  لرد لیتون

ر بزودی المن مربوط    ما ا  آن را خواهید دید.   ننر مکتب ”و در موضوع    باشمیم  ها لینر

ر   همه،  ”لرنس    طوری که ه  السلطنیب نا  . شد بانظر من مستدل    به  د توانیمن  چنر

ه    ها عر ای شابر که    است  یی اساحساو    جایر هیی طبیعت  ار اد،  گفته امیش  ابر  ر ممنر

دولتی شخصیت  برای یك  اوقات  بعیصر  اینگونه طبیعت ممکن    ما ا  ؛استلزیم  

 توجه م  خودمو    ندهمار پس نادر ک   او که    است  درستین  ا  . شود   ممات ك  ناخطر شاید  

 ما ا  است   خوب  دولتی   شخصیتی  ا ر ر باین ک ا.  هستمقر  اضا  دهندهنظریه  که  شدم  

   . نیستعر مفید ای شابر 

نگاه کرده  ما  یکدیگر  ل   بصورت  . یمخندید  همباو    به  قییعمویم    نویر ال شخص 

 .  کرد   ممات خود را یحر سخن شو  با ریحر امورخاسکرتر  . است

و وظيفه ا  آیا   ؟دانستیمنکردید    بیان در خصوص لیتون  که  را    یی ا لندن صف  آیا       

اتوری تاچوک ر د ا تری ر ل با   ؟نه آورد  بدست امنی

 عالقهجدی    بطور   بزرگسیاست    یا ت  یادبا  هبیه  ا گ   ؟ رید ال داس  چند تورن    آقای  -

 ؟ د ای رفتهگ

  : د اد  جواب؛ بود ده ا فتا هخمصمبه کیم  ها  سوالین از که   کاوانیاری

س       اممتولد    1841ل  ادر    بطور کدام آن  چ  یه  بگویمدقیق    بطور   اگر   . قا آ  شده 

 .  است ساختهنقمند عال ا مر قیع او 
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ر   همه  - ر  ر ،  فهمیدم  ا چنر    ببیر
ً
، چهلی  هاسال ابتدای    در   ،کهیر  ما ز   در آن  خاصتا

بیکنسفیلد ا گر   ما موجوده    صدراعظم آنکه  ،  ف  دیزر   وقت  در   بود یییل  اضف 

ت ل ا مق ،  بیاناتر  د  نآی  اعضا  . د کرد ایجا  ا ر   ”جوان  انگلستان”  سیاش،  دیر اگروپ  

ش اکر ستو اریسلطنتی  ج  ا و ت  تختقدرت  استحکام    ۀ دربار   رههموا خود  های  ن مارو   و 

ر جزء  بااستعداد    با نویسنده    . ند کردیم  هنیت موعظاحرو   و  ین ارون بولیور لیتون ننر

ر که  ،بود گروپ   را فیق  ر   ،شد   صدراعظمدیزی    همیر سکر   خود   امور تر  بحيث 

ر کرد امستعمر   .  ت تعییر

 ...  رسیدهاو ن پش ال دور اح ، فهمیدم آقا       

وك  نور که    شد   لزموقتی    . است  درستبکیل         ییل یا دیزر ،  تبدیل کنند   ن را مافر ناسنر

لندن   از   طوری که  . د کرد هاپیشن  جوانلیتون    به  پست را ین  ا  1876ل  ای سابتدا  در 

د  به من بساخنر  ر    ۀدربار ری  یادند   با   صدراعظم  ما ا  . نبودند فق  امو انتخاب  چنیر

داشتقاطعیت   ث  تصمیمین  ا   با که   اعالن  نند ماکه  خت اس  خواهد بت  اخود 

   دیباین ا ،خودش
ً
 .  شد باری اک العاده  فوقشخص  د توانیم کامال

 لاح، ،  رماسگذاسپنهایت  یر   برایم گفتید   را   سیاشکه این نکته    از این  ما ز شا  آقا  -

 . یمیاق جور باورا با به آسایر  توانمیم

   . بازگشتق اورابه مطالعه  کاوانیاری

لماز ”  بود ین  ا...   لیتون نه  به چطور  که  جدید    صدراعظمالسلطنه  یب نا  ”رد 

 : نوشته شده است   1876وری  نر ف  ۲۸  مهناتور دسدر    ؟است  فرستاده  هندوستان

در   انگلیسهای  اجنتد فوری مقر  اجای  ۀدربار   ا منر ر ا  ۀموافقید  بابرتانیه    دولت»

   .«بیاورد  بدست افغانستان

مطالبه   کابل  نروایمافر  ز ا یم ماهدر ون  لرد لیت آها . پس حال دانسته شد که چرا  

ول    ا کش ر هندو ،  بپذیرد   را   ما سفنر  که    کند یم که    بدهد   اجازهو    بدهد ر  ار ق  ما در کننی

 ؟ کنند فعالیت   کشور   در آن ما های اجنت
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پیشنا   ،خانعیل  شنر   جواب  ینستا متهاو  مسیون افرست  : است  کرده  قابلد  دن 

ن  ا ت  هندوستانبه  خصویص   نجییاشتاکدام  ز  اب»که  ید  ماتدقیق  قلب باق  در  نه 

   .«شده است ا پید انگلیش دولتنجیب 

 هیر نهفتدایر   جواب  درین قسمکه    شود یمنفهمیده    . حتی چیغ زد   تأسف  ز اتورن  

 ! ریشخند و تمسخر  یا  است

ز ا   خود را تحمل  السلطنه  یبناکه    است  بکیل طبییع  لرد لیتونالعمل  عکسپس  

 به گست  ا   ۲۷ري    خ  ابتکه  اندازد  یمروشتر  او  مکتوب  درین خصوص    ،دهد یم  دست

عیل  اگر »  : است  فرستادهلندن    ما   ،ماستدوست حقیقی    او که  زد  ابت نساث  شنر

 نهاسخن مرد  «ییممالمثل نبامله  ای مع و   با   ریم و مادشمن خود بش  را   مجبوریم او 

ر هم با ها تن ،است   دارد یم م عال ا  به امنر   لرد لیتون  برعالوه . کرد   صحبتید با زبانیر

برتانیه   دولت»  ؛هد ند  اجازهدر کشور خود    انگلیش  ناسنارشاک   به اقامتو  ا  اگر که  

 ماب  آنرا 
ر   است  گلوله كوچك گیل”  و فقطادولت  که  را  زی  ؛شکست  خواهد   نند یرَ بیر

ی  یه و    ”آهتر دو دیگ بزرگ   ر  وسیهر   با   انگلستانکه    د توانیمن  شده  نع آنماچ چنر

ر  صفحهز ا را  تانافغانس متحد گردد و     «. رد ارد بزمیر

خود درین موضوع   ابتکار   با   ا ر   روسیهو  ا  ،بود   شدهلغه  باکیم م  ا درینج  حقیقتدر  

يك   ر    روسیه  ا یآکه    بود   رفتهگدر نظر ن   ما ا  . ساختیمرسی  را   تانافغانس”  خواهد یمننر

ر بر د صفحهز ا   ”؟رد ازمیر

   ر عا ش   رسشت  ،یسه زنندهادرین مق
ً
 ه ناعر اش  طرح   اینکه    بهشبال   : بود   آشکار   واضحا

عیل  ت ماکلشت و  اد  قاطعیتکه  آن  وصف  با قبول کنیم    و   بود  یش لبا  خان  شنر

  ؟یمتوانیم گفته  چهمشخص  تدابنر  ۀدربار لیکن  ،کرد یمنثنر ات

رنگفول   هایدوسیه  تنان  ناهموطکه    بود   آنشاهد    ،دی   ا کتفا ت  ماکل  به  ها و 

  که  گردید نا آش  یهانوشته  با  کاوانیاری  . د نکردیمن
ی

ر گرفر اقر  چگونگ ده اعمیل شهز یی

ر چنی  ول    ا ل ر انشیر  جابجا   انگلیسی  اگلگیت قو   در   . داد یم  شاننبرتانیه  تحت کننی

قماطق شنامبه    رسیدنه  ار که    شده اند  ین او   سازد. می  مساعد   را   تانافغانس  ل رسی

ر قال   خان  ۀدربار آن  از  تر  مهم    ر یاد بساهم مو  در که  ن شهر کویته  آکز  مر   با ت  نشیر
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ق ار   اهمیتز نظر وسعت و  اهر مذکور  ش  د و ر اموقعیت د  تانافغانس  ه جنوب رسی

  معاهدهمن    با که    نموده  موافقهت  قال   خان»  : رد ار دا دوم قر   درجهه  بقندهار  بعد از  

 که  ند  ابرس  ا مضاه  ب
ً
قبل چندی  فقط  السلطنه  یبنا  «سازدیمت  لك قال ام  را ا  م  عمال

يت داونینگ” بهاین گذارش را  (1876نومنر 15 )   . است داده 1”سنی

 آنرا   کاوانیاری  که  تقال   خاننزد  برتانیه    نماینده  برای  نر مادس  ماهین هم مکتوب  او  

نتلیجنت ا  ۀشعب  ترینمهم   در کویته»  : است   یمندانس  ړنجگ  و آنسد  نامیش  بخویر 

ش نفوذ    توسعه   ما ش شا ساوظیفه    . شود یم   جابجا   ما ریحر  اخسیاست    ما و گسنی

 « باشدیمر هاقند قامتاست به

ر  ا مدعپر  عیلشنر ین ترتیب با د یمر انبور قر ادر بیر  ؟ درک میکند  این را  و ا آیا ، گنر

ی خودم بطور  کیهتر  فرستاده
 رصف ط تباتار  با  امنر که خت  امطلع س ا ر  لرد لیتونایر

 ۀ خانعقب  های  دروازهدر    خود را ول  اقر ها  انگلیس»:  است  نموده یت  اکویته شک

   .«زند اندابي خود را ن آخل اشم دبا  خوابمن  که  وقتی  ا ت کرده  جابجا شخیص من 

ر منطقی   همه،  دیگر   خوب». ندیشید ا خود    با تورن   ه ب  ا ر   کابل  نروایمافر   ،است  چنر

ید باو    است  همت بیهودو امقکه  ند  ا ید بدباو  ا  . کنند یمضه  امحمانند آهو در شکار  

 .  بپذیرد  ا ر برتانیه تسلط 

انس د کنفر در مور   همو آن  ندهماقی نبا   زیاد ق  او را  در حال ختم شدن است و وقت  

   ا زیر   ؛شد بانلزیم    چندان  آنها   دقیق  خواندنید  اش  . ۱۸۷۷ل  اس  آغاز   در   ور اپش
ً
 تقریبا

وی م وقایع نآهمه     . است پیوستهن بوقوع پیشی

 
ً
فاصله ور اپش و  کرد یم خدمتت هادر کو  زمان  در آنتورن که آن وصف با  حقیقتا

نبود   همه    و زیادی  آنجا،    یقضایا از  در  شده  میشد نر خ  شبعد  روز واقع    . 

پش لیوئ  رس   مذاکراتی  ابر السلطنه  یبنا پییل  س و انری  هاعموی    یس  ر  را الیر  ن 

   کاوانیاری  . د افرست
ً
چهره    و   کردهن کش  با ی لار اد  که  اهمیت  با   مور مادربارۀ این    طبعا

ر  داشت؛ نفوذ  قابلغنر  پست سکرتریت در  از که   یلارگ ا دوک : بود  شنیدههای چنر

 
1Downing Street  ر جاده واقع است   مقر حکومت انگیس در همیر
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ر ت  او را   بود   رفتهر  ناکهندوستان    امور  تمایم   واقیع  نمونهو  ا»  : کرد یم  وصیفچنیر

حفظ خواستار  که  یی  یاآسن  ار امدماز   برای آنکه    است  برتانیهسوش  ان جاسنارشاک 

ین خطر ر  ؛شد با ری ایه خود مختاحتی س    . رد ابر ددر  ا بزرگنی

عیل ه مردی  شاه  محمد سید نور ،  خود   صدراعظم  خان  شنر مورد    هیچگاهکه  را    پنر

  شدن   جابجا لیوئیس طرح    رس  . معرقر نمود   ،شد قع ناو   خاند  محمد دوست  ماعتا

 محمد نور   ما ا،  آورد ور  اپش  بهخود    با آن را    رسحدات  و   در افغانستان  ویتانبر ن  افش ا

 خان عیل  وه شنر اي  تما کلحتی    . رد کرد   ا ر   عاقالنه  معاهدهن  ای  و   نموده  لجاجت  شاه

د ت  است  بهنی   گفتیمکه    آورد   زبانه  ب  را  در ،  نه تسلیم شود دل اعغنر ی  ادعا  هب  ا بمنر

  . دانستیم ا ر برتانیه ت با لامط بودنر هم موجه اخو طفل شنر  حایل که

ه مرد و   اینه  کننده آن است ک  ئید این هم تا ش  ا  پنر آنکه مذاکرات جدی   به جای منر

ر   ،دهند   انجامرا   ر   و   اند   کرده  مطرحهم    را   دیگریمعنای  یر پوچ و    یچنر  این هم میی

عیلی  ر تحری ور  ای لیتون در پشابر سید نورمحمد شاه    که توسط  تاس  خان  شنر

و برتانیه  ملت  »:  گردیدهل  ارسا   د توانیمن  تانافغانس  خلق  ،است  مند بزرگ و نیر

تر  ال با  خود را فت  ا و شر   است  آزاد   و اراده  با  ما خلق    ما ا  . کند   مقاومت  شبرابر در  

  ا
ی

ی پوچ و  پرحر،  نیاز ه بازهم  ،  نیاهز   «. داند یمز زندگ
 صاکه    یهت   میانقر

ً
 امور ه  ب  ال

 ...  رد اندربیط 

 بعد
ً
ق غنر   بصورت  خان  شاه  محمد سید نور   ا  بهالسلطنه  یبناو    کند یمت  اوف  بهمنی

دیگر   کننده  مذاکره  با بعدی    مذاکرات  چگونههیبه    دهد یم  پییل دستور   لیوئیسرس  

 است  عاقالنهر  یابساین کار    . ضر نشود اح  ،د افرست  ور اپش  بهجل  اع  بطور   امنر که  

پر ا  زیرا  نا بجز ضي  ها حرقر ین  ی دیگری  ر ه ب  ا ر ها  پروبلم  مماتید  با  . بود ع وقت چنر

 ساسا   م و   ا ره نظاه سو دیاپ  به کمکو   رسیعنی   مراتب
ً
و  حل  برتانیه    سلطنتی توپخی    ا

 . هند د شاننز خود امتی و امق چگونهنتوانند هی ها ین وحشی ا تا  نمود فصل 

  نموده  بسته  ا ر   یآخر   هیدوسحایل  یر   با   کاوانیاری  . رسیدم  به آخر که    ا شکر خد  -

 .  است ایستادهدروازه در که دید   ا ییل ر ول 

  ؟شد روشن  تی ابر  ما غریر  همسایهبا رابطهدر  ما ف اهدا و  صد امق، چطور  -
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-   
ً
   ! آقا  . کامال

پش   ما شچون    . یل اعر یابس  - ین  که   ور ادر  به جع  ار برتانیه  سیاست    نقطهمهمنی

با  ا  مطالب برای شماین    رید ار داقر   است  افغانستان   ۀدربار   . اهمیت استبسیار 

 به   ما و    استشده    دادهرد لیتون  ل  نامهدر    لزم  اتضیحتو   ،مشخصهای  فعالیت

 .  ریماد دماعتا و ر تاک   پشتو  کاردایر ،  تباث

 .  کنمبت  اث را آن  ا هم کرد تاسیع خو ، قا آهستم متشکر  -

ر ابر ،  مکنی  ضف  ا ر شب  ن  نا هم  با  یا ل تورن عزیز باح  ما ا،  رمامن تردید ند  -  ی رفیی

 . نید مانزد من ب شب، شدهدیر 

 

پینر لویی   . ع صورت گرفتا دو نواز  مهمان   صاحب خانه  با   ا شت ناز ضف  اصبح پس  

نار   . شد   خویش  وظیفه  عازم  کاوانیاری  ( پلیوننا) نزديك  پش  سمله  ،بود ه  ور  او 

 . ند شتاصله داز هم فاچهارصد میل 

ر  اپ  به  همراه کیوناری  گروه  . ند ارس  خود را   ا ليماههای  دامنه ی  ا پ  ا ت  کرده  حرکتئیر

خمد و  پیچ  پر  و  های  بنشی  از که    یر ارسك  انبوه بتهشخ  العبور صعب  های 

کا  ا درینج  . شد یم  یهمنت  ا لكاک استیشن    هب  بالخره  گذشتیم ی هاتپه ر  ناز 

وع    آهنليکس خطاسيو  این   . ند اله رسباما  هب  خود را تورن توسط ترن    . شد یمرسی

بحيث شهر مقدس ،  پرآشوب  همیشهجلندر  و    م راآ  دیانهو ل  هم کاتیل در غرب. 

و  امرتش  ا ه کس  .  بود  ندهماقی با هنوز پیشی

ل امج  به او   صورتهیچبه    قرار داشت  دیدر جیب دریشی سکرتر رسحکه    کتی ا پ

ر جا    در   آنرا که  شت  اد  آرزو   تو سخا،  داد یم ن  شآرام بعد   ا ز کند تباگون  ا و   در همیر

 ما ا  . است  گذاشته  میاندر    ا نوی ر های  ایده کدام  ی  و   مر آ که  ند  ان بدآ  خواندنز  ا

ت ا  کاوانیاری موقع  در    ا ر   آنکه  تصمیم گرفت    و   ساخت  فهدر خود خ  ا یل ر ماین 

 . ند از نظر بگذر ا بسنام
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ی   و   . د اد  تاز وسوسه نجا  خود را   لهور   حتی در ،  حفظ کرد   خود را آرامش  تورن  

ر دوس یت  رنججا  هارام   ”پنجابشنر  ”   سابقه  تختیا در پيك روز را    تان سنگ بیر

سکه  یی  جا  لابنگ اروپایی    تفنگدارانول  اغند   را   خدمت  1858ل  ادر  در    خود 

 . د تانگذش   ،بود  کرده  آغاز هندوستان  

وب قوینوشیدن    و   شبر  فان و نا  فز ض ار پس  اکمیس رسش   حایل کهدر  ،  مشی

تمام  که    آباد وزیر استیشن    در ،  کرد یمدرد   آهن  پاشد  یمخط  ترن  ر  از   . شد ئیر

  ور اپش  ا ت  ا ر   آهن  جل خطاع  بطور   ا ت  دند ر کیم  کار   تشد باشایهی  های  استحکامخی 

ی جیلم بند یاروی در   پیش  ما ا(  زنداس  رسی    ع  ا ر   قضایا داشتند  عجله  )  اعمار نمایند 

  . ندند ما

ون وزیر اگ   قوماندان  طرفز  ا  تمحب   با که    هیگرو ز  ا  کاوانیاری ر بوی معرقر   آباد رننر

را   بالخره  . د اد  ادامه  را خود  سفر    ،نموده  استفاه  ،گردید  یم انظ  قرارگاه  به  خود 

  . ند ارس قرار داشت ور ال غرب پشمادر قسمت شکه ها  انگلیس

 که    بود دره خینر    توجهم استحکامایی    اردوگاه  یناوظیفۀ  
ً
 داد امت   کابل   ویس  مستقیما

 از که  تعرضایی  تمایم  در    ا رول ر   ترینمهم   پذیر ناتغینر    بصورت  همیشهو    یافتیم

ر   .  است  کردهزی  با ،رفتهگصورت   به افغانستانهند  رسزمیر

  اطراف   ،بود   ا ر اد  را هندوستان  در    منطقهلم ترین  اسنا   عنوانور  اپش  ها سال   در آن

 ا ر   یا ر یک و پشه مالاخهای  منبع پشهکه    بود   کردهطه  احارع  اقی و مز تال باطق  نام  آنرا 

مس  محیلدر    ویتانبر قشله    . داد یمتشکیل   و    ها ختر د  . قرارداشتعد  اخییل 

های جاده  و  ها  رسكی  ار ارك بزرگ داپ  یا غ بزرگ  با   به  آنرا   شدهپرورش    های انبوهبته

ویال ها  خانه ن  آ  امتداد در  که   در  های  و  داشتند   برهمبراقشنگ    ه یشب  قرار 

 .  داد یمر ناو چ بید   به خود را ی اج ا ليمای ه ماو خر  چهر اهای درخت . ساختیم

ر   ر مرب  ع شک  ۀخان،  ها ساختمانبیر که   قرار داشت  کوچكم  با  با له سفید  ل يك منر

ر های  ختدر  و گلیر  ر اکمیساقامتگاه    ینا،  کرد یمطه  احا   آنرا   شمار یر های  تنومند 

 یلباق  به هیچگاهکه رخ    چهار های ی ستونار اك دکوچ   خانهین  ا . بود ور اپشحوزه 
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بر ،  ودزیادافغان   و  تعلق  خلیل  خ  بطور و گویی  نداشته  مهمند   
ی

ز  ارج  اهمیشگ

  . رود یماستحکام  هب و ر  د ب خو اهدت

  به ضف نمود    ا ر   شتای صبحنا عوض و  خود را س  بال  م گرفتماحکه  ازین  ورن بعد ت

ی  لبار  اروی دیو   . فتر  د دفنی خو  ر  که  ی منر
ً
 شده  آویخته هقشن  کرد یمر  اک   معمول

قسمت که  بل،  شده  داده  شاننهند برتانوی  ب  ل غر ماش  ساحه  ها نه تن  در آنکه    بود 

  بهق رو  اتاهای  پنجره  . بود   شده  داده  شانن  کابل  ا مکمل ت  بصورت   تانسافغان  بزرگ

ف    کر اپ دره    به سویکه  را    ۀجاد  ر اکمیستا    میشد   نعما  غلو   تاندرخو    شد یممشی

ر عقب آن  در  و    شتا د  امتداد   نر خی ر اهوس  های  رسزمیر ی  یا آسو    تانافغانس  نگنر

 . ببیند  ؛قرار داشتند  مرکزی

ر   کاوانیاری ج ا ع دسته    قویاچ  با و    د نمود دو   ار سیگ ،  نشسته  ي    ح نی مس  در عقب منر

ون   ،بودند ن مزین  رد لیتو مهر نفیس ل  با که    ا ر   ورقی   چند   ز و با  را   تکا پ از آن بنر

ر   قابل  ویی شبخو   ها غذاک   . کشید   حقیقت  . د شانفا یم    ا لمش 
ً
السلطنه یبناکه    ا

ونز  ا  تگف  کردهخود فکر    با تورن  »:  بود پسندی    با شخص زی  ش بوی خو که    بنر

 « . شتاد خواهد جور بویی  چهببینم درونش  -رداد

دستور  هر  ا  پشتیبایر در خصوص  ،  لیتون  منظور لعمل  ادر  به   کاوانیاری   تالشز 

ر ل  اظور فعمن  زیاد های  و وعید   وعده  یار اد  و   گردیدهز  ابر احدی  رس سیاست    ساخیی

فهمیده .  بود   شدهرسحدی کمنی از همه صحبت  در بارۀ سیاست  در سند    اما   . بود 

ر ل  ا فع”ز  االسلطنه  نایب   که  نشد   . شتا دمفهویم    چه  ” رسحدیسیاست    ساخیی

سبب   تطبیق آنو    ا جر ا که    بود   گذاشته  ا ر پروگرایم    یادداشتی کت  ا در پالسلطنه  یبنا

اتوری  یت مطلقع تابدر    تانافغانس  میشد که در سند مذکور    . د گنر ر  اقر برتانیه    امنی

 لزم است که  ید گفت  با  خان  عیلنر ش  با   ما فعیل    روابط  ۀدربار »  : بود   گردیدهفه  اضا

ث  موضعترین  تفاوت یر  خدشه باو  ر نات  حفظ    برابر در    ا پذیر   برعالوه...   کرد وی 

وری  درجهنهایت   س  که  وسیله  بهر    ستضر  بع نام  همه ز  ا  را اطالعات  رید  ادبه دسنی

اینکه  موجود   نقاو س  کابل در  دربارۀ  آوری   گذرد یم  چه   تانافغانس  طا یر  و   جمع 

 « . د یه ع دطال ا دولتی  بعنا م به بالفاصله
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  قر در قلمرو اکتشا ت  ماخدهای  موفقيتدر خصوص  نهایت دلچستی    با   کاوانیاری  

 رفته گد  ییم بخو از پیش شکل دابیش    از افغانستاناطالعات  ل  ارسا»  : خواند   امنر 

و    است  نمودهر  یاختا  را   تر موثقشكل مکمل و    قبل،  نسبت به  اطالعاتمحتوای    و 

 قس بهبود را  تا اندازه علت این  
ً
ف در اه تیلگر ادستگکه    دانستین  بامربوط     باید ما

زیادی را    اطالعایی و    شده  ایجاد   ر هاقند  با یندیمن  سط  بارتا   و   گردیدهجابجا  ت  قال 

ر  از پشا ی  شما    که  هستممن متيقن    . آوریمیم  بدستور ننر ز انتلیجنت  ادفنی  با رهنر

ر آهمه   ین تصور بوجود  امنر  ازد  ن   تا   شود یمعث  باکه  کرد    خواهید ز  احنی اهای  ن چنر

  خواهیمیمن  ما که  این  یا هستیم    تفاوت یر وی  های  فعالیت  بهنسبت    ما   ا یگو که  ید  یاب

   .«ه کنیماو مذكر ا با 

ر    را   تاقضنات  سلسلهتورن يك    که    مقررایی ت و  هاراظاین  ابیر
ً
موضع ”  ۀدربار   قبال

که    دهد یم  ر اذک ت  نخستالسلطنه  یبنا  . کرد مشاهده    ،شده  تهیه  ”مل ایی ک واتفیر 

 ن ی بهبود آن ا  یبراامکان  تنها    و   بخش گردد   رضایت  شان  بناجلی اع  با   ما   روابط

   . قرار داد  در آن که در حال حاضر را درک کند   مشکالت به خویر ابتدا او  که  است

عیل  با   ما   روابطدر    شاسامن نقص    عقیده  به روح که    بود ن  آگذشته  ر  د  خان  شنر

.  ما و و قوت  ایعتر ضعف    ؛کرد یم ن  تطابقت حقیقی  ا بسنام  با   هیچگاهن  آهر  جو   و 

ترتیب بر ا  شدنمتيقن    با   باین  پیشز  و  این  ،  ما   آمد خورد  با بود  مانند  رابطه   که 

ورت و ی  ما ی  ابر موصوف    نی روس ها بزرگنی   یبراو برعکس    سیاشر  باجا  ك ضر

به طور طب  . است  اشیسود س منافع شخیص  یعیاو  تا  را   تالش داشت   خویش 

 د.  ه د ار قر  گر یکدیبزرگ خود را در برابر  هیو دو همساه ساختبرآورده 

ی ها سالدث  احو   او   جایی که  ا ت  : خود زمزمه کرد باتورن    ،ین قسمتابه  رسیدن    با 

ر ا نتوانست،  تحلیل کرده  ا خنر  ی کرده   تالش  تانافغانسامنر    یهاگ که    نتیجه گنر

اتوری  ا تشد  با  کرده  دولت  و این نا ممکن است.   ید مان  قابلم  هوسير  با  ا ر برتانیه    امنی

خود  که    است  درستین  ا  . شد بامستقل  که    آورد یمر  ا و فش  داشته  خودخوایه  کابل

 روابط در  که  این  ما ا  . است  این تقصنر او   بیل  ؟پنداشتهد  از آ  ز حد مغرور و ابیش    را 

نق         نگلو ا ت  عقیدهه  ب  ،شد با   کردهزی  ابشروس  هم    بارهدرینل  احامن  فکر  حتی 

 . ..  است کردهن
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 یهفته  چند   ممکن  هم  یا   مایه  چند من    ۀعقیدب»:  که  بود   شدهذکر    ختم سند در  

عیلکه    شد با  قر اک  د ی  ابر که    هد د  شانن خود    شنر ر    ۀناموفق  پیشنر  ، زیباچنیر

 تان افغانسکه  د  ام دیه ا نخو   اجازه هیچگاه    ا مبه  شبدون    و   است  ضعیفالعاده  فوق

ر که  آن  صفو   با   . فتد یاقدرت دیگری بکدام    دسته  ب ف ختال ا  تانافغانس  امنر   و   ما   بیر

عیلبدون    یمتوانیم  ما   ا ما  . رد ا عمیل وجود د  حایل کهحل کنیم در    ا ین مشکل ر ا  شنر

شکست قطیع ید  با و  انزديك    آینده  در   . قادر شود ن  آحل  ه  ب  د توانیمن  ما بدون    او 

 را   تلخ  ۀبتجر   ثمرۀ  و   مراجعهور  اپش  بهخود    ۀمردو    نهکهلنگر    با   یا   و   را قبول کند 

 . کند ک  در 

صور  جدید    وضع   با   ا ت  بود   خواهد ز  بامکمل    بطور   ما   هایدستل  و ا  تدر 

نمود   ترسع  بهآمده  بوجود   
ی

دو   . رسیدگ ر    مدر صورت  ر ا  یمتوانیم  ما ننر به   ا منر 

و طوری ا  با سبت  نا در م  را   مکا مسلط و ح  درستلت  اح  یگانهیم و  شاننب  شجای

 « . تغینر نکند  هیچگاهکه ئیم  مان اتخاذ 

را توانست  نعر  اش  مریدیت  اووین   : ند ا رس   انجامبه  نه  امندهنر   ینحو   به  تکست 

 شده نحه  امتحمل سکه    کسایر   قبالاست  هبحل  اس  و ند  ندو یپحل یماس  به  ها بر ا»

   .«رود یمن

ترتیب کمیسبا پشاین  نمود   نتیجهور  ار  ی  از  هیچگاه    ما »  طرفیک  از که    گنر بجز 

 ما »  دیگر   طرفز  ا  «،داد  م هیانخو   اجازه  به کش دیگری  در افغانستانما  حاکمیت  

عیل  امنر که  رد  اد  آنرا   معتر   «ن برسیمآحل  ه  عیل ببدون شنر   یمتوانیم  اما ب  خان  شنر

غنر آن در    . بپذیرد   را   ما کمیت مطلق  ا حکه  ند  ماقی ببا منر  ابحيث    د توانیم  آن وقت

عیل  بهو  ا  تین صور بهنی   در  در  ،  رتماا  ببدون لق  ، آنهمشود یمده تبدیل  اس  شنر

 . شد   خواهند ه  بات  ها افغان ،  ز بخت بد ا  . ؟شود یم  چه  داند یم  ا ن خدآ از    تر بد  حالت

که   کند یم د  هاپیشن  چنان هندی    عالیه  دولت،  تورن فکر کرد   ،قضایا ین  اتمایم  در  

عیلهای  ز ها ج  طرفز  ا  جدییورش    یا گو  د یمصورت    آنها کشتی    به  خان  شنر و  ا  . گنر

د   را   م ین هجو اجلو    شدهطوری  بهر    رد امکلفیت د  کاوانیارییعتر   منطق در   . بگنر

ر نهفت ب و گو ما  کابل  تختبر    اگر   . است  ههمیر ن جلوس  مافر ب  شلك خوش مشی
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  آرام نا پست  د توانیمکمینه    رسحدیر اکمیس  ینا ؛ پسیستاین کار شویحر ن، و کند 

در   وزیرمختار ید و بحیث  ماتبدیل ناستخبارایی    ناسنارشارئیس ک   وظیفه  به  خود را 

د  امنر قر ار  ناک  کاوانیاری   پلیوننایعتر پینر لویی  ،  او که    آنست  به معتر ین  او  ر گنر

   . بود  خواهد  تانافغانس جا تن یر اسلط

ر ا هندی قر های  جا هارامو    ها اجار ،  ها ن   ا در پهلوی سلطکه  ش  نارشای ک ا روس  آیا 

 ،  رند اد
ً
ر این شهز ا تمایم  در  اصیل  ی  مان و حکباحا ص  عمال س ابپ  ؟نیستند   ها ده نشیر

ر هد ی چنیر
 ...  د اد چیع بخر  ا و روز مس شبکه دارد  ارزش قر
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 فصل دوم

 ستوليتوف  ماموریت

 موسسه   ترینمهم   فسگرنڅو ن و بایافسگ و خنو مارو   جادههای  تنادر  ،  شکند ادر ت 

ال  گورنر دفنی    یعتر   تانترکمنس  منطقهری  ادا داشتجنر با  . قرار  له ناین  ر منر يك  ی 

هنوز    ا ت  گردیدهر  ماعادی  ب بلناتهد  رویکه  ضخیم خشت پخته  های  دیوار ی  ار اد

   . رد اهم وجود د

رئیس   در ا  تانترکس  منطقهشخص  تینس  اپ  با که  خود  اقامتگاه    غلب   خانه ” رك 

با  . کرد یمر  اک   بود   شدهطه  احا  ” سفید ف  نا ین  دفنی ک اك  بال  چند   ۀصلادر  در از  ر 

و م  این محل  . قرار داشت  نخور آ  بآنیمه  ی  یادر   لحاس ر   رطوب  گرمای    ،رسسنر

د یمدر بر  ا ل ر اعظم سا تقسمکه را    د شکنان تاسوز     . داد یم تقلیل گنر

ال الور و  یا  جنر ی  ا  جنر ر پطرو تانکانسنجننر ك ه ی ب  از همه اولنی   1فمنو ان ك ای    چ فتیر

دیپلوم  ”ندر دوم  الکساز  او    کرد یم  ا طریشی پیوند و تعلق پیدا  سابقهي  ر بادر   فامیل

ده  ن  آس  اسابر  که    ه بود آورد  بدست   ”یی طال پهامنی ارس  اتدر رس نامنر ور ناطوری 

جملهروسیه   اختیارات    همسایههای  کشور با  ط  باتار   باره در   از  ر   محدودیناننر

ر جهت  . داشت ال گورنر آسیای میانه  در    به همیر  ” سخت گنر   شاهداپ”  مناب  ا ر   جنر

 .  ند کردیمد یا( تورامنی انیمه )

پو ت  اسساه  ب در   که  نیاتقویم گریگور   با و    بود یج  ار   روسیهدر  که  نسك  یالقویم 

روز   زده او د  از آنعبارۀ دیگر  ب  یا شت  اروز فرق د  زدهادو   ،است  یجای غریر ر اروپا

   . بود   یافتهگرما شدت    . یم ختم گردید   ماه و    بود عقب  
ً
نیمه ت در  اموسس  معمول

 
1 Konstantin Petrovich von Kaufmann 



31 

 

وصف باری  اداموسسه  ن  ناکر ادرین روز ک   ما ا  . ند شدیم  بسته  ساعت  چند ی  اروز بر 

عث با  ،فمنو اک   موجودیت  بدون شکدند و  اد  ادامهخود    هایبه کار   ناوز سگرمای  

  . گردید یم ر اک   ادامه

 روی   . وزیدن گرفت  درونه  برت  مار ع اشیشه دهای  دروازه ز  ا  گریمد  با  لحظۀ ی  ابر 

گروه    طرفاز آنید  باکه  ه کرد  انگ  طرقر و ب  گردیدههر  ان ظنارکاز ک ارت یگ  ماعایوان  

الكوچك گورنر   . گردید یم وارد  جنر

 1وکوف کابلتون پطرو پچ  پال زیر نظر    ر اندمافر اداری    سیستم ل  ق بزرگ و مجلاتادر  

آن ورود  که   حوزه    تبهلنر این عمور ما  ،گرفتیمصورت    ”ور یا”ق  اتا  ز طریقا  به 

 . بودند  شدهجمع ایالتی  ینمور ماو  میاناگروپ نظ  و  تانترکسیم انظ

خود  ا  ت جدی  ها ر ادر ک ،  مرخود آف  برخال ،کابلوکوف غلب او  ا،  داد یمن  شاننز 

و ا  . ند ارس  به همری حضور  ادا   موسسهدر    ا هد تبخود زحمت د خواست  نیم زینر

بالوقفه   بطور ر  باین  او    . گردید ین  مور مابویژه  ،  و جهد   عث جد باو  اموجودیت  

  کرد یمرور  م  را   آنها عجله    با ر  اندمافر   . ند آوردیمو  ای  امضاجهت    ا ر   قاو راو    د ناسا

 و بعد 
ی

   . نمود یم ا مضا به آهستگ

ضکوف  و کابل ح  با لك  مانند  مامن  در  ر ادقت  ین  مشغول   صحبت  با   ا ضر خود 

که   بود ت  ناالقبا  یقضایا  بهمربوط  العاده  فوق  بصورت  صحبتین  ا  ،ساختیم

 
ً
   . ساختیمضطرب را م اروپا رس ارس ۱۸۷۸ل اول سانیمه در  خاصتا

و  فت  یا  خاتمهروس۔ ترکیه    جنگ  ،ناستيف         ناس  س صلحاساب  شپیچندی  فقط  

در که    معاهدهین  ا  یط ارسی با   قاطعانهکبنر  برتانیه    ما ا  . گردید   ا یر ابلغ  یآزادعث  با

  . بود   در آنتجدید نظر    خواستار   ؛نمودهلفت  اخم  بود   گردیدهنو عقد  ان ستيف اس

ه  ادر مجر برتانیه  بحریه    ؛بود   شدهغ  ا د  رسحد ين  آخر   ا ت  وضعیت در    سیاه ی بحنر

 . د نوشتنیمیکدیگر    علیه   ت تندیل ا مق  روسیه و    انگلستانید  اجر و   بود   آمد   رفت و 

قر ها  دولت قدرت  های  هاگر او   قشون  . ند کردیمآماده    را فعالیت    هایپالنهردو 

 
1 Platon Petrovich Kablukov 
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 به  تانترکس  بود   قریبکه    شد   دادهسوق    روسیه  رسحدات  نزدیک  به  انگلیش

 یا تانتور ی بری  ا منی ا  موجودیتده تبدیل و  یاپ  عساکر فعالیت    اردوگاهیی  ابتداصحنه  

 .  احساس شود 

ال برید    ا ری ر اداموسسه  در    راتاکمذروح   و مردی ا  . داد یمتشکیل    ستوليتوف  جنر

و اکوت  بود  قد  دا نداغر ل   ه  و  مدار ا م  بلغامد  جمله  از که    زیاد های  ل ای  ی ا ريال 
 یی

ر بچشم  ندر مقد الكسا های بروت  مجعد و های  مو ،   بزرگشایر پی،  خورد یمس ننر

د  بخو   را   دیگران  توجه  خود ه درشت  انرم و نگ  کاتحر   با   . شتاد  وردهخ  تابکیم  

  ند کردیمکوشش  های  تمن  دیگران  کرد یم  صحبت  ستوليتوفوقتی    . نمود یمجلب  

ند   از یاد   ا ش ر اك حرف  یکه   ده    . ننر   الحظ  در بارۀنامنر
ی

 رسیده   پایانزه باتکه  ت جنگ

 :  کرد یم صحبت بود 

-  
ً
 ...  داشتیمری اوضع دشو  گذشتهل  است سگا  یابتدا ی و لخنر جو ادر  خاصتا

 .  ؟كيپر شد -

  مت کنیم و و امق  یمتوانست   چطور که  تصور کنیم    توانمنیم  حال  ا ت...   کوتلبیل در    -

موفق    . نیمماب  لماس آن شدم  سه هفته  های بكمك چريك  . شمبا  قوماندان  جا در 

حمالت بعد  های  بیل و در روز ،  عقب زدیم  ا ر   ا شان پماروزی ده حمله سلي...   ريهابلغ

   . فتیاتقلیل  آنها 

 :  گفت ستولیتوف   به خطابوزه ر حاد رشته ن رس ماپولی

در که   دانمیمو  هستم  ا ل شصت و هفت درینجاز ساوی    چ من نیکولی گریگورو  -

م اره نظ اسو   قوماندانودسك  ناسدر کر   ا قو   شدنده  یاپ  نماز  ل شصت و نهم در اس

تبدیل   ما شهای  رول  از آنبعد  که    شد قع  اچطور و   ما ا  . بود لف  بیاسک  ما ن شاگرد

ز   شد  ر او قر ا  دونمابحيث    ما شینوف ش  عالقهت و در  نا القباز  ان عبور  ماو در 

 مفرزه پیشی و گرفتید 
ی

   ؟داشتید  عهدهبه  او را ر اقط ۀشدنده ارسکردگ

البرید   :  شتار دهاظاو  لبخند زد  آمد  عملی بو  از که   ل یر موردیاز سو ا جنر

   ا ر   امور   ما   ،کرد یمفرق    چه  -
ً
کا یو ئیل دیامیخ،  یمکردیم  ا جر ا  مشنی ی    چ شخیص مینی
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پر  افع و  داخو   و   است  هاخو خود  گرچه  ،است  نرژیال  عجیتر  در    ما ا  . رد اص 

  واقیعاستعداد  تناالقبا
ی

 ...  جیل تجیل کرد ت و اجنگ

يك  باهای  پنجره  نزدیکدر   ی    فش از 
 تاب ش  با   بود ر  او سپ مشگ سابر  که  قزاقی

پنجر  د  شلبابدن  ،شد ن  یامان دیگر احدود  نفر  ر که  . بود   ه  ن صف ار اک ر اسو   همیر

ر    . گردید ایوان    داخلکه  لسايك ک ،  بستند  بیر الگورنر ن  آدر  پهلوی    جنر ور یا در 

 خاش  با و  ا  . بود نشسته  
ی

بود  ز  باکه    ۀدرواز   به سوی  گردیده  ا جد  گروهز  اص  ا یستگ

ر مجلل  اگ ر ا ل قر اکریو فش نو ا  . گردید   روان ه پور بار و    نموده   قبالاست  او را ه در دهلنر

 . د ناستخ ا بپ همه .  دهشل دفنی خافمن دو اک   و  وی تقدیم کرد 

   . بنشینید . کنم یمهش  اخو آقایان   : شتار دهاظا تانترکس منطقه ر اندمافر 

ال  تحریر چویر    طرفه  ب  جنر
ر ر رنگ و  ار ادکه  رسخ رنگ و چوگ  بزرگ  منر ی همیر

ی اعقآن را    یا و متک  بود آن برونزی  جلوی  های  یهاقسمت پ ده و های  لبا  هك   یر   گسنی

ر ارس پ ر   با  شت و اد شدهئیر  .  رفت ، بود گردیدهبرونز تزئیر

الگورنر   -    : شتار دهاظا نموده خم آن   بر برادر  خود را رس  جنر

گ   برابر در    خود را مغرور    رس   او که  بفهمم    توانمنیم  کنمیمه  انگ  و باکه  هر قدر        

آنا  مقلب  ؟است   کردهخم   ی امن ديو وفاک   . است  ریش  ز 
ر   به که  د  اد  شانن  ا ر   یی عیر

یر  ادگ رن  انجام  و یی روشن و در دهز مرمر قهو ا  نآتخت    ،بود   شده  ساخته  یلاست

 با که    بود   شدهب دیگر هم تعبیه  ايك عق  . بود   وردهگره خ  به هم  ها ر ماهای  رس 

باین ترتیب   . بود   کردهز  با  خویی درنده  با   ا رش ر امنق  رفتهگلبا  خود را های  لباغرور  

نشست   منطقهن  احکمر   . استک   ،بود   آمده  وجود ه  و باورود    با که    مت وضیعاوخاز  

بخود  بود    شدهبا خوش خدمتی باز    شکه از طرف یاور   ا ق ر او را  حاویو دوسیه  

   . کرد کش  

رد  ن لآكمك    بهکه  را  ی  ر افش  ا ت  گردد یمن میش  آ  امکانبه ما    آقایان  باین ترتیب       

وزی  ت  از ثمر ا   ا ر   روسیه  خواهد یمبیکنسفیلد   تضعیف ،  زد ات محروم سناالكبادر  پنر

البرید    ،ری منافشاپ  اسسبا.. .   کرد    شود یم  فرستاده  به افغانستان  تولیتوفس  جنر
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عیل  منر ا  با   ا ر دوستانه    روابط  ا ت ر   خان  شنر  ، ی گریگوروی    چدر عقب نیکول  . کند   تأمیر

ر قر درستسنی دیم  اكا   نیورسیتی مسکو و یو  دار سابقه   ”سناش  یا آس”  و ا  ا زیر   . رند ار دانر

ت و لهجه اداع  ،کرده  خدمت  تانترکس ز و  ادر قفق  ا ر زیادی    مدت  . است   هبتجر   با و  

  از خود بر اقبل  چندی  های  جنگدر  ،  داند یمرا  محیل  
ی

  همه  و   داده  شانن  زیاد زندگ

یم ارت نظ هام  از   و اتيك  مارت دیپلو هامکه  رم  اد  عقیده  . شناسیمیم  خوب   او را   ما 

 . آورد یم ا م بجاحنی اکرده خم   خود را ، یستد ایم 1ستولیتوف  نیستش کم ا

 .  کند یم رایهف ورزیده بیندرسگ هماف و توپوگر ل رزگونو ادگرو  را او  -

ق  و   سیاهریش    و   شانهچهار فش  ا بلند  البرید    ر نادر ککه  یی  مت موطالامرد    جنر

ر بر  بودند نشسته   . ند آوردفرود  خود را های رس  ،وظیفهو برسم قبول  استخننر

 

 ستولیتوف

، رش ا ف زباندر  . نما ترجسه نفر  و  فیلد شنر ، 2ورسگیادکتور  آنها به درین سفر  -

 نذيرو 
ی

های زبان در  ،  3ونسگمایل زیده  ور ور ای غریر مشاروپاهای  زبان در  ،  فبریدگ

   . نماید یمهمکاری    فن بیگ شیخ عیل بیکو ماگ ز تر 
ً
سکورت  اید  با  هیئتکه    طبعا

 
1 Nikolai Grigorevich Stoletov 
2 Yavorsky 
3 Malevinsky 
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آن  ا زیر   ،امنیتی  ا بر که   البته  ،شد با  داشتههم   ر   در    اگر   تدسدور های  رسزمیر

ام ه  بکه  بل ،  کرد   طرفبر آن را    مه یی  فرقه  با توان  یم ن  شد باتصور  خطری م  رسم احنی

   ،نیست  لزمبیشنی    سالر   و قزاق    فقط بیست و يك   ... 
ً
 . شد باید  باش نفر    مجموعا

 : عالوه کرد  بقیه به خطاب کاوفمن

 ظاز هر لحا  ا ر   ها کنندهت خود سفر  ار اداطریق    از که    مکلف هستید آقایان    ما ش  -

ر  برید  ا بر   لزمه  تادستور   . د نیک  تأمیر الی  در ختم   و   شدهآماده    ستوليتوف  جنر

دهس  یشابر   صحبت و ا   . شود یم  نی   کنمیمهش  ا خو   ما ز شای    چ  گریگورو   نیکولی،  زینر

 . آقایان کنمیم خداحافیطر  ما شبامن ، کنید کیم صنر  

ز  از ورود  اپس  که    یی اج  نا یلیاوتل  هبه  گ  ن بزر بایاخ  بهکه  از آنپس    ستولتيوف

یم  ماه ۲۶یتاری    خ  44۰۷مکتوب نمنر ”، نمود  بازگشت ، بود  کردهشکند توقف  ات

الگورنر   از   کهرا    ”۱۸۷۸،  جون(  ۷) در سند   . کرد   مطالعهدقت    با   بود   رفتهگ  جنر

 :  شد یم  گفتهمذکور  

ر با » شا  گرفیی مکتوب  سوی   ید توانیم  ما ین  امنر   نزد ،  کنید  حرکت  کابلشهر   به 

 این که  د  یو توضیح بده ا  با   ما دوستانه    روابطم  حکااست  طر اخ  به،  بروید   تانافغانس

در   و   بندید بو  ا  با یی  بدست آمد معاهده   امکان  اگر   ت وسا  تمنفع  خنر و   به  روابط

 «. شد با ما متحد  ،ها انگلیس با  ما  ۀناخورد مسلحصورت بر 

ر ل  اشغادرباره    کاوفمن  برعالوه   طرفز  ا  تانافغانس  رسحداتدر    ما   رسزمیر

ها  انگلیسفعالیت  نحوه  »که    بود   ساخته  شاننطر  او خ  هکرد  صحبتها  انگلیس

 امنر که    د توانیمن  صورتهیچبه  قع شود  او   در افغانستان یید  امورد تخواهند  یمکه  

 به میان   زه ات  هایبرخورد که    شود یمن  آعث  با  صورت قطع  بهزش کند و  اس  آن  با 

 « ...  ید یاب

ع  به،  د اد  ش ر اخود سف  فرستاده  به  تانترکسن  احکمر  که توضیح دهد    خان  یلشنر

مگاه  تکیهحیث    به  همیشه  را   تانافغانس  »  روسیه  دولت سیاست   قابلدر 

آسیای میانه مترصفات    قاللاست  و   آزادی  یاخطری بر که  ها  انگلیستجاوزکارانه  
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و    کرده دری    غ ن   خود را   پشتیبایر که    رود یمتوقع    رو   از آن نموده  تلقی  ،  رود یمر  مابش

ر  برابر منر در ا  « . ه کند قابلنه م ار اوز ك ا تج سیاستچنیر

  ما   روابطت  یماه ضيح  تو   و   کابل  بهسیدن  ر  با»  : داشتیم  بیانمکتوب    آخر   کتۀن

تمان  بازگشتید  با  ما ش،  بنا جلیاع  منر ا  با     ا یید 
ً
و یانظر   ممات  ۀدربار   شخصا   ت 

ل ماحتار  یابس  از آنبعد  ،  بدهید گذارش  ی من  ابر اید    هآورد  بدستکه    معلومایی 

 «. برگردید  کابل  به بارهدو که رد  اد

فکر کرد   با   ستولیتوف  وی  :  خود  ر اس  وظیفهبدوش  ز ابعد    . ند ا  گذاشتهن  ا ده 

ییه   ؛بود   رفتهمنر  ال قبل نزد  اسچهل  که    ی    چویتکو  از   روسیه  گانیند مان ز  اك  چ 

افغانستان   نپایتخت  آنجا رس  اپ  ز و از طریق قفق اکیوی    چ  ویت  . بود   کردهدیدن   به 

از   ،بود   رفته    د یبا وی  که  رایه    نه 
ً
قسمت مشکل   اینکه    البته.  کند   حرکت  فعال

همر بیندر   مجربف  ا توپوگر ،  ا زیر   نیست  ما   وظیفه بر ا.  ست  ما ه  اسگ   ما ی  او 

 ینا  باقلر الك امابکه  فت  یا  هيماتوفیق خو   آیا   ویل   . کرد   خواهد ترسیم    ا ر السنر  خط

ر  بي  زباندست  دور های  رسزمیر ك  در  امشنی    حایل کهبيم 
ً
ر    طبعا بیر و ا ياطرافدر  ن 

ر م ر لنی ر مخقر و امخ و امیر   . شد  خواهند  ا پید آشکاریلفیر

 .  گردد ا جر اید با و  شده دادهدستور ، کرد   یر ا و خ ما معکه   لزم است چه ! بیل

الد  ریب   دو هر ،  ه کرد انگ  پنجره  به،  گذاشتهکت ضخیم    ا خل پادقت دبا  ا ر   ها غذاک   جنر

ز اید و  نفس عمیق کش  ولیتوفست . بودند خود    به جای  دروازهدر کنار    شاگماشته

و که ی سفری  ابر  ا تبرخاست ی خود اج  . زد اسآماده   خود را  داشتدر پیشی

 شد یم  د یامحیل    اداره  منابکه    تانترکس  منطقه  یم میلانظ  ادارهین  مور مان و  افش ا

 . ند دادیم زیاد العاده فوق اهمیت شد یم دادهکه  دستورایی   به

و یز ا   ،بود ن ممکن نآی  اجر ادر    تأخنر  ر   نر ور تمایم    لحاظز  اهیئت    ند نمو   تأمیر ت یا ضر

 د شکنا ت  هیئتی  اعضا  با   دسته  چند ر زودی  یا بس  به،  گرفت  و رسعت انجامنظم    با 

   . ها قزاق بدون ما ا ؛کردند ك  تر  ا ر 

شهر   سمر ایر استبدر  )  تختپاي  قند   سو كنافخو تیمور   آنها به  قزاقی  م  انظ  رها( 
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ر   ز ا  هرا  زیاد قسمت    . پیوست میا  تایر کوهسهای  هاکوره   تان افغانس  و نه  آسیای 

   . بود  ممکن سوارهفقط  ها جادر آن حرکتو  گذشتیم

ر  اسبا ون  ج  14)جون  ۲روز   مشمولیر جدید(  تقویم  سف اهیئت  س  در این  رت 

ال  شان فاحیه زر ناه رئیس  ایشگا سآ رجب   شی با  کاروان  . شدند جمع  ایوانوف    جنر

  ها اسپبه  بود ده افا و پر   زده آفتابچهره ی ار ادکه افغان   عیل
ی

 .  کرد یم رسیدگ

ر که ه  سمرقند بهای  جاده    ر دکاروان    ،شد   م مات  حوزه رئیس    عیهاود  تماکل  همیر

 و  تابيدیمشدت  با روز  نیمه    آفتاب  . د افتاحرکت  
ً
 وزید یم د نبا  که  هایی جا در    خاصتا

 ها آبادي  با   ها شهر   ؛ختاپیش یم ت  به  چنانهم  کاروان  . گریم بیشنی احساس میشد 

 . گردید   نیامان ا ی صحر مانو دور ماند یم ا جب شيهاغبا و 

ی  د با
 سلسله های خه اش  گذشتیموری نا دشت په ز ا هرا،  خورد یمچهره   به  صحرایی

ق بچشم    سویدر  العبور  صعبی  هاکوه ر ا  . خورد یمرسی ر منر   ت ر ا ی سفاعضا،  لولیر

و یابس  را  ذله  و    ها روی کمپل  و   خورده  ا ر شب  ن  نا  بشعت  . بود   ساخته  ندهما  ر 

  ع خرف  ا ز کشیدند تادر   ها لاش
ی

ه ب  خود را   شد بارسد    ا هو که  صبح زود    ، نمودهستگ

ر   از آنبعد    . برسانند   روش  تانترکس  ۀنقط  ن ی آخر   ماج  قریه  .  بود قع  او   ا ر ابخ  رسزمیر

ال گنر و فضل فروشی   خورده   شخیصکه    بیندرسگ  . کرد یم  تابش  ستولیتوف  جنر

ر نمود اشهر ک   ا ت  ا ر السنر  خط  ترینزديك  ن  بود  مجبور   آنها ،  د ز بخت با  ما ا،  رشی تعییر

 بزنند و    ۀدور که    شدند 
ی

پش  ،  بیگ محیل  جا در آن  . نند اکخی برسا چنر   به  خود را بزرگ

، بیگ  خانهدر    شب  و   چاشت  ننا ضفز اپس    . د ا بخرچ د  زیاد زی  انو مهمان    ،منر ا

نفیس های  ی زین پوشار اد  همهکه  سپ بشكل هدیه گرفتند  ا  تو هف ا  طرفز  ا

مزین  و فنر با   آنها های  لگام ،  بودند مخمیل   ر   چنانهم  ،بود   گردیدهزه  و  هفت چیی  

  ادامه ه خود  ار به    بارهو د کاروان    ،شد   داده  هیئتی  اعضاز  ا  هريكی  ات بر یااحلو 

 .  د اد

   با   کاروانکه  ند  کوشیدیم  لحاظز هر  ا  آنها 
ی

سه   . کند   حرکتی  شکوهمند  آهستگ

 چوب طال   شانهای  دست در  ،  ند کردیم  حرکتدر جلو    بخارایی   شی با ول  اسی  نفر 

ر مابش   آنها بدرقه  شخاص مورد  ابر جسته    موقعیت  مه و سمبو لعال که    بود ری  اک 
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هآقایان  ین  ا  . رفت یم تثبیت   ا ر شبانه  ق  ا تر اقف( و  )تو   ها لهت مو رسوم محال   ،خنر

ر    و   زیاد   آنقدر   ا ر   ها موله  و تعدا   ند کردیم  از آن بیشنی    تبابمر که    کرد یمزود تعییر

ورت به آن ستوليتوفکه   بود   .  داشت ضر

یف ی  ار ا بخ”  نروایمافر ر  ادر دید  تأخنر    ،بود یز ناج  خانلدین  امظفر   سید   منر ا  ”رسی

آ  طرف  از   حایل کهدر    پوشیده  خود را   رسیم  سبالوش  ر   د هنور ر  ستی رسپر   یا خور  منر

ر دیداک   ر امنر در حصاز  ا  گردید یمرهنمایی    ،ر بادر یی  اپذیر   کننده   . آورد ن بعمل  رشیر

ر ،  سفید بر رس   ر اتدس  ،بود   تنومندیق و  امردچکه  منر  ا ر و موزه  آیر   چیی ر بیی های سنر

 شآویزانهای  برو ازیر  که    سیاهن  ماچش  با   ،بود نشسته    تخت بر    و   شتاد  ا گون بپزرد 

  اتایعتر    مالقاتر  لادر ت  . کرد یمه  این نگوارد  به  قرار داشت
ی

ر ادو ق  با که  ق بزرگ لیر

 وت رسخماه   از که    بودند   گذاشتهگ  هفت چو   ننامامه  یابر   ، بود   شدهش  بزرگ فر 

 زند ار پر حرقر ب لحاظز امنر ا . بود  شده ساخته
ی

   . نداشتگ

دوست   ت،  ما ۔  الگورنر   شانلی اع  اعليحرصر هستند   تانترکس  جنر باین    ؟چطور 

 . گردید ر  هاظاو ا طرفز ا طویل جملهین ا ترتیب

الگورنر   طرفز ا ستوليتوف ن نااطمیو باو   نمودهتقدیم  ماحنی ا م و سال  به امنر   جنر

ت  صحتکه د  اد  . است خوببکیل  شانيااعليحرصر

ر    خود را وی  احس کنجککه    خانلدین  اسید مظفر  چرت خود    به  . بود   داده تسکیر

ال به کوتاه  تماکل  با ه اه گ اگ   رفتهفرو   .  داد یم  جواب جنر

ال   امیدواریع  ما است  با   بالخره  . بود خود    مسافرتدرباره  یت  احک  مرصوف   جنر

ر موفقیت   معمول  که  طوری    ،نموده خم    د را و خ   هیئتی  اعضا،  منر از دهن  ا  آمنر

 . شدند رج  اخ ،رفته بعق پشت به بود 

ر ا  هدایا و    تحايف  بازهم قبیل چیی و  های  چهر اپ،  رنگارنگهای  ز  ، بریشمامخمیل 

زین   با سپ  ا  تهف  چنانپوست قره قل و هم،  ریاری و نقره ک اکطال های  بند کمر 

  . موصوف گردید  هیئتبفت تقدیم زر های پوش

کدام  هر رسیم  یم  کابل  ا وقتی ت  : شتا ر دهاظا  شد با  کرده   فکر که  نیابدون    بیندرسگ
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 ؟ کنیم  چه آنها  با ، داشتم یه اسب خو ا هيك يك گل ما 

ی ل ر طو یاه بسار که  و خندید    داده  جواب  و باف  ل رزگونو ادگرو 
  ها اسپ  . است  یر

 به چطور    استتجربه  یر   ی بکیلماه پیار که  ورسگ  یا که  و دید  ا   . خورد یمن  ماد  بدر 

نزديك خود    او را   استخو سپ  ا  ابتدا   ا زیر   ،رفتهگا ج  شده  تحفهزین بزرگ    در   سختی 

وع  بعد ،  رد انگذ ر  انداچك    به  کرد   رسی ر بار خود و سپس دو سه  ناک  هایاسپخیی

ر    ا ر دکتور    بیچاره  زدهلگد    را خنده    بودند   شدهجمع    اطفایل که  . ساختنقش زمیر

ال  . ند پرداختو  ایشخند  ر به    دادهرس   ا ر   شدهوقت تلف  که  اینی  ابر   ستوليتوف  جنر

های قار تا  ،ها مولهحد ممكن    ا کنند و ت  حرکتتندی    بهکه  گرفت    قر کند تصمیمتال

احت  و شبانه     . کم کند   ا ر  روزانهاسنی

پیجون  (  ۲۸)  16  تاری    خب را   اردوگاه  نیاما راه  در نادر ک  خود  رو  یار  ر  تنر و  بزرگ  ی 

ر  ا درینج، شتند اد برپا  آمودریا   .  فتیایم خاتمه ا ر ابخ رسزمیر

ز ان  آبواسطه    ا ت  کردند ك  ر اتد  ا ر (  یع کشتی له )نو ادد جسه ع  ها یی ار ابخ  بعد   روز  

 که    ها ین کشتی ا  . بگذرند   یا در 
ً
جابجا دقت    بهکه    ایه کز دستا  بودند ر  او هم  تقریبا

 شده   ساخته  ،ساختیممتصل    به هم  ا ر   ا ه کین دستایح  ناجهای  دهاو خ  بود   شده

ر وجود  ار   . بود  ننر  ادامه   ها ساعت   رفتهگ  ا ر زیادی    مدتربندی  با  بناءً   نداشتمپه 

یر مان ریس آق  ایر   به  نموده  داخل  ا سپ ر ا  بآ  در   . ختند ادعبور پر   به  بالخره  . فتیا

 رفتهگله محکم  ار قسمت جلوی جد  ن با  هلادو نفر ج  آنرا که    بودند   کرده  بسته   ا ر 

 نوع خاین  ا،  بودند 
ی

نگ ب آ  د رسییم  قابلم  ساحل  به  لهاج  وقتی که  ا ت  . بود یص  اشنی

ر  اپ  آنرا یی  مالحظه  قابل  ندازهاب   ا ر ،  ” کشتی ”  بود مجبور    افغایر   طرفدر    . برد یمئیر

ند ت  ل با  طرفست بشش ور   جپن  . برسد   لزمه  حلمبه  د  بتوان  بازگشتدر وقت    ا بنر

ر در   عیلمنر  انزد    خود را   ا د تاعبور د  ا ر   د قاص،  ستولیتوفله  اج  اولیر نده ارس  خان  شنر

دهند ال طابوی    را هیئت  ورود    و  ط   . ع    را   آنها ن    ا سوز   آفتاب،  ول کشید عبور 

 ها ین ا،  دهند تقلیل    ا ر   گریمتوانستند  یم شکل  مبه    کوچكهای  خیمه،  سوختاند یم

ش همراهانو    ی ستوليتوفابر   ها یی ار ابخ  طرفز  اعجله    با که    بودند   هایی خیمه  

ر هتج  : تگف  نموده  ندازهاخیمه  در    را   تر اسنج حر گرما    سطدكتور تو   . گردیدند   نر
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 .  است درجه 42ز اقدری کمنی  فقط يك، وها، وها

   ؟ی    چيوسوفو  نیکولی شده چه : پرسید خود  نزديكر از همکاستولیتوف 

  : شتار دها ظا شد با دادهکمنی جلوه    آنرا که اینی ابر  گریگوروی    چ  نیکولی

ه  های  شمع  ممات  نم  خیمهدر           مخلو ط   ل اک   با و    شدهب  آ  مشتاد  خود باکه  را  ذخنر

 . تاس شده

دارد    آیا  -  ر ین  اطر ابخکه  ارزش  که   دانید یم  ما ش  ؟کرد   تشویشبیهوده  های  چنر

ین سخن     ؟است هگفت  چهدی و تسلط بر خود خو نش درباره سعدی شنر

ال  ا ی ر ربندباو    بود   حل روی ریگ نشسته ادر سآوری  بان خندهسایه زیر  که    جنر

 قامت است  لشت تحمل و با»  : ختارش پرد اعر فاش  ر اشع ا  تئاقر   به  کرد یم   مراقبت

ر  ابر ق  را   هناپ   ها خوشی   توان  بهی بد بدبختی  ا ز هو اید  با»  یا   « شتاید گذبا  انتظار لیر

   «برد

  : وف گفترزگون

 ؟ کنیم  چهها لباسه اهمر ؛ است سعدیکه ۔ سعدی  

 ؟  داری ور ابفظ اح یا  شفردو  بهپس ، خورد یمسعدی بدردت ن اگر  خوب

 ر ار ر ق افش  یر نه ز اعر اشهای  ندرز اسیل    با   را د  خو ن  ار ادو وطن  ندیدهخ  ستوليتوف

 .  د اد

رت ای سف اعضا  . بگذرد   قابلم  ساحل  بهروز  شبانه  ز يك  ابعد  ست  توان  کاروان  ممات

یندر نزدیک  دسته ین  ا،  صلت کرد امنر مو ا  تسکور ا  بزودی  . کردند ف  توق  قریه  نی

الدو نفر  که    بود ر  اسو   د ه و دو صدیاز صد پا  بمرک ی    ا ر   آنها   جنر که   . کرد یمرهنر

ال ین از ایگ  ر  ا ر  بي نالقب كم ها  جنر ر جانو  ر ایعتر همک داشتننر  .  منر اشیر

که ،  شتند افرق دیکدیگر  ز  اخود    رنگارنگهای  لباس  با ره  اسو   چهه و دیاپ  چه  عساکر 

ذوق یاو گو   کرد یم  منعکس  ا ر آفتاب  اشعه  های  ناو لاهمه    شان های  لباس ی 
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ر  ای  ه لباس  . بود افغان    هایزینتستيك در اف ، و سفید   آیر زرد ،  ری  ا و نصو روشن  سنر

اهن،  هاز و کوتادر های  ر اشلو ...   ه ورسخاسي يك  ،  هنهبر   ا پ  رییابس،  رنگارنگهای  پنر

ی که  یگانه،  شتند اد   ا زرد گون بپهای  و چموس  ها موزه  هم    داد تع ر  آنها س  بادر ل  چنر

ی  گنبدی برههای  هکال  ،بود   بهمشا
 به  را   نساان  آنها مختلفه  های  حسال   . بود   آنها یی

ت داس  سابقهر  یابسهای  تفنگ  آنها ری  یابس،  انداختیم  حنر دست  ی ار ا خت 

ر   یا نقره    با که  داشتند    نپ کالاز و چادر های  میل  ، بودند   شده  دیگر مزینهای  چنر

  شتند ادهای  تفنگ  دیگرانو    بودند   آويختهشانه    به  های انگلیش تفنگ  آنها بعیصر  

 شان  پدران  یا خود    طرف  از که  
ً
  رفتهگ غنیمت    به  انگلیسو  افغان    ولاگ  جن  در   قبال

   آنها   را ها  تفنگین  ا  ،بود   شده
ً
بند  در کمر   . ند کردیمر ی  اهدانگ  ها در پوش   قاعدتا

  یا معمویل    چهتفنگ  آنها از  بعیصر    ،بود   آويخته  هو قم  د ر اک   چند   جنگجویانز  ا  هريك

ص  داشته ر  اچرخد آنن  آ ن  باحاو  داییم،  ند زيدنایم   به  دست   بطور  آن  بر 

 . ند بردلذت یم از آنو  کشیدند یم

و   بهتجر   با ن  یا نظام  رزگونوف  و   ستوليتوف رسی    ع  نظر   رسبازان  به یل  ماجا   يك 

ر  ابر که    کردند خود فکر    با   انداخته در که    بود   خواهد مشکل  ر یابسقشویر  ی چنیر

ین وضع ا  با   ها افغان  مت کند و و امق  ویتانبر   دیدهتعلیم    خوب  و   ز مجه  اردوی  برابر 

ل قبل اسچهل    ۀکنندو درهم ش  قاطعت  باضر همان    که  شد   ند اه خو چطور موفق  

 ؟  کنند   وارد بر دشمن  خود را 

 به افغانستان   سفارت را   هیئتورود  و    کرد   ایستادهصف    به  خود را   قطعه  ،يبناكم

مقدم عیل  محمد که  ند  ارس  آنها ع  طال ا  هبو    گفت  خنر ر  ز  ا  خان  شنر  گان یند مانپذیرفیی

 .  شد  اهد و خظ خییل محظو  کابلدر   معظمر اتز 

 به   بدرقه سکورت  ا  رایهی همبه    هیئت،  فرو نشست  گریم   وقتی ،  نهاا مگ اش ،  روز بعد 

یف ر اسوی مز   . کردند   حرکت( یبنالوی )ن آن اقر حکمر مبه  تيل و  ر اچ مرکز رسی

 بطور قزاق    و بیست ودو   شد بلند    ا و هبه  ست  تند رسپر   یادص  ! رشماليك  ر ل       

 .  د افتا هار ه بش همراهانو  ستوليتوفز عقب ا ممنظ

ال  ،قریهز  ادر وقت خروج     پیوست  آنها به  خود    کوچك   قوای  با   افغایر های  جنر
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 بقیه ،  گرفت  قرار   شدهنده  ايث مفرزه پیشی در جلو بح  ا ین قو ا  تيك قسم،  گردید 

نسبت   تاریگ،  ند کردیم  حرکت  شبریگ  ادر ت  . به رفتار ادامه دادند قطار  عقب    به

ه تر  ت  شد یمبلند    ا و ه به    ا پ  ها صد  از که    یکاخو    گرد  ج فقط مو   یهاگه اگ و    گردید یمنر

ر ر   ز ابرخاسته  ر  باغ  وزید یم  ا پیدناکش  هندو ی  هاکوهز  اکه    ییم د مال با  ود زد یم  ا زمیر

پرتو كمر  در  لر   نگو  مهاز و  ست  تابن    انسایر   نالغز   ۀین کتلا  تدسدور های  رهاو 

  . گردید یم پید نا ر باغدر  بارهدو و  شد یم دیده ۀ خنر  بطور  لحظه  به لحظه

سیل گرم    شدید یر  افطو ،  ر گرفتاقر   نیاماراه پی  در مقابل  سختی   یشماآز   بعد   روز 

 معتر به  که    شود یم  معلومنامش  ز  ا  خصوصیت آن  . ورد آ  مهجو   شان  اردوگاهبه  

  . است ”ناسوز  گرمسیل  ”

غنر طبییع غلیظ و    بصورت  ا هو که   شد یم نزدیکظهر  ز اسه بعد   ساعت به نماز 

 خیمهیه  ارت در ساحر   درجهکه    ید ماثبیت نتشد  ر فقط موفق  تو دک  ،شد خته اگد

ن  ،است  درجه  44 فنر  ماکه  را  غلیظ    هوای  امواج  جلو   بود ممکن    ها اپ  به نند 

 .  گرفت  چسپید یم

، ند اریخته    هنآ  هبا گویی مذ  ها در رس ،  بودند ب  اتدر تپش و یر   ها بتلخ و قل   ها دهن

را   ها افغان  هچ  و ها  روس  چه  ،بود آمده    بند   ها نفس  یا   شانفآتش  در عمق  خود 

 .  ند کردیمس احس اغ ا ری دابخ

در وسط روز بشکل ،  رسید یم بنظر    ز ریگابرخاسته  ر  باغ  و   گرد س  نو یاقو ا   ل بادر  

ت ده    وریآوهم    ریگات  ،ناسوز   و   شاندرخ  آفتابموجودیت    با   آوری  حنر   ، شد گسنی

  نموده وذ  فن  رهروانهای  خیمه  بهو    برخاسته ن  اسوز های  ریگ  . است  شبگویی  

وندر    . بود ممکن ن   از آن  تا نج  و   شد یمخل  اد  آنها   گوشو    بیتر ،  چشم  به ی   بنر ر  چنر

 ا ر غلیظ و دباغ  . انداختیمه  ار   ا و رسو صدکشید  یمزوزه  ،  خورد یم  به هم
ی

غ ریگ

و ستونپیچیدیم  به هم  ها بنات  و   خورد یم  ها بنات  به ر اجهای  ند  بوجود   ا دویی 

 ند شدیمتوره    به هم  ها غل او    ها شنی ،  ها اسپ   ند شدیم  هدشانک  ل با  بهند و  آوردیم

م گسیخته اد لجادرین بیدست  توانیم  چه  ! بیل،  رند یاب در  یی اخود صد  ز اکه  اینبدون  

  همه و دل    شد یم  شنیده  بود   برخاسته  ا ز کجانیست    معلومکه  ن  ای سوز انز افد طو با
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 .  بود  انداختهشور  به ا ر 

  ن یاماپیراه ،  گردید شن  رو   و   آرام  طرفچهار  و  ت  روبه خاموشی رفسیل  گرم  وقتی  

 ا ر   که آنها برای آن،  بودند   شدهکه  شو زیرا همه    بیایند بخود  توانستند  نزیادی    مدت

 رفقايش و    روسسفنر  که  و دید  ا،  رفت  ستوليتوفيب پیش  نام  ک   شد با  آوردهبخود  

 ر   ا ك پاخ  و   گرد 
ی

 را د  خو ای  گوشه    و ها  چشم،  نند اتكز خود یما  ا قشی ضخیم ریگ

 .  کنند یمك اپ

 :  گفت  يبناکم 

  . یمآورد چانس      

   : پرسید  تعجب با ستولیتوف 

 ؟  یمآوردنس  اچطور چ      

  . گذشت  بزودی سیلگرم که  برای آن     

 .  کنند یمد یا، افغایر د با منا بمادر ملك  ا ر   د باین ا : شد متذکر ستولیتوف 

 د توانیم و    است  رت و تند احر پر ،  ما   مردم   نند ماه  ب  ا زیر ،  اند   کردهری  ا گذ  منا  درست      

د   مردم را   جان  آنرا   همز   ما   ننادشم،  شناسند یمما را    کرکنی ن خصلت و  نادشم،  بگنر

ین ا بینام ک   . نسازند ش مجبور  اگر  ،دهد نیمه ال ر بد  کینه  ما خلق   ما ا . ند اچشیده 

 .  کرد   ا داخنده  با  ن را ناسخ

يف رسید ر از مبه    هیئتی(  جول  5جون )  ۲۳  به روز  خود  جه تسمیه  شهر و   ینا  رسی

یف”یعتر    را  ه رسی ر قنر عیل    ا ینجادر  گویند  یمکه    است  رفتهگ  طریابخ،  مقنر  اولیر

ت  مااو د  کاکا پش  ،  نیام شیعماا به   ن نامامه  ن ورود مادر ز   . رد ار داقر   محمد د حرصر

یف  ر از م  خانل  شدخو   ،منر ای  اکا بعد پش ک ،  آمد   عملب  قبالاست  آنها از  فنر توپ  بارسی

 . گفت  ممقد خنر  آنها به 

   هیئت
ً
یفهفته در    دو   تقریبا    ا ت  کشیدند   انتظار   مزاررسی

ی
ر ی  ابر   کابل  آمادگ   پذیرفیی

ز ا  انتظار ها  مدت ز  ا چاپار بعد    وقتی ی  جول  (۱۸)  9  برو ز   . گردد   معلومرت  اسف
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  . دهند  ادامهه خود ار به که زمینۀ آن مساعد شد   بالخره؛ رسید  تختیاپ

ر  که    ن اخ  لشدخو توسط    هیئت  کابل  ۀدرواز   ا ت میر ر
 یهاشت همر اخود د  با زیادی  ملنی

 یه اهمر  قطعه، شتاد ا ز شهر ر اخروج  مفهوم تودییع ایباره و رگ  ها فنر  . گردید یم

   . فتیایش افز ا ه دیاصد نفر پره و دو اسه صد نفر سو  به کننده

که این  یا   ساعتهر  که    شد یم  احساس  ،بود دلتنگ    ستولیتوف  . بود ری  اه دشو ار 

ر  که    نمود یم  تالش  ما ا.  شد یم  مماتن  ار گر یابس  ها نآبرای    تأخنر   روز هر   شان نجیر

ال.  هد د  شانن  خود را ویی  او یر تف  آرامپذیری  ناتغینر   بطور ندهد و    دانستیم  جنر

ق ، قرسی که  ر او تخلف  است رسی  .  نیستممکن ناقرنه  چندینز سیر

 جریانکه  این  و آنشت  ات دیگری هم وجوددمشکال   ،مرسوم  مقررات  برعالوه  ما ا

 به ،  آبر تند  یابس  جریان   دارایهای  یا ز در اری عبور  ادشو   با   آنها حرکت  و    یی ماپیهرا

ر بهای  ز درها عبور    . گردید یمجه  اي مو کند ده  تو ،  گرفتیممشکل صورت  ه  تنگ ننر

 
ی

 کوتل  و ،  رسخ  کوتل،  کوتل  قره  و   کوتلقزل    ،شد کش نزديك ميهندو   عظیم سنگ

ر که ه  اگجباو  در کم عمق میای  ه رهد از آنبعد   ؛شدند  گذاشتهرس   پشت ،سیاه بیر

ده    ها صخره    گذاشته عقب    ،بود   نمودار تر  کهره  ان مغ آ  انجام  در و    بود   شدهگسنی

 . شد 

ر ادندالعبور  صعب  کوتل  زیاد ی  اقو   ضف  با   نیاماپیراه شکن  ، کردند عبور    ا ن 

ر  ) ر مسیم ن  آنرا جهت  محله مذ کور یر  ساکنیر ی ار اخته و دادی گدا( و اند  کردهچنیر

ن ان روی دند ادند  بود ل  امحکه    گرديد یم  تبدیلی  شدیددی  رس   به ن  از سو گریم  

 . د بتوان رفتهگر  ار ق

  مجبور ه  ادر مسنر ر   . شدند   مصابتب    بهگ بعد دیگر  ی  ها قزاق  و   هیئتی  اعضا

ه  ا کوت  خود را ه  اسختی ر ت و رس باث   با   آنها   ما ا.  بگذرند زیادی  های  تالق باز  ا  شدند 

ز تحمل ابعد    میانبا   منطقهدر    . ند زدیمره    تاننسغاافتخت  یاپ  به سویو    ند کردیم

ت  منظرهش  همراهانو    ستولیتوف   برابر در  ،  ز   ا در   و   ه دور ار های  ریاشو د  آوری  حنر

ده    در نشیب تند    ،شی رسكز کج گردابعد    شد گسنی
ً
 عظییم های  کل یه   دفعتا

ی
سنگ

 ندید  ز ا،  ند شتاع دا رتفاده منی    چندینکه    بود   تایر سباهای  بت  ها ینا،  شدند   نیامان
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توت و  بهم نیاماپیهآن را  . شدند  زده  حنر

 . شدند یمد یا، ”میان باهای لجثها معظی” مناب ا ه به عجو این ا

ر    قوسنا  بهآن را    تبلندی و عظم  لحاظز  ا  است   ممکنآیا  -  ی اگنبد کلیس  یا کیولیر

 . كرد   مقايسهدر روم پطر 

ورت  . ود نم  آنها به    اشاره   ست خود د   با خلسه    حالتدر    ورسگیا  - ین ا   دیدن  ضر

 . شتادبیان  ا ر  آنها بر  شدن ل با امکانعظمت و  با های کلیه 

ی بلد    ه ار   و رزگونوف  ل  او دگرو دکتور  
 ” میان با  کوچك بت  ”ی  لبا  شدند موفق    افغایر

ر لبا  قابلو    خراب  بود   شدهس بت بزرگ کشیده  ار به  که  ینه  ز   ما ا  . شوند   ل با رفیی

 .  بود ن

ترتیب ر    با   بازهم  باین  حل ا س   بهرت  اسف  هیئت  زیاد های  و دره  ها کوتل  ز ا گذشیی

که ویر  ا کوتل  به خود را بعد ، رسیدند ( هلمند ییادر ) تانافغانس بزرگ مهم ییادر 

 در   خود را   آب  کابل  ییادر   با دیگری    ییادر   ا نجزیا  . ساندند ر بود  قع  او   نزدیگ آندر  

 .  داد یم جریان  سمعکو  تجه

ی و گو 
 از که    را   رهنوردانهای  هانگ  ها یادر ین  ا  هایواديرنگ  او رنگ  ا ر اطبیعت غتر

منظره   دره  ها کوهدیدن  مشور اش  بود   شدهخسته  زیادی    مدتی  ابر   ها و  و    د 

درینجاگر های  رهصخ   . ساختیم ر   انبوههای  غبا   به  ا نیت  مبدل   شادابو    رسسنر

مخ ا شهای  قله  با   گویی شته  افر ابر آسمان    به سوی  خود را رك  ار تناچ  تاندرخ  گردیده

نشیب    . د نکنیم  رقابت  ها کوه و  های  رمه  ها تپهدر  در    ،شد یم  دیدهگوسفند  بز 

 زرد   تاندرخ
ی

وشن ر   بآی  لبا  خود را رس   ها بید،  کرد یم  شایر فاتو  پر   ی زرینآلو پر برگ

 بودند ده  گسنی   خود را   ه رسد ایس  برگخ و  ا پر شهای  ر اسفید  . ند کردیمل خم  و زل

  گندم رع  ادر مز  و 
ً
ر  و بزرگ های خوشه تقریبا  گر  بهسنگیر

ی
 .  بود ئیده ا پختگ

تخت یاپ  به  طولیر   و ر  اه دشو را  تا مشق  دنتان گذشتحمل و    با ستولیتوف    هیئت

  . نزديك گردید  تانافغانس
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 وم س فصل

  رسیده فرا  لحظات

 - یت  سنی   نینگو ادر د  صدراعظمقر  مبه    ۱۸۷۸ل  ا س  جولی  ۳۱  بهشنچهار  روز  

   جایی که،  ۱۰
ً
گ بعد یها  شخصیت  شد یمر  اذبرگ  یا تانبری  دولتت  اجلس  معمول

شش عرص دعوت   به  خود را ن  ار ارد بیکنسفیلد همکل  کابینه  صدر   . شدند   وارد دیگر  

ر کش  و ا  . بود   کرده ن نت سندو دیل ریدر ویکو اد  ،شد خل  اد  نا شآ  تر ما ع  بهکه  لیر

در  ا   . بود   تجارتهای  اتاقرئیس   در روزی  دی  ۀبخطاو  سیاست ز  ا  دفاع  خود 

تور ی  هازدنکف    ،رانمحافظه کادی  اقتصا بر   ا ر   ها ممتد  ك  مشنی مجلس  در 

 1دوک  تانشی   محافظ  ،لرد ز  اپس    . د ار دادر وضع مسلط تری قر   آنرا و  نگیخت  ا

ی  خارجهامور وزیر    لند و نورتومنر  رد  ل   ،سکوتنور   خزانهرئیس    از آنبعد  ،  سالسنر

 هر گردید اظ  کش که  ین آخر   . شدند   وارد   دیگرانو    ریچموند   دوک  ا زدنت شور پر 

و  ا تنبیل  که    ؛بود هندوستان    امور در    دولتی منشی  وک  ننر نت کر ی ویكو ردهان  تو اگ 

ب ر ابیکنسفیلد قر   ر اشدنیهای  یهنات مورد تمسخر و کاو بکر   بود   گردیدهالمثل  ضر

 .  بود  رفتهگ

ر مستطیل شکل در   خود را ی  اج  هريك   بود موجود    رتماعر  لا در تکه  زی  اعقب منر

   ،طدر وس  . کردند   شغالا  مطبق مرسو 
ً
 هب  شپشت که    نشستیم  صدراعظم  معمول

 طرف ب  . بود یمو بلند    عرضکم    پنجرهسوی سه    هب   شیو رو   ریاری دیو ابخ  طرف

وك  و   نیلست  جنگ  چپش وزیر  دوک ،  ینساک نسلر  اک   لرد ،  شاست  ر   طرفو ب  کرننر

یاس،  لند انور تومنر   دوکش  قابلدر م  ،ریچموند نشستند  ، نسندو   سکوتنور ،  لسنر

السمیت و  احر  ب لامنر ا  لو ارد  ل   بالخره  . بودند   رفتهگر  اس قر نر  میماسنی   هپونت  جنر

 
 اروپایی بود دوک:  1

اقر و از القاب سلطنتی  لقب مهم ارسی
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د ر   انجام  و در   امور در    دولتی   سكرتر و    روسک  خارجهامور وزیر  های  گچو   ،منر

 . قرار داشتند  ت بیچامستعمر 

 کرده  د بان ماچش، م خمیده اندا . شد رج اخود خ قا تاز اوقت معينه ه ببيکنسفیلد 

ین ا ندن  ابش رسکه    بود   بیانگر آن  سالهو سه    د اهفت   صدراعظم  تنكهای  و پلك

مو ظاو   همه و  د و    ها ظبتايف  در  پر   مذاکرات  پیشنر  تا غلب  اکه    نماپارلشور 

 . نیست آسایر ر اک ،  یابد یم ادامهشب های نیمه

ی با که از آنی غور پس اصد با و ا  :  پرسید ، م عليك گفتن سال حاضر

  ؟است هچ  ما د بحث ضوع مور ترین مو حیایی و  ترینمهم مروز ا ،آقایان     

و کر   :  گفت  ،کردهبلند   خود را ك دست  ننر

   . است موجود  لیتوند ر ل اهمیت با ر یاپیش من مكتوب بس     

 .  تورناگ آنرا میشنویم،  -

مکتوب   مماتت  ئاقر   به  را   ما ش  توجهکه    نیست  لزم  ،است  طویلر  یا۔ مکتوب بس

ر  د  گر م میماجلب ن   و   بودهتعمق جدی    قابل  که  است  یمیه ات و مفن جمال آر بیر

 .  شود  دادهسخ اپ به آنید با

و         خود  ز چشم  ا  ا ر   د سن  ،نمودهف  اص  خود را سینه    ککرننر
ً
 به و    رفتهگدور    نسبتا

وع   خواندن  : د کر رسی

  آنرا   ما که    در افغانستان ر  اختخودمو    قوی  دولتد  اجایکه    هستم  معتقد من  »      

ولتحت    یا تعقیب جنگ    به  اگر   . است  ه محضباشتا،  شیمبا نداشته  خود    کننی

 که منر فعیل  ا مرگ
ً
ر اع و نفا نز  آغاز و رس نشانه  به معتر  طبعا  یباقر  و  مدعيانق بیر

در هر    است  )و ممكنکه    بیاوریم  بدست   را   امکانین  ا  ا م؛  بود   خواهد ج  ا و ت  تخت

  ز صمیم قلب و امن  ،  رهم شکنیمد   یا کنیم    چهپار   ا ر   کابل  دولت  (گرددمیش    لحظه

ر  که    وارمیدام  تحاض   با  رد لکه   کنمیمفکر   . میه ز دست ندان  ایگار   ا ر   لحظهچنیر

ی ر  سالسنر ر ننر  « ...  است عقیدهبه همیر
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ین  همه  .  د اشور د  ایید تسم  ر به    خود را رس و  ا  و   ،کردند ه  انگ  خارجهامور وزیر    به  حاضر

  : شتار دها ظاصدراعظم 

  ؟کند یمد هاپیشن چهالسلطنه یبنا -

پرو ا         م  اگر و 
ً
استکرد  ارائه  ا ر   یقی قد  واقعا ماخ  به»  : ه  هندوستان فع  ناطر 

ر    خانيك    بود   خواهد   عاقالنهر یابس که شود    آورده جود  بو   یر غر   تانافغانسنشیر

قرار داشته یر  احکمر   راس آن  در که    شد با  تاو هر ر  هاقند،  بلخ،  میمنه،  مرو شامل  

 خان   دیتموجو   با   شد با متگ    ما   پشتیبایر   به  همیشهو    کنیمیمانتخاب    ما که    شد با

ر  ه کوچگ ایگاپ  موجودیتم و  کردد  هامن پیشن  طریقی کهز  اغریر    تانافغانس  نشیر

تشکیل   ا ر بااهمیتی    مسأله   ما   برای  کابل  رسنوشت  ، دی کرمادر و   رسحد   نزديكدر  

 « . د اد خواهد ن

ی که  در بارۀ  اعضای کابينه،  گردیده  ما ر حکمفر لادر ت  سکوت ر ه  ب   بودند   شنیده  چنر

 .  پرداختند فکر ت

بر   ا ینجار  د  - میل  همهز  اقبل    ؟چهی  امرو  پست ”  وظیفهس  اسباکه  س  نر رد 

را ی  ا صد،  بداند   خویر ه  ب  ا فیه ر اجغر   بود مکلف  ،  خود   ”ي ماسنی    : بلند کرد   خود 

گ  هیچگاه  مرو  ،کنمیممن فکر  طوری که  .  استنداشته  با افغانستانوجه مشنی

 : گفت  جواب ر دهندوستان  امور در  سكرتر دولتی 

 . جزئیات اند   ا هینا     

   بله ،
ً
  بایر یپشت  از او بلند    یبا صدا  یسالزبور . به شکل خالف انتظار،    مخصوصا

 د: کر 

در ج  - دیگر امصیبت  آن  است  ی   ، کتیفا های  فعاليتی  اجر ای  ابر   ما که  این  و 

 . ریمایی ندبهانه و استدلل 

  : شتار دهاظاندیده سیندون خ
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ر دلش ن کابل  نروایمافر         .  ی دیگر برود یادن به خواهد یمننر

ر   خانظهور   ر    با ،  نشیر ول  تر کیب  چنیر  م نا  چه   به  آنرا   لیتون  رد ل،  ما و تحت کننی

ر  خان ؛کند یم د یا    ؟غریر  تانافغانسنشیر

ر    ا بیچ  ا ر   کابل  - به   هیچکسکه  ن جزیره کوچگ  اسه  ب  و آنهم  سازد یمره و مسکیر

ورت ن  آن السلطنه یبناد  اهپیشن   شد با  بهنی   کنم یمفکر  آقایان    . شتاد  خواهد ضر

بر   تائید   ا ر  ر    بود آماده    لحظهید در هر  با  تطبیق آن ی  اکنیم و   ، لحظهو در همیر

وك  به خطاب بیکنسفیلد    : گفت  کرننر

 .  شود   دادهع طال اسمله  به موضوعز ا  ا تشد آماده  لحاظز هر ا ید با     

د  جهبود   وضوعمبه    یید یاب  حال  نیا جر ز  اصدراعظم  آور )ن  ار خفقلادر ت  . زیمابنی

س  وزیدن محسو   گویی (  بودند  بستهحکم  م  ها را   پنجره  ممات  و   ترسید یمر  یابس  ا هو 

وع د با  . شد  داخلر اگخدمتگردید و ز با ا یر رسو صد دروازه ا ید زیر ردگ  رسی

 .  است رسیدهجل اخنر ع الرد می -

 :  و گفت  شد  گفتهخوشی شز ا اشچهره  . کرد ز  با را  مابیکنسفیلد تیلگر 

  ! آقایان ،خوب      

 : ا وزر  به خطاب  حکومتیس ئر 

ی  خود  های  ن ما ز رو امن در یگ    اگر         ر بحق   ما ش،  مکردیممجسم    ا ر   نای  هیشبچنر

ر اف ا مر   ...  زند یم گپ ت رویحی اجانهی از که ...  يد دادیم يست لقبنتنر

  : د اد ادامه جانهی با و 

ر  ا  ما   با انرژیالسلطنه  نایب       خنر او    مکتوبینك در  ا  . شود یم  یادآور   خویر ز چنر

، گردید   وارد   کابل  به  سکورت مسلحا  با روس  های  افش   : شده  نوشته  لتر اجنهایت  

 . تانافغانس امور در  ما ش مداخله برای استیی بهانه  ینبهنی ین ا

 د توانیمو    است  ل مستقلاح  ا ت  کابل  نروایمافر ،  ببینید   : شتار دهاظاسکوت  نور   -
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 .  یش مفید تلقی شود بپذیرد ابر که   ا ر  کشی   هر 

وك   اض  کرننر گفت ناک  اعنی بر   چه  : ن  بگویماقسم  بسا  ما ا،  یت   نزديك ر  یاو 

 .  رد ار داقر هندوستان 

 :  گفت  نمودهقطع  ا بیکنسفیلد گفتگو ر 

سه  ا  لیتونرد  ل  -  :  کند یمی  یادآور   ما العمل  عکسممكن    نتیاوار ز 
ً
ت فك  اول

اتوری  ز موضعا  همتذکر  پطربورگ   با   مسأله  لندنز  ا،  ا ز همینجاشود و    بررش  امنی

   مورد تدقيق و 
ی

   . شود   واقع  رسیدگ
ً
 که  یی  مسأله   آن  با   ثانیا

ً
 هندوستان به    مستقیما

د یمتعلق    ا ر   یا تانبری  بهمشا  هیئتکه  شود    مطالبه   کابلز  او    گردیده  برخورد   گنر

 ، بپذیرد 
ً
 .  د صورت نگنر م اقداهیچ  ثالثا

ی مو اس  نظر   با   کابینه  اعضای  ر اکه  این  و آن  کردند فقت  السنر ی هام ن  تصمیز گرفیی
 یی

عیل  تختپايدر  که  دقیق روشن گردد    بطور   ا شود ت  خوددارییر  ماز   ا ت  چه   خان  شنر

 ؟ گذرد یم

پس   همه ر  با  ینا  ؛شدند یت جمع  سنی   نینگو ادر د  باره دو   آنها   تگسا   مسو   به روز 

قيا ظهر  را   ما ا،  شتند اد  خواب نیمه  های  فهاز   در   . ند کردیم  احساستح  اف  خود 

بزرگ  ه انستآ وزی  برابر   شب  بجهدو   ساعت  ا تتوانست    فقط  ومت کح  . پنر  در 

لینر پوز اح  ا یضاست یا   ها لاسیون  ر ار   143یعتر    ا ر آ  تکنر  جلسۀ  . کنند   حاصل  ا ی 

در که  کاری  ز  ا  د توانیم  کابینهکه  ن نمود  عالابیکنسفیلد    . ر گردید از برگم  امجلس عو 

 . شد با یصر  را  تفیا ادامه تحثابامن ادور 

خود  و روی    گفته  این را   و ا  . گردیم  یم   تانانسغفا  و ر آ  باضطرال  یا مس   مرصوف۔  

 . د اد ور د هندوستان  امور دولتی  سکرتر  طرفب را 

ر ویک السلطنه نایب  . ئت نمود اقر   ا ر   لیتون  لرد جل طويل  امكتوب عك  ونت کرننر

 .  بود هدایت  بلاو ط کرد یم د ییات ا ر  کابلروش در   هیئت مربوطر باخا

ر باخا که  کرد    بیتر پیش  . است  دشوار ،  م نکنیماقدا و قوی    ی    ع رس فعالیت    به   اگر       

 خواهد   ر باب  ا ر   عواقتر   چههندوستان  در    همسایهدر کشور    با ظهور رق  بهمربوط  
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ر  . آورد   : فزود ا کوتایهی ز مکث  اکرد و بعد   خالصهویكونت چنیر

عیلمنر  ار  اک   کردنطرفه  یکبخاطر    قضایا ز  ا  ا بخشید ت  خواهد ن  را   ما تاری    خ    -  شنر

 اکه  این   یا   . نکنیم  استفاه  از آن  نشد  آسودهو    خان
ً
اهتر   چنان  قال تنش کنیم   به  پنر

 .  شد با آشتی  اما ب همیشهکه 

ر بخصوص که یعتر   -  .  شود  داده انجام د يباچنر

   : اشتدبیان ریچموند   دوک     

 ؟ کرد   میهاری خو اک   چه      

  خود را   بودنکتیف  ا نرژی و  اکه    کرد یم  تالش  پیوسته  دوکآمده  در   خنده   به  همه

ر در  ان عضویت دادور   مماتدر    ما ا  ؛دهد   رز بات کدام   توانستن  هیچگاه  حکومت شیی

 . کند   ارائه ا ر  مهیم رزش و ا با د هاپیشن

ر      ،پیشنهاداتچنیر
ً
ر وضع    طباارت  با   خاصتا  الملیل  بیر

ً
ر ما  طرفز  ا  معمول رکنر

ی ر  ا   . گردید یمپیش    سالسنر منتظر   آنها   ل قویماحتا  هبکه    نمود یم   ایجابکنون ننر

وك  سلف،  یلسنر اسکه    شوند  ، کند یم  ائهار   چههند    مور اکننده    اداره  تدر پس  کرننر

ی   ندازهبه ا  ا زیر 
 و    ،بود هند    مور ا  ۀخنر   کاقر

ً
 که  را  فعالیت    پالنو  ا  حقیقتا

ً
آماده   قبال

 .  شتاخود د با  بود  کرده

ر ما ر چنیر طع ا ق  بطور که  شود    داده  وظیفه  نليتو   لرد   به  ید با  : سخن کرد   آغاز   رکنر

 آنرا   شدهقیمتی  بهر    ید بابپذیرد و هم    بالفاصله  را   ما سفنر    ا ید تمان   مطالبهمنر  از  ا

خینر   ۀز طریق در ا  هار   ترینکوتاهکه  خت  انداز نظر  ا   ید بان  . ساختل  خاد  کابل  به

   . شود یم ممات  کنا خطر ، ما  برابر محیل در  يلباقنسبت کینه  ما ا ؛است ممکن

مشکالت تا حدودی تقلیل   ؛شوند   ادهفرست  ر هاقندطریق  از  برتانیه    گانیند مان  اگر 

ر  که    شود یم  گفته  ،نیست  یر نااطمی  زیاد   البتهکه  رد  ا وجود داطالعایی   . یابد یم ساکنیر

 .  دارند دوستانه ه رویهندوستان  در  همسایههای انگلیسبه ن نسبت آ

ی ر اگفت اضا چگونههی سالسنر   . در قبال نداشت عنی
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و    نتیجه  صدراعظم نمود  ی   هیئت،  گردید   فیصله  ترتیب  ينبا  : شت ار دهاظاگنر

عظمت و    با   هیئتین  ا  تسکور اکه  کرد    توجهید  بامنر بفرستیم و  امقتدری نزد  

اتوری  تقدر   . شد با داشته تمطابق امنی

 *** 

را وقت    کاوانیاری   ،نار و د  نای  ۀهمدر   ن  خود  تلف  حتی    کردهبیهوده  عمل  در 

ینکوچک آن  او   هک  شد نیم  ا پید  رسحدییل  باق  عليه   ها قوتم  ا عز ا  نی ک  ا شنی ا  در 

و   ”یکاو ای جاقو م  اعز ا”  ۱۸۷۷ل  ادوم سنیمه  در    : شد با  کردهل نافع ل اس  ریدر فنر

یای سام قو اعز ا”  ۱۸۷۸ از  بعد    بالفاصله و    ” تاکا ی شاقو ”م  اعز ا  چر ما  ماهدر    ”پنر

ه، نخیلماتایل باق علیه لشکرکشی  آن ه و غنر    . و غنر

حوصله   با   ما ا  کرد یمن  ک ا شنی ا  یربو ات محیامستقیم در عمل  بطور ر  اکمیس  گر چها  

 با   یزیادمدیی  ی  او بر   نمود یمخلوت    آنها   با و    کرد یم  ا پید  را   ملز   شخاصا  تباو ث

تعد  با توانست    و ا  . د نماهفیم  را   آنها   و   نمودهگفتگو    آنها  ان  د ایک  و    ا روس،  رهنر

ر ما  .  زد ایم ساق خود را یق و عال  روابطست پر ر و پولاطمعک، النفسضعیف لکیر

جه ا یم مو اکنا   به  ،بود   اهمیت   با ر  یابسکه    طقی ناز مادر یگ  که    است  ستر دین  ا

فیض    قلعه  قوماندانو    شد  تورن  مسجد   آنرا   تان کففغایر ا  هبکه    محمد عیل 

ید باکرد و  رد  ن  دشنزديك    بخاطر   ا وی ر های  تالش  ممات   قاطع  بصورت  ،گویند یم

  . بود  کابل  -ور اپشالعبور صعبراه شاه  عیل مسجد حکم کلیدی بر   ۀقلعکه   گفت

 .  زد انع ساق ا ر  کله شخ  ینا د توانیمکه   بود  امیدوار همواره  ویتانبر  ر اکمیس  ما ا

یک   قرار داشت  ور ا در مقر خود در پش  کاوانیاریکه    یدر نات  اعاو س  ها روز   در آن

 . رفتند یم و    ند آمدیم  شبریگ  ادر ت  آنها ،  ند کردیمو دیدن  از  از  مرمو   اشخاصد  اتعد

های خريطه،  ند کردیمی یک گفتگوی کوچك درنگ  افقط بر   شتند و ا  دخویر اسپان  

ر   ما ا  کوچكکه    خود یم بردند   با ش  باکر     . بود یم  سنگیر
ً
ر اپس    معمول مذاکرایی   ز چنیر

ر    بزودی  ؛نشستیمخود    دفنی   در   شبهای  وقتنا  تا ر  اکمیس السلطنه یب ناروی منر

ی امضا  آنزیر  در  که    فتگر یمر  ا قر اطالعایی   بود یمقع  او   سمله  یا   کلکتهدر  که  

ر ”  .  خورد یمبچشم  ”کلیر
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ر ”  تان افغانسهای  شهر   یر اس  و   کابلز  ا  خود های  اجنتتوسط  که  را  اطالعات    ”کلیر

و    بود   کرده   ا پیدکه    داد یم  معلومات  شخاصا  ۀدربار ،  داد یمانتقال    ، آورد یم  بدست

عیلطع بر ضد  اقهای  فعالیتن  مادر ز  ند و ردخو یم پذیر بدرد  نا  اصالح  خان  شنر

ان  د ریرسخسخن بر    . شد یم  ر ماش  آنها روی   ل اشتع ام و  اقو ای  ا روس ،  يلباق  رهنر

ر  ادشمتر و نف  شدننروا  مافر ل حرص  اشتعا  ن و یار بادر تحر ك    ۀدر بار   . بود   آنها ق بیر

مخقر   رزهبام  ۀ دربار و هم    شد یمیت  احکنروا  مافر   جانب   آنها   کردنو تحریک    آنها در  

 .  شد یم دادهت تفصیال  تانافغانس دولت علیه

ر    کاوانیاریبر    گاهگایه  گر چها  د یم  انجامآنچه  که    کرد یمبه  غل   احساسچنیر   گنر

لخو باو  شايد  طور   د  ندی پيو   چگونه هینش  اجدو   با س  احساین  ا  ،نیسته  اید 

   . نداشت
ً
هم    ب خو   مثیل کهو  رساند  یمبش    خود را مکلفیت    ضفو  ا  ا زیر   ،طبعا

ی ار ال داش حایشی جشتر  و در   شد بدل    جگړیر   هب و  ا  توریر   عالیمو  رساند  یمبش  

 .  بود  قوماندایر در سطح  ”ره هندیات س” شانن

 نیسته  ادلخو   ید باو    شاید   بطور   »سنر حوادث جاری:  کهاینس  احسا
ً
 با   « کامال

ر    ا ر   زیادی  مدت  حال  ا ت  کاوانیاری  . داشتط  باارتدیگری    ایی موضوع بش ها  افغانبیر

و  ا  ؛بود   کرده   ا پید  کامل  آشنایی   آنها   ش کرکنی ساا  و   عمده  تیاخصوص  با و    بود   برده

پول  ا  از که    آنهایی حتی  که  دید  یم  مماتوضوح    با  منر ا   از که    آنهایی و    ند ا  رفتهگو 

ی او    زند نایم  به آن رند و  ادوست د  خود را   وطن  مماتشدت  با  هستند   ارایصر ن ر ین چنر

وزی ن بهمید اکه   بود   کمیسار   وقتی  . رد بیم میانز ا ا ر  ”ظریفهای عملیات” هایی پنر

به   ها و تن  ها تن»  : رسید یم  نتیجه  ینبا  کرد یم  بررش  خود را های  فعالیتدقت    با   ضر

حمانه،  پر قدرت ف معنی   ما برتری    به  ا ر   ها افغان   د توانیم   نظایم  کنندهو خورد    بنر

خود    اطالعاتدر  همواره    خود را   عقیده  ینا  کاوانیاری  «بپذیرند  را   ما سازد و تسلط  

ر   سلطنهالیبنا  به طوری   بارهدرین    زیاد م  ابر ا  و   ر   ا ض ا   با   کاوانیاری  . داد یمانتقال    ننر

ر درین مسنر   لیتونت  یانظر   دانستیمکه  نوشت  یم   هماطرافيانش  و    کند یم نر  س  ننر

در که    دانستیمو  ا   . گردید یمآماده    ساسا  به این  آنها   هایپالن،  ند اعقیده  برین  

ز احش مملو  و رو   شوند یممتمرکز    ویتانبر   قشونهند    با   تانافغانس  رسحد   امتداد 

و  یقضایا در  ا رویل ر  چهکه   بود  انتظار  ۀدلهر   ؟ شتاگذ  خواهند و اعهده به  پیشی
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ر    زمایر که قغنر   بطور   همیشه  ،شی بابااهمیتی  منتظر چنر در ،  پیوندد یم  عبوقو   بهمنی

ر ا ر چنیر  : شد ین مورد ننر

 بالفاصلهکه  دند  انر دیم خاتیلگر پشاور  ر  اکمیس  به  ۱۸۷۸ل  اگست سا   ۸  به روز 

را  ، گردید   داخل  آشنایی   تر ماع  به  کاوانیاری  بعد   روز   دو   . ند اسبر   سمله  به  خود 

ر    کویل   دگروال،  قرار داشتدر دفنی خود  السلطنه  یبنا نند قبل ما  . بود   جا در آنننر

رسیمنه و مای صمیاسیع کرد فض لیتون لرد  هم   آن  ز اکه بل . بیاورد  میانه ب ا ر  غنر

 در اع   بر ناب  گرچه  . داد   شاننگریم  و  بیشنی صمیمیت  
ی

دایر قدر   به  دا ابت  دت همیشگ

  آغاز   ا نجزیاصحبت  (  بودوی    صیتاین خا  خوب ).  نه پرداخت  وارد نو   و تشویق

   : گردید 

های فعالیتظب  امو دقت    با ن  مکه    کنمیم ن  اذعا،  هستیم  منتظرت  ! جگړن  آقای      

ر   شایستهت  خود  یعامس  هستم  ما ش  پلیون نا  بهل  اح  ا ت  اگر .  است  تقدیر و تحسیر

 .  ی میکتر شه همش فو و  نا يلر ات با  ما ایی  شدهن تبدیلقیع او 

   کاوانیاری
ً
  . دانستیم  او را ر  ارفت  و   رفتهگ  عادتس و  ان  لیتون  با ول  ا  تمالقادر    قبال

ی لهجه  که    بود   آگاهو  ا
ر   شویحر  جدی  ر به    لحظهدر هر    د توان یم  لیتون  آمنر

ی
تبدیل نگ

ر لطنه  السیبنا  . شد هم    و همینطور ،  شود   : پرداخت   صیلا  وضوعمبه  آوان    در همیر

؛  کرد یمل تهدید  ماز شا  را   ما که  م  ساختخنر  باز خطری  ا  ا ر   لندنل قبل من  ايك س      

حشی  حمق و این  ا  ما ا  ، رد ار داقر   کابلروش در    هیئتل  اح  ما ا  . خندیدند   به من

عیل) و انظر    . ندارد   ا می  ا خطری بر   چگونههی  نآ   د ورو که    دهد یم  تسیل  را   ما (  شنر

م خودممن   ،است اهمیتیر ی من بکیل ابر  ی ا ما ، تصمیم میگنر ر  ترسیم.  نیمز چنر

دش  با   شانهخامو   کویل  تصدیق  اور  رس  السلطنه یبنا  کلمههر   با و    نمود یمدن 

 .  داد یم شاننفقت او م

ر ن  هیچر  ابگذ  : د اد  ادامه  لیتون به پطربورگ    گانیند مانورود    ما ا  ؛شد باخطری در بیر

عیل  از که    د توانیم  شدهبهانه    ينبهنی   افغانستان  را   ما سفنر    ا گردد ت  مطالبه  خان  شنر

هندوستان   امور دولتی در  سکرتر    بهن  مکه    جیلا عمکتوب  نقل    با ينك  ا  . بپذيرد 



55 

 

ر  در آن . پیش کرد  جگړن به ا ر  بم و مکتو افرستاده   : بود  شده نوشته چنیر

 ما   شمایل   رسحد   به  وطربم  مسألهکه  موضوع تجدید نظر کنیم    به اینید  با  حال»

 برده   آن  از که    توقیع  با   قطیع  بصورته  خط موجود  . سازد یممطرح    واقیع  بطور   را 

و   هندوکشل باج سلسلههندوستان بزرگ و طبیع   رسحد  . رد ات ندمطابق  شود یم

ر ، ستآنهای خه اش  «. شد با  ما رسحد  نیآخر ید با لباج سلسلههمیر

در   کاوانیاری بر رس وضو مکه  کرد    کفوری   ندوکشه به    رسحدیخط  ل  تقاان   ع 

  یناو  باشد یم
ً
اتوری طرفز ا تانافغانسبمعتر بلع  تقریبا  . ستابرتانیه  امنی

 ا ف ر اهداین  ا  با یت رسیدن  نکر اعمیل مشخصه و ک های  راه السلطنه  یبناسپس  

ر س    ؛تخامعیر
ً
ر  د  بعدا ر  انق  با   حکومت  اگر که    بود   شده  نوشتهر میی که ط نظر میی

 :  رد اوجود د طریقهن سه آدن اد  انجام برای ،شد با هشتدا موافقه رسحد  ۀدربار 

عیل  با ی  داتحا  چنان  بهید  با  روسیه ثنر  انفوذ و ت  هرگونهکه    شد متوصل    خان  شنر

د ا  در افغانستان   ا ر  ر بنر گردد   تجزيه  تانافغانسید  با  ،شد بان  ر ممکناین ک ا  اگر ،  ز بیر

 رصف ت  تانفغانس  ا   ندازه ارایصر ا  به آن  . دد گر   جابجا منر مطیع تری  ا  راس آنو در  

ر  یابر که شود    .  لزم استهند برتانوی به ل غر ماش رسحد قوی  امنیت تأمیر

ر ا  تنیار او   ،لیتونرد  ل تلقی    ا ول  سو یار او ،  کرد یمبیهوده  ی آخر   امکان  را   منت 

و ان  آی  اجر اجهت    مقدمهو بحیث  ماند  یم  قی بادوم    نتیاوار   ضف  ،پنداشتیم

ین ان  آهدف  .  شود   فرستادهکابل    به  تيكمالو دیپ  هیئتیك  :  که  کرد یمد  هاپیشن

عیلز  اتا    بود    خود را ن  افش ا  شد با  داشتهحق    انگلستانکه  شود    خواسته  خان  شنر

ول   را وضعیت    ا کند ت  جابجا ت  او هر   تانافغانستخت  یادر پ در کشور تحت کننی

عیلریحر اخسیاست  بالخاصه ،شد با داشته  .  را  خان شنر

ر هاظاالسلطنه  نایب،  د ارد دل  به  بارهدو لعه  اطز ماپس    را یادداشت    جگړن  وقتی 

 :  شتاد

 .  ام کرده  مطالبه آنرا  فوری جواب من -



56 

 

  طولیر تفکر و تردید    به  ا ر   د سند بیکنسفیل  اینکه  بفهمد  توانست  ن  لیتون  لرد ...  

جلسه  اقبل    و   داشتاو    بصورت   صدراعظم،  نمود   مطالبه  آنرا   وقتی   کابینهز 

ق منی در   . بود   کردهد  ایر ا  نماپارلل قبل در  اش سکه    ورد د آ بیا  خود را   بهخطا  بهغنر

یاد ه ب   را   آنروز م  ماتکه  بل،  کردند خطور  جداگانه  های  افادهو    تماكل  ها و نه تناذهن  

ح  عوضکه  روزی  ،  آورد  ر او  جشتر  وقتدر  و  ا  . شتاد  ا لت  بن  آن  ر یا هنوز  میر

ر ا ز  اگ  و ی  شد نتخاب  ا  نمایندهقبل بحيث  چندی  فقط  که    بود   جوانییل  یادیزر  ولیر

 شده   سیاش فعالیت    آغاز   قفس عنعنه و اسباکه  د کرد  ایر ا  خود را های  یر اسخنر 

 .  بود 

ی ردو ا اهمیت و  ندازها، سامقيکه   کردند ك  تان در انگلسدر  ،بود سختی  دوران چه

 همه  زبانبر    . است  پذیر نان  اچقدر بزرگ و جنر   در افغانستان برتانیه    شدهتلف  

ین جنگ  ا  نیانباقر   ن و ناماقهر   یر اس  برنس و ،  تنناکم،  پولوک،  نسايلفو   ایه م نا

ر افاجعه   ؟ کرد   صحبت چه در بارۀ آن وقتدر و او  قرار داشت نگنر

سدی   ترینقوی    آنها کشور    شود   گذاشته  آرام  ها افغان  گر ا   ؟چهدرباره    بیل! فهمیدم

 .  هندوستانبه وز ا تج هرگونه برابر در  بود  خواهد 

ر  ز » ر   حاصل  آنجا میر   ی  هاکوه  ا ر   منطقه  ممات  ،نیست  خنر
ی

 مکن مکه    رفتهگبزرگ

ر    است بیر منهدم    ما   قشون  آنها در  خ  . شوند بکیل  و  ن آمردم  نت  یاعهد شکتر 

تیبینا  با   ،است  مشهور  و اشو   ممات   نی وقتی که    آنست  دهنده  شانند  ناس ا  هد 

ستقیم در م  مداخله  از که    ئیممانپذیری تبدیل  نار  عبو   د س  به  ا ین کشور ر ا  یمتوانیم

 « . کنیم  خوددارین آ امور 

ع  ا بج  تماکل  اینکه    است  حاضر ل  او حا  ا چر  ر ل د او  نسيات   به  ا نه   ؟بگذارد ن  اق 

بارۀ  بیکنسفیلد  فکر کرد اخود سر  اهمک  ترین  نزديك  در  ی  هما  . لسنر  ،  و 
ً
 با   طبعا

ر براه و  استدلل    ز اقاطعیت   وك  ما ا  . کرد   خواهد   پشتیبایر   لیتون  یر  گرچه   ؟کرننر

ن اتک   رولینسونور  آ   بۀ اضطرالامق  از   و ابیل  ،  شده  جدی  بارهدرین    ما ا  ،است  هلاک 

ر تشنه افظه ک ایی حزب محلباحلقه    مماتکه  بلو  ا ی  اوزر   ها نه تن  برعالوه  خورده

عیلمنر اخون   .  است خان شنر
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ی  اک   بهتجر رت و  های مار او ددار  سابقه   دولتی   شخصیتکه  بیکنسفیلد  
ر  یا  برای قر فیی

در که    دانستیم  مما توضوح    با و  خویر    ر یابس  به  ، بود   سیاشت  ما یل م  ناه حل  ار 

 . چرخد یم چه کابل  بهرت اسففرستادن   ۀدربار  لیتون د ر ل ۀيبندفر  تماکل  اطراف

 انگلستان در  ح  ذیصال های  حلقهو    شد یم  دهشانک  با افغانستانجنگ دیگری    بهر  اک 

ر دث بشکل قهر احو   از که    بودند مرصوف    به آنهندوستان  و   ، و ا  و   . عبور کنند   آمنر

چر ،  نمود   خواهد ری  اهمک  آنها   با بزودی    صدراعظم   تر یع  بوجود   ا ر موانع    ا پس 

 . بياورد 

ز اتر  خوبتب    ا و بمر   مهناروز   بدونو  اویل    . د افتا  ”یمز ات”ره  ماش  ینبه آخر و  انظر  

 آغاز برتانیه    در   1873ل  ادر سکه  دی  اقتصاسقوط  که    دانستیم، آنهای  پورتر ار 

 ترین شدیدشکل  که  بل  گردیدهقطع ن  ها نه تن،  رتقد  بهو  از رسیدن  اکیم قبل  ،  گردید 

  د بوجو   عمیقکود  ر   و   د اکس  یزیدر ل و فول ایع زغنادر ص  . است  رفتهگ بخود    را   بحران

ر بسایع نسناوضع در ص  آمده  ید  بات  ار داز صا  ؛است  ب  خرا ر  یایحر ننر
ً
 صحبت  اصال

ه  طرف  از که    یی باساز محا هنوز  ،  میستنو کو ایه  نو    ”یمز  ات”نه    . شود ن ی ها خنر

دههم ن  یی بو  رفتهگصورت    دولتی   انگلستان   تادر اخنر صای  هاسالدر  :  که  است  نر

  . رد اه حل هم وجود ندار   شود یم  گفته   طوری که  . است  یافته  ز رب  ع تقلیلابیش  

 . است رفتهگا س فر فال اوج م را  تاو موسس ها نك با

مو   ! بیل  ! ؟جنگ خلقافقجنگ  جوش    به  ا ر   ها نه  و   احساس  و اندازد  یمجنب 

را   توجهو    کند یم   هتقوی  ا ر   آنها   ستی وطننی  د شو ا  شان   به سوی ر  یار جز از وضع 

 ا پید  توسعه  فروشهای ر از با  گردد کهفراهم یمامکان آن  .  سازد یممعطوف    یدیگر 

 بعنام   اگر و    . دهد یم  یشافز ا  ا ر برتانیه  ت  امتعه و تولیداپخش    امکانر  این ک ا،  کنند 

د  اقر   استفاه  ورد م  هنل افع  بصورتهندوستان    انسایر و  دی  ما بالخاصه ر گنر

 . شتاد خواهد ن عهدهبه  ا ر زیادی مصارف  انگلستان

ی ر ها منظره  . بود   شدهوف  و مرص   جایر هیکیم  که  رد بیکنسفیلد  ل
  خود   برابر در    ا یی

تر  ایگ  که    نمود یمرسیم  ت فریبنده  دیگری  در    بود ز  ما  مهابا  ۀپرد و  ش  قابلز 

 داند یم  ا خد  . یم کنیماق  خود را ی  اپ   ناتافغانسدر  که  موفق شویم    اگر   ؛گذشتیم
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در هر    اما   به عقب نشیتر وادار سازیم. آسیای میانه  در    ا ر   روسیهیم  بتوان  شاید 

ر دست ایر اخیل اطق دناصورت بر م  ...  یمتوانیم یافتهن و چیر

 ؟جه شود اشکست مو   بهکه  این  یا   ؟یل نشود نان  ايافقيت شمو ه  جنگ ب   اگر ویل  

  ؟لو انند جنگ ما

ر  ی ص  نه چنیر ر ی اح  ا ت  آن وقتاز    . د توانیمن   رفتهگورت  چنر ل يك ثلث قرن سنی

تر اوس  ،شده و  ایل  قبطور  ط  باارتنسپورت  ر هتج،  گردیده  بهنی   مقايسهبل  اغنر  و   نر

اتوری  . است  رفتهگشکل دیگری بخود    ها قوتانتقال   ومند   آنقدر یا  تانبری  امنی   ننر

ر و  نا  تانافغانسین  ا...   بود ن  هیچگاهکه    است بر ار بر د  شابیچاره    مردم  با   کوچكچنر

ات  آن   با   ،د توانیم  کرده  چه  ما  ر توان  یم نکه    جاریيال ا  عساکر ده و  ح فرسو و سال   تجهنر

رب احتم تج  بطور که    لزم است  ؟است  ساخته  ز دستشا  هچ  ؛د اد  را   ردو ام  نا  به آن

ال  ا یآبالخره  شود و   رفتهگنظر  دم  گذشته شکست    ا ن تما ز   از آن  انگلیشهای  جنر

  ؟ ند ا رفتهگن ا فر  ا دن ر ل جنگیاح

تکابینه   صدراعظم ی ا عضایر انظر س با  رد بیکنسفیلد ل ، یا ویکتور که مل اعليحرصر

تخت یاپ  بهو    د گرد  تائید   هند السلطنه  یبنا  مفكوره  لزم است  : نمود   موافقه  کابینه

 .  شود  فرستادهرت اسف  تانافغانس

لیتون    ...   مرصوف    ا ر   مطالبین  ام  ماتلرد  خود  ناو داماب  صحبتوقتی    بود ن 

 جا در آن  . بروند یی  ق پهلواتا  ه ب  ا عوت نمود تد  کاوانیارییل و  کو  از   و ا  ؛دانستیمن

ر      . قرار داشتن یاو  بوتل چند ز میوه و اظروف پر  چککو روی منر

لت احدودی کس  ا تکه    امیدوارم ،  کردند   روان   به منمروز  ا  ا زه ر اندی تبورگو   ینا      

 . ئید ما بفر  کنمیمهش اخو ، سازد  طرفبر  را  ما  همروز اخشن  صحبت

وب ع : گفت  زدهلیتون لبخند  -    ؟نیستیل امشی

را   خوشی   کاوانیاریو    کویل  با السلطنه  یبنا،  کردند ز  ار باین  او   ز کیفیتا  خود 

 : د اد ادامهرضایت 

های هیئتفوری    عزاما  ۀدربار   ها روز   درینکه    بود سبب  از این    تان  عاجل  ر احضا      
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نزد   عیلخود  در که  اینز  ا  نشوید   تعجب م  امیدوارم؛  دهیمیمع  طال ا  و با  خان  شنر

ال هیئتس ار  ر  لس چمنر بو  نیویلمشهور  جنر ر تعییر  . استگردیده لیر

یحر شو   بود   شدهموفق  که    کاوانیاری   ؟زد ابس  تعجبم   را   ما   ا ع چر موضو   ینا،  رد میال      

 .  د ابل د ا متق  جواب، ك كند در  لیتون تماکلدر   ا خفیقر ر 

  : شتار دهاظازده شخند ین آشکار بصورت رون با

یدت یر ا ز سعاکه  این  یا ...   ت ظریقر هستید مایپلو د  یا   جگړن  آقای  - ر ادبر خور   خنر

ر مستث  ویل ا  گر چها   کنیم یمقبول    ا یم ر دو   ینا   خوب  . هستید  و    د توانیمن  شده  نا ننر

تیبینا  با   رس نیویل  که  ینست  ام در  کال   جان  نی
ً
 رسای مدردو ا  عمویم  قوماندان  فعال

   استمعلوم    ما ش  به  هی کطور   . است
ً
کت رسی   ۱۸42  -  18۳۹هایجنگدر    قبال

 و  ا  . ست   ا کرده  
ً
عیلمنر  ا  با   شخصا  شر دپ  با وی  که  رد  ا د  آشنایی یر  ماز   از آن  خان  شنر

ال  به  خوب  ؟کردند   ها ر   ا ر   آنها   ها تن  ا چر   دانمیمن  . بود   ما   سنر ا هندوستان  ر  د   جنر

 . است ربانهمقلب  یار اس و داحسا با ر اوق با و شخیص اگردیم بریم

  . کرد یمنگاه و با یل دود با  کاوانیاری  . گردید   خاموشالسلطنه یبنا

از   ما شکه    عایل ت  اصف   توانمیم  کرده  قضاوت ن  م  جایی که  ا ت  ما ا،  بخشید ب  الرد می  -

ور  رود یم به افغانستانکه رت  اسف ۀکردی رس  ا بر  بردید  منا آن  . ستا ضر

چه ا ،  بدون شك  - بس  ما که  اینز  ا،  امیدوارم  گر  قر یادر حلقه  دار کوچگ  ، ریمار 

 ؟ رججو  نیست درست آیا ، نکند  ها ر  را  ما ل ادگرو 

ر  اکردم بجز    صحبت  آن  از که    ری  ا د  سابقه  بنا جکه  م  ز ادقیقنی س  لزم است ز همیر

ر ، تاصف   ؟کنم  افاده آساننی   توانم یمو چطور ...  رد ادیگری ند لچنر

یکه  ید گفت  با  دیدهو  ا  هربعاض  ا ن ع  ر د  کر متف  شخصیتز  ا  ه معال   نکوچکنی

نظنا  او که  شتند  اد  آرزو لدینش    ا و   . شود یمن مکتب شو   ما ا  شود   یماجننر  تنر در 

فابر   جایی کهخيلسك   در  وو ا ی شمول   لوی    چ  کولته 
ی

خنر   آنها به    گرفتیم  آمادگ

ی مانه د است عد ات فزیگ مسناتمری یابیشنی بر  او که دادند  
 ...  یعر
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  . د ندیدنخ ش فا  هردو 

 : د اد ادامه لیتون

رفت نیمی ن  آل  ماحتا قطع    بصورتکه  یی  آنجااز    ما ا  گرديد چ  ی    شامل ولو   نیویل  - 

   بدهد   را   امتحان  نیآخر د  بتوان  او که  
ی

 او از . ختند ابدور س کولته  ا ز فا  او را   به آهستگ

این وقت در    . دهد نیمبخود    را   کردنزحمت فکر  که    است  د ادرز ماهای  عسکر   آن

 ا
ً
پدر    تفاقا دیرین  در    عمویم  قوماندان  حيثبرا    یناف  نریهارس  ،  و ادوست 

ر  هندوستان   ، یستاکمپتر    کنندگان  ادارهز  اری یگ  یا  بهکه  توانست    و او    کردند تعییر

ر کند و    بنگال  اردویدر    را   کیل نیویبا   وزیر  زود پیش   ا ینجار در  اک که    دانید یمتعییر

   رود یم
ً
ر جنگ  شد با  موجود یت  مادر لندن حکه    خاصتا ق زمیر  ادامه   ها و در مشی

 . شد با داشته

 : ه کرد انگ کاوانیاری  بهرسکشید  ا ر  بام رسی اجکه از آن پس رون با

 به جل من  ار عاحضا  آیا ”:  که  شود یم هخواند  ا آشکار   تنمادر چش، عزیز   پلیوننا۔  

جنر   را بیو گ   بهکه  این   برای  سمله ی 
بولس  لاقر ر   نیول  لیر   بیهودهشوم    نا آش  چمنر

  ”؟نیست

آن   ترا که  ینست  اواقعیت    که  ردیم  نک  عوتد  برای 
ً
اینمربوط    کامال موضوع   به 

 و    نموده مکث    کیم  و ا  شد با
ً
  کلمههر    طوری کهخت  ادگپ زدن پر   بهشدت  با  بعدا

 . گردید یم ا دا ا جد

 ادرین شصت س  برعالوهریم  اند  زیاد ز نیوی تو قع  ا  ما       
ی
 جگړن  . د توانیم  کرده  چه  لگ

ترکی  ما ش عقل و    ما شکه    منکمید  ار  هاظا  خواهمیم  . مل هستید اشیئت  ه ب  در 

 ،  ید بتوان  شدهو  اغ  ما د
ً
به جع    خود را ه  ت نظرییاجزئ  با   را   ما شین سبب  با   خاصتا

عیلوضع    . مساخت  نا آش  تانافغانس  امور  لزل و یر   خان  شنر
ر هنوز هم    . است  تبا ثمنی

را   احمقانهتصور    اگر   شد   خواهد تر  بد   . خود حفظ کند يت  قاللاست  ۀدربار   خود 

   كرد عمل    قاطعرسعت و    بهکه    استلزم    . است  فقامن مو   با لندن  
ً
وقتی    خاصتا

زي  . برسید   کابل  به من  مورد  متیقن    ا درین  اما  د   تأثر مفتید  نر   کابل  به  اگر نیستم 
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ر اش ، نشوید    . شد با بهنی ید چنیر

 . ند ارس پایانیی ماکیم مع  خود را  صحبت لیتونرد ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 م چهار فصل 

عیلمیر انزد     خان شیر

ل ادر ف  روسیهرت  اوقتی سف  ۱۸۷۸ل  ا( سگستا   9)  جولی  ۲۸  به روز  ر صله يك منر

  حرکتن  آ  پیشاپیشسه فیل در  که    کویهشبايه  قبالاستدسته  ،  شتاد  قرار   کابلز  ا

 . ند ددا  توقف  را   ها ن فیل نابافیل  ،  رسیدند   کاروان  بهوقتی    . هر گردید اظ  ،کرد یم

ر  ایل پدوز  ازین    پشتز  امنر  اخارجه  امور وزیر    زدهنو  اسیط ز و   فیل  . موصوف شد ئیر

  خود را   بود   کردهدت ناع  به آنکه  اروپایی    سبالدر  ،  نمود یمقدغر و بلند  کیم ل 

محدب های  و چشمچهره    کوچكخطوط  ،  کوچک  شایر پی  . کرد یم  احساسمقید  

 از کرد و در   ستولیتوف  به سوی  خود را   دستو  ا  . کرد یمتکمیل    را   شاقیافه    سیاه

مقدم گفت را  شان ای ف آورییتشی  و  کرد   و بغل کشی ا با بعد    : خنر

 ! حباص جرنیل، ید آمد خو ش، ید آمد خوش    

و  ریباهای  لشتبا  با ن  آ  داخلکه    نشستند   ویل دهمان    در   هردو سپس   شیم 

ی  های  لاش مز آراسته  کشمنر ی لبا   را   ونسگمایل و    رزگونوف   . بود   شدهین  و 

ر و  ال  وت درخ  س لذت و احسا  با   کاروان،  کردند   جابجا دیگر  های  فیل عادینگنر  غنر

ق    به سوی مخ اشهای  قلهعقب آن  در  که  ند  گذشت یمی  هاتپهر  ناز کا  . فتاد ابراه  رسی

برف  اپوشیده  و   آسمان    هندوکشز  به  ی   طرفز  ا  ،بود کشیده  رس  ر چنر جنوب 

  نند ماد  دو   ار بغ  با متصل  ،  ر دو   ار یبس  جایی در    ها تن  ؛د کر   محدود نیم  ا ر   د دی  ساحه

 .  رسید یمل سفید کوه بنظر باج سلسلههای خهاشتفع ر منیمه خطوط 

هم    قبالاستمراسم    البته پیشکوهباهنوز  در  تتر  راب  ،بود   شتر  عیلمنر  ادر  ، شنر

ون  کابلز  اهیئت    قبالاست  جهت  خانهللا  حبیب فیل که  قیمتی  های  چهر اپ  . آمد   بنر

و    اهمیت دهنده    شاننکه    بود زی  زردو های  نه ادند  دارای  بود   شدهيش  راآ  آن  با 
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ی

 .  بودند کب   را شخصیت  بزرگ

عقب  ا سوارکاران  ،  رسدار ز   کابیلقشنگ  های  شمشنر باکه    بود   حرکت ر  ددستۀ 

ز زیر ا آنهای تسمه که  شتند  ار رس دب  شیفلزی پر جالهای ه خود کال ،  بودهمجهز 

 .  گذشتیم خزن

 روسیلخی  ابعد    . دند فشی   را یکدیگر  دست  و    فرودآمده  خانهللا  حبیبو    ستوليتوف

 .  و رفتند افیل   جانب معزز  اشخاص با  روسیه یعتر سفنر 

در   آنها ی  اشمات  برایاشخایص که  د  اتعد  ،شدند یمشهر نزدیک   بهکه یی  اندازهبهر  

ی ل باز  ا  و   ها بلندی ،  ها تپه ی  لبادر    که  شد یم  زیاد   ،بودند   شدهه جمع  ار امتداد  

 . ند نمودیمنظاره  ، آنها را ها   پنجرهو  ها م با

 ر تاز باز  این  وارد 
ی

 کابل   ییادر ز  او    گذشته  بود   شدهیگ فرش  ر   با کوچه آن  که    نگ

    را زی  . کردند ه عبور  دیاپ
ی

ر ن مطمآپل سنگ ن یی منتظره  بصورتکه    ها فیل  . بود     غنر

 ند گرفتیم مدر خرطو آب را  . بودند ل اشحخو  ،شوند  آب داخل بودند  یافتهامکان 

 بودند ر  اسو   لی آنبا   ونسگمایلی و    رزگونوفکه  ها  فیل ز  ایگ  ،  شیدند اپیم  خود و ب

ر خو شح  ننامامه  . د اد  شایل پ دو  یلبا  خود را م  خرطو   آب  ن بامگر فیل،  بودند ل  اننر

ی گفت  زبایر فیل خود( زیر )  فیق خود ر به    نموده  مداخله ر  موافقهرسم  ه  ب  و آن چنر

ی ب  و   داده  شاپ  ا و هبه    خود را خرطوم    بآ زده    به هم   خود را ای  ه گوش
 پل  طرقر

   . رفت

وی در پیشی   و   دهیاپ  وسط در    . بودند  صف کشیده  افغایر   اکر سعك  چپ رس   طرفدر  

داشتند.   ها توپ  آنها  ج  قرار  وع   لحظه  . بودند   شده  جابجا   ها سوار   ها حنا در  رسی

  آتش   ز اپس    . شد   آتش  بار دیگر و    بار دیگر ،  کرد   آتش  توپخی   . بود   رسیده  را ف  مراسم

پردانو   بهسنی  رکآ  ها توپ ر   با که  تند  ذشگ  آنها و  جل  ز ارش  ما  ا ب  عساکر   . ختا خیی

مقدمهای  صدا  ر    خنر   را   موزيك  یاصد  ها ین نعرها  . شد یم  همرایهی   جمعیتو تحسیر

روی   بودهستحکیم  م  قلعهکه    لحصار با  دروازه  بهسکورت  ا  . ساختیم  هخف و 

ر در امقر ، رسیدند  قرار داشت یی تپه    . بود قع ار و احصل بامنر ننر
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، رسید یمنو  از   ا ن تآمن  ادکه    آنها تلندی  اش  سبال  . بود   موجود ول  راق  مانظ  ه،درواز در  

در که  ها  فیل  . گردید ین  وارد  تعجب  عثبا  ،شتند ابر رس دخود  هو کال  ا پ  به  شکف

دچباهای  چهز کو اعبور   مشکال اريك  ويال  بودند   شدهت  ر  پیش   برای که  یی  در 

عیلقرص    نزدیگو در    شده  دادهتخصیص    سفارت  . کردند   توقف  بود   واقع  خان  شنر

ویر یل  حوی  به  داشتگیل  ه ابلند ک های  ر ادیو که    ۀچو ک  عريض و   ۀدرواز    یه  منتبنر

   و  خدمت ۀوظیف که   یهاافغان طرفز ا آنهای اتاق د ایک تعدکه   شد یم
ی

رسیدگ

   . بود  شدهل اشغا ،شتند اد را  معزز  اننماهمبه 

   ۀدروازه ز  ا  ر عبو    با 
ً
 ین ا.  گردیدند   ویر در   حوییل  داخل  هیئتی  اعضا  ،چگکو   نسبتا

و اپهای  هریز   سنگ  با ییل  حو   نماساختدو    ا نجدری  ،بود   گردیدهش  فر   درنگ زر   ك 

له و  چهار  یگ  که    ،بود موجود   ر ر ومد دیگری آن  منر قشنگ و  های  نگر  باکه    بود له  نر

 .  کرد یمبخود جلب   را  بیننده هر  توجهخود ن زردگو  خشتی های سترا

لدر   ر میوه و    ز امملو  های  پطنوس  ،بود   شده  ر یاتمکلقر    غذای   آنها از  دوم یگ    منر

ر موجود اچ  .  بود ی ننر

 قرار  . ند نمود  خداحافیطر   هم باوزير    و  ستوليتوف  ، شد یم  خود نزدیک   پایان  بهروز  

احت    بعد های  روز که  شتند  اگذ و  اسنی  سفارت   یاعضا  با منر  اصبح    ا فردکنند 

 .  و رفت نموده خم  خود را وزیر  ؛کرد   خواهد ت اقمال

احت    توق    بود   رسیدهیر  دلپذاسنی
ی

 ما ا  شد یم  احساسر دیری  یابسز  ا  مه   گرسنگ

ق  ا تا  هب  کردهفیطر  ا حاخد  رزگونوفه  رارس هم  با ،  ن بخورد ناتوانست  ن  ستولیتوف

 .  گردید   داخلتخصیصیه خود  خواب

ل  ینآخر ابتدای    در   درست ر   ، بود   آورده   بدست  کاوفمنز  ا  عاجیلو مكتوب  ا  سفر،منر

ر   تختیاز پا  متلگرا  مهمالعاده  فوق  ما ا  کوچكيك ضمیمه    دارایکه    در آن  . بود   ننر

ر   نگرسایی ک آمگردهکه    بود   شده  دادهع  طال ا ر ک در بر الملیل  بیر   پایانب   خود را ر  الیر

در  »  : د اتغینر د  را   ترك  -روس    معاهدهيط  ارسی   آمد   عملب  در آنکه    فیصله  . رسانید 

ر بلغاز شاه ،  رسحداتقطع    با که    گردید   بیتر پیش   آن  یا بض ،  ید یاد ببوجو   ریهاده نشیر
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مت رامليون روبل غ  400  روسیهمستقل شوند و  خود  ت قبیل  اک در چو گوری  نا و چر 

د  بنی
ی

   «. زد اجنگ

چه ا  مکتوب    گر  ب  ”اسيآ”  مور ادرباره  درین   نیکولی   ،بود   نیامده  میانذکری 

 باکه    قضایا تغینر    با که    دانستیم  بخویر چ  روی    گریگو 
ی

گ  انگلستان  با روابط  عث تنر

ی  اهدا  و   بود   رفتهگبخود    نهماخص  ۀچهر   ا آشکار و    گردیده
ر  اماموریت  قر   بطور و ننر

 .  اند  کردهتغینر  یی  مالحظه قابل

ی    نتیجه  عاجلمکتوب  ز  ا  خودش  هیئترئیس    اگر  نه ماحکی  ۀبتجر   ؛کرد یم نگنر

او  من  وفاک   مر غیا بس  ؛شد با  درستم  راتیلگ  اگر »  : بود   نوشتهکه    کرد یمكمك  به 

ر ا    ،است  نگنر
ً
الگورنر   اندوه  حقیقتا  روسیه که    بود   خاطر آنب  ها نه تن  تانترکس  جنر

ر مجبور   آسیای مترصفات  که    آشکاری خطر  که  بل  گردیدهعقب نشیتر    بهدر برلیر

های فعالیتز  ا  اگر و    گردید یم وی  شایر یعث پر با  ،داد یم ر  راتهدید ق  را مورد میانه  

ر در    قاطعو    شدید  ق زمیر ومند    بر رابدر مشی به کند تحت    خودداریرقیب ننر  ضر

 .  گرفت  خواهند  قرار 

 ستوليتوف  به  تانترکس  حکمران  . نمود   بهساحم  ه ن نابیواقعکه    کرد یم   ایجاب  ا ما

 درازیو    عمیق و دور های  وعدهو    تاز تعهدا  کابل  مذاکراتدر  که    داد یم  مشوره

روس   انگلیسجنگ    آشکار در صورت خطر    ها ت تناتعهد  اینگونه،  ری کند اخودد

 .  د گردتوجیه   د توانیم

ال ر ن  او را که    رزگونوفز  ا  جنر  ما ش  : پرسید   ، بود   داده   قرار یم  راخنر تلگ  جریاندر    نر

 ؟  مهربانی یوسوفوی    چ نیکول، د گوئییم  چهمورد  درین

 ما که  را    آن حدودی  . گردید هنوز هم مشکلنی    ما   وظیفهکه  گویم  یمینقدر  افقط        

 ؟  کنند یمدرك ما را آیاکجاست؟ بگذریم   ز آنا یمتوانیمن

  یا گذشت    خواهد   چههنوز هم  که    نیست  لوممعو  ،  ب هستید جانب حق    ما بیل ش  -

ر  که  این ما   است  ممکنو    است  گذشتهچه    پطربورگ یا تا شکند       در آنجا در بر لیر

 ...  نکنیم ا پید کاقر   معلوماتن آ در بارۀبعد هم   ماهيك 
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مر  آ  با صت شویحر  فر   لارو دگ  ؟کرد   خواهد   افادهباره چه  درین  ی  سعد  دانمیمن

 .  د و ب دادهدست ن ز ا خود را 

ی  ستوليتوف
 :  شتار دهاظا  ،نموده تائید  خود را  ر اهمک شویحر

 ...  نماشتم بداد آرزو خودم من      

لومد  نما ساخت  در   ورسگیاو    بندرسگ ر  ها نه تن  آنها ق  اتاهای  پنجره   . شدند   جابجا ه  نر

  ف و دکتور را گتوپو   روزبعد   . شد یمز  باهم    چهکو   به سویکه  بل  حوییل   طرف  به

 که    بودند   شده  کابلدی  اوسیع و   منظرۀی  اشید،  شده  فسونا   اشخاص  نند ما
ً
 تقریبا

ورست   تا  . تداش  امتداد ع  ا رتفا  مک ی  هاکوهی  اپ  ا ت  دورتر ده  قرص  ،  کوه  به  ا ز 

ر  با در  که    قرار داشتند های  خانه ز ا   دورتر ورست    چهار         سه،  بودند   شده  آباد غ سنر

ی کر  ا عسهای  خیمهشهر  
توپ و  های  فنر ی ضعیف  او صد  بودند   شده  برپا   افغایر

 .  بودند ت خادانتعلیمات  مرصوف  عساکر  مثیل که، رسید یم  گوشتفنگ ب

 

   کابل  بالحصار 

 هه کشیدرا  سه  بود   گردیده  آباد تپه    در نشیبکه  ن  آو قرص  ها  خانهز  ا،  لحصار باز  ا

ق طرفبکه   شد یم  .  یافتیم داد متاغرب جنوب و جنوب ، رسی
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 در لجثه  امعظیحيوان    ها هدجوار آن  در  که    شتقرار داخانه  فیل  ،ر از بهر جنادر ک

 .  بودند مشغو ل  را چ بهر از بهج  کوچكل  یجه

، کردند دیدن    بود   شده  دادهتخصیص    هیئت  برایکه    هایی اتاقز  ا  تانسدو   بعد 

ر اق  با  ما ا تداشاروپایی بل مو ها اتاقز ابعیصر  ، افغایر ی بازی ر یابسهای و گلیم ها لیر

 آنها ر گخی سقف  اقش و نگن.  بود   گردیده ی فرش  قرغز   جگ و ات،  شغریاک ،  یر رایا

به وجود  س لذت بخشی  احساك  شبم های  ز دیدن سقف ا،  آورد یمجد  و ه  ب  را   انسان

ر تز   بودند   شده  ندهماق  اتاهای  در رفكکه  ظروف چیتر    آمد. یم ق  بخصو   ئیر ص مشی

ر   .  کرد یمین خطه تمثیل ان  امردم هو سلیق ذوق با  را  زمیر

 و   شد ز  باصدا  یر   دروازه  . کردند عوت  د  ننا  ضف  بهدی  بزو   را هیئت  ی  اعضا

 ات ا  هب  ن را نامامه
ی

ر    در آن  که  کردند   رهنمایی   ق بزرگ آماده   عایل بشکل  که    یر نامنر

داشت  کرد یم  ا حتو ا  را   قاتا  طولو    بود   شده ر های  دیعهو   ها ینا  . قرار  زمیر ق  مشی

یجات،  بودند  ر  . دستپختالمثیر   محصولت گون و  نا گو های  ت و میوهازه ترین سنر

ر  ی  نادناو ق ها آشنی
   . ساختیمملو م فضا را خود ویز آعطر دل  افغایر

ر    به  را   ننامامه  وزیر  ، گرفت  عهدهبه    را   قی اسرول    ونسگمایلی   . کرد   دعوتنشسیی

ر   تپخصل دستاز حا،  شده   داده  همه به  هب  امو   ینا  همه   لحصار با  هایآشنی

ی که،  گردیدند ستفید  م ر های ماطعدر زمرۀ    . بود ر  اختفا  قابل  بودند   کرده  تهیه  چنر

قی لذيذ دیگر   ر  یاگوسفند بر ،  رسی ری ان جهاز داآب    نآ دیدن    با که    داشت  وجود ن ننر

ر و   به  را   انسانو    شد یم  گردید   چنداندو    وقتی   ها طعام  مزه و لذت    داشتیماتحسیر

 . ند کرد یمع ما است ا ر  با زی تماکلکه  

ر   که را    یهبانتادر مجموع    ستولیتوف  ،شد   گفتهزیادی  قشنگ    تماکلدر عقب منر

  ما ا،  کنید یمهر طور فکر  آقایان    : اشتدبیان    خود   وطنداران  به  خطاب  بود   رفتهگ

 . است ر از تز ا قبالاست هببمثا قبالاست ینا

را   یاعضام  مات  بود   خواستهکه  منر  ا بعد  ،  بپذیرد   سفارت  های لباس  با   همهروز 

 طریق  از که    بود صله ناصد قدم ف  چند قرص ضف    ا ت  گر چها ،  فتند ر   د رسیم خو 

    چهکو 
ی

آنجا تنگ رفتند او س  هیئت ی  اعضا  ما ا  شد یم  هکشید  به   طرف  از که    ره 
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ی    سکورتا
  و ده  یایی چویر پپلهبزرگ دو   ۀز ارو د  شدر پی  آنها   . ند شدیم  یهراهمقزاقی

ر   آنرا های  رهناککه    عرییصر   هرا  . گردیدند غ  با   داخل  رتماع  طرفد بشانپو یم  ها گلیر

ر مدو   قرار داشت   فاشف  آبز  احوض مملو    و آندر جل  ،بود   هدشله ی کشیده  نر

  دیدهر و سنجد  ناا،  سیب،  بیه،  بید ،  ر ناچ  هکشید  ا و ه   رس به  تاندرخ  طرفچهار  

دصفه  رتماع  جلویقسمت    امتداد در    . ند شدیم وجود   
ی

بزرگ  امنر که  شت  ایی 

عیل    محمد   تانافغانس     تختروی    خانشنر
ی

 ستوليتوف  . بود نشسته    لی آنباسنگ

امش راهانمه و   .  رفتند صفه  یلبا  زدهدوره  را  حوض ،آورده ا بج رسم احنی

 

عیل   خانامنر شنر

 ستوليتوف دست    ،آمده   ننامامه  قبالاست  هبقدم    چند و    شد ی خود بلند  از جامنر  ا

امو    شده  ایستادهدر يك ردیف    هیئتی دیگر  ا عضا  . گرفت  ا ر   . ند آورد   ا بج  رسم احنی

عیل ر دست    خان  شنر اا   جواب  بردهه خود  کال  به  خود را ننر که  و  ا   . د اد  را   آنها   محنی

 
ً
و و   اشچهره  ز  ا  آمد یمبنظر    شانهچهار   ه قد و میان   نسبتا های رید چشمبانرژی یما  ننر

بزرگ وی  نا و  که و  ا ریش    . گرديد یم  ه خنر   انسانبه    شمجعدهای  رو بازیر    ز افذ 

 
ً
   . افتاد یم سینه اشوی ر  ،بود یده یراسفیدی گ به خفيفا
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ر  شمو م  که  ها بعد نظر  بات  همبا  مالقاتلیر که رسیدند    نتیجهین  ا  با   کردند دل 

 که را  بخا به امنر سه یامق با  تانافغانس نروایمافر 
ً
شتند ال داصت سدوش هر  تقریبا

 . آید یمتر بنظر ر اقلنی و بیداع، نی جوان

ر    زردوزی  آیر   نظایمس  بامنر لا  شده کشیده  راستش   شانهز  ایحر  فيته رس   ،داشتهبیی

ی  ندو در کمرب  رسخ پطلونش های  فیته  . بود   شده  آویخته  طال   ۀقبض  با ش شمشنر

 دهنده   شانن  ها پر   با و  اسکت فلزی  اک   ،انداختیموس  ر   ایمس نظباد ل ايه  ب  را   انسان

ی ماس نبال
 .  بود و ایشی

وی  در    قزاقی های  ر اسو  و    ”ونیش  ولراق”  قومانده  به  صفهپیشی صف کشیدند 

م  احنی ا   رسم و که  د  اد  قومانده  ها قزاق  به  من نذيروفبريد،  منر اهش  اس خو اسبا

ن آنها و  بدهند  شانن را  مسلح  . ند آورد ا بج  خود را یی ماهنر

 از که  های  لا سو   . د اد  شانن  روسیهبه  نسبت  زیادی    عالقه  تانافغانس  نروایمافر 

طول و ترتیب ،  دولتی ید  اع،  عساکر د  اتعد،  ناگ شند با  بهجع  ار   نمود یم  ستولیتوف

شکل  رات  عوض،  آهنخطوط    شدن  جابجا  و   تان ترکس  اداری  نماساختنسپورت 

 . بود  شدهمطرح 

ی لباکه  دعوت نمود    را   آنها زیر  و ،  ند بازگشتی خود  ویال   به  هیئتی  اعضاوقتی  

ورود افتخباکه  را    یر اغراچ  بود ممکن    آنجا از    . شوند   ل با  جنویر   رتماع  مبا  ر 

 آتش سو  بهر    ،د پريدنیم  ا و ه به    ها کت را ،  دید   بخویر   بود   گردیده  ترتیب  ننامامه

 . بودند ان فروز  خوشی های آتش  ها تپهر دو  ار چهدر  ،شد یم هدشانفا

 هس  ها قزاق    . منر رفتانزد  مرسوم  ی  هدایا و    تحايف  با   ستولیتوف  روز چند  ز  ابعد  

ر های  شو پو   ها زین  . خود گرفتند   با بخارا  منر  ا  میاپ  با   را   ها اسپ  ینبهنی ز  اس  را   تزئیر

ر عص،  یدند درخشیم  آفتابدر    آنها شده   ی ر و کمربند انقش و نگ  دارایی  اهمچنیر

نقرهطالهای  دکمه  دارای و   که  وت  ماهو    زربفتهای  خلعت،  یی یی 
ی

قشنگ در 

ی خوری اظروف چهای  درجن،  بخارایی قیمتی  نهایت  ی  بادی  با   همراه،  بودند نظنر  یر 

ی  ن خوری نقرهناو    امنر   کهاینز  ا  . پیشکش گردید   به امنر شتند  اد  ها بیر   شرز اکه  یی

عیل دلچستی    ها قزاقح  سال   دیدن  با   خان  شنر  ستوليتوف  بود   داده  شاننخییل 
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ه یی  ز سال اد  ادستور د  دهند   تحفه  به او   را   حشتند يك کلکسیون سال ادکه  ح ذخنر

و   ریا تفنگ شک ،  ریاتفنگ يك تكه سو   ،چهبر   با که  يك ت  هدیاپ  گمل تفن اشکه  

وجود    افغایر   تید گفبا  . دید ر گ  منر ا  خاص  خوشی   عثباکه    شد یم  ر اخدچر   چهتفنگ

  . ح خوش نگردد سال  دیدن از که   شتاد خواهد ن

ی افقر   با   روسلخی  ای  جایی کهن  کال  سالون بعد در  روز    . ئید ایر نپد  هدایا   به این سخ  اپ

های پطنوسبا  نفر    چند   با   وزیر   ؛بود ود  مورخا  و بررش  ا غذ  ضف  مرصوف  خود 

 : رش گفت  ا ف : به ی بلندیاصد با  گردیده  داخل ،پوشیده رس 

صاحب   ! صاحب  جرنیل  -  قرار   تان  تحت امر که    کسایر   همهخودت و    برای  امنر

ر   ز ا،  بزرگ  ا ت  ز خورد ارد  اد ، ها گار خدمتو    ها سوار   چابک ،  ها قزاق    ممات  به،  ل با  ا ت  پائیر

ی هدایاین  ا  بزرگ سفنر کشور    برای  چنانهمفرستاده و    خود را ت  ماا حنی ا و    ها م  ال س

ر نا  .  بپذیرید آن را  هش نمود او خو  فرستاده را ی چنر

ر گذ  را   ها سپطنو   نتیجهدر  ،  کردند   اشاره  شانای معزز    بناج زمیر و ا روی  شتند 

ر در . کردند آن دور  از  را  رویشهای شپو   .  شتاد وجود خريطه  زدهیا آنها بیر

 ؟ ین چیستا پرسید  تعجب با  ستوليتوف

صاحبوقتی    ما در ملك    : د اد  جواب  ر یوز  به   خواهد بقمند شود و  کش عال  به  امنر

 ل ا و ح  . دهد یم  ی قیمتی یاشا  شد باپول ن  اگر   و ،  هد پول ميد  شبرای  شفقت کند   او 

صا ر نا مبلغ    یناجز    بهحب  امنر ر دیگری   چنر ر از ه   زده یاکه    د توانیمن  داده   تحفه  چنر

 ...  د یشو م هروپی

الید بر    :  و گفت گردیدهتر  تعجب هنوز م جنر

صاحباتوجه  ز  ا  ما         بهپول  که  ریم  اج دا رو ها  روس   ما   ا ما.  ریماسگز ار سپیابس  منر

یم  را ن  آ  هم  م و یه ند  تحفهکش   د  آن را    من مجبور م  . نگنر  ید با   برعالوه  ،کنممسنی

 و مو  آنقدر   ما ه ب صاحبوزیر که  گفت  
ی

  را  ما   لحاظز هر او  نماید یمظبت ارسیدگ

ر   .  نیست لزم فتخاریا  چگونههیاز این  لتر با ما  برایکه   کند یم تأمیر

 هدایستاخود  گفتار روی   وزیر  ما ا
ی

   . کرد یمگ
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ر   ”رف اپول مص”جز    به  ینارم و  مامنر بشاتحفه    ،ا ر   لپو   ینا  توانمیمی نمن         چنر

ر اروپا  در    کنمیمفکر    ،نیستدیگری    ا دا   پ رو یو ”لهجه خود    به  را اروپا    هکلم)و    ننر

 خی لی ا  دانمیمن  . دهند یمپول  رف  ابعیصر مص  جهت   را سف  برایکه    است  جا رو (  نمود

ر ناین مبلغ ا اگر  ؟کند یم خودداری  از آن چرا وس ر  د کنید   را  چنر صاحبمسنی را  امنر

 
ً
  و سازید یم خفه  شدیدا

ً
 . شد  خواهد شفته برآیقینا

را ر  ایل ک دل  وزیر  ا  ستولیتوف،  کرد   خود   ز 
ً
که هش کرد  اخو   و نموده  تشکر    قلبا

عیل به او را  ریاسگز اسپ  . شتند اگذها  اتاقز ا در یگ  را  پویل ه هدی برساند.  خان شنر

عیلز  ا  روسرت  اسف  کردهرس   بعدیهای  روز   همهدر    ،  کرد یم   یدند  خان  شنر

  وزیر   یهاگه او گ   گرفتیمدو بدو صورت    بود طولیر    قر احد ک ه  بکه    آنها   مذاکرات

   . ند کردیمعوت د به آن را 

ی  برای  از که    شد نیم  داده  اجازهستولیتوف    رانمه به    ،دثاز بعیصر حو ا   جلوگنر

 به   ها قزاق  . رفت یم  شده  طولیر ری  باجای  او نز ا  . رج شوند اخلحصار  باهای  ر ادیو 

نظناتمری ل کوچک یهج  ا ت  را خود    هایاسپو    شدند یم  مرصوفیگ  و فز   یمات 

را   ند کردیمشش  فعال کو   ورسگیا  و   ونسگمایلی   . ند بردیمها  فیل یه  ب  خود  ر  چنر

 ل با  قلعههای  ر ایو د  یلبا  ،ند کردیمپل    و   گز   را   ر احص  بزرگ  میدان،  زند اوف سمرص 

   را   کابل  و منظرۀ  شدند یم
ً
 . نگريستند یمحش ت    با آن را    ر پر جمع و جو شاز با  خاصتا

در نزدیگ   ،شد یم  ننا مامه  و یاکنجک  عثباکه    بود یی موجود  گوشه   لحصار با  در 

ليك    کوچگ  نماساخت ،  منر امقر   ر دو   همیشه  شا  هز اپهلوی درو  که    قرار داشت  ۀمنر

در   . کرد رفت و آمد یم   به آنجا فش هم  ايك    گاهگایهی و    بود یمموجود    ر اپهره دنفر  

  زند   عالیم  چگونههی  نماساختین  ادرون  
ی

گند  سو   ونسگمایلی   ا ما   . رسید یمبنظر نگ

ه پهره  رارج گردید و هماخ  آنجا از    غمزدۀ   قیافهروزی  که    است  هيدد   او که    خورد یم

عیل  منر ا قصنر    بهر  اد عودت   نماساخت  به  بارهدو   لحظه  چند ز  اد  رفت و بع  خان  شنر

 . ( بیاورد ر در ازین ک ارس  شدههر طوری  گرفتتصمیم   ونسگمایلی نمود )

 ؟ شد باست  توانیم  کش  چهشخص    ینا،  ند گرفتیم  را یکدیگر  ی  اپیهم ج  ا ماه مع

دیگری    «است  انگلیسشده  ر اگرفتسوس اج»   : گفتیمیگ     : داشت یمر  هاظاو 
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ین ابیل  »  : کرد یم  عقیدهر  هاظاسگ  بندر   یرودیتا   ما ا  ،کرده  نتیاخکه    نیستز »

   ،است  هتر آ  بنقا
ً
   ما   طبعا

ً
برادران  ز  ایگ    جا در آنکه  کنیم    بیتر پیشنتوانستیم    قبال

عیلمتعدد   در  و    است  هشتاد  شتال   تخت  فترص   برایکه    است  محبوس  خان  شنر

 . برد یمکیفر خود بش   انتظار 

ر  هاپن  بصورت  چنیر
 ین ا   زودتر چه    ر ه   بوده در صدد  که    آمد   د بوجو   بندی  دستهیر

   ،هیئت  عمویم  سالون  بهوقتی    شبو    شاید بگ  را   ز را
ً
  وارد   مهرباننهایت  وزیر    قاعدتا

توسط    خودداریتوانست  نبندرسگ    گردید  و  وزیر  ا  نذیروف  نماترجکند  ین از 

 :  آورد بعمل   را  پرسش

   شود ر نماش  دولتی ز  را  اگر   ! صاحبوزیر        
ً
در   خانه  در آن  را   کش  چهد  گوئیب  لطفا

 ؟ د ایساخته  سقرص محبو  نزدیگ

 ش طبع  به  چندانل  ا سو   ، داده  حرکت  خود را روی مجعد  بامعزز مذکور    شخصیت

 .  را  خان یعقوب  : آورد  زبان به بازهم ما ا . د میان بر راب

   و بندرسگ  ونسگ مایلی 
ً
ارادی  بصورت  تقریبا یعقوب    : شتند ار دهاظ ان  ماز هم  و   غنر

 ! خان

  کشر  ه  منا خانيعقوب  بجز که ند  دانستیم  بخویر ین حاضر تمایم و وزیر  گر چها 

ر  ه بازهم    شد یم  آورده  زباندیگری ب ت    و   تعجبمیر  لزم وزیر    . آورد یمود  بوج   را حنر

 . فزود ا به آنر کند و کیم راتک خود را   جواب بار دیگر شمرد يك 

 امور   خود در   همراهانبه  نسبت  که  یلخی روس  اشخص    . خانیعقوب    محمد بیل    -

  . گردید   صحبتخل اشت داقر داک   معلومات تانافغانس

 ؟ تراه  سابقن راحکم، منر اپش  ؟کیستین  ا -

  یی قضایاخود فکر کرد    با ،  کرد   برخورد وزیر بشکل دیگری    ستولیتوفل  اسو   بر رابدر  

دربارۀ    است  بهنی   . استمعلوم    ننامامه  برای  حدودی  ا ت  است  گذشتهقبل    کیمکه  

 را   یاچهای  ينكاچ  حایل کهشود و در    داده  لزم  لومات عم  آنها به  و    صحبتآن  

ر ند گذاشتیم هم بر رابدر   :  د اد ادامهچنیر
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عیلل قبل  اهشت س       حيث   به   خود را ه  اپش زن دلخو   جان  هللاعبد  ،خان  شنر

ر کرد    عث  باکه  وليعهد تعییر
ی

که گردید    خانيعقوب    محمد   پش زن دیگرش  آزردگ

بزرگن ول راحکم  وقت  در آن )  ترینمهم  و   یت   و  ا  بود (  هراتشهر 
ً
 ارایصر ن  فعال

 این که   است در آنمصیبت  ما ا . است منر مقدسا ۀاراد، کند یم آشتی  ا فرد ،است

ز حسن نیت اها  انگلیس  گر چها ،  حتی لندن رسید   کلکته  به  ا ت  بالفاصله  ا صدرسو 

و اداده  ن  نااطمیخود   افغانستاندر  که    کردند   وعده   ند   ما ا نکنند    مداخله  امور 

 با و  فرستاده به آنجا ح سال  پول و  ندازه ايك  . دند افرستبه هرات  خود را  گانیند مان

بیشنی  بعد سال ،  کردند ز  با  را   مذاکره  ببا   خانیعقوب   پول  و  به   نمودهل  ارساح 

 ۱۸۷۲ل  اس  بهار ر  د  خانیعقوب  که    شد عث  بار  این ک ا،  ختند ابیشنی پرد  ذاکراتم

ز  ا  مر ه هاقندکه    بود   کرده و فکر  ا  . د یستباپدر خود    علیه  زند و ب  ششور   بهدست  

 در هم شکستند و   هرات را   حکمرانت  ادستج  برخالف  آنها   ما ا  کند یم  پشتیبایر و  ا

 .  شتند اد ابراز نروا مافر  بهنسبت   خود را ری اداوف

عیل د   انتقام  خانز یعقوب  اخواست  نیمن  خا  شنر (  السلطنهنایب )  یوایشا  ما ا  ؛بگنر

 نیست بزرگ هم    آنقدر و  ا  مجر که  کرد    مداخلهو  ا  ایر پشتیب  بهیو  مارد  لهندوستان  

ر اوظ  برعالوه    . شد   ع آننما  یف پدری ننر
ً
 همه،  رند اری نداک کدام  و  ا  با ها  انگلیس  فعال

ر ع   . ف نمود اعنی اجرم خود    بهپدر خود    بر رابم در  ه   خانيعقوب  ،  شدهدی  اچنر

ردیگر با،  اند   کرده  ا ر   ر ان ک ای  هبیهودکه  بعد فهمیدند  ،  شت اقی گذبا  هراتدر    او را منر  ا

   و رفتند انزد    انگلیسهای  نفر   پارسو  هندوستان  ز  ا
ً
چ مدت  تان کف  خاصتا زیادی   منر

 ...  د تانگذش  جا در آن را 

چم  تانکف:  گردیدهو  اصحبت    داخل  رزگونوفل  اگرو د   حوزه    قرارگاهد  ناساز  ا  ؟نر

ت و  کمنيه گش تر   یحا در نو زیادی    مدت  او که    استمعلوم    ما   برای  تانترکس  یمانظ

   . کرد یم ر اگذ

چ  تانبیل! کف  : د اد  ادامهوزير    دیگر   لشکرکشی ی  یا گو که    رسید یم  اطالعات  . منر

صاحب  . بود   کابل  به  خانعقوب  ی به   خود را ش ل قبل پا سر اچ،  آمد   دیگر بتنگ  امنر

د ب  را   رسشخواست  یمیر نمود و  ازند  او را   است   رکز خو م ها همسایههم    باز   ما ا  . نر

دولت دوستی    مناب و    . رد اند  یهناگ ر  ارسد  اینکه    دند ر ک هش  اخو ،  کردند   مداخله
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ر  امنر  ا  . شدند و  ا  آزادی  خواستار   انگلیس  کردند ش نآزاد  مگر ،  و در گذشتاز کشیی

 ...  رد اد قرار و تحت نظر 

 ؟ دهند یم اجازه قرص  به او را  چرا پس  : کند   خودداریتوانست ن ونسگمایلی 

 ،دادهز دست  ا  خود را قل  کیم عر يك  ارسد  ها سالدرین  :  گفت  هنمودیموزیر تبس

مسموم    او را که  ترسد  یم،  شود یم  هو توطئه چید ا  عليه  طرفهر    از که    کند یمفکر  

منر ا برعالوه    . است  پش بزرگش  شد باهرچه  ،  يش سوختلبامنر  ادل    بناءً کنند  

ر  لبا  را   تشان چناکه    داده  اجازه   بيعقو   به  دارد   مهربانوف و  ر   بقل و ضف ای منر

ر جا   ز ا او را  صبح و  بش ننا، کند   ...  کند یم روانهمیر

 یکنو   ،یی یا تانید بریراج
ی

طوری ،  آورد بوجود    را   رونق  يك کیم،  خت سفنر ادر زندگ

 بودنیی  رسی ا ین مدیون معا،  بودند   آمدههندوستان  ز  ا  جراید ین  اگردید    واضح  که

  بود   یهشبها  هندی  بهکه    بود   یافته  را   منر شخیصا  ياناطرافدر  که    بود   ونسگمایلی 

دید    نموده  صحبت  انگلیش  بهو  ا  با   ونسگمایلی   . ها افغان   هن ده  که  وقتی   با نامنر

ت  . کند یم  صحبتسلیس  نهایت    انگلیش  معلومگردید بعد    تعجبو م  زده  حنر

 یصر و  اشخص مذکور قکه    شد 
ً
  ا در پش  قبال

ی
در ا لق اسمش عبدا  . است  کردهور زندگ

  . است  آمده  کابل  به   کردهقبول  خطری  خود    برای  را ها  انگلیس  چرا   داند یم  ا خد  بود 

  از آن را    و ند  امنر برساسمع    به  را   انگلیش  جراید   اطالعاتکه    شتاد  وظیفهو  ا

 .  کند   ترجمه انگلیش

 آنها   زیاد عث خرسندی  بارسيد    همکارانشیلخی روس و  ابدست  که  جرایدی    ستۀب

 آنها ز سفر  ادن  نل  و   کلکتهو دقتی در    توجه   چه  با که    گردید یم  معلوم  آنها از    . گردید 

  آمودریا حل  اسو   بهرت  اتقرب سف  ۀ دربار   درستطور دقیق و    به  ند کردیم  مراقبت

يفامز  بعد  ،بود  شده نوشته   . ر رسی

ر  اک  ت  چطور  که    کرد یم ر  افتخاز  براا نگرس برلیر صد صلح  اق مبه    شانایاعليحرصر

اتوری   که  شد یم  نوشته کوچگ    ۀر اشاست  بصورتو چطور    . است  گردیدهیل  نا  امنی

سات جز تمندی و خوش قلتر مشکال و ا سخ با  یا تانبری  .  است رفتهگبدوش   را  یر قنر
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ر    هیئتی دیگر  اعضا ز  ابزودی یگ   تا موجودیت خودرا تبارز که  فت  یا   امکانننر

ر ی ا مدثه غاح و آندهد   . شد ر ا ست بکد در آن ورسگیاکه   بود نگنر

که د  ا ع دطال ا  و ا ه  بو    هستخوانزد خود    را   دكتور   ستولیتوفکه    رسید یم  به آخر روز  

   آینده  ولیعهد ،  جان  هللاده عبداشهز 
ً
 گردیدهکمک    خواستار   امنر ه و  دش  ر مابی  دفعتا

 نما ترجون خود و  اعمهمراه    به  رفتهگخود    با   را   سفریهای  ا دو   ورسگیا  . است

 .  شد  داده شانن آنها به وزیر  طرفز ا هرا، ند انزد مریض رس خود را  بالفاصله

 تقریب  جان  هللاعبد
ً
    ا

ی
قسمت سفیل غ  با   از که  از آنپس  ،  کرد یمدر مرکز شهر زندگ

 گذشتند اخ  میدانز  اش  همراهان  دکتور و ،  کردند منر عبور  ار  احص
ی

بعد در ،  یل بزرگ

  . داد یمتشکیل    ها دوکانآن را    هایخانه ول  ازل  نامکه    شدند خل  ا دجمعیتی پر   چهکو 

ونز  ا  را هیئت  ی  اعضاستوليتوف    آنجایی کهاز   ر   بنر  طرف ز  ا  ا ت  بود   کردهن  قدغ  رفیی

تصمیم   کرده  استفاه  ز موقعاورسگ  یا  ،ید یاری بوجود ناگو نا دث  امحیل حو   یلی هاا

عالمۀ    چگونه هی  . بیند   به  ”هاروس    برابر در  ”  را   یلهااالعمل  عکسکه  گرفت 

 .  و نخورد ا مچش بهنه ماخص

   ۀز ار و د  ش در پی  همه
ی

و    آمد شکز درون  اکرد    ببالاوزیر دق،  شدند   هدایستا  بزرگ

ی گفت  همراهش ر حوییل   به  ش یگر د  همراهاندکتور و    با وزیر    . شد ز  با  دروازه،  چنر

و مکه  ن  ماختا س  چند   برابر ز  ا  شدند خل  اد ر  میر ر
 ایستاده  آنها و  جلخدمتگاران    لنی

 د ایست ااروپایی  سبك    بهیهی  ایشگمان   ر اشیشه دهای  پنجره  برابر در    ،گذشته  بودند 

و   بود ل  ز مباپر  که    بود   شدهق تشکیل  اتا  يك  ز ان فقط  ماختاین سام  ما ت،  شدند 

 شدهطه  احامتعدد    اشخاصتوسط  اطراف آن  که    قرار داشت  تختی ن  آدر وسط  

   و   بسته  شنماچشکه    یغر ل   جوان   تختی  لبادر    . بود 
ً
شت ا ل داس  زدهشان تقریبا

 یهی  اگ   . یم کشید نفس    سختی   بهو    کرد یمگلویش خرس    . بود کشیده    از در 
ی

 به آهستگ

ای ه گوشرس بزرگ و    و ا  ،بود   رفتهگ ش  اشانه    پشتز  اآهسته  قی  امرد چ  . کرد یم  لهنا

دماکه  پ چسپیده    بهکه  شت  انند  پهن    ،بود بدنش  روی  چشادر  زرنگش  ماو  ن 

 . منر ا  ر بادر   طبیب  ،بود   آخند و  ا  . شد یمه  دید  شنندماو بیتر چنگ    ند کردیم  حرکت

ین پرسید از حا ورسگیا   ؟شده چهده اشهز  با  : ضر
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ناکش ح  دوامداری  ز مکثاپس     گنر   د ر م  هپنر   ،بدهد   جواب  لاسو   به  شد ضر 

ر ار بش و کریی خاو دست  بود   هدایست ا  آخند پهلوی  که  ریده  پ ر ها ظا،  مک دوزی بیی

  تختیاپ سویآنی هاکوهدر  ، تانده در کوهسادو روز قبل شهز : کهشت  اد
ً
 شدیدا

 ش برای  دردی   ی قلباند و دو نه آوردخا  به  او را   کند   حرکتتوانست  نو    شد   درد لد

 . دادند 

ه مرد زمایر که    در   . ند کرد یمنگاه  وس  ر طبیب    بهدقت    با   بقیه  ،کرد یمیت  احک  پنر

ر دکتور   ز اتوانست    فنذیرو   طوری کهآن،  دل نظر گردید بات   ر بادر   طبیبس و  رو بیر

 است   هبو کم تجر   جوانخییل    طبیبین  ا  یا گو که  ند  احدودی بد  ا ت  دیگران  صحبت

 .  اند  آورده ا جینبا  او را جهت و یر 

يک  که  و تثبیت نمود  ا  . د اد  شو گو اه قلب  ب  کردهینه  امع  را   جان  هللاعبد ورسگ  ای

موجود  قلتر  ضعف  یقیتر   و   درست   بصورت  را   صیلاری  مابی  ما ا  است  کیم 

 مصابویر شکم  ر د  بهالتا  هبو    شدهسموم  م  هداشهز که  این  و آن  . تشخیص نمود 

 .  ند راخو   و با کرده  تهیه را  ملز ی ادکتور دو  . است هگشت

 بازگشت خود    یاج  به  هیئت  صل نمود و ای حبهبودده  اشهز   ساعتز دو  ابعد  

 .  نمود 

وضع   : زو پرسید ا  ورسگیا دیدن    با   . کرد یم پل    و   گز   را   تاقا  تنیباز عصا  ستوليتوف

  ؟است چطور 

کرد    تأسفر  هاظاو    است  موخیالعاده  فوقده  اشهز   وضعکه  د  اع دطال اوی    بهو  ا

 . ند ماو باپیش  شبتوانست نکه 

ال  ما ا   ،نیست  لزم  جا در آن  شبل  ایو نو کر   حیث  بهنت  ندما  : شتار دهاظا  جنر

 . ر برویمادیدن بیه ر ببا چهار کوشش کن سه 

دیگر دو  بیادكتور  که    شد   لزم   بار  منتظرهر  ماز  ع  غنر ن هاا مگاش،  دت کند یاخود 

ق  را فتاس  عثباکه    ند اداده    آلو ده زرد شانر جو مابی  برایکه  نمود    ا پید  معلومات

خود  یر  مادر ز   یهایشگماق ناتا  ا ت  ورسگیاکه    بود   شبنیمه  و    است  شدهو  ا  کردن
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ی یاین دندر   خود را   حیات ت  الحظ  ن یآخر   تانافغانسده و ولیعهد  اشهز که  ند  ارس  را 

  . رساند یمیر بش اف

عیل  با نوبتی خود    مالقاتز  اپس    هیئت  کرده رس ستوليتوف  وقتی    دیگر،  روز   شنر

  ید یابخود ب توانست  نزیادی    مدت  برای  و   شدهاجد  رزگونوف  د ز نز ا  بازگشت  خان

 .  د ز یمقدم   بازهمو  د ز یمق قدم  اتادر و 

ر آهنمرد    - ر ناین فا،  چیست  دانمیمن  . است  یر  یا   در تسلط بر مق  ،است  یمسال ا  متنر

وی  که  این  م ر کردهاظاو  با  خود را همدردی    و   شدید   تأثر من    ؟یستانسانغنر   ۀد رااننر

در ا  اما  و ادادخ ،  کرد توان  یم  چه»  فتگ  جواب  و  ر ،  «گرفتا خد  د  چنیر خنر  نه 

را فقط    خواهد یم  منر ا  ،نیست نگاحرس   خود  و سکون   شآرامکه  این  ما اه کند  ال 

، د ادادخ”  : کرد   کرار ت  خود   صحبتوقت    ر در با  چند   زیرا   نیستممکن    شد با  داشته

 بسته  به او   خود را های  مید اهمه  که  پش محبوب خود  باین ترتیب از    ”گرفتا خد

 ...  شد حروم بودم

ال   . منتقل گردید افغان    نروایمافر   رص ق   بهخود    اندیشهدر    و   گردیده  خاموش  جنر

د ور آ اندوهر افکا ز اسیع کرد  دادهشور  خود را رس بعد   . بنر

ی ن،  بیل  - ر عیل  برای  هم  کرد توان  یمبیل چنر    ما   برای  هم  و   خان  شنر
ی

  . رد اد  ادامه  زندگ

ظ رسیم و شخیص ا لح   از که    ،ی    چ عزیز فو وسو ی  رماری د ما یر ش  مهم اطالعاتمن  

د یمتعلق  ما ش به  .  گنر

   . ه کرد ائیس خود نگر به  تعجب با  رزگونوف

و  ،  بیل  - ر  تاننسا مکتوب خود ک   نیآخر در  ،  ند ا  آور خوشی   همهبیل    پطرووی    چ تیر

ت  که  نويسد  یم ایل    به  را   ما ش  شانایاعلیحرصر ز صمیم ا  . است  ساخته  مفتخر جنر

یک   .  ما ش بنا جلیاع بهگویم یمقلب تنر

سه    کشیدند   آغوشدر    را یکدیگر    تاندوس  ،شد   ایستاده  ” قبیل”ل  ادگرو  ر  باو 

 . بوسیدند 

الهردو    ،مای آمده    ا ینجا  خاطر آن  بهکه    یمور ا  دربارهل  اح ر  جنر نشستند   عقب منر
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 نوشته خط  لخط عر یر خییل خوشامسر   با که  غذی خم گردیدند  اروی ورق ک   و 

و   ”وفلیت ستو گریگوروی    چ    نیکولی” مهر  مکتوب  ادر    . بود   گردیده  کل  و  خنر 

 .  کابلشهر   ۱۸۷۸ل اگست سا   -روز نهم  بوده گردیدهتحریر  

عیل  با درین دو هفته    -   ن آ   برجسته شاهد  که  ر کردیم  اک   خوبو وزیرش    خان   شنر

ر کشور ادقرار  عبارۀ  ب  . است  هدما  زدهیا  دارایکه    دادهسفنر توضیح    . ماستهای  د بیر

ظ شخیص از لحا  هچشت  اوقع گذ  به آنید  باکه  تیست  اساحسا  یدارامنر  ادیگر  

تثبیت کنیم   ا ر   د اد  قرار ول  ا  ۀدماکه  شت  اد  شرز ار  یا بس  ما   برای،  ظ میلالح  ز ا  هچو  

 . استبدون کم و ک ، گردید یمت حل بدون مشکال  بقیه

اتوری  دولت”:  نمودهئت  راق  را   دهما ین  ا  رزگونوف عیل  دولت  ،روسیه  امنی  خان  شنر

نند  ماکه  رد  اد  عقیدهو    آورده  بحسا  بهمستقل    دولتحیث    به  را   تاننسغاافامنر  

 ادامه   خود را دوستی دیرین  ،  داشتهدوستانه    روابط  آن  با مستقل دیگر  های  دولت

   . دهد 

دو ا  . طور اینکه    : گفت  زدهلبخند    ستولیتوف نکته  ع ماز  چطور   ما ش  بناجلی ان 

ر شود   د توانیم ین کشور  اخیل  اد  امور در  که  م  مکلف هستی  ما ن  آس  اسبا  زیرا   . مطمیی

ر  یولیعهد تعکه  ده سوم مکلف هستیم  ماس  اسبا  . نکنیم  مداخله  طرف ز  اشده  یر

که   تراژیدی  اندوهدر  افغان    نروایمافر که    آورد   د یاو با  . سیمنابرسمیت بش،  را   منر ا

و عبو س  ا،  برد یمبش    داده وی رخ    به    جا در آن  . شد   خاموش  گردیدهزینر
ً
ین ام  نا  قبال

ه بخت ذکر  اج  هللاعبد ین او  ا بیچاره  پدر    نیست  معلومل  اح...   بود   گردیدهن تنر

   . رویمب  شپی  خوب . کند یمتوسط گ پر  را  یل ای خاج

عیل  با که    آنستگر  یانب  شش   ا ت  چهار ده  ما د در    خان  شنر صوریی كمك صورت گنر

ر  که     کنمیمهش کند فکر  امنر خو ا  اگر ید  آ   میانف نظری  ختال انش  ایگاو و همسابیر

 روسیه به    شد با  خواسته  امنر که  را    اشخایصورود    به جان  همهطور    بهده هفتم  ما. .. 

ر کند    روان   شد با  رفته گنه صورت  اگا جدهای  طر تخصصاخ  بهکه    کند یم  تضمیر

ر    افغایر   طرفهش  ا در صورت خو که    کند یم  بیتر پیشده نهم  ما  روسیه متخصصیر

 .  شند باضر اح همکاری برای
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   دهمده  مافکر من    به  ما ا،  کنند یمفکر    چه  گ طربور در پ  جا در آن  دانمیمن      
ً
 خاصتا

ر تانکانسخوش      آمد  خواهد پطروی    چ  تیر

 قرائت  بهو    نمودهر  هاظا  کرد یم  مطالعه  تکست را وقت مسوده    درینکه    رزگونوف  -

ر   ر  که  دوستانه    روابطس  اسا  ر ب»  : د اد  ادامهخود چنیر وجود   و افغانستان  روسیهبیر

اتوری  دولت،  رد اد الگورنر در وجود    یهروس  امنی  تانافغانس  دولت  و   تانترکس  جنر

ر ا سیر نااطمیو    کردنتقویه سهل    بهمربوط    تدابنر   طرف  هردو فق  او ت  اسسبا خیی

 « . دهد یم قرار د تطبيق مور  ا ر  تجاریی  روابط

به   ،شد   خواهد یصر  را  کاوفمن،  يوسوفووی    چ  نیکولىستید  ه   بجان  بهحق    ما ش  -

   ،یید مان  توجه  است  موقع
ً
یل پرو فیشنل( من  اسم)  بهکه  نمود    هشخوا  خاصتا

نگردد  ر تانكانس  . مرصوف  د هاظاپطرووی    چ    تیر و    ،است  حاد   وضعیتکه  شت  ار 

وضعیت   دارد   امکان  ما ا  تخانداز نظر  اید  بان  صورتهیچبه    ا ر   ایم نظهای  طرح

س ا سايك    رویصوریی که  در    ،ند ما  ا هو در اپ  سیاش  یم و افق نظا و تو   بد یا  بهبود 

ر   ...  شد بانداشته  ء ا تکادی اقتصامطمیی

 ما ش  گریگورووی    چ   ینیکول   توانمیم  کرده  قضاوت  تا جایی کهده  ما  نیآخر در    ما ا  -

قمبه  ر و  شی  .  رید ادزیادی  یی نا آشن آ مرسو  زمیر

  ؟چیست تان مطلب -

عیل  دولتدوست  »  بینیم  به  را   افادهین  ابیل    - ید دوست با  تانافغانسامنر    خان  شنر

اتوری  دولت عیل  دولتدشمن    . گردد تلقی    روسیه  امنی ید با  تانافغانسامنر    خان   شنر

اتوری دولتدشمن  ر  . تلقی گردد  روسیه امنی  «لعکسباو همچنیر

ر    دانمیمن       چنیر    و   شود یم  ابراز حقوقی    زبان  به  ها افادهچطور 
ً
 م مات در    تقریبا

وی نکنیمبا  چرا   شیوهزین  ا  ما   و   . رد ا یی وجود دیاآس  ایداده قرار ت و  امعاهد  ؟ ید پنر

 ؟  گفت  خواهد  چهمازحمتکشی در مورد  ما ش بناجلیاع باین ترتیب و 

ر لهج  به  رزگونوف خویر ت  راثادربارۀ اینکه    بناجلیاع  : د اد  جواب  ستولیتوف  ۀعیر

اما دهنده    شانن  بوده  شایستهخییل    گذارد یم  ا بج   فوق   معاهدهین  طر ه  قابلمت  حنی
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اضد  سن علیهبر  که    کنمیمهش  ا نش خو نادو ما  و   گورچاکوفز  ا  . است  . نکنند   اعنی

ر فرد که    رسیده  وقت آن،  شهد نوشید توان  یم  ما ن شباز لا  - وقت که  این  برای  ا همیر

ر ال  وضع مال،  شکند برومات  بهز دست نرود  اقیمتی   که   ز تتر اهنوز    افراد   ،است  نگنر

 را  ورسگاویینر از ا . ند ا یافتهنت انج ،بودند  شده مبتال   به آن میانباهای تالق بادر 

مخود یم  با  سات  به  خود را ،  گنر ر  تانکانس  به  خود را   اجراآت  . نماشکند منر وي    چ  پطرو تیر

 را   قوماندایر   ما ش،  گردمبر یم  کابل  به  بود   خواسته  ا خد  اگر و بعد    کنمیمتقدیم  

ید  بدست  . بگنر

یمحس  ما ش   بهنسبت    - نیکولد  ر    به،  گریگورووی    چي  برم  بیر در  ربت اقازودی 

یر   ،بگویمراست    ،بود   یهاخو  هم  نمن  ید با  چه  خوب   . بروم  خانه  بهم  بودمیل 

 ... کرد 

وم و   نع ما منر
ی

 . نمیشوم تان آمادگ

ی  همبا آنها  
 .  کرد   حرکت دروازه به سوی رزگونوف کرده  خداحافیطر

الهنوز   : زد  ا صد را  و استولیتوف که   بود  گذشتهن دروازهز ا جنر

ه  جوان  ینا  مرگ ،  صنر کنید ،  ی یوسو فووی    چنیکول،  بیل  -  مسا حو   در آنق  تبخ  تنر

کردم    فراموش  چرخد و یم   معاهده  اطرافدر    ضفذهنم  که    است  ساخته  پرت  را 

 .  بگویمت برای  را بااهمیتی خنر 

   . دور خورد  رزگونوف

عیلمروز  ا         خواستار که    آورد   بدست  را   هندی  -گلو  انحکومت    مطالبه  خان  شنر

ورتآن را    و   . بپذیرد   را   آنها سفنر    بالفاصله  است نيك   روابط  و   زیانو مهمان    ضر

 .  نماید یمری تلقی اد همسایه

 ؟ د اد جواب چهمنر ا مفهمید  ، خوب -

در ترکیب   . آمد ش فرود اشانه  روی  که    بود   یه پره کو   ند نمامطالبه  ین  ادر مجموع    -

 آنها   رییابسکه    نیستر نفر کم  از هز ا  آید یممکتوب بر    از   آنجایی که  ا رت تاسف
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عیل . ند امسلح    «است کامل  لشکر »نمود   افاده  خان و شنر

  ؟د اد جواب چه -

ر  ؟جواب -  .  ختاسفراهم  را  تصیبم  ۀبهانید بان کردنطر رد  اخ بهببیر

 رفته گتصمیم    طوری که  ستولیتوف،  صبح وقت  ۱۸۷۸ل  ات سگسا (  ۲۳)  ۱۱روز  

ر   ورسگیاو  قزاق    نفر   زده یا  همراهش  . شد   تانترکس  رایه  بود   منیتی اه  دست  . تند رف  ننر

   به  افغایر 
ی

ر  ناکم    رسکردگ  مالقاتز  اپس  که    بود وضع طوری    ،بود   شان  همراهیب ننر

البرید  ،  شکند ادر ت  کاوفمن  . پ  ک  با  دی برود الیسو   بهکریمه    به  شد مجبور    جنر

ر و  وزرا  با ندر دوم الكسا وقت  در آن جایی که میر ر
 . قرار داشت خود  ملنی

 .  گشتن باز  کابل  به بار دیگر  ستولیتوف  ی گریگوروی    چنیکول
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 مفصل پنج

ی رت اسف لیر  چمیر

جلس  ۱۸۷۸ل  اس  منر ا سپت  ۷  روز به    وایشا حضور    بهکه  را  شو خصویص    ۀدر 

ر ر گردید  از برگ(  السلطنهنایب ) لیر نیویل چمنر ال  رس  و   جنر  تهدایاه  رسخ  جسيم 

عیل  تانافغانسامنر  نزد  برتانیه  رت  اسف  کردهرس بحیث    ا ر   لزمه  تدس   به  خان  شنر

ر  مماتمنر اسپت ۱۲روز  . آورد    . گردیدند ور جمع  ادر پش ئتیه منسوبیر

ر    دارایچهره  دن  افرست  . شد با ده  اوضوع سم که    بود   از آندور  ،  کابل  به  اهمیتچنیر

دیگر  یایم گو اعز اۀ  دستد  اتعد بیشنی  اهز   از که    بود   حقیقتین  ای  نفر  در    ، بود ر 

ه عسکر و  او پنج  صد و در حدود د،  فش بویما  چهار ،  انگلیش  فش ازده  یا  جمله

 خصوصیتگر  نیامانبیشنی    ها ینام  ما تکه    بود مل  اش  ”کنندگان  قهبدر ”  زیاد د  اتعد

سه صد و ،  سپاس  راچهل    نآ  بار   در بند و   . تیكمانه دیپلو   ،بود   هیئت  نظایم

شنی  ،  نناباسپ  اد  اتعد  . بود طر و خر موجود  اه قاو پنج  دو صد   قریب  شنی و   زدهناپ

لبسه ا،  یکراد خو امو   زیاد   ندازهبه ا  . بود ن  معلوم  دقیق  بصورت  ها نوکر   یر ان و سنابا

ه  ن  طولیر   چندان  کرد مییط  این هیئت    ید باکه    را   رایه  . بود   بار شدهسفر    ميلز ما  و 

 .  بود ر اخییل دشو  ما ا

پش ا  کابلکه    بود   کرده  بهمحاس  انگلیش  توپوگراف و   ۲۰۸ور  از   رسحد   میل 

تاف  . رد اصله دامیل ف  ۳۰  از آن  تانافغانس مرحله   دو ر  د  تانافغانس  رسحد   ا صله 

تنگ و پر خم و  ،  ن معنر آسوی    به آنکه  جمرود    یآبادو  ،  یافتیم  داد امت وی  امس

 وسیط   ۀنقطدر    ،بد یا  دادیمامت   افغایر عیل مسجد  استحکامات    ا و ت  است  قعاپیچ و 

چند   کاوانیاریو    بودند افغان    فریدیا  جنگجوییل  باز قامحیل    یل ها ا  . قرار داشت

 آزادانه  تر اسفکه    برسد   نتیجهین  بایل  باین قا  رسکردگان  با   ا ضف نمود ت  خود را   روز 
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 طوری که  . کنند   رایههمعیل مسجد  استحکامات   ا تآن را  عبور کند  از مناطق آنها  

 تخت یاپ  ا و بعد ت  کرد یم  قبالاست  آنها از  منر  ا  گانیند مان  جا در آن  بود   شده  بیتر پیش

 .  بود  خواهد  آنها  با  منیتی ادسته حیث  به

ال،  روز جمعه،  منر ابیست سپت  تاری    خب  ر   جنر لیر خدمتگاران    . د اد  حرکتتور  دس  چمنر

 . د افتا  هار به  سحر  ز  ازودتر    کاروان  . ر گردیدند باحیوانات  ،  کردند جمع    را   ها خیمه

  را   شقرارگاهی رس نیویل و  یاشاو    ها صندوق  ،بود   شدهبکیل تکمیل ن  کاروانهنوز  

 داد یمل  نق  را   یا شا  اینکه  ر  اقسمت قطن  آ،  کردند و تنظیم    ربندیبا  مماتدقت  با

 . ند ماکیم عقب 

ر میل ا ی  صلادی حاز و ا  کرس های  ولیر ر  روی نیمه    ماه.  گذشتیمخنر
ی

پرتو کمرنگ

نظر   بهسو  بهر    شنند ماتیغ  های  رگب  با   ما خر   تاندرخ،  د شانفایم  یا ساکا   و   ها بید

 شوند یمخشك  پشاور  های  تالقبامنر  اسپت  ماهدر    . بود   گوارا دلپذیر و    ا هو   . ند آمدیم

پشه ره اعث  باکمنی    ها و  ك  ما ا  . گردد یم  روانذیت  جنر جنر عوض   تالش  ها در 

جنر    کرده ن  اجنر   را   ها لت پشهاکه کهند  ورزیدیم ر  ،  ند کردیمجنر  ا غوغ  و   ند زدیمخنر

 که    چنان  . شتند اد
ً
ی او صد  ها شنی   سپ پل  سپ،  قاطرها و  سپان  ا  می ساصد  تقریبا

 .  ساختیم  هخفحیوانات را سایر  و  خوابنیمه های فش ا کر و ا ی عساپ

ال ،  ر اد  سابقهجنگجوی   ر    جنر لیر ر  هر که  د  استور دد چنان  چمنر  مقررات  مطابقچنر

  از آن ر و بعد  اسپس تویل سو   ،منیتی ا   ۀدست  از آنبعد  ،  کشف  ۀدر جلو مفرز   : شد با

ر اعقب د ۀدستخنر ادر ، حیوانات  با  خورایکد او مو مهمات  بعد ، ش قرارگاه  با وی 

ر  دام  جزوتيك    . ند کردیم  حرکت  امنیتی  ر نادر ک  کاوانیاری  . بود موجود    آنها   با یگر ننر

 یجابا  بترام  سلسله  طوری که،  کیل در پهلو يش  به  البته  . قرار داشت  رس نیویل

  ،کرد یم
ً
   . کرد یم حرکت سپ عقب تر انیم تنه يك  تقریبا

ال  ش خامو   ابتدا   در   . دمآ  هن  است  مجسمهگویی    بود   رفتهگا روی زین طوری ج  جنر

رسعت   دقر اطور تص  بهرسك  های  گردشی ز کج  ادر یگ    جگړن  اسپو وقتی    بود 

ر ز  اگرفت و   لیر    چمنر
ً
، نه خنر   ؟دید   را م  : خود گفت  با   کاوانیاری  . د افتاجلو    نسبتا

 حرکتل  ادر ح  او که  کرد    فیصلهخود    با   جگړن  ند و ابسته   نیویل  رس های  چشم
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ر وقت  ما ا  . است ب  خوا   . شنید  او را  ی غور ا صدکه   بود در همیر

ه  - ر بگنر   را   قنر پشاکمیس . حيله گرند   ها کوهین ا  جگړن  ،محکم   : د ا د  جواب  ور ار 

 . آقا  شود یمعت اطا

  ه و کوره را  چهی  کنمیمم فکر  ابوده  یل لعنتی  ان درین حو مکه    یل اسچهل    مدتز  ا  -

و    ها ن مزرعهآ  . شیمبا  کرده یط ن  ن را آ  ما   کر ا عس  ن و مکه    شد   خواهد ن  ا پید  رایه

ر   حاصل   گر ا ،  مازده    آتشمدت  ین  اطق در طول  نادرین م  کهرا    شورشیانهای  ر اکشنی

را    شده هندوستان  ایالت    چندین  برای  قر ای ک اغذست  توانیمیم  کردیمجمع  آن 

 حساب   به  مایکرده    ویران  را   شورشیانهای  قریهو  ها  خانه   ندازها  هچ  بهکه  این  . د بتوان

 . یم آید ن

 دکارنامه   بناجلیاع : شتار دهاظا چاپلوسانه کاوانیاری
ی

 .  رید اخییل بزرگ

ال ی د  : د ا د  جواب   منشی   بزرگ   با   جنر ر  کنم یمفکر    . ورمیاطر باخ  بهکه  رم  ا بیل چنر

و ا   . ها وهم مرده  ها هم زنده،  کرد   خواهد ن  فراموش  مرا   مردمری  یاطق بس نادرین م

 : خود گفتهمراه  به خطاببعد  گردیده  خاموش بار دیگر 

ی هست    ا درینج جگړن ۔ ر  .  دانم یم ن منکه چنر

-  
ً
ی  چه خاصتا ر    ؟آقا چنر

 من فقط برای . شما دیپلو زی باین ا ،هیئت . رد امعتر د چه ابلیشژ ین کمو فالا۔ 

پ  چند تلند و  اش  سلطنتی غندرسحدی    کندک پنج    چهار   با که  را    پنجابه  دیاغند 

عیلز دو هفته  او بعد    بدهید   شد با  شدهتقویه    یهکو  ر کمند د  شحرم  با   را   خان  شنر

شید قدرت  با  خواستهکه  را    افغایر هر قبیله دیگر    یا   کنمیمضر  اح   تانبرای  بسته

 . هید د شانن ش برای را  یا تانبری نظایم لایز ل 

ز عدم ادر خصوص بریحر    لیتونکه    بود ن  جهتبی  -ندیشید  اخود    با   کاوانیاری،  بیل»

ر  که  گفت  توان  یمن  . کرد   صحبت  نیویلرس  های  مشنر  چهره    د توانیمچهره  چنیر

ر دیگر   با ز   به  ما ا  «. د بتوان  شده  کابل  اتمذاکر   برای  عدیاسم  .  نمود   ا اد  ین بکیل چنر
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 ۔   
ً
 پابند که    مردمین و  ا  با   ما ش  برخورد   بهز وضع و تجر ا  تان  ختناش،  آقا   حقیقتا

و  اق  چگونههی و  امس  مماتکه    داد یم  امکان  نیستند   مقررایی نون   به ها  پروبلمیل 

 .  حل و فصل گردد  زیاد رسعت 

ال ر  جنر لیر ر جا  در  صحبت نموده طر تبسم اخ یتاز رضا  چمنر  .  فت یا خاتمههمیر

ین با آن را    یل هاا  ،بود هری سنگ    قلعهین  ا،  ر گشتاز دور پدیدایر  ما ختابزودی س

در ،  ۱۸۳۷ل  اپریل ساماه  در    ،قضایا زین  ال قبل  او يك س چهل    . ند کردیمد  یا  منا

  انزدیگ  
ی

 کر رس   به،  افغان  جنگجویان  . بود   رفتهگ  صورت  خونیتر ین محل جنگ
ی

  دگ

نجیت سنگ ر پنجاب    مهاراجای  قشون  با   خاناکنر   ،خان  محمد منر دوست  اپش  

ی  ها  سك  یمنار  ارسد  طرف  از که    ختند اپرد  کارزار   به ین ا  ما ا  . شد یمهری سنگ رهنر

وزی نصیب  شاهد  ر  با ز دست ا  این محل  در   خود را رس هری سنگ    و   شد نها  سك پنر

  . مسیم گردید  و ا مناب ها بعدکه د  اد

 هندی  –نگلو  ان  بانگه  دسته  ا ل يو اپیشقر   قلعهدر    ، بود   گردیدهتثبیت    طوری که

   ؛ساختیمخنر    با   را   نیاماراه پیکه    بود   گردیدهجابجا  
ً
  بصورت که  را    کسایر   خاصتا

 به سوی  آنها سفر بیشنی  که    نمود یمتوضیح    آنها به  ،  کرد یم سفر  ها  راه   به این   نا آشنا 

    و   اموال  برای  غرب
ی

 يك شکیل   ولراین پیشقا  . است  خطر   یر یا  ه  طر امخپر   آنها زندگ

اتوری  ترصد رت و  از نظا ل اح   . بود   تانافغانس  دولت  خاریحر   روابطبر  ،  یهتانبری  امنی

اعضای    جلو ز  ا  رشما  اجرای  با   شدهد ایستاصف    به  قلعهر  ایو د  شپی   پیشقراو ل در 

امرت  افس  ز و منظره تغینر اندا  مچش  قلعهز  ا پس    بالفاصله  . آورد یم  ا بج  رسم احنی

 لمزروع هشت میل دشت    یا بطول هفت  ،  خینر ی  هاتپه   دامنه  ا مکمل ت  بطور   . نمود 

یا خ ز ا  و   بود   شدهپدید  نال بکیل  اح  یهار سحر گ باغ،  یافتیم   داد امتگون  زرد   کسنی

ت  قلعهه  رانیمه    
ی

دره  هاداهری سنگ آننه  ها  انگلیس  طرف  از که    ارایصر سوی  به 

ول   که ه  ویراننیمه  ن  ماختای سباظره زینم  آفتابین طلوع  زر   ۀشعادر    شد یمکننی

ود ستحکم جمر م  قلعه ین  ا  . نظر آمد   به  شده  بستهد  باتوسط    آنهای  دروازه  یا گو 

ق    طرف  به  . بود یل  ابکیل خ  آن وقتدر  که    ،بود   یی دهکده  نظرهم  تپهز روی  ان  آرسی

 . قرار داشت اطرافری  ادر همو که ،  گردید یم  آشکار 
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ال  ر   جنر لیر صخره شخ توان  یم،  رو برو در جلو   . شود   زده  گاهاردو که  د  ادستور د  چمنر

 گر چه  . قرار داشت   عیل مسجد افغایر استحکامات    جا در آن  . دید   بخویر   را   بلندی

ن  چندان  قلعه  خود   و    بود مستحکم 
ً
آن  معمول چريك    دسته  در   قرار کوچك 

 موجودیت که  شت  اد  موقعیت  عدیای مساج  چناندر    قلعهین  ا  ما ا  تشادیم

بزرگنی   قطعهجلو عبور  ست  توانیممهمات    کاقر ر  امقد  با ،  ماهر   زن  شانن  نفر چند  

آسایر   را   یی قطعهز  ا د    به  در که  بگنر نیویل  آن  رس  داشت  راس  که ازینقبل    . قرار 

ر   لیر ، منر ان  از نزدیکایگ  که    بود   آورده  بدست اطالعایی  کند    حرکتپشاور  ز  اچمنر

 به،  شتادشهرت    د و خ  انگلیش  ت ضد یانظر   با و    بود خور  آو منر ارسیم    مناکه  

 .  است آمده عیل مسجد 

ال  ،آمدهبوجود   وضعیتدر   ر خود در اه همکنظری  با که  مفید شمرد    ،بهتجر   با   جنر

وی    : کند   موافقه  کاوانیاری  جگړن،  سیاش  امور  ر   منیتی ادسته    مماتپیشی در چنیر

عث تشتت بای  شنی   دقر اسقوط تص  در آنکه    کویهه تنگ و پر پیچ وخم  را  کوره

 ارس   و 
ی

   سیمگ
ی

 همهز  اقبل  که    بود   خواهد   بهنی   بودهن  عاقالنه  ،شد   خواهد   بزرگ

مسجد   قوماندانفکوره  م ر    . گردد   معلوم  خان  محمد فیض  ،  عیل  لیر  بهچمنر

ر   مماترید  اته در دست دفاپ  ما ش  جگړن  : گفت   کاوانیاری  فت کش سدر   بطور   را   ها چنر

، ترف   جلو   است  چطور ممکنکه  ،  ینستامهم    : فزود ا کرده  بعد کیم فکر  .  یید مان

 دهند یمقول محکم    ها وحشی    اینکه  این  یا   شوید یمنه رو برو  اومت مسلحاقمبه    یا 

 .  دهند یم اجازه کابل  بهت نع و مشکال مابدون  را  ما که 

رسانکه  ازینبعد    کاوانیاری و نزدش خنر ان  آمد  ز ا  ا د تافرست  محمد نزد فیض    را   خنر

د  . بدهد  و  ب  شیمراه که  د  ادستور  و  را  هقطعز  ار  اسو چهار  یست  بلد  راه  همه 

بروند ا  نابزرگ ها  انگلیس ر  ننر بلد را  قطعه  قوماندان  . فریدی  و  ادگرو ،  ه  ل جنکنس 

ر و اتورن    . بروند  آنها همراه گرفتند   وظیفهنیگریم بیتی ننر

 کابل   با جنگ قبیل    دوراندر    . بود   خوبمکمل    بطور ه  را،  فغایر ا  مستحکم  قطعه  ا ت

که   بود   کردهر  یادقت ت  با   را   هآن ران  سو کیما ور  ادر پش  کاوانیاریهای  ز سلفایگ  

ر اچك سو يك گروپ کو   همهز  اقبل    . کند   حرکت  روی آنثقیل    توپخی ست  توانیم

 سبال  ر و کهکمند و    هایاسپر بر  اسو ،  کردند   حرکت  ز جمرود انه صبح    ساعت
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ر دت ه بیی    آنها   بود رسخ  های  نوار   دارایکه  شتند  انر
ً
ه و   ارایصر   با   تقریبا هگون یاس  تنر

 . ند ماندیمعقب ن آنها از فریدی ا ن  ا بزرگ و  افشان . ند گردیدیموج ممز  اطراف

رسان،  نه درههاقسمت ددر      خنر
ً
 قوماندان   : نمود   قبالاست  آنها از  شده    فرستاده  قبال

خود   حرکتهش این خو ا کردند  ر  با  جگړن پیش نروند ها انگلیسکه کرد    خواهش

   فض   آنها   . بود آهسته  د ولو  اد  ادامهپیش    به  را 
ً
 توقف   قلعهز  ا  دورتر يك میل    تقریبا

 کاوانیاری   ا جاین  از   . قرار داشت  لی آنباعیل مسجد  که  یعی  ارتفادامنه  در  ،  کردند 

 . بدهد خنر  یو  هب شز ورود ا ا د تافرست محمد نزد فیض  را  دیگری نفر 

جنکنس و بیتی   با ر  ا کمیس،  میخزید   ل بادیگر    تپه  به  تپهز يك  افرستاده    وقتی که  ا ت

قرار   نفر ن  ایگ   آنهای  ر ای دیو لبا  . رد ادجریان    چه  قلعهدر  که  بینند  ب  کردند   سیع

ملبس  مکه    داشت دقیق های  قوماندهی  از سوی عیل مسجد صدا  . بود سلح و 

ی بحد    ویتانبر   افشان  . رسید یمیم بگوش  انظ
ز اقلعه  نند  ابدکه    بودند   مجرب  کاقر

ر    است  زیاد   شاند  او تعد  شدهل  اشغا  ممنظی  هاقوت  طرف ل خطر   با ستقاه  برفیی

  بود   دادهز دست  ا  زیاد   انتظار از    خود را حوصله  که    کاوانیاری   بناءً   . است  ممفهو یر 

 لبا
ی

 قوماندان  برای  یمتو مالتیو ا  ب  کتو م   نمضمو   خصوصنشست و در    ی سنگ

 .  ختا دپر  کردنبفکر  

ورت پید  کار   به اینکه    هتانخوشبخ فیض که    آورد خنر    و   بازگشتر  اسو   . شد ن  ا ضر

ر که  ر نهری  ناک  به  انگلیش  نفر   چهار   است  کرده  قبول  محمد    واقع تپهخه  ادوش  بیر

آنجا خودش  ،  بروند   است ر  اپ  به  نفر  جنک  با   کاوانیاری  . شود یمئیر دو  و  ز انس 

  و   کردند   حرکت  ل با  به  مالقاتسوی محل    به  افريدي  رسان  چنانهم،  نشنادو ما

 افغان    آنها   برابر بزودی در  
ً
و    سیاهیش  ر  بایم  ا نداش  له خو او پنج س چهل    تقریبا

وی مۀ ستد  نآزیر   از که    و اور  آ  بتعج   ر سفید ادست  . گردید هر  اظ  دیگر ر  اسو   چند 

 
ً
ونسفیدی    نسبتا   ها ین مرد نظر ا  . انداختیم  یهاو ساۀ  نابر روی مرد  بود   شده  بنر

ر و متگ م قیافه بزرگ و شایر پی؛ کرد یمدی بخود جلب رااغنر  بطور  را  و  اخود  بهتیر

 
ً
ر  ندرتا  ! شهایا نگ ما ا . شود یم دیده ها انسان  بیر

ارادی  بصورت  جگړن  ز قله بلند اافغان    فذ ناه و  یان سماچش  گویی   ؛شد كوچك    غنر



88 

 

تحقنر که  بل،  نفر ت نه  تنها   در آنحتی    ؟نه...   نماید یم  افادهو    کند یم  هاو نگبا  کویه

ر  پایانیر   ...  شود یم هخواند ننر

   انگلیس
ً
 ؟کنید یم  چهاج  نیدر ،  یا یر ح  مردم»  : خواند بتوانست    و ان  مادر چش  تقریبا

 «؟ اید  شدهحکوم و نفرین مکه د  ایکرده   فراموش آیا 

 . دند ادست د  همبا(  بود  قوماندانو  ا)  سیاهو ریش    کاوانیاری  شدند   دهیاپ  همه وقتی  

دیگر   جگړن خبصال   بار  سنگیتر  و  فيض  العارقات  خود   ا ر   محمد ده  وجود  در 

بیتر  ،  جنوبهای  بشن  اسب  شسیاه ی  هاچشم،  فذ و برندهناه  انگ  . کرد   احساس

ر شاه تیپیك   وی   توان  ز امملو    هیئتچسپیده و    به هم ن محکم  بال،  شنندما  یر و ننر

 لحظه حتی يك    کاوانیاری  . است  کش  چهدشمنش  که    نداختابفکر    را   کاوانیاریو  ا

ه رسی  دشمن شبرابر در که   کرد ن تردید هم   . است ایستادهخنر

ی اج  مذاکره  برایکه  شت  اد  ر هاظ ا  شد با  رفتهگ  بدست   را   بتکار اکه  این  برای 

 و  اس  بهر  ت  طرفآن  جا در آنکه  نمود  د  هاو پیشن  شدهنانتخاب  عدی  امس
ی

حل ریگ

نهر  اهمو  آن،  بروند ر   . ند بتواننشسته    آرامکیم    ا ت  است  موجود   ا سيآ  جایی کهدر 

بزودی  کردند   موافقه  همبا بستانم  با   قوماندان  و   جگړن  و   
ی

ریگ روی   ان ت 

ر در مدر  که    مجرب  ایه تمایپلو د   ، شند با قرار داشته    همدیگر   قابلقرصی عقب منر

نهر   شان  یدر پهلو ،  کرد یمزش  انو   را   ها چهره  لماش  امواج  . روبروی هم نشستند 

 . داشتجریان 

ر  های  بته  را   شان  اطراف که   داشتروشن  چرب و  های  رگب  چنانو    پوشیدهرسسنر

 بهخواست  یمکند و    را   ها ز برگ  ا یگ  ،  بخورد   را   آنها خواست  یمدلش    کاوانیاری

د   ی ازیرپ  رفتهگز دستش  اتندی    بهآن را    بهقمنی غنر   بصورت  محمد فیض  که  دهن بنر

 .  ختانداخود 

  ؟شده چه  چرا  : شتار دهاظا انگلیش مرد 

 بهحتی    را   انگلیش  ایبه  رتو    ها   درجهکه  د  اد  شانن قوماندان)،  جر ی بخشید م  به  -

ر    فغایر ا  هلهج    خود را رت  ا( جسداندیمننر
ً
 همبا  یا ل باح  دهمیم  توضیح  تانيراب   بعدا
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 . مایشده جمع   چه برای ما که گپ بزنیم  

درباره  دوستانه    بیائید   ،خوبر  یابس  : گفت  ،داده  حرکت   خود را روی  با  انگلیش 

ر درباره    . گپ بزنیم  موضوع تلف   خود را   وقت  است معلوم    ما   همه  برایکه    یچنر

 را   آنها اراده    مو مکلف هستی  بوده   خود   عالیهی  هالت دو   ار گخدمت  هردو   ما   . نکنیم

س دار   ما ش  . زیماعمیل  اتوری  نروایمافر که  ید  خنر ال ،  یا تانبری  قدرتمند   امنی   جنر

ر  لیر ال  . است  فرستادهمنر  انزد    را   چمنر  سفارت  ا یآکه  ند  ابد  کردههش  اخو   جنر

ی  د توانیم  ؟ ز خینر بگذرد ا تمشکال  و بدوننع مایر

ر که    داشت  جریانری  د   زبان  به  مذاکره   . بود معمول    افغایر   و   انگلیش  ناسناشرس   بیر

  جگړن
ی

 .  کرد یمانتخاب دقیق  خود را های افاده و  زد یمگپ   به آهستگ

ی   اختیارات  محمد فیض    اگر که    ساخت  شاننطر  او خا
 محمد فیض    برای،  رد اد  کاقر

شخص   بتکار ا  هب  هیئتعبور    بهدن  اند  اجازهکه    خواهد ب  توضیح  نیست  لزم

 فیصلهبحیث    و افیصله    . شتاد  خواهد ل  بادن  به  را   قب بدیاعو   چه  قوماندان

 .  شد  خواهد تلقی  کابل  نروایمافر 

او های  گفته   اهمیتکه  د  نماهف   . نمود تصدیق  رس    حرکت  با   کاوانیاری  صحبتهم

 .  کند یم كدر  را 

 ری رویه  ناجر كمیمبه  من نسبت    -
ً
 کاوانیاری  منا  محمد فیض   -  دارمدوستانه    کامال

 . آورد  زبان به بود ی مشهور رسحد یلبادر قکه   آنطور  را 

شیم من  با  کرده  آتش  تانی  لبا،  ز خطا  ما ش  قطعه  ر در وقت عبو که  آن  به جای

 جرنیل  به  ؟نیست  ما   دوستی صلح    دهنده  شاننین  ا  آیا ،  ممدآمذاکره    بخاطر   ا ینجا

ر  لیر ر   به   شد   خواهد د  اد  اجازه  وقتی   چمنر که رد  اقدم بگذ  تانافغانس   سمقد  رسزمیر

مدستور  تختیاز پا نم  ر جرنیل ابگذ، بگنر
ً
احت   فعال س ما ت کابل  با من  ا کند ت اسنی

م  .  بگنر

ی    با و    نیستممکن    ها ر نه تناین ک ا  : د اکردتذ   قابلمدر    کاوانیاری  ما و حیثیت  پرستنر

داسف تقرب ز ا کابل  دولت زیرا  نیستهم  لزمو ، رد اری ندازگ اس  .  رد ا رت خنر
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 مدیی    یراب
ی

ر   شانن طر  اخ  با   جگړن  . فتیا  جریان  گفتگو در حدود تنگ ثقلت   ساخیی

 دستورات  پیوستهو  ا  ما ا  کرد یم  تاکید   قرار داشت  قوماندان   دوش  بر که    مسؤولیتی 

 کنندگان  مذاکرهو صنر  حوصله  که    شد یمس  احسا   چنان  . نمود یماستدلل    را   مرکز 

ن د ادن  نااطمی  جواب  در   زدهبرهم    را   مذاکره  هلهج  اولنی   محمد فیض    . رسد یمبش  

  : د اکردتذ   ها افغان هبنسبت ها انگلیسدوستی خصوص در  کاوانیاریم  هپی

 آیا  . کنید یمفکر   ما شکه  ریم  اد  معلومات  ما شدرباره  آن  از  بیش    ما ،  ریناجر كمیم  -

ر   دوستی  ت  مترصفات  ع در  ا ت و نز ایکق و تحر انفکه    است  همیر   ن مامنر دااعليحرصر

ر   دوستی   ؟شود   زده ازۀ خریده    او را   عبا تاکه    است  همیر و    زده  برهم   را حکومت    شنر

 ؟ خواهند نیم را  ما ش جایی کهنفوذ کرد  جا در آن شدهقیمتی بهر  سیع نمود 

ر   بلند   مههمه شور و    بودند ر نشسته  ت  طرفآنکیم  که    قوماندان  مراهانه در بیر

ی فیض لبار  این ک ا  : گنر ند   بدست  خود را های  خنجر که    بودند آماده    آنها ،  گرديد 

 : رفع کند   را  جرهاسیع کرد مش، گردیده  خاموشو ا، شتا ی گذد شدی ثر ا محمد 

ر ينده  مان  لیر دهاظا  جویانه  آشتی   چمنر  هرگونه   (السلطنهنایب)  وایشا که  شت  ار 

و    مرفوع  جهت  لزمه  تدابنر   نمودهبررش    را   تانافغانس  نروایمافر ی  ادعاشکوه 

ر آن  .  نمود  خواهد  اتخاذ  ساخیی

 با جلو رود    بهکند    تالش  هیئت  ا فرد  گر ا   مشبا  هفهمید  درست  شاید   باین ترتیب

 ؟ گردید   خواهد  قبالاست آتش

  آتش   ما ،  کنید   حرکت  اجازهیر   اگر ،  رماه دیگری ندرا  : اظهار داشت  آرایم  با   قوماندان

، داد یم  شاننز خود  ا  ت حال   اینگونه  در که    ی نر دبت   ممات  با   کاوانیاری  . کرد   خواهیم

 آماحت و  انسبت ض   بهلك عیل مسجد  ماز  ا
ی

تشکر نمود و    دیگر   مذاکره  برای  دگ

 مالقات   همباز  با  شوند موفق    اگر که  کرد    امیدواریر  هاظا  ،دادهر  ا فش  او را   تدس

ر   روحیه صلح  ردو ه .  کنند  ین ادر وضع موجود فعیل    . شند با  داشته  نی آرامو    آمنر

ز روی حسن اآن را  افغان    مرد   ما ا  شد با  متعددیم  یه امف  دارایست  توانیم  آرزو 

 .  بود نه  راتبسم حيله گ با  همراهولو  نموده  نیت تلقی 
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در پیش   را   جداگانههای  قامت است  شدهر  اسپ خود سو اروی    هريكین  از  ابعد  

 . گرفتند 

  : شنید که   بود  رفتهده قدیم ن چند هنوز   جگړن 

 . ریناکممیجر        

 ز با مثیل که  دهد یم  شور وی  ه  ب  خود را دست    محمد فیض  که  دید   خورد وقتی دور  

 . نماید یمو دعوت  از ابت حص برای

 

 قلعه عیل مسجد

ذهنش خطور   در   می ه الم مفايك ع  داده پس دور    خود را سپ  اه رسعت  ب  کاوانیاری

 فقاو مو اداده  تغینر    خود را ین کله شخ فکر  ا»  : بود   رتباعم  یه ازین مفا یگ    . کرد 

عیلپیش    ا رد تابگذ  را   ما که    است  ریگ ی د  کر فآن را    جای  بالفاصله  «. برویم  خان  شنر

 است   مفید   انگلستانبالخره  من و  ،  کویل ،  لیتون  برای  ؟است  خوب  آیا »  : فتگر 

ین پروبلم موفق ال  ح   بههنوز    « ؟  قطع گردد   روابطکه  این  یا برود    کابل  به  هیئت که  

وع  قوماندان ر باین ا . رش رسید ناک  بهافغان  که  بود  شدهن  : کرد   صحبت به رسی

ر نزد         ، نکردم  توضیح  تانی راب  خود را و عمل    تحرکمن علت  ،  هستممقرص    تانببیر

 .  کنید یم تعبنر  ما ش که هرچه  ، ز روی تنبیلا ید اش
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ر آ  مهافاست  بطور   جگړن نگ  صحبتهمبه    منر  : د اد   ادامه  یگرید  و آن ه کرد  اخود 

آن را    در افغانستان،  بچشید   را   گ بتهر ید باست  خو   ما ش  یمشد  ا یکج  همبا  ما وقتی  

ر هال  را   ها آدمکه  بل  کشد یمحیوانات را    ها تن  و نها  کنند یم  د یا  ”زهر خر”  مناب ك ننر

ر نجا  مقب غاز عو ا  را   ما شم  است  من خو   . سازد یم ز اآن را    لحاظبدین    بدهمت  انگنر

  . بخشید  خواهید  مرا  امیدوارمل اح، مگرفت   تاندست 

   : شتار دهاظانیشخند خفیقر  با  کاوانیاری

       
ی

طر ابخ  ما ا،  هم کرد ا نخو   فراموش  را  نای  ههیچگا،  دانم  یم  ما هون شمر   را   مازند گ

 تمسخر   با   محمد فیض    . بود خییل تند    تان  حرکت  شاید   ؟ید ببخشمبا  را   ما ش  چه

 : ساخت شاننطر اخ

 ینانجوید )آن را    ما شکه    دانستیمگ    زیرا   شد یمنگ  در   ید بان  ما ا   ،است  ممکن      

 تان افغانسدر    کهی  هابته    همه  آنها ،  هوشیارند   کاقر بحد    ما های  خر   . را   خر(زهر  

وید     . حافظ ا خد . خورند نیم منر

ر آن را    نمودهکش  شدت    به  را   سپالگام    و ا  مفهوم  انگلیش  وقتی کهآن  تا    داده  مهمنر

 تان و دس  شدهنگ رسخ  ر  با  جگړن  . گردید   ید دپنا  ها تپه در عقب    بد یا در   او را   نناسخ

 همراهان به  و  آمده    بعد بخود   . ند ماحرکت  یر ی خود  ادر ج  چند یی  لحظه ن  الرز 

 .  پیوست، بودند  شتظر منکه   خود 

 بهخنر روز  ادر    کاوانیاریگروپ    : منر صورت گرفتاسپت  ۲۱ري    خ  ابت  مالقاتین  ا

ال،  ها پر تو مشعلدر    شب  . نمود   بازگشتجمرود   ر   جنر لیر  برای   عیهطال اتهیه    چمنر

 : یافتیم  خاتمهدقیق وضي    ح    توصيهو    مشورهین  ا  با که    نموده  دیکته  را   لیتونرد  ل

ر  ا»  خواهد ن  ا غرض پیدیر شاهد    هیچکه    کنمیمو من فکر    شد   داده  انجام  عملولیر

یعتر قطع ضی    ح ،  ما خود    درست  بجز مشی   بدهد به ما    دیگری  مشورهکه    شد 

 «منر ا با  را  روابط

رس   ا تشد  موفق    به آسایر   کاوانیاریشود    گفتهید  با که    کند یم  یجابا  تنیاو حق

 . زد اسمل اش شده تهیه اطالعاتدر  را  هجمل اینکه زد  اعد سامتق را  نیویل
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و بعد خود  برده    شعیل مسجد یور   به  بود   حاضر دار  سابقه   و   ریندی  جنگجویین  ا

ر ا  او را   بتوان   ا ت  بود ر  ادر کزیادی  ت  مازح   . دهد   قرار حمله    مورد را    کابل ر ارفت  ز چنیر

ر   سفارت  از که    اطالعایی   . نرصف کرد م  عاقالنهغنر  لیر رد  صلت کامو   وايشا   به  چمنر

لب  شبراي ر ر زنگ خطر  منر از   زیرا   ؛بود ه طنیر ی که  یگانه  او  ر  موضوع ،  ترسید یم  چنر

عیلمنر  ا  جویانه  آشتی  ر   و معذرت خو   خان  شنر ر این ک ا  ها تن  بخاطری که  بود و  ا  اسیی

زند   را ها  پالن  بود ممکن    بیشنی هرچه  قدرت    توسعه  و   شد ر   هایپالن  . برهم 

اتوری   دی و اقتصاامکانات  جدید و  رعایای    ا بجدید    مترصفاتدر مورد  برتانیه    امنی

روشن  ای  ماه نو دور   ما ل سیاح  هم بخنر گذشت و   اینکه    ا شکر خد  . جدید   سیاش

ر  ال  یاو خ وزی نهای  پیکار نگنر ر و هان قماو فر   گرفتیم  را   ی دیگریا یگ جایی هپنر

سوی ب  شپی  به،  پیش  به»  کرد یم  ا در مغزش غوغ،  هادشمن شکن یعتر بسیج سپ

   لیتون  لرد ت  راتصو   «هندوکشسوی    به  شپی  به،  کابل
ً
  اندیشه ین  ادر قعر    کامال

های پست   ترینمهم  ز ابیگ    خود را وقتی پش دوست دیرین    دیزراییل  . گرفت  قرار 

اتوری ر نمود برتانیه  امنی  تعییر
ً
 : گفتیمن نایه و نیشخند تبسم کناک  با  معمول

ر    هزدتکیه    ”مغل اعظم”  تختبر  که  اینز  ا  جوان  لیتون  رونبا ت    زیاد چنر ر انحنر گنر

خود    با رزش تلقی نکند و  ایر   او را   شویحر که  د  نماهنخست وزیر میف  به  وارد دا  . نیست

ر ن چرا ” : کرد یمفکر   ” ؟ شد باچنیر

 گذاشته   توسعه  بهو  ر جدید    ”مغل اعظم”قلمروکه    گذشتهن  مایه  هنوز   را زی...  

بج  است  ر افتخا  ین ا  . شود یم  دهشانکهند    رسحدات  یماورابه  ،  دور های  ا و 

اتوری شایان های  موفقیت  برعالوه  زیرا   ؛و ار شخص  افتخا   مه   و   است  هیتانبری  امنی

ت حدود  در  هند  و  ا در  ستاتخت  ج  ر او  ننر دیگری  د یمخشیدن  در   ره    ه ر ا)ست  گنر

  وارد دا  لرد و یعتر  ا   تماو زح   مديون و مرهون ابتکار   انگلستانم  ماتو  (  تان افغانس

مغل ”   ما ا  . شد باید  باهمینطور    ! بیل،  ها شندوکه به    شهندوک  . بود   خواهد لیتون  

ول    کردن  برقرار   یا   تانافغانس  رصفت که    دانستیم  بخویر   ”اعظم برآن برتانیه  کننی

اضی  اصد  جهتیر که  شود  ن   ا تشد  با   داشته  شکل منطقی که    کند یم  ایجاب  اعنی

بلند  های  کشور   در لندن یر ماپارلپوزيسيون  اکه  رد  ارزش ندابرعالوه    . گردد دیگر 

الین  ا  . شود نگیخته و تحريك  ار ب   رد هر اد  قرار ون  دستگال   آنراس    در که    هایی لینر
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حکومت و    نموده  استفاه  ها تور  انشو از جزیی ترین نقیصه ک ا  ا تمنتظر اند    لحظه

دهند    را   آنها  سیاست   بهنسبت    آنها سیاست  که    شند با  داده  شانن  تا سقوط 

 .  رد اد رتریب شنمابیکنسفیلد و همرز 

 آورد بهانه    موجبیر ت  د مشکال ایجا  برای  ید بانکه    طوریست  عیتموقبه هرحال  

 زیرا خلوت نمود    کویل ل  ادگرو   د خود ماعتا  ور مورد ا مش  با   (السلطنهنایب )وايشا  

 .  بعدی فکرشود اقدامات درباره بررش شود و  وضعیتکه   بود  لزم

   : ر نمود ا فس است زسکرتر خود الیتون 

ی صبح اشتناز  ار روز قبل  ه   او   بخاطری که)  ؟یبود    چه  مرصوفمروز  ا  ! جورج      

 ( . نمود یم خایص موضوعکدام لعه   ا وقف مط خود را وقت  ساعتدو 

 ه بالعاده  فوق  بصورت   خنر ا  نماز من در    ما ا،  کرد   خواهید   تعجب  ما ش،  الرد می      

ر   آثار   . ما   رفتهگ  عالقه  سیاش د  اقتصا مولفیر نظر  ا  را   بعیصر   حال   گذشتاندهز 

 و   گردد یم   چهعث  با  ها بحران ین  ا  انگلستان  ما در وطن  که    مکنیم  کتر در خوب

 مترصفاتو  هندوستان  آن  رفع    برایکه    بگویمید  با حتی  ،  کند   دوام  ید با  چه  برای

وری ما  برای دیگر   ...  ستضر

ی شاشگدقت و مو   به  ید با،  ستابکیل بج  -
های ز پرو فیش اثر یگ  ا،  برد رشك    ما قر

 .  مخوانددقت  به آن را  صفحه شش پنج؛  د افتامن  بدست بارهدرین  ما 

   ؟شد  چه از آنبعد  -

یتر   خواب ب       ی منفعت  از این    غنر   اگر   . فتمفرور   شنر ر دیگری   آفرین  خوابارزش  یر  چنر

پ  از که   ر    مرا   کنمیمهش  اخو ،  یابید یم  در آن  شد با  قیمت تیك ذیرانظر   از آن ننر

نگذیر  باح  ما ا  . زید انصیب  که   کابیلدوست  که    ئیممان فکر    باره درین    همبا  یا ل 

ال ل  اح  ؟گذارد یم  ما ر  یاختادر    را امکانایی    هچ  . نمود   اتخاذ   را   تکلقر ضع بال و م  جنر

ر  ما شجيع  لیر  کجاست؟    چمنر

ایم  یر ز  او    است  ور ادر پش  نیویلرس  ،  الرد می       ر و    شده بوی  که  احنی سخت خشمگیر

ر اندوه بکیل   . دیده اند  شكرا چشم پ با  او را  ر با چند  ،است گیر
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ال،  ز جمرود ابازگشت  ز  اپس    بعد   روز   يك،  نکنید   خنده،  رد میال! یلب  ! بیل د اتعد  جنر

ر ، پیش خود جمع کرد  را  یم و محیلن بو  ا س ناشرس  ر ا سابقه   تاندوس  آنها در بیر و ننر

 ؟ کنند یم ر فک چه است جریاندر که ییع  اوقدرباره  که پرسید   آنها از و  بودند 

 ؟ دند اد جواب چه برایش -

ر توه  سفارت را   کردنرد    ا آنهکه    د گفتنو  اه  ب  -  دولت   برابر در     عمدی و قصدییر

طر ا بخکه    ما مکتوب    جواب  منر در اسکوت  ز  ا  تر زیادنه    ما ا،  کنند یم  تلقی برتانیه  

ز ا  بویم   مردم  سکوتکه    دانید یم  . بود   شده  نوشتهو  اش  پمرگ  همدردی و تسلیت  

 . رود یمر مابش ها تحقنر  بدترین

 ...  ند اداده خویر ر یابس جواب  -

-   
ً
ر ابید  پلیوننا  صحبتین  ا  کردنآماده    در که    کنمیممن فکر    ! الرد می  ،خوب  کامال

   . د ایداده وی لقب  به ما شچنایر که  ،است داشته  دست ما 

 ؟  کنید یمینطور فکر ا چرا  ! کاوانیاری  جگړن -

ر پرسید   ! رد میال  ؟چرا   - لیر  چه   آنها نظر    به و  گویند  یم  چه  ا ینجایل  هاا»  : وقتی چمنر

 ما و  گویند  یم  مردم،  شود   گفته  حقیقت  اگر »  : نید ش   خود   جواب   در   «؟بکنیم  د یبا

ر فکر   ر   هیچ  ما شکه   کنیمیمهم چنیر  « ید. توانیمن  کرده چنر

 .  زد   را به همها دست زیاد  خوشی ز احتی  وایشا 

زودتر هرچه  دلچسپ    صحبت  اینکه  کرد    توجهید  با  ،است  همعجز ،  لیستاع  -

 ...  گذارد یم ما ر یاختا ر دزیادی را  امکانات ش آنخپ  زیرا   . منعکس شود  جراید در 

ضد    را   مه  ا ع   ر افکار  این ک ا عیلبر  یم    خان  شنر حس  ابر  و  د  ر  خودخوایهنگنر

را    میاننظاو    نناادسیاست  بهد  ور مما  یل ا ز ا  ر   ها افغان  بیداریو    دهد یم  قرار   ضر

 چه  کرد فکر    خوب  ید بامگر  ،  نمود   خواهیم  اقدایم  ما   رسيعنی هرچه  ،  نه  ما ا.  سازد یم

 ؟ ا وقت و در کج

 :  بفکر فرور فتیی لحظه  برای، ”مغل اعظم ”
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-  
ی

 و  ا . است هبکیل موج نیویلثر رس أو ت  آزردگ
ً
ر  در وضع تحقنر  واقعا  داده  قرار  آمنر

  : د اد ادامهو  شده

را  سابقهمن سیع کردم جنگجوی        ما  ر  دار   این که  ش نوشتم  برای  و   بدهمتسکیر

ر    . ند ما اهد و خنپاداش یر   عمدی توهیر
ً
 حاصلهیج انتکه ختم  ا س شاننطر اخ خاصتا

  ،شد یم  برده  انتظار   کابل   مذاکرات  از که    استتر از آن  ثمربخشتب  مرار باین ک ا  از 

 ...  گرفتیمصورت  مذاکرات نیا اگر 

ر وايشا که   شد یم احساس  .  کند یم افاده است سنجیدهخییل قبل که را   ها چنر

ورت پیش    یهی گا  عمویمح  صال س خنر و  ابپ  ما ا  شخیصاستعدادهای    کهآید  یمضر

وك    به  بارهدرین    . ن کرد   با قر   را    او که    کنمیمفکر    غنر آندر  .  دهمیمع  طال اکرننر

ر    خودش و صد  داند یم  بخویر   را   ین اننر ال  بهنت  هاای  ارس  نشی اید  بان  جنر ت از 

وپو  ر    ،نیستو ممکن هم    شود   ساخته  ور دهندوستان  ل و  منی حرکت   عمل و چنیر

 ما ش   . دهیمیم  قرار   استفاه  د مور آن را    ما و    ماستبهانه  ین  بهنی ،  نهماخصو    ا آشکار 

ر    ؟لادگرو   کنید یمفکر    چه بخش قناعت   سیاشد  اقتصانظر    نقطهز  اقضاوت  چنیر

  ؟است

اض  برای  یی ایل جکو که   کرد یم  هیراا  را   یمی ه ان مفآ  ا یش او    برعالوه  . نداشت  اعنی

 
ً
 و  نظایم سکرتر  قبال

ً
   . کرد یمدیکته اش به وی  یصخصو  سكرتر  فعال

دلیل روشن و کدام  بدون    روابط  اگر ،  دانم  یم  من  جایی که  ا ت  : رد میال،  بهشبال   -

برهم خورد  هیچگاه  ما معه  اج،  گرديد یممنر قطع  ا  طرفز  ادوستانه  غنر   ن علت 

عیلسیاست    . یمگرفتیم  قرار ی  شورادنهایت  در وضع    ما و    دانستیم ن  را   روابط  شنر

 یم ستتوانیمنو    ساخته  بو نز   یا آسرس  ارس   مردمدر نظر    را   ما که  شید  کیم  جایی ب  خان

 او را   الرد می  ما ش  . بیاوریم  دست  هب  شخوی  فعالاقدامات  و  ها  فعالیت  براییی  بهانه 

طوری آن را    یا تغینر دهد و    خود را سیاست    یا   است  جبور مکه  ید  داد  قرار در وضیع  

یط  بهمعه  اجکه  زد  اس   آشکار  د    ار ر ق  لتدو   ر نا در کرسی های تالش  به این  او که  گنر

نگ ر  ننر  . بدهد  خاتمهگرانه حیلهو  آمنر
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  شد   هفهمید،  د ایکرده    کدر   خوب  ا ر مطلب    جان  ما ش  ! جورج  است  ستعالی  -

 ینطور اوقتی    : گفت  زده  را به همها  دست   لیتون  . رد اعتر دمچه    سیاش د  اقتصا

جر   را هندوستان    امور دولتی    تر ر سک  یمتوانیم   ما   است خود    هایپالن ن  یادر 

و   برایکه   یا ب، ریمابگذ  ...   کنیم  روان د صاق ککرننر

ر    اتفاق افتاده  یلاسمدرباره    خود را نظر  ویکونت    برای  ”مغل اعظم” و   ارزیایر چنیر

 : دیکته کرد 

ر  انت  ما   لاح  ا تکه  رم اد  عقیدهمن  ” مطمیی  اگر ،  ماینیاورده    بدست زی  باز  ایج 

ی   با خود    مذاکراتدر    کاوانیاری  را   میدان  ما که    آنست  به معتر ق شود  وفم   ها خینر

ر زی سوء(  با  نتیجهدر  )منر  ام و  ایبرده     وقت  در آنو    است  هختبا  را   میدان  اولیر

  . کرد   خواهیم  را جاکننده  خورد    قاطعیت  با آن را    ما که    رسد یم  دوم  شجهموقع  

 کنمیمهش  ا)خو ند  ارسیده    مماتا  هبدیگر    تیگمادیپلو   عادیل  یاوس  کنمیمفکر  

اقدامات به  مجبوریم    ما ( و  ! خط بکشید جورج  را   ”ند ارسیده    به اتمام”  مهلک زیر  

 ”. بزنیم دست دیگری

یر  اس و   کویل  با همراه   وایشا   ،بود  خواهد   چه،  دیگر   ”اقدامات”که  این در خصوص  

 بدست  آن  از که    را   یخر او نتا  . بودند   کرده   همهمفا  هم باقبل  ها  مدت  همکارانش

و  ی زاانظرداشت  در    بخویر   آمد یم ون    ش نهاز دا  به آسایر   تماکلنر  دند و یهجیم بنر

رون بای  اطغر   با که  ت  بسغذ نقش یماک   صفحهوی  ر   مجربیل  وزیر قلم ک  به آسایر 

 .  بود  گرديده  ینمز 

بدون   نتیجه»  : بود   شده  داده   شانندقت  های  تمن  با فعالیت  هدف   ر  گرفیی

 همه   ینا  از   که  یماو نظ   سیاشر مختلط  اشز فای  هرچه کمنی بهای    بهو  ،  تمشکال 

 : بود نظور متصور م دو 

طو  د قيتبعیت بال -1   . امنر  رسی

ر استالشی و م امنر  رسنگویر  - ۲   « . و ا تسلطن خیی

 ”  ا ر   ایمنظ  تیاعمل  وایشا  
ً
وری  کامال  عقیده ین  بر که  آن  وصف  با   پنداشتیم  ”ضر
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ر    زیرا   . د گردعمیل    سیاشر  از فشا  پشتیبایر عنوان    بهت  یاعمل  اینکه    بود   معتقد ننر

   یر و ماقهر ،  ز میهن پرستی اخویر  ر  یاسب  به
ی

دگ  شان ز کشور  اع  ا در دف  ها افغان  رسسنی

ی   نتیجهین  افو ق    عاقالنهميه  اختت ااز این    . گرفتیمدر نظر  آن را    و   داشتخنر   گنر

را   قوای  مماتید  با  ما »  : نمود یمش  و اتر   منطقی  های خلق  تا ن کنیم  آ  ضف  خود 

   خودشکه    است  منر ا  با   ها تن  ا و دع  و زعه  نامکه زیم  اعد سامتق  را  تانافغانس
ً
و   عمدا

  
ً
 ترتیب   ینبا  . تانافغانسهای  خلق  با نه    ،است  هد شانکزعه  نام،  ین با  را   ما قصدا

 تانافغانسهای  خلقکه    شویم  نع آنماتجريد کنیم و  مردمش  ز  ا  را   منر ا  یمتوانیم

ده شوند و   نروایمافر بدور  ند   قرار  ما  عليهخود جمع و فشی  «. گنر

به برتانوی    هند   دولت  طرف  از که  )   بود   داشتهبر که  م مشخیص  اگ   به  لیتونبعدتر  

 م عزااو    ،تانافغانس  رسحدات  به  قشون  عزاما  ۀدربار و  ا  . رسید (  بود  شدهم  اقدا  آن

یل محیل و حتی بان قانزد رس   کویههای  طق و معنر نامبه    مخقر و علتر های  اجنت

 اشخاص توان  یمیل  مار تهاظا  یا   اضار   با   هرجا در    : ( نوشتکابل)  تانافغانس  قلب  به

 ی راجا  ری و اهمک  عرضمت  قشون  با ند  احاضر  که  فت  یا  را   شده  آزردهو    ارایصر ن

  ؛کنند   یر اگذخدمت  
ً
   . شود  داده آنها به خویر بلغ م صوریی کهدر  خاصتا

  خنر و   با توانستند  ن ها  اجنتزین  ابعیصر  که    بودند   دادهن  گذارش  ”مغل اعظم”  به

 ماموریت  ند انتوانسته    ،اند   هبازگشت  که  آنهایی از    و بریحر   یند مان  گشتر بفيت  اع

 ...  برسانند  بش   موفقانه خود را 

عث تشويق با  وایشا اقدامات  و  ها  پالن  خصوصلندن در  دوستانه  حسنه و    روابط

ر  ا بغیو تر   زد  جرایما به این دست تا  شدهو ننر
ی

 .  جنگ

ز انه تر  رامتهو   یگکه    آمد   بوجود های  مفكورهش  نزدیک   اطرافیانو    نذهن ليتو   در 

 شخصیت برای ها   مفكورهو ها ایدهزین اکدام هر که ینست   ا حقیقت  ؛بود دیگری 

 بحد  ا  با کشور  منصب    عایل 
ی

 به   آنها بعیصر  ،  آمد یمت بنظر ن باث  دارای  لزمین بزرگ

ر    به  برابر یی  همسایه ی  لباکه    آمد یمل کو چگ جور  اه فیودسوی  شدهخود خشمگیر

منتظره  بطور   نلیتو   باین ترتیب  . شد با  بطریه  حد ی و غند رس که  تصمیم گرفت    غنر

 وظیفه جنکنس    و دگروال  کاوانیاری  بهزد و  امنتقل سپشاور    بهت  ها ز کو ا  را   کویه
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ی    را   ذکور م  قطعهد  اد ر بابشكل    نمودهرهنر ون،  صقیر ر د  مور   ا ر   د عیل مسج  گارننر

 .  دهد  قرار ش  یور 

ط  از حد محتابیش    ننا داست  سیا   زیرا   . يد گرد  موضوعدر    مداخلهعث  با قر  راتلگ  ما ا

روحیه   با   ،بودند   کرده ل  صاح  معلوماتفوق  اقدامات  درباره  موقع  یر که    لندن

 وایشا که  نند  ابدخواستند  نیم  آنها ،  دند اثر دا  بترتی  به آن  آوری  و تشويش  شدید 

اتوری  حدود   توسعه  بخاطر در مجموع    را اقدامات  ین  ا که بل  ،است  کرده  ابداع  امنی

  خواهد یمو  ا  . سد   نا بش  خود را حد    ا ت  بیاورند رس عقل    را   خان  عیلنر شکه    بودند برآن  

تابعد  که    آنها   ا ت   بدهد محیل تسلیم    يلباق  به  را   قلعهین  ا،  عیل مسجد   رصفز 

 خودشان  
ً
 طرف تضعیف هردو  عث  بار  این ک اومت کنند و  امق   کابل  برابر ر  د  بعدا

 که   گردیده
ً
 . ساختد  عاتقم  را  ا آنهو کرد   صحبت آنها  با توان یم به آسایر  بعدا

 
ً
ماورای   نقالاو ع  ما ز حکاتر    بهنی   قرار داشت  دثاحه حو در بحبو که    تونلی  طبعا

 نآآماده    مذ کور   تلگراف  نظرداشتو و بدون در  زینر ا،  برد یمیل یی  اسمبه    ابحار 

ر    . تطبيق کند   خود را   پالنکه    شد  ر دیگری ننر ز ا   گویی منر  ا  بر مطلب تاثنر کرد؛چنر

وی تشدنبا  کردهس خطر  احسا ور  انب پشاج ون خود  اگ   بهتی  قوینر ر و    . فرستاد رننر

 بران نا ب  . در نظر گرفت  ید باو    شاید طور  آن را    ید باکه    بود ر جدی  یابس  مسألهر  این ک ا

 و    احضارات  ما ا  ،گردید ضف نظر  عیل مسجد    رصفز تا
ی

   عمویم  آمادگ
ی

 ادامه   جنگ

 ...  فتیا

اعظم ” اقدام  که    بود   تقد عم  زیرا نکرد    تردید هم  یی  لحظه   برای  ”مغل  نیمه هر 

ر که    و   موقت و یر ثبات خواهد بود   سیاش   شود   زده  ا ل قو ماعاست   ه بدست  همیر

ر   وقتی و    . د گردبرخوردار    تانافغانسمحکیم در    پشتیبایر ز  ا  د توانیم  ید با  است  چنیر

 .  شد آماده  یمانظهای فعالیت برای بهناج همه بطور 

 طرف   از که  السلطنه  یبنااجرا ئیوی  ی  شورادر    را   پیچیده و بغرنج  مسألهین  او  ا

ی برتانوی  هند  دولت  بهشع ترینمهم  . مطرح کرد  ،شد یمرهنر

  ۱۸۷۸ل  اکتو بر س  ۱۱۹  تاری    خب  خانم حسن  غال   نواب  ورود ،  ر اک   مستقیم اینعلت  

ی  رمع  لیتون لرد  بهکه   بود  کابلز  ا
عیل جواب(  بالخره)خود   با و ا گردید قر  خان   شنر
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 رفتهینپذ  را ها  انگلیس  به مطال  امنر که    آوردهرون  با  گستا   14مکتوب    برابر در    را 

در   کابل   اگر   عکسبر   . يد گردنهندوستان    نروایمافر خشم    عثبار  این ک ا  ما ا  . بود 

 هنگفت و  رف  اعث مصباکه  ت عظیم  انتقال و  ن نقل  ایه  حبحبو 
ی

  ، بود   شده   بزرگ

   . شد یمو ا شديد خشم  عثبا  ،کرد یميك کیم عقب نشیتر 

  ندازهاهمان    به،  بدتر هرچه  »:  که  کرد یم  حکمروایی   دیگر   پرنسیپ  لحظه  درین

ین    از که    بود   لزم  «بهنی  ین ا  اگر حتی    . بعمل آید عظیم  ا  هدا فاست  منر ا  هباشتاکوچکنی

 باشتا
ً
  رنگ  طوریآن را    ید با  ،شد با  شدهزی  اس  زمینهها  انگلیس  خود توسط    ه عمدا

د ی    ا گویکه  د  او رخ 
 امکان   چگونههی  و   است  یر پذناپایان  منر  اخصومت و دشمتر

ر یا    . رد او وجود ندا  با ه حل را فیی

ر   ز اعجافضای    سملهدر   های باد و    ها بارانصل  ف  نر ماسپتنیمه  در    . بود ی مسلط  آمنر

 در اینجا در  
ً
وع  ماه  مونسویر که معمول   ا ت  و   بود   یافته  پایان  ،شود یمجولی رسی

   هنوز   رسدی  فرارسیدن
ً
فش ن   بود مکن  م  بالخره  . د بو   ندهماقی  با  ماهنیم  يك و   تقریبا

و  را ی  ال د  شآرامحت کشید  ر طبیعتگواراهای  وز ر   د ننما  . س کرد احسانگنر ، ی 

ر  حما ننر بلو   صنوبر ،  جا ک   . بود بخش  لذتول  ی  با   ليا ماه   طو  ر  آفرین ز  اعجا  رسسنر

و  ا  با در ونگتی  ل دول باج  سلسله  ، بود   پوشیده  را   ا ج  همهخود   ی ها کوهز یکسو 

ماسنگ    ا سولي دیگر  سوی  زیز   لو تابو    با نظره 
ی

قشنگ در   . ند ددایم  لشکیت   را   ی 

دور ،  مذکور ی  هاکوه  سوی آن رس ابس   ا ه دستدر  ر  ال  یاخ  بان   انسانبه  که  نگنر

   احساس
ی

ی لياما ه )،  آمد یمنظر    به  دیگریی  هاکوه  ،دهد یم  بخش  زندگ

 ( ... عظمتبا

ت در  جلسلاوقتی  سفیدماع”ت  ار  ر   وایشا ،  شدند جمع    ن نامامههمه    ” رت  ننر

 در آنکه  د  اوی ده  ب  را   هایدوسیه   کویل ل  اوی دگرو   اشاره  با و    گردیده  ما فر   یفتشی 

 .  کرد یم را  ب بررش فوریاجایکه   داشتقرار  جیلاق عاورا

ین گفتاح به خطاب لیتونرد ل  :  ضر

ز دو سیه کشیده و مکث ا  را   يك سندی  کلمهین  ای  اداز  او بعد    ! نجنتلم  ونآقای  -

   : د اد دامها  ،نمودهپرمعتر 
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 را   مهناو کویل    لئیل  با من    . نوشت  جواب  ا مبه  مود  قبول زحمت فر   بالخره  کابل       

  ۀ دربار که  بل  شود یمر  انکا  ما   هیئتز قبول  ا  ها نه تن  در آنيم  كرد  مطالعه  زیاد دقت    با 

ر توه  م    يسته و اش   نمایندهدر مورد  که    آشکاری رسیم و  یر ر   آمده  بعمل  ما محنی ننر

 .  است گردیده  اختیار  سکوت

ین بهو ا  : دهد یم دامهاانداخته نظر  حاضر

-   
ً
در  ا  بمکتو منتظر    ما   اگر   ،است  روشن  کامال بدون  شدیمپشاور  منر  که این یم 

 به  قدم حتی يك    ماهدو در ظرف  توانستیم  نیم،  شیمبا  فرستاده  را   خویش  هیئت

ر   کنمیمفکر    . رویمب  شپی ر چنیر
 لزم   ما ت  بالامط  برابر معتر در  یر های  جواب  گرفیی

 هیئتدن  افرست  : شتاوجود ددیگری هم    امکانکه  شت  اگذ  ید بان  گفتهنا   . شد بان

   ،تان افغانس  دولت  مخالفتوصف    با   کابل  به
ً
برخور که    طبعا بوجود    ا ر   د خطر 

زیم و  ادبیانتعویق    به  آینده  بهار   ا ت  آنرا ارسال  یم  بود ول مجبور  امرحله  در    . آورد یم

 سما تدربارۀ آن    ما یی  یا آسی  رعایا  که  طوری آن  زمستانین  ایج  انتکه    بود   آن وقتدر  

و در    شدهن  ماهم پیها  روس   با   ا آشکار   امنر که    شد یم  یهمنت  به آن،  ند ا  رفتهگسیع  و 

  يك کدام    تأخنر ین  اثر  ادر    دانیمیمن  ل اح،  زد ادبنی   دشمتر   به  ما   ا بضمن طور علتر  

 :  بپذیریم را 

 :  د اد دامهانموده  کوتایهمکث   بار دیگر 

ل  و اعزام  یپافشار با  ما  ،  یقب بعدبا تمام عوا...  ر ژنرال چمنر  افغانستان  یبه مرزها  یر

 یو ثانکمایی کردیم  ، وقت  ی و   رشیپذ  یبرا  عیلنر ش  تیرغم عدم رضا  عیل
ً
، که اگر   ا

ا از  از آن نیست و   نیمهمنی  این  این  اویل هم نباشد، کمنی  و حشی و رسکرده    که 

معلو وحشی  و  افشانمود  ی 
اندازه کاقر به  را  خود  شد ها  و   که  م  ماست  دشمن   او 

   . شایسته پیش آمد باالمثل است

ر جلسه    عقبهای  چوگ    قرار داشتند   وایشا ش  چپ کر   طرفدر  که  منر
ً
و   قاعدتا

ی     برادران    از طرف  مطبق رسو    رسید یم ش  ب  شلاشصت و يك سکه  رد  اریچ،  چسنی

  ر امو ن متخصص در  یاچهادار اینها    . شد یمل  اشغا،  شتال داه ساپنجکه    جانو  

 که    آهنط  تمديد خطو ،  ریاآبی  ز قبیلا،  بودند مه  اع  نماساخت د و  اقتصا
ً
 خاصتا
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ی    چ عضو    جان  . دانستیم  رشته  نآ  ۀخنر   خود را ی    چ  سنی   د ر اریچ  ، شورا یل  ما  امور سنی

 یعتر  
ً
 برای  یلاوس  تهیه   و   جمع آوریو در حصه  ا  . بود   وستانهندلیه  ماوزیر    عمال

   تانافغانس  با جنگ  
ً
بطور  که از طرف لیتون    جان  . داد خرچ  ه  بتالش  سیع و    شدیدا

ر  شد یمگذاشته  ش  هایپالننستر در جریان    در حدربارۀ اینکه  ، ننر
ی

ر اجنگ   ل در گرفیی

 : داشتم عال ا ،کردهیر  اسخنر  کوچكی    چ  سنی  همهز اقبل  . تردیدی نداشت ،است

در   ها تنهندوستان    دولتو مکلفیت    مسؤولیتکه  گویند  یم  ها بعیصر   طوری کهآن      

 تفاوتیر   وارد و در دیگر م  سازد   طرفبر   خود را یل  هااهای  ز یاو ن  تبامطالکه    تسآن

ه یین نظر امن  ،  مه ببیند صدنچسنی ما ،  ما ی  مرکز یحر    ا یع نسناص  فعناموقتی    ما ا  ند ماب

 .  کنمیمرد قاطعانه ا ر 

 . گردید   بدرقه یممتدی هازدنکف   با هندوستان یلی مارهنر   تماکل

آن  را   انگلستانمن  ...    ا  تقسمکه    ام  کردهن  کتر   برای 
ی

زندگ را عظم  در   خود 

 فع نامبمعتر    ها نه تن  نچسنی ما  فعنام  . شومن  آ  دولتو عضو    گذشتاندههندوستان  

 که    زیاد   جمعیت  دارایو    یافته  انکشاف منطقه  
ً
یحر ا یع نسناو ص  تجارتدر    مستقیما

د یمدر بر   را  انگلیش ها ن مليو  فعنا مکه بل باشد یم،  ند ا مرصوف    . گنر

ی    چ  جانی اصد  .  بود  شده جانهیز ابلند و مملو   سنی

مسار ن  از این  من  -         یکه ض   ستمیرسی
ً
منافع بالتر از منافع   چیاعالم کنم که ه   حا

 من وجود ندارد!  یوطنم برا

سپاسگذاری   ید با  ما   همهکه    کنمیمد  هاپیشن  ! آقایان  : شت ار دهاظا  جانهی  با   وایشا 

 ابراز   جانه  تاننی سو وطن  دهندهم  الها  ساحسا  با   تماکلس  اپه  ب  خود را   قدردایر و  

 .  ریماد

  : گفت  نموده پشتیبایر  لیتون لرد ز ا لئیل 

ر   جان  آقای  ! رد میال  است  درستبکیل          ما   همه  ب در قلکه    داشت  ابراز   را   یچنر

مشخص درباره  )است.    را   فوریاقدامات    ب جاایکه  گفت    ید باموجود    وضع 

ق  سیاشز نظر  اآن را    من  و   بود استدلل    ینبهنی (  نمایدیم  زیرا   . دانم  یمبل رد  اغنر
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ی    در آنتوان  یمنکه    بود تيك  ماسیست  آنقدر  ر  به م  اقدا  تأخنر   عثباکه  فت  یاچنر

 .  د بتوان شده بهار  ا ت ما  فعاليت

حالت  که   شد یم  معلوم  چنانو    شد   ایستاده  لئیل تر    کنندهنع  اقده  ايستا  در 

 .  د توانیم  کرده  صحبت

به   تانافغانسهای  دروازهر  نادر ک  و   دست زد یم  اقدا   ه ب  یا   کرد الیت  عفکه  اینبدون    -

ر  بهار  انتظار  آن را  رزشاو  است کننده ه  بات ما سیاست  برای نم عقیده ه ب ؛نشسیی

 .  زیمساکز متمر  به آن خود را  توجهکه رد  اند

خرید رسان قبایل رسحدی و   ۀدربار   او را سیع و تالش پیگنر  و    کاوانیاری  ۀدربار و  ا

ر    مایلتم اتوریبه    انآنساخیی امنی ر زمینه یورش برتانیه    سوی   ه ب  و فراهم ساخیی

 ...  د اد  ادامه و  ند را سخنافغانستان 

ه  امنر    ازینکه       ر ی اتکا  ما یم کردیم،  التفایی ن و ما در مقابل آن  طلبیده  ما را به ستنر

را  ر    خود  بیر دست  ا  یلباقرسان  در  و    به  و ز    رد وا  شديد لطمه    ما ر  باعتاشهرت 

لندن که    نیستم  معتقد من    . رفت یم  ل بامنر  ار  باعتا حیثیت و    و باالمقابل  گردید یم

ر   .. . تلف کند  را زیادی  وقت سیاستی در حصه بررش چنیر

 باجایکه    کردند   تهیه  را   دهمار  هاچ وی  ام حراوگپر   ئیویراجای  شورادر    بالخره

 .  نمود یم را  تأخنر ی بدون راجا

       
ً
ر ه و تو   تحقنر   در آنکه    برسد نشی    به(  ميهعال انیفستی )ما  اول امنر    طرف   از که    یر

 ضم  . شود   برجسته  رفتهگصورت    انگلستانبه  نسبت    تانافغانس
ً
که ن گردد  عالا  نا

ن آ خیل  اد  امور در    خواهد یم و ن  داشتهدوستانه    روابط  تانافغانسخلق    با   انگلستان

ز   . ید مان  مداخله ر  عیر و امیمال نا  همهقرص  مکه  گردد    توضیحن  مادر   ت ماخو   ت 

عیلمنر اع فقط و فقط ا ضو ا  . و بس است خان شنر

       
ً
 ا مکمل ت  بطور معنر خینر  و    گرديدهج  ا خر اخینر    ۀز در امنر  اکر  ا عس  بالفاصله  ثانيا

   . گردد   رصفتکه د 

-   
ً
آسایر   بتوان  آنجا   از که    ل گردد اشغاعمقی    چنان  ا تکرم    وادی  ثالثا  و   کابل  به 
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 .  د اد قرار تهدید  را مورد  آباد لجال

-   
ً
وی  ر هاقند  بهز کویته  ا  رابعا  با ه قابلم  برای  امنر که  را  ی  هاقوت  مماتد و  گرد  پیشی

اتوری قشون ر ا، ید ماضر یم ناشهر ح نیر د یا تانبری امنی  .  شود  بردهز بیر

 ،قضایا یر  یارز ا  با برتانوی    هند   دولت  تبهعالنر   مورینما   ،بودهروشن  بکیل    وضعیت

پ.  کردند   ید ائت  را فعالیت  مستدل و مفید    پالن  قی با ن  آ  کردنده  یافقط تطبيق و 

 نروایمافر   بهی هم  دیگر نس  ايك چ  نل لندؤ مسن  ناادسیاست    برعالوه   . ماند یم

عیلخواهند یم  یا گو که  این و آندند اد کابل  . بیاورند  راست هار به  را  خان  شنر

وککر  اقدامات   برای  وضعیتهنوز    ا تکه  د  اد  تیلگراف،  وزرا   ۀکابین  طرفز  ا  ننر

اض   ها قوت  تمرکز و    دامها  ۀ در بار و  ا  . است  شدهنآماده    شدهدهاشنیپ  کرده ن  اعنی

که از آنقبل  :  بودند   عقیدهن  برای  شهمکاران و  هندوستان    امور سکرتر دولتی    ما ا  . بود 

  د و گرد  نماپشیخود    ۀکرد   از که    شود   دادهموقع    به امنر ید  با  گردند منتقل    قشون

ر   همیش در   برای  ویتانبر   هیئتکه  دهد    اجازهو در ضمن    خواهد معذرت ب  رسزمیر

  . کند   اقامت تانافغانس

ر استفهام  های  ه انگ  با وقتی این سند را از نظر گذشتاندند    و کویل   نليتو    به همی  آمنر

اتوری  توان  د یا دز ادر  که  دیدند    و   کردند ه  انگ ی  توانیمنپر قدرت    امنی   . کرد   وارد   تاثنر

اض  ا   است  ور ب جم  کابینه،  ند دانستیم  آنها که    ینستا  حقیقت در   را   زيشنپو ا  تاعنی

د  بگنر جکه    یی لامق  . نظر  بعیصر  و   روسیهالعمل  عکس  ،رسد یمنشی    بهید  رادر 

آنکه  ید گفت  با  ما ا  . زد اسیم  منعکس  را   دیگر های  قدرت  به  ا ت  رسیده  وقت 

 .  شود   داده خاتمه کابلمنر  افروشی ز نا

ی  کتوم  تهیه  رصوفم  دو هر  عیل  بهیر ی ز با  را   متو مالتیو انقش  که  د  نگردید  خان  شنر

فق امو   لندن  با   را   کابلمکتوب    آنها ،  رساندند   پایانب  را   ر خشناین ک اوقتی    . کند 

 که  شود  ن  تا نمودند  
ً
زی ا نداسنگ    ها راه آن  در   کابینه  یاعض ایر  ابیکنسفیلد و س  بعدا

و   بیش  یا حتا  با کنند  در ،  ز حد اط  د ایجاموانع    قضایا   طبییع  انکشافراه    خود 

  ... کنند 
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 ششمفصل 

 توممااولتی

  ما ا،  رود یم ر  ماش  به  و تقاطع آن   آهنخطوط  ستیشن    منطقۀ،  لندن  رکز م  گر چها 

   لندنقلب  
ً
  . رد ا د  قرار ول  ای عظیم سنت پاکلیس  در آنکه    شد با  میدایر   ید با  طبعا

ی طال اگ   دارای،  ی شهر ناین مرتفع ترین باگنبد   آسمان که  های  روز در  و    تریساک   لنر

آن  ، باشد یمف  اص ک   تراماعجا    از  ، شوند یم  دیده  بخویر   لندنهای  تهر او 

اتوری  بزرگ  تختیاپهای  میدانو    جادهر در  او   چهور م  که  یی هاانسان   یا تانبری  امنی

نند  ر  . روند نیم  به آنجا  زیاد  ها لندیر که حیف   . آیند بنظر یم، جوش منر

ی  بلو   منطقهبه  که    یی جادهل غرب در  ماش  به سوی   موزیم   ؛یابد یم  داد امتمسبنر

ر محله    از آنبعد    . است  قعاو برتانیه    قرار غ وحش  با رك و  ایدژنت پر و بزرگ    رسسنر

 مملو    جاده  ، در غرب  . رند اد
ی

لبورن اخ  شده  فراموشمستمند و    جمعیتز  ابزرگ

وصل  سنی   د کسفور ا   بهکه  رد  اد  امتداد  ر    این  و   شود یمیت   يفر ماو    و سوخ  بهننر

   ركاد پیاگ   ا تکه    گردد یم  پیوست
ً
 امتداد   ”هاآرتور ”  گوشهآن  ور  قسمت مشه  خاصتا

سوی  . بد یایم بندر   ها پل  با یمز  ات  ییا در   ،جنوب  به  و    ها کشتی ،  ها سکله ا ،  ها و 

یعتر   نظایمزیم  مو ،  لو تر او   ستیشنن  آ  سویدر آن  . رد اد  قرار ن  آ  شمار یر های  یقاق

اتوری  ر افتخا  ، رفتهگبخود    را   ”لدويكو ا”یر  اخودملقب  که  وکتوریا  که  ملتر    یا ت،  امنی

 .  ند اقع او 

ق   رسی آن  . نشود   انداختهنظر    ،است  بهنی در  که رد  اد  قرار ری  بااندوه   برج  جا در 

ر    ایداده ظلم و بیشاهد  ش  هایر ادیو  یست ا  از آنر  ت  طرفآن،  ند ابوده  زیادی  خو نیر

 و    ور فقر آ  مرگگاه  پناه  است   واقع  ند ا  -
ی

ل نا بت،  چیشورد،  یت چیپل آو  ا  -  گرسنگ

ی ابینو ،  ینگر 
و کل،  یی هم   ا ه بجنگل     . اند   شدهمخلوط    به 

ً
 ها یناز  اید  با  حقیقتا
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   یا   د تانگشرو 
ً
ی جنوب غرب برو   به سویکه    است  آن وقت  . نمود رخ عبور  نيم  اقال

ر  لزم استکه   گردد یم ز با ۀن منظر انس ا  ر  آن را  چنیر ح دچنیر  : د ارسی

در که  ن  آ  ابحار ماورای    مترصفاتی کبنر و  یاتانروح بری،  ویست مینسنی   ا ينجادر  

و  وکتوریا که ش ملا سام مقر هاقرص بیکنگ  . رد اد قرار ، ند اگردیده پهن   ها ره  اق همه

 نما پارلل  الو پرج  عظیم  رتماع  نیسنی ست مقرص سنت جمس و قرص و ،  و اف  سالا

 توقف   لیاو گر   گردیده  چندانو د  نآ  تبرج مرتفع بیگ بن عظم  با که    است  قعاو 

که   نیسنی ویست م   بزرگ   ۀدآب  . دارد یم ن  عالایگ بعد دیگر    را   ها ساعتن  آ یر  پذنا

ر   گردیدهحک    در آن  شده  انگلستان  افتخاری  عثبا  که  آنهایی تمایم  ی  ماسا در    ننر

ر   .  رد اد قرار   ا ج همیر

ر  ه دور مراو ه اکنجک  اگر شماتکدام    ۱۸۷۸منر  انو   ۹ر روز  د  اگر  ی طال الی گ بابیر  یی لنر

در که  را    یر جایه به  ش  بال   کرد یم  هاقسمت لندن نگ  به ایندقت    با و    بود یمموجود  

ی ب  بود   ما حکمفر   جا آن ده    ا کلیس  به سویبتدری    ج  که    ديد یمی   خویر  بهو بعد    شدهگسنی

  کوچك  ۀدابزودی در ج  مردمو    کرد یمانتقال    ند سنی   به  از آنو    رسیدهل  ها  یتاو 

های لمادست،  ند کردیمبلند    خود را های  هکال  ها مرد،  ند گرديد  توقفيت مسنی   فليت

لسه    خانه  از که    بود ی  خاطر ب   ش جوش و خرو   ینا  . خوردند ن شور یمناز  ر که ه  منر

 و   چهدر کو 
ی

ون  مت خمیدهاشخیص بلند ق  بود ع  قاتنگ  ارای د  اشچهره  که    شد   بنر

رس و    شکل بر   یی هنا و است  پویاش  تن و ه  بز  ادر   سیاهپوش  ل با  ،بودهخطوط درشت  

 ی رسور آور ی  او غوغا  شدنهر  اظ  بمجرد   . داشتیم  هادر دست نگ  را   یی وب طالچ

ارادی رتبصو    . استخبر  ا و ه به  غنر

اما  مسر   د ی خو پو اش  پس کردن  با مرد مذکور     ی ر اکآشنیمه    خدمهو    آورد   ا بج  را   حنی

ر ا دخنر   بودند   رفتهگم  محک  را   قشنگ  سیاهاسپان  و    قرار داشت  خانهن  ايو ادر  که  

ونشخیص    . دند ایستا ز اژ  اکیپا   . د افتابراه  ده  یاو پ  نموده  اشاره  ناو رياگ   به  آمده  بنر

 که    یآقال  بادن
ی

جایی ،  د افتابراه    کرد یم  حرکتر  افلگرات   میدان  به سوی  به آهستگ

   که
ی

 نلسون   لامنر دامجسمه    لی آنباو    شنر چهار  ن  آی  ا و در پ  بود   برپا   ستون بزرگ

  آورده ز رس بر ا  خود را پوی  استون مذکور رسید ش  بهن شخص  آوقتی    . قرار داشت

د یا حتی کش فر   و   گردید پخش    ا و ه به    ها زدنی کف  ا صد  . د ال شور دامنر دا  برابر در  
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 . ”دیزی!  با مرح” آورد ر ب

ر یاین بنا  ! بیل ر   ،بود   دیزائییل  میر  حکومت رئیس    بار دیگر بع  یا ر  اصندوقد  لرد   اولیر

ت ل قبل بحیث ادو سکه  هندوستان  س  تریامنی اکبنر و    یایتانبریکه  مل  اعلیحرصر

بیکنسفیلد  راگ بود شده  خواندف  محبوبینا  حسادت  با و  ا  . ه  خود  ظر   ،بود ت 

،  ق روح خود ماعادر    و   برد یملذت    مردم  قبالاست  ز اشت و  ادوست د  را موفقیت  

را    . بود ه  دايستا  ترافلگار   میدانر  د  شامجسمه  که    دانستیم  برابر کش    با   خود 

 
ً
مدينی ناهای  زورق  و   ها ز کشتی  انیلسون    طبعا در   بودند  مرص  رایهی که  نه  اپلیون 

ر    ما ا  . برد   میان ز  ا  ا ر   نسویفراه  گرفت و حتی بحری  پیشی  همان   در   دیزرائییل،  و اببیر

 را   ز سویل  نااسهم کمپتر ک   ،است  داده  انجامزیادی    تماخد  انگلستانبرای    یل احو 

 ویتانبر ز  هاج  بهو    گرديدهر مرص  د  انگلستان  موضعتحکیم    عثباکه    است  هخرید

ر برسمبه    خود را ه  را  ترینز نزديك  ا  ا ت  است  داده  امکان ق زمیر حل او س  به،  ند اشی

ر ،  پارس ،  ما بر ،  هند  ر   چه  داند یم  ا خد  و   یا لااسنی   ،یا مال ،  چیر   ر ا غتر و رسشهای  رسزمیر

ولکه  دیگر  های ز ثروتا   حیایی برتانیه یر اجز  یارتقا و  شگوفایر  جهت آنها بر  کننی

وری نهایت و   . باشد یمضر

له اپنج س د و اهفتکه    بود   ندهماسال  ز يك  اکیم بیشنی  و    شده دور  جوایر ز  ا  دیگر و  ا

در   شدن ور  ناش”  از   خواستنیم  ما ا  نمود یممشکل    برايش  زیاد ی  گرد   دهیاپ  . شود 

ر   ،بود   گردیدهمساعد  زمینه آن    دیگر بار  که    شد دست بک  ”تاافتخار ر  او نا در چنیر

  ه را  بخشيك    و   زد   ا صد  را   خدمه  تدر يك قسم   زرائییلی د  و نر زیا   افکاری غرق بود. 

اما   هبندرت    به و    کرد   حرکته  دیاپ  بارهدو   ما ا  یط   آن  با   را   داد یم  جواب   مردم  حنی

 . کشید یم خود را ی پو اشآهسته  ا ي و  داد یم حرکت خود را رس  یا  آنهم

ر لنكولزئ  به  ه رسیرا  در که  غزش خطور کرد  مبه  نظر    نایلحظه  يك    برای   . ند بز   یر

 ق زۀ مکتب قدییم حقو اغلب درو ا  ما ا.  کرد یمم  بنظرش تجس  ۀدودان   بار  در غجوایر 

ر بخی   یچانش در    را   تمپل ،  ن لندنراانگذنو ار قادر دو قدیم حصکه    آورد یمطر  ایر

ر آتش  تاساحسان  آتوانست  ن   هیچگاه  دیرزائییل  . قرار داشت  فراموش   را   ر افتخا  یر

ین ا  داخل  وقتی کههمان    ،بود   شدهنصیبش    سابقهی  هاسالز  ادر یگ  که  کند  

فیلسوف  گردید   دروازه و  وزیر  نخست  تو   و  مول کرو   ور اولی،  مور   سمامشهور 
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ر آهن” ر کو لز لنهای  پروردهدست    ر یاپیت و س  لیامی و ر  امک  دانسیاست    ”یر  را ،  ئیر

بحيث  ا درباره  ،  دور   آینده  در   ،است  ممکن  ؟ید کرد با  چه  . دید  ر  ننر ن ا نس  ا و 

وقتی    ؛کرد   خواهند نشکده گفتگو  اد  برجسته  انسان  ،گذشتههای  ن رادو   به مگر 

 برید   بود   آوردهوی هجوم    بهکه    ریکا فاز  ا  ر بات  آه حش   با ،  کرد ه  ا خود نگ  ساعت

 ب زند اگرد  درین  . بود و  ا  انتظار در    مهیم  امور   زیرا   . ترك گفت  خود را ی  و رویا
ی

  ،گ

  . کوچک دست کشید های  ز لذتا است بهنی 

 نزدیکیر لندن  اگ زر بانجمن  ا.  کرد   حرکتری  ارت شهردماع،  لهاگیلد  به سویو  ا

ی  ید در گریشماس  چیپ    که  بودند   تهساخ  خود را ی مقر  نات بسنی
ً
در قرن هفتم   قبال

ده  ن رسسادنور یادر ” ( هاانگلیس  ممات  به  ها )بعدبرتانیه    نااگر سود  بهغلب  اکه    ”نی

خود کت  ،شد یم  گفته مقر   ز گنجینه افقط  که    بود   کرده  تهیه  یعتنر م  خانهبادر 

بسماند  یمعقب  برتانیه    موزیم و  اسامطالعه    . و  و    ها کشور   بهجان  همهش 

 قرار   استفاه   مورد تجاریی   روابط  توسعه  در   هیچگاهن  ماین ز ا  ا ت  مختلفهای  خلق

 .  بود  رفتهگن

له  هاچل  هاگیلد ر ز ا  هريكکه  ش  نندمان  اپیکهای  پنجرهتيك و  گو   مرتفعگنبد    با ر منر

زیادی   تی ی قشنگ و زینیاشاو در درونش    بود شکوه  پر   ز دیگریایشنی  ب  شهایپهلو 

 ل ا ت  با   هک  قرار داشت  پایتختیل  ارو اش  در آن  . بود 
ی

پوشیده یر  چو  ریا زیر دیو ،  ر بزرگ

 سیاش های  شخصیت  های  مجسمه،  شدهری  اک   طال موبل قشنگ و  ،  زرینکه  ز تا

پذیر ،  ها ر ادیو   امتداد در   رسیمامحل  پذ  یی   مالقات ،  جشتر های  یی رایو 

   . داشتص ا ختصایی اقض اهمیت با های بررشرسیم و های شخصیت 

کل یه دو    ،دیدن کنند   لهالدز گیاخواستند  یم  انگلیش  ناشاه   وقتی ،  سده  ۀنیمدر  

   و ند  آوردیمقسمت ورودی    به  را   ا گ و مگو   ا گ گو   بزرگ چویر 
ً
ی  ادر گ   معمول  داخل لنر

جا    در   . ند دادیم  قرار رت  ماع ر  )شلهمیر منر  یلی او ار ش ی  شورای  اعض ا(  لارو ارد 

 .  ند کردیمانتخاب  ن را ماپارل  گانیند مانیل و حتی ارو اش ورینامش ، ها لدرمن و ا

درین روز .  گردد یمیاد    (منر   لرد شاروال )  منر در تقویم میل بحیث روز انو   ۹روز  

وع  اک ه  ب  شاروا ل پر جالل ای  به خطا  از جمله  بااهمیتی ر  یابس  یقضایا  و   کند یمر رسی
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ه  ”گیلد هالدی”م  ناب  در ت صرابك  ا ج  ینا  در   ... ،کند یم  رایه هم  را مراسم    این  و غنر

ایر   ها عظما تریبیون از    بوده است که  رایصر از این    شهیهم  یلیزرائید  . اند   کرده  سخنر

  آور برای کابینه، هموطنان را مطلع ساخته استهای تشویش آن در مورد پرابلم

این  دیزرایییل  وقتی   بالخره بزرگ ورو ماك   برابر در  ،  رسید   میدان  به    رت ما عدی  ن 

س نا شرس   شخاصا همه  ن  ابس،  کردند   قبالاست  و ا ز  ا  آمدهگرد   جمعیت،  شاروایل 

ر های  صدا   و   ها زدنکف    با   دیگر   رضایت تبسم    حکومتن رهنر  بالبر ،  با حو مر   تحسیر

نق يك    با و  ا  . تسب   شبخشی  روی کسل  یاپ  ندازهاوصف  داکننده  ده   گیناونز 

ر  مادر ز   ا ینجا  ا یت تسنی    کرد یمسیع    همیشه  او که    بود بیهوده ن  . اند رس  خود را ن معیر

ر نخست وزی  نه از ي بق رسوم و عنعنه دیر امط  شاروال،  کند   به سامح  خود را یع  امس

 یاش  سمبولزش  اپیشو   به   . آورد یی بعمل  راپذی
ی

زنجنر ،  یی ند چوب طالآورد  او را   ستگ

ل ارشمایك    طرفز  این شمشنر  اتیغ  )  بود   شده  رفتهگلاب  شتیغکه  و شمشنر    مطال 

ر   وقتی  قایگ    یا که  ل مکه    شود یم  رفتهگ  پائیر موجود  یاضاز  بزرگ  در   زیرا   شد بان 

امنون اق به گلستاننا  ( . کنند یم احنی

ر  لات  . د ش  شاروایل رت  ماخل عادهمراه او  ده و  فشی   را   شاروالدست    بیکنسفیلد 

 
ً
توی و پر   ند کردیمپخش    را   تر رازی حاگ های  ری ابخ  ،بود   شدهمملو    جمعیتز  ا  قبال

  تند سو   بوی  . گردید یم عد  امتس  از آنن  الرز 
ی

ی عطر شبخو   با میخته  آختگ
های ویی

ر رسیم خود عقب اچویی دهای  مو   با یصر شهر  اق،  رسید یمم  امشه  ب ها  نماخقیمتی  

ر   نزديك    . بود نشسته    جداگانهمنر آنها   رینو او مش  ها   مندر آ  و ادر  ق  که  ر  های با ننر

ر د  خود را رسیم   نهایت های  شکر   ،در ردیف اول،  بودند   گردیدهجابجا  شتند  ابیی

 .  بود  شده  شتهگذا  کابینه  یاعضاو ها شخصیت  ترینمهم  برای مجلل

 ن تحلیف  آورد  ا بج  برای  شاروال  وقتی که
ی

م وی خان  با   دیزرائییل،  گرفتیم  آمادگ

 ”کرکری”  منابآن را    ها انگلیسکه    بود گویی  پر های  زن  از آن ین زن  ا  . نمود یم  صحبت

جنس لطيف   بهزیادی    عالقهکه  ،  دیر او    سیاشکهنسال    شخصیت،  کنند یمدیا

 .  غ کرد ا رس زیادی رت هاو ماشت در اد

ف  راگ  بهنوبت    ،نموده  ا دا  را   فتحلی  راسمشهر م  ر جدید ار دیاختاکه    از اینبعد  
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 . سید ر  د بیکنسفیل

ر    نطاقترین    مجرب  ،دیزرائییل  یناح  و   د ایستاریاست  در عقب منر  ر ز نظا  را   ضر

ر    بهآنها را    و   گذشتاند  ر  ما  . کرد معينه دعوت  های  ا ج  در نشسیی یرکنر دست ،  سالسنر

 ،تاسکفورد نور ف  ا ین ستاخز   رئیس  ر آنناکدر  ،  تيكماپلو د  رهاداو رئیس    راست

 یادکه  یس  ارد ک ل،  بعد يك كرشی  ،   كروسداخیل  امور   در   دولتی   سکرتر امور   سپس
ً
 ما

مت  دهنده  ز ر بات ش  جلس  همیشه  ما ا  بود   مرکز هو   قضاوت  به  حکومتت  ادر 

دولتی    سکرتر   . ختاپردنیم  نر تأخ  کو کرننر   ! هآکجاست؟  هندوستان    امور امور 

ر د کننده  ...  رفتهگ  قرار  وزرا ر بیر

ی   توجهکوتاه    مکثو    ،ختادپر   گذارشه  بیکنسفیلد ب  بالخره
ی جلب و سه  ب  را   کاقر

ایر   بهی بلند  اصد  با بعد  ،  کرد   پیکر    . پرداخت  سخنر
ً
 ،سیاه  کفرا   با خمیده    نسبتا

  و   داد یمن  اتک  خود را دست    سازد مشخص    را   ممفهو   یا آنین  اخواست  یموقتی  

ن ما ر ز د  شا  د مجعهای  بزرگ و مو   بیتر   . گرفتیم  خود ب  را   و حشی   پرنده  فه يكاقي

 . ساختیم تر دقیقهم  هنوز  ا ر به شین تا ،ت رس احرک 

در   مورد تاخت و تاز قرار داد که  را   ینرسی ناو    بیکاره  نناداسیاست   نخست  دیزرایییل

شت نو رس و    ،مملو ساخته بودند   آیند تبلیغات ناخوشرا از    جراید و مجالتاواخر  

بریتانیای کبنر را  شویم   انتظار  بیان قدرت  و   کردند پیشبیتر یم  در  های در فرجام 

ر جنوا ، ون  یی ایدر   یو سپس قدرتهابحری دیگر به سقوط کامل مواجه خواهد شد     نر

   هلند را مورد حمله قرار داد.  و 

 ا منش  ا ز کج ا  ها بیتر پیش  اینکه    کرد یمدرك    خویر ه  بق روح خود  ماعادر  او    ...  

س  . ند ا  رفتهگ درین کشور شگوفاپنج  قبل  که   آورد   مهجو شدیدی    بحران  ،نا ل 

  ترین مهم  دیگر   تر  بابع   یا زی  ایع فلزی و کشتی سناص،  ریشیمبا،  یحر نخر ايع نسناص

ن بانقیصه    این  و   ند شد  مبتال   به آندی  اقتصاهای  رشته ، ها قیمتت  نااسو عث 

 مو 
ی

 طرفبر هنوز    ا ت  مصايبین  ا  بقادید و عو گر   ها یر ایکب  شیافز او    ها ج ورشکستگ

 . است شدهن

که ند  انشی رس  به  را   یر اتک  لندنقبل در  چندی  لینیس    منابشخیص  کدام    برعالوه
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ی ناریی و صاط تجانحطا ”معتر پر عنوان  دارای
 .  بود  ”عتی

حتی  را   ۀزنند  تماکلبیکنسفیلد   بحرانکه   داند یم  هرکس»  : داشتطر  ابخ  آن 

ر  ادر ح  ما ا  ؟چیست زین   ا   ر تهشمدری  مابی  ،است  بودهناین    هیشبلت فعیل چنر

تدریخر و  حایل  یر و    د رکو ،  ریی منان  یاهز   تب و ،  منمز   ریمابی  عالیم  ممات  نیست

  «. انحطاطلت اینست حا ی تدریخر  بود ناو  مرگ بالخره

 زبان   به  خود را نيك  اپ  نظریات  تا د  ا فتان  آهوشمند بفکر   آقای  اینکه    خوب  چه

ی ماآل
 یا تانبری  تختیادر پکه    نماآلهای  د ز یهو ایگ  م  ناکس  ر ما  لر این ک ا  . کند   افاده یر

  
ی

جديد   بحرانو تعمیق  شدت    ها مهنادر روز   سلیش  انگلیش  زبان  با   کند یمزندگ

  . کند یم  بیتر پیش،  ت  ا ز منسو جایی  یا آسهای  ر از   با   شدنرسریزه    بخاطر   را   ریی اتج

صوریی در    نیستروشن    بکیل  آیا   ما ا،  گردیدهبت    ا و در عمل هم ث  استبج  ا دعاین  ا

و  ا د  توسعه  را   آنها   ید با  کردند   ”ریزه رس ”موجود  های  ر از با  که ی جستجو   بهد 

وی سال   بهآن را    ید مان  ایجاب  اگر   و   برآمد جدید و جدیدتر  های  ر از با  بدست ح  ننر

و   مقررات  عتابکه    نیستدر مجموع طوری    سیاش  دی و اقتصا  تموقعی  : آورد 

 . شد بازین امو 

 بدست   انگلستاندر  مق”  مفهوم  را   نخست وزیر   ”گیلدهولد”یر  اسخنر   مطلبن    ا ج

 وظیفه  در پست و که  دعوت کرد    انگلیسهر    او از   . داد یم تشکیل    ”است   انگلستان

 سیع ن های  ریادشو   نظرداشتت بدون در  باگذری و ثخود   با خود  
ی

 و   ید مازندگ

 تالشع  ا وضا  متنظی  برای  آنها   پیشاپیشدر  که  خود    حکومت  به  و   ریزی کند   عرق

 .  ید ماء نا تکاد و ماعتا، ورزد یم

ر )  همهز  اقبل    رفتهگس  ماریحر تاخسیاست    به  بعد بیکنسفیلد  ق زمیر  زیرا در مشی

روشتر (  شودفروخته  ید  با  انگلستانیع  ناص  تولیداتر بزرگ  اقدمکه  آنجاست  در  

درباره  که    را کلمه او    هر ها  دست   دنااندو تک  ها نعره کشیدن   با ین  حاضر خت و  اندا

ر په  ر د  یا تانضوع بریم مو تحکی ه،  ور ناچیر ق    نه و اينی مد  بحنر   کرد یم  فادها  همیانرسی

ور ا  . ند کردیم  بدرقه ر پنا  ا ندید تآن را    تو دیگر ضر  رسحد که  رد  اد  نهاز مستمعیر

طر او بخ  است  ”غنر علیم  دقر و اتص  ”  رسحد   ،دولتبنظر    هندوستان  بل غر ماش
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د یمصورت  اقدامات  ن  آ  اصالح   بود   شدهممتد  ی  هازدن   ب کفمجذو   چنانو  ا  . گنر

 .  س نکند احسا را  ولارديف   سکوت حتی   بود  قریبکه 

، گردید متحنر    آنها قیافه  ز  انخست وزیر  ،  ختانداخود نظر    کابینهن  راامکه به  وقتی  

 شد یم  ا همنو   یر ار ضطا  با   بود نقش بسته    سکوتنور چهره  بر  که  را    تعجتر و    تردید 

وك  و   روسککه   ی  . ند داشتیم  ابراز   کرننر که   بود   روانداختهبا  هبگره    چنان  سالسنر

 .  بود  گردیده   بن بستی مبتال  به گویی 

را   بهخطابیکنسنفیلد   باشور ی  هازدنکف    با   خود  ر محفل   از که    ند ارس  پایاننگنر

، ها ز هان جلكاما،  نرا انکدبا  ،تختی اپهای  ت  را کرستو اش )ننامامه  و   شاروال  طرف

و    ،بود   گردیدهآماده    ،(هاخانهر او ک   ها فابریکهن  با حاص،  ها ز هاج  کنندگانتولید  

 . آمد  حکومتس خموش و عبو  یاعضاپیش  بالفاصله

   عثبا   تانافغانس  در   ما های  فعالیت  موضوع  چرا       
ی

ین موضوع ا  ؟ديد گر  ما ش  آزردگ

 .  است شده موافقه به آنو  گردیده  بررشقبل ها مدت 

ی۔   و فهمیده   آمد یمنظر نب  ششغلو و ریهای  بروتل  خال  ز ادهنش  که    سالسنر

ونچطور    خارجهامور وزیر    تماكل  شد نیمی    یند مان  به  . آیند   یم  بنر
ی

 جواب   دیگرانز  اگ

ه   : د اد ن  ما ش  ما ا  . آقایان  ،است  مبیل همینطور  ز وقت اقبل    ما که    کنید یمفکر 

   ؟کنیمیمء ا فشا را ها نقشه

آنقبل   ی صورت    تانافغانسدر  که    از  ر ال  با دستون  گال   . شد با  رفتهگچنر ی ها لینر

 ما ه  ب   لرنس  رد ن لاطرفدار و    دهد یم  قرار ری  اره بردبه  مورد آن را    بالفاصله خود  

يك بگویبه ما    کهخاطر آننه ب  البته  . آورند هجوم یم   بیشنی   موفقیت  آرزویو    ند تنر

 ...  بکنند  را  ما 

    ند بودیم  ما   به جای  آنها   اگر ،  ینطو ر ا،  هآ  : غرزد   دیزرائییل
ً
ر ک یقینا   . ند کرد یم  را   ر اهمیر

 ما   علیه   ا غغو   و   هستیم  ما خود  ،  ما   به جایل  امگر ح  : نه گفت اضمغر   سکوت نور 

 .  شود یم ا پ به

  ...   
ً
ال حزب    جراید   بعد   روز   حقیقتا ع  لینر را اگ ند ناو خ،  ه آواز پر   ینو ناتحت  در   ن 
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ر  آن را    و   داد یم  معلومات  صدراعظم  بهخطاخصوص   ی و توضیح   نتیجهچنیر گنر

د ایجای  امحتو یر   منا تحت  ،  د جدینااست  ماکدبدون    محافظه کارانکه    نمود یم

 م  به یا آسر  د ،هندوستان  ”رسحد علیم”
ی

 .  درت یم ورزند باجنگ

درباره    ش حکومتسیاست  ز  ابیکنسفیلد    گراف،  ۱۸۷۸ل  امنر سادس  ۱۱روز  ه  ب

ایر ین  ا  و   ”هولد  گیلد ”   بهخطاز  اقبل    ما ا  . ع نمود ا فد  نمارل  ا ر پد  تانفغانسا  سخنر

هنر کشور  ر به    را   متو ماولتیا  کتوب حاویم،  وي هند تانبر   لتو د(  برکتو ا   ۳۱  تاری    خ)ب

 تان كف)،  عیل مسجد   قوماندان  برای  ۱۸۷۹منر  ادوم نو   به روز   و   صادر   تانافغانس

 رس( محمدفیض 
ً
 . برساند  به امنر  بالفاصله آنرا تا  کرد تسلیم   را  کتی ا پ ما

عیل  برای،  وایشا  ، برتانيه   لتو دحسن نیت    هیئتقبو ل    او از   خودداریز  ا  خان  شنر

ر   تشکال مبهانه  به    و ال ع  و   نمود ی  یادآور   تانافغانسر  د  نآ  امنیت   تأمیر
ً
 نوشته   تا

ر در این ک انمود و    حاصل   کابلورود ب  اجازه  بزودی  روسیهينده  مان  حایل که در    : بود 

ر که   رفتهگیر صورت  ماز  ر خطر در    روسیهو  انگلستانبیر  .  بود  میان جنگ در گرفیی

نیتارستف  بر برادر  که    بود چطور ممکن    ...   و دوستانه  لفت غنر امخ،  ده حسن 

ر توه  ر  یر د  آمنر  : بود ه پرداختصل مقصد ا هب بالفاصله، لیتونرد بعد ل ؟صورت گنر

ر نه و  ماین عمل خصا  با ط  بارتبا  عذرخوایه  یا   توضیحکدام    ما در مکتوب ش»  توهیر

ر    . خورد یمبچشم ن،  نآفرستاده  ر وجود  دهندوستان  تریس  انی ما  تبا نج  برابر در    آمنر

 تفاهم  بهظور رسیدن  به مند من  هاپیشن   برابر در    جوایر   چگونههی  در آن  چنانهم

ر  کاملبل  امتق ر دولتبیر  « . است گردیدهن ئهراا ما یر

د    به امنر پوشی    پرده  بدون  ”مغل اعظم”بعدتر   ر شنوی ناحرف  که    بود   کرده گورسی

 ؟ ت دهد انج  خود را زین خطر  اند  اتو یمچطور  رد و  ا قتر در بر داعو  چهش  برای  وی

شنادشم  و   نهماخصعمل    نتیجهدر   اتوری  قشونمن  ،  ما نه    در   را   انگلیس   امنی

خود  که  هم  بد  را   امکان  ینآخر   تاني راب  خواهمیم  ما ا   . ختمامتمرکز س  ما ش  رسحدات

 در  از مصا  را 
ی

قصور خود   به  ما شکه    لزم استر  این ک ا  برای  . زید ان سماایب جنگ

 رسو    ف کنید اعنی ا
ً
 افشان ز  ایگ    بدستآن را    و   نموده  یهاتحریری عذرخو   و   ما

ر  بهخود  تبهعالنر   .  رید ال داسر ابرتانيه  رسزمیر
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آن   ا بخشی ت  رضایت  روابطکه    نیستممکن  ،  گردیدهتثبیت    طوری که  ،برعالوه

ی ماز 
ر   یر ر مملکتیر ی معر   تانافغانسدر    لزم  بطور برتانیه    دولتکه    ا گردد ت   قرار بر   بیر

قر

وریاین ک ا  برای  ،شد با  شدهن تر ضر در   ویتانبر يیم  اد  هیئتقبول    به  ما ش  ا ست 

ر   . کنید   موافقه تان رسزمیر

عیل  به  وایشا   ،خنر ادر     وارد   انگلیسر  ایل همکباق  بهکه  خسارایی  نسبت    خان   شنر

 و  دادهر ا خطا ؛بود  کرده
ً
 : تهدید نمود  را  وی مستقیما

نظر   به،  منر قبول نکنید انو   ۲۰  ا ت  را   یطاین رسی امستقیم و مکمل    بطور   ما ش  اگر »

 آورده  ب  حسا   بهنه  انه و کینه توز ماخص   را   ما شنیت  که  م  مجبور صورت  در آن،  من

  «. یممامله ناعم برتانیه  دولتسخت  رس  دشمنبحیث  ما ش با 

اتو  مهمات    ارسال  و   قشونت  اسوقيکه  گفت  توان  یمن  ...   ر  رسحدات  به  تجهنر

ز ات مملو  اوعمطب  . ند مامخقر بنتوانسته  ها  انگلیساحضارات  یر  ا و س  تانافغانس

ه  دهنده  شاننکه   وادیم   تنر
ی

نرمش  درباره  و    بود   تانافغانس  با   وابطر   شدید گ

عیل ”یخودرس ”پذیری و نا  .  کرد یم صحبت خان شنر

 موضوع رفت و    ل باسابقه  یر سطح    بهت  ار مطبوعد  تانافغانسر ضد  ارز اوقتی ک 

  ” اندیا ف  ایمز  ات”رسیم  نیمه  رسی جريده  نا،  گردید   آشکار   کابل  به  توممااولتی  ارسال

 : د استور دد شبرای و ، د افرست سمله  به خود را ر انگ مه نا ترینمجرب

  ما   برای  . رید ادزیادی    نزدیگ  وایشا   اطرافیان   با   ما شکه    دانمیم   بخویر من    ! جر   را   -

 
ً
بساحو   انکشافی  ماندور درباره  یی  کلمه چند   عمال وریستر  یادث   را   بقیه  ؛ضر

 .  کنیمیم تهیه ناخودم

و   در محفل،  وایشا های  ور یا  ز ایگ    با   بزودی،  جر   را     . نمود   مالقاتری  ب خو مشی

به  و    گردید یم  د رس   ا و ه  بوده مرتفع  ی  هاکوه  دارایکه    سمله  در   آفتاب   بغرو   با 

ویسگ  رامه  ر ی   قابل  بطور   بوتلر  د  گر نفسو ایع  ماوقتی    و   شد یم  بهنی ی  هرچنر

ی    کردن  بیان  بهور  یا  بالخره  حظه کم گرديد مال  ر  ه تشنها  مدت   نراا نگ   مهنا  هکچنر

 : ختاپرد بودند ن آ
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ر   همه  - یما  حقیقتدر  ما  ،استآماده    چنر  عذرخوایهبفكر    امنر که  ترسیم  زین 

ق بصورتلندن که این یا د فتیان منی  . کند   مداخلهبه غنر

ر    نماز   ا ت  ، بود ب  موج   یر تشویش   عیل  شدهتعییر   . نکرد   روان  خود را   جواب   خان  شنر

رسان) ر    خنر أت  ساعتی   چند   او   خنر   ا ت  د اقر بخرج داعقل ک ت  خود ز  اکرد( بیکنسفیلد ننر

 انتظار در  ها  مدت که  د  اد  را   یر مافر   قشون   به،  ”مغل اعظم”  بالخرهنکند    مداخله

 :  بودند آن 

 ” پیش” به
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 فصل هفتم

 وزاتج

وك  ویکونت  برای        لیتونرد  ل  : هور ز لا  ۱۸۷۸ل  انومنر س  21  تاریخر مکتوب    . کرننر

به    جوایر کدام    ا د تا منر بخود زحمت ندا  . شد   انداخته  هقرع  ! زیز وك عکرننر   د ر ل»

 بغرو   با منر  انو   ۲۰دیروز  یم  بود   جوابمنتظر    ما که  را    ديامیع  . بدهد   ما توم  مالتی  او 

 گر چه ا   . (رسدیم  پایانب  آفتاب   ب  غرو بای  محمد  وانروز پنر   زیرا )رسید    بش   آفتاب

آن را   که  دادند خنر   به من  تیلگراف ز طریقاور  از پشا  شب  بجهه  د ساعتدیروز ب

ت و  انسبت  پسا  درستنا  اشارات   تثبیتریگ  جمرود   بیان و    بودند   رفتهگننی از 

 به  بالفاصله . اند  نیاورده بدستیع   طال اکدام منر  از ا ما های پوسته : که  داشتیم

ال  دادهدستور  ،  دارند   عهدهبه    را   کرم و کویته،  خینر   قوایقوماندایر    که  هایی جنر

 . بگذرند  رسحد ز او  زدهدست  عرضت بهمروز ان هااگ در سحر که   شد 

 گردیده   آغاز   ت معنر خینر یاعملکه  دند  اخنر د  به منور  از پشال  اح  ا ت  آن وقتاز  

قبل  ا مروز شا رد  ال دماحتاو   آنم   اطالعاتود  ش  فرستاده  لهور ز  اپوسته  که  از 

 . ورمیاب بدست آنها وی پیشی   ۀدربار ی را گر دی

 خواستار  منکه مذاکرایی  عرص دیروز  زیرا  . ند مانثمر یر  ،ما  ۀماه يك  خنر تأ برعالوه

ر    موفقانهیری  تحر   موافقه  با م  بود  شدهآن    يلباق  گانیند مانتمایم  و    کاوانیاریبیر

 . رسید  پایانبخینر 

ايط  ساسبا که   ند اگردیده  متعهد    ،زدهباز   رس   امنر   دولت  ختناشز  ا  یلباق،  نآ  رسی

ول خینر 
 ...  رند اهند بسپ دولت به را  کننی

وی خود    بهیی  یاتانبري  قشون  اگر »:  که  است  فرستاده  اطالعیه  امنر به    خور آمنر  پیشی
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عقب   رسعت  به  اگر   است  در عیل مسجد مشکل  موضعظت  احف،  دهند   ادامه

وی تقویتی   یا نشیتر نکند   یوناگ   ،د نگرد  اعزام  ننر ر  قرار خطر سقوط    عرض در م  او   رننر

د یم  «. است  دادهن  جواب  هیچ  تقاضا ین  ا  با منر  ا،  بفهممم  توانست  من  جایی که  ا ت  . گنر

ختم ”  ا ت  توممااولتی  د امیع  کم بودنوضع    یناعلت    . بود   آرامنا هندوستان    یوایشا  

 .  آفتابغروب  ا یعتر ت بود ، ” یمحمدروز 

ر   دیگرانو    کویل  دلو ا،  بودند دد  منی   ننر وقتی  این  فقط  که رفت    میانز  اپش 

ر )فيك  راگیلیو گهای  قومانده که (  بود  یافتهن  امتداد   به آنجا   آن وقت  ا تف  رالگتی  لیر

  اشاره   بل غرو ادر ح  آفتاباشعه    ینآخر   با   بود   یافته  امتداد   جلویهای  پوسته  ا ت

 « ...  نیست جواب ،نیست  جواب» : دادند 

در   طوری که،  آراموح  ر   با کرد و    فراموش  را   ها تشویش  همه که    بود   وقت آنل  اح

معمولیادن متمدن  جنگ   اعالمیهر  موعود صدو   ساعت  سیدنفرار   به  است  ی 

   طوری که  . بود د  ادلش،  نآو علل    تان افغانسعلیه  
ً
  ، بود   شده  رفتهگدر نظر    قبال

کشور    این  مردمو    ها رسدار ز  اپخش گردید و  برتانوی    هند   دولت  طرف  ز ااعالمیه  

 با   کابل   منر ادوستانه  غنر   روابطدر    را   بحرانهای  ریشه  ا ت  بود   آورده  دعوت بعمل

 . هند د شانن ”خواهشخنر نيك و  هياسهم”

ضر ا قیمتی حبه هیچ    یا تانبری  دولت  یا گو که    بود   شدهح  ر ین سند طوری طا  مفهوم

را بجنگد و دوستی    تانافغانس  و خلق  رسداران  با   نیست د  آنها   با   خود  ر اخدشه 

عیلعتر  ی  نفر يك    دوش  بر   ها و تن  ها تن  قضایا ین  اتمایم    مسؤولیت  ؛زد اس  خان  شنر

 کینه و دشمتر   با   را هندوستان تریس  امنی او قلتر    بهشايیر   ستی و دکه  ست  او   ،است

 .  است فروختها بر  را  جنگ آتش و  داده  جواب

ت،  ترااتکباهمه  مثل   س  تانافغانس بر    عرضمفکوره  جنوب ا  . بود ده  اخییل  ، ز 

 
ً
ی  نند ماه  ب  مستقیما به  کردن  وارد ،  تنر  ، (ر هاقند)  تانافغانسسابقه    تختیاپ  به  ضر

ق و  ا ت باضر   کردن  وارد   ،است  خواستهی خشم  اخد  طوری کهآن،  قجنوب رسی ز رسی

 . (کابل) تانافغانس فعیل تختیاپ به ر هام ل 
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ومند  دستهسه  ،پالن ین ا مطابق کرم ،  ر هاقندهای يداو  در  قشون گروپ سه  ، ننر

 .  بود  گردیدهد  ایجاپشاور و 

د  و خت  مراث  سندیمن  روبرت  جگړن عاقالنهندیشی  او دور    د خورد بدر   کویته  کینا

اضوصف    با   را   تقال   خان  مترصفات  زیرا   . د اد  را  عیلمنر  امتعدد های  اعنی  خان  شنر

اض  برابر در  برتانیه    دولتو    بود   رفتهگر دست  د ز ا،  نقطه ین  اطر حفظ  ات بخااعنی

   . د اقر بخرج داخود خونشدی ک 

 جنگجویان   ،بود یمن وجود  م  هایگایته بحیث پز کو ااستفاه    امکان  اگر ،  فکر کرد   ید با 

زیر   را   صلهارمیل ف  ا یکنیم هز   قریب،  ند جنگ قبیلنما  بودند مجبور    برتانیا نر  دل

ر ر  د سوزان    آفتاب  را   یر نایر   و   آیر یر های  ك دشمن یط کنند و سختی نا بتیه   رسزمیر

 ...  متحمل شوند 

ر وجود د  برتری یک   موفق   سلطنتی ل  افع  نانجننر اکه  این  و آنشت  ابزرگ دیگری ننر

توان یممروزی  اترانسپورت    با   . دهند   امتداد سیتر    ا ت  را   آهنخط  که  شب  بودند   شده

دره    ز ا  هراکه    است  درستین  ا،  ت یط کرد ارک ایر و تداذخ  با   را   هرا   میل  60  -50

   حال  ما ا،  گذشتیمن  بول
ی

 ر اهز   ۳۰  بهج  یا حتال قبل  ال سچه  نند ما  قشون  آمادگ

 . نداشت ربردار باشنی 

و ك  و  خاموش،  کوچك  کویته ر شاهد  هیچگاهمنی   . بود ن ها قوت بزرگ  یشمان چنیر

، ر ادجال های  ق و خود رابهای  نوار و    ها قراي،  ها رهاو سو ها  پیاده   آیر   رسخ و های  لباس

تروق  ،  ها شنی   و   ها غل ا،  ها طر اق،  ناسپ ای  اپ  یاصد  گویی   ها توپای  ه بهعراترق 

و فر قه   تانملیک    ه فرق،  آلود ك  ادر شهرك خ  . است  آورده  بوجود   را   یگرید  نهاج

 آنها در تشکیل    . بود متعلق    ر هاقند  قشونگروپ    بهکه    بودند   شدهمتمرکز    تهکوی  ۲

، بمبتی ،  بنگال  ،کهغند مل،  هدیاپهای  غند ،  سند   و   پنجاب  ،لاره بنگا سو های  غند 

ی ا،  توپخی های  د جزوتامايك تعد  برعالوه  . بودند شامل  سك    و که  گور ،  پنجاب نجننر

هو   ر   کمگهای  مجزوتا  غنر جمع  ز  بارس فش و  ا (  13550)  ا جدرین   . بودند   آنها   با   ننر

مجموع    را   یی ماخدعمله    مجموع  اگر و    شده یم    آنها   با در  نفر اهز   60  بهبگنر ر 

 .  رسید یم
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ه  طرفز  اردو  این  ا  سفید و های  بروت  دارای  و و ابر   بر گره  ،  قاچ  ،رفته  مو   مرد پنر

ر    شانن ل و  امد  بدون  سیاهس  باغلب لاکه  زی  ب  شری الیعتر تورن    داشتبیی   جنر

ر )  . گردید یم  قومانده  ستیوارت  لد نادو     ، ردو ادرین    دسپلیر
ً
ن آ  جنر اقسمت    خاصتا

 ...  (بودضعیف 

قماش  طرفب رسی شهر کو ،  ل  آماده   مگروپ کر ،  ین گروپ از  ا  کوچکنی ،  تهادر 

 .  بود میل توپ 24  با ز بافش و رس ار اپنج و نیم هز  دارای که گردید  

را  قوماندایر     و   بوده ز خطوط  اپر    اش   ره چهکه  ه قدی  او کوت  غر   شخیص ل آن 

البريد  یعتر  ،  داشت  گونبچر های  و م  . تداش  عهدهبه    رابرتسفریدريك    جنر

ین و    اساش  قامتاست   میل   ۳۰و  ز  بارس فش و  ا  ر از ده ه   با ور  اپش   گروپه  را  كوتاهنی

ر   توپ    و   بود   شده  تأمیر
ی

ال  تورنآن را    رسکردگ ن در و راسميوئیل ب  رس   نماینده  جنر

ده    . داشتدست   م  اره نظاسو ی  هانشان،  ”ره هنداست”ندور  امکو   شانن  كينامنر

 چنانهای  مه نار  اك در ک   ا شنی ا  امکان  ،بود   آورده  بدست   را ویکتوریا  بتر و صلیب  

تردید که  اینبدون    ،بود   ساخته   بخود مجذوب  ا ر به  تجر   با ن جنگجوی  ای  هنناماقهر 

و تکلیف   ببانازین  با  را   وایشا ر  ائیوی جو راجای  شوراعضو    آرامش  کر   شد با  کرده

ی کهدر   آنهم . سپ تبدیل نمود ا هد
 اه ساپنج زمایر

ی
 .  رسید یمش ب شالگ

 افراد ز  اد  او تخنیگ و يك تعد  توپخی   تاقطعتمایم  ،  متوسطو    تبهعالنر   افشان

 یا   سپاهيان  را   قشون  ۀعمدقسمت    . بود   گردیدهتکمیل  ها  انگلیساز    گروپهرسه  

دیگر  ب تشکیل  ا  سوارکارانو  هندی    ان ز بارس های  دهیا پعبارۀ  که   داد یم جنر هندی 

،  گوره  یماراهنهای  ستهد  و پنجاب  ،  بمبتی ،  لام بنگاده نظیام و پاره نظامل سو اش

ه  ها سك   . گردید یمو غنر

 با   همراه   ،بود   گرديده  نفر تشکیلر  اهز   ۳۰ز  ال  افع  کنندهوز  اتج  قشوندر مجموع  

در طول   . رسید یمر نفر  اهز   ۱۲۰ز  ا بیش    به  اردوگایه  تماخدو    ”کنندگان  بدرقه”

  ا  با ردوی  ا  تانافغانس  تاری    خ
ی

در   برعالوه   . بود   کردهن عبور نآ  رسحداتز  این بزرگ

توپخی تقویه   با که  تشکیل    نفریر  اط پنج شش هز یاحتا  قشون،  هريك  بهعقب ج

   . بود  شده



120 

 

لفنر اپ خورد رسی    عا توپ چ  آنها   . بودند   کردهآماده    پریز سور   ،دشمن  برایها  انگلیس

 . آمد   میانب ر اشيندمان آ د استناب ها بعد که دند  اد قرار  استفاه را مورد  تلینگاگ   مناب

ر    همه به  کردن  وارد   بخاطر چنر  بیتر پیش،  ”خودرس”  یهاافغان  بر   کنندهدرهم ش  ضر

ات،  عددی  نیامان  برتری  ،بود   شده ر ،  یل ا ع  تاصال مو ،  عساکر و تعلیم و تر بيه    تجهنر

ی    هبرعالو ،  عقتر   تماخدیل  اع  ندیهماساز  ر خرید   بود تر    اهمیت  با   همه  از که  چنر

ان   و   رسان که وی    انطرفدار   و آننر  ام  شدهضع تخریب  او مو   يلباق  ز اری  یابس  رهنر

اتوری   که  بود های  یبرتر   جملهز  ا...   بود   زدهعقب    را ها  انگلیس  دوستی   دست  امنی

 برتانیه 
ً
  برای  هسوی ینبا و  ندیده خود ب هرگز  قبال

ی
 .  بود  شدهنآماده  جنگ

ست توانیمچه    ی عظیماقو   برابر اینر  د  یا سآ  بدر قل  رفتهفرو   کوچكر  كشو يك  

ر سو   اگر   ؟بکند  الز تورن  ا،  کویل ل  اگرو د   یا   لیتون  لرد ز  ایل  اچنیر  جگړن   یا ون  راب  جنر

قوی  ماحت   با ،  آمد یمبعمل    کاوانیاری ز   همه  آنها ل  لطف »  : د نگفتیمن    با يك 

 محمد فیض    « اما در مقابل؟آورد   میانبمتی سخن  و ام مق  ا ز کداتوان  یم  آیا ،  کنید یم

گذری و  خود ،  یهنمبه  عشق مردم  توان  یم»:  گفت  خواهند   همهز  ا قبل    رفقايشو  

 
ی

 خود   کردنن  باقر   برای   آنها   آمادگ
ی

هر    قابلر مدتوان  یم  را   میهن  آزادی  سابپ،  زندگ

 «. د اد قرار  قدریی 

ر او   ها ن نه تنآ  لاشغا.  داد یم عیل مسجد تشکیل    قلعه  را گان  کننده   عرضهدف ت  لیر

ر که    بود   ا ینجادر    زیرا ،  شتاهم د  سیاش  اهمیت که  بل   نظایم   اهمیت و تحقنر   توهیر

  . ند ه بودکردسد    کابل  به سوی  او را   ه سفنر را  و   آمدهوارد    یا تانحیثیت بری  بهسابقه  یر 

 قشون  اردوگاهاطراف آن    در   . د ش  مزدحم  ،آرامجمرود    ۱۸۷۸ل  امنر س انو نیمه    تا 

  حرکتر  د  تانافغانس  شاساو    عمدهشهر    به سویکه  دید  گر   برپا   یهند  -  انگلیش

که   نیاماراهن  ،بود   شدهعیل مسجد کشیده    به سویکه    گرس   امتداد در    . بودند 

 
ً
 ی ا کشف قو   عساکر  آنها  . ند گردیدجابجا   ،بود  رسانده آنهای دیوار  ا ت خود را  قبال

  آیر های  لباس   با یل  ئاو   پرنس  ۱۱غند    عساکر   آنها در پهلو ی    . بودند   پنجاب  كویه

یل بنظر اده بنگیاپ  یکری غند  انصو های  لباس  آنها از    دورتر کیم    . ،گرفتند ا خود ج

وز پور   بویمهای  ده یاپ  14غند    ها و در عقب درخت    ند آمدیم که   دید گر   جابجا ،  فنر
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  . بود   گردیدهتشکیل    ند،داشتدشمتر    ها افغان   با   همیشهکه  ریشو    جوانهای  سك  از 

های غند   پنجاب  کویه  قوایز  اها  سكده  یاپ  یک  غند   تر طرف آن،  ا ج در آن  همچنان

 جابجا گوره    تفنگداران  4غند    گوشهدر يك    . بود   زده   اردوگاهل  اه بنگدیاپ25و    ۱۹

 .  بود  شده

های لباسمدور و    خصوصبهای  هکال  با ه قد  ایل کوتا نیپهای  جزوتام  آنها   نزديكدر  

ه   ر تنر  و بعد    . ند ازده    خیمهسنر
ً
پیشنی ،  رفتهگ  ا جنگیل ج  ۱۷  انگلیش  لصاخند  غ  طبعا

ر گذ  ها استحکامخی ،  سلطنتی ردوی  ان قول    یا چاشاره  ن و یاچهبر امخ  از آن ، نرااو میر

، یر اهز   چندینخدمتگاران    بنهو ر  با  بالخره  . ند ازده    اردوگاه  توپخی   قرارگاه

ه  راخو دسو ،  اناگر سود غنر و   شده  جابجا برتانیه    اردوی ر  پذینایی اجد  همراهانن 

 .  بودند 

 

 در جمرودها انگلیسکمپ قوای 

ر خود اصد  با   يده و خز   ل با  به  را   تپهن يك قسمت  ابلده  را  دستهیل  المغای غ مال   ی تنر

عیل»  : داد   واز آ خنر اک  جرایا  هب  بیائید ...   حلصال ایح  صد  «ر  ر   به  ا ت  او   یاطنیر

ون عیل مسجر اگ  ر ر  ها افغان  و  سید ر  د ننر    . کردند خود زمزمه   بیر

 ۲۰  شبدر    بالخره   . شوند   ا یکج  ا خد  منابخواهند  یم  نراتگر او غ  مال   این  مثیل که      
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لو ،  منر انو   ۲۱بر   ال  تورن صبح    . درآمد   حرکت  بهز جمرود  ا  ا دو  ر    براون  جنر  با ننر

و   شد   ختهانو   اشارههای  طرم  ،آمدهر د  دا ص  به  ها شیپور   . فتاد ابراه    دیگر   قشون

قو    ها درفش ده    ها بنر  حرکت ده  یاپ  ۱ر غند  اس قطرا  در که  قوماندایر    . شدند گسنی

ال،  کرد یم  نیست   او   تحت امر   ها شاتلندغند  که    خورد یمفسو س  ا،  کفرسو نما   جنر

هو   ا ت ر  نعرهو    گرديد یم   شانخرو   کویههای  نا تنگ  درین  نآی  راطنیر های غرش 

 .  کرد یم  وذ در درون دره نف آفرینرش ظفر مام عال ا برای نآی انز اطوف

وی  ،  بعد   بهز جمرود  ا نه ها د  بالفاصله   . صورت گنر د زیادی  صله  اف  ا تتوانست  نپیشی

پر  وع  پیچ و خم خینر تنگ دره  لعنتی  ا،  مستحکم  قلعهکه    گردید   رسی تیغ  برآن ین 

 . است مکا ح

 سیاه  اندیشهزین  او    کرد یم  حرکتپشاور    قشوندر عقب گروپ    کاوانیاری  جگړن 

خود  قوماندایر    پست  محمد فیض  که    ندهمانزیادی    وقتل دیگر  احکه    برد یملذت  

  . بدهد ز دست ااستحکامات  درین را 

و  ی   سوارانزه  مفر   در پیشی
 هیماحتحت  که  ،  ند کردیم  حرکت   پیشقراولبحیث    افغایر

 به ها  انگلیس  . ساندند ر   د ی عیل مسجاپ  به   خود را ن  او د  ناو تفنگ و توپ د  آتش

میلاف یکنیم  دیدند    شده نزديك    صله  و  ی  هاتپهکه  و  های چريك   طرفز  اپیشی

ر عرضمت  نبودند قوی    چندانکه    حصار های  توپ.  گردیده  لاشغا  یر غااف تحت   را   یر

 . گرفتند   آتش

ر او مورد  در    براون  برای  ر    ها زخیم  لیر که  د  ا دستور د  او   . دادند   راپور   شننادو مادر بیر

 آتش  ر بارگ،  گرفتند   موضعکه  ازینپس    انگلیشهای  توپ  . شوند تمرکز و مستور  م

ی  ها تپه  به  دهیاپهای  گروپ  . فتیا  ادامهرو ز    مماتو    د کردن  آغاز قلعه    یلبا  خود را 
یی

 توپخی   آنها   هیماحزیر    ا ت،  کرد یم  هط احا  طرفز دو  ا  ا ر   د عیل مسجکه    شدند سوق  

وی که  بتی ماساننر  . د گرددشمن نزديك   بهد  بتوان بود ین تجاوز ش ضر

 داده   قرار دقت تحت نظر    با   را   دشمن  حرکاتور  اپش   گروپ  قشون  قرارگاه  افشان

ر   ما ا  . نمود   وارد   ها افغان  هبی  شدید  خسارات  توپخی   ؛بودند   چگونه هی  قلعه  مدافعیر

 ارس   عالیم
ی

و یابس  آنها   توپخی   قابلمت  آتش.  دند اند  شاننز خود  ا  سیمگ دقیق    ر 
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 بدهند   قرار ز رو برو مورد هجوم  ا  را   قلعهکه  برای آنها  انگلیس  تالش  ،بود   انهماهر 

چ و    جگړن  د اجسار  ارز اک   میدانز  ا  . شد   زدهعقب    به آسایر  ز ا لد  راجفيبریدمن  بنر

ون  را   ه بویمدیاپ  ۲۷غند    را   بط او خوردضز  بارس   چندیند  اجسا  همراهان،  کردند   بنر

ر  ر  ما تورن    . د دنادانتقال    ننر ف ز ص ازیادی    عساکر   بود   گردیدهزخیم    14ز غند  اکلیر

ن  کرد یم  بیتر پیشدر وضع  که  را    خشی چر   ما ا  گردیدند رج  اخ  بهمحار   . مد یابعمل 

ر ،  ند کردیم  ویران  را   قلعهخود  های  گلوله  با يدند و  غر یمی   چنانهم  ها توپ  مدافعیر

 . ند دادیم جواب، ریختهجسته و گهای فنر  با ن آ

وقت  ا ت عمق  ،  تر دور   ،ویتانبر   جلویهای  دسته  این  ر در  وی افغان    رسزمیر پیشی

ت  کردند  روز  ا  ا و  د  قرارگاه  بهخنر  محعیل  که  دند  اخنر   ت اس  شدهضه  امسجد 

های صلهادر ف،  افغایر   قدییم  ر یابسز  ادر   میلهای  تفنگز  ا  ها نر مشخص فهای  صدا 

يك  ابیشنی  هرچه      بعد   . رسید یمبگوش    دیگر ز 
ً
خ  تقریبا و   ند گردیدموش ابکیل 

ر شاه نه  ل   در آن،  ل با  در   جا در آن،  آن  با   پیوسته  . لند شد ب   ا و ه به    انفالقات  غرش  ،یر

ند ا را  تامهم دیپوی»: کهکفرسون گفت  ما  ر مینر  « . ز بیر

ر   استفاه  مورد ست  توانیم  که  هایی را   در کوره  براونكر  ا عس  ا ر شب    ممات  قرار   مدافعیر

ت د  محا  ا گنر روند ا ز  بدر  ر   تالشین  از  ا  ا ت،  بودند فروخته  ا  آتش،  ضه   مدافعیر

ی  . شند با کرده  جلوگنر

  . بود یل  ابکیل خ  آنجا   ،یورش بردند   قلعه  بهبرتانیه    قشونکه  سحر    فرارسیدن  با 

، شدهفنر  های  و گلوله  ها رطوساک   زیاد های  لخو   ،نهکه  شدهتوپ تخریب    شش

 .  و بس بودند  پراگنده اطرافدر ، ها بو چو  ها لتهباره ا ره پايك كمپل پ

که   ،جنویر حصه نشیب    ینآخر در  ،  را   يك موجود زنده  ه بلد را  تفنگداران  برعالوه

رد م  هپنر   . کردند   ا پید،  آمد یمنظر    به  ها ور  د  در آنمخ سفید کوه  اش  سلسله  آنجا   از 

ر افغان    ایه دست ،  کشیده  از در   جا در آن   بود   رفتهگمحکم    را   انگلیش  تفنگ سنگیر

 که    ند کردیم  د یا  ”یی   بس قهوه”   منابردو  ادر    را   که آن
ً
 ول سده جاریانیمه  در    تقریبا

از  ا ر ه مرد   شکسته و ق تفنگ  اقپ  . بود   شده  داشتهبر ردو  ا   تتجهنر كه ل   . بود   خیمز   پنر

ر   او را   غل چپخون ب محکم   خود را   ”بس” میل  شدت    نیآخر   با   او   . بود   ساخته  رنگیر
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 . کشند ب شز دستا آن را توانستند  مشکله ب عساکر و  بود  رفتهگ

ه مرد ،  بودند   برده  شیور   قلعه  بهکه  های  بلد   هرا  ز ا ا ر   د عیل مسج  نمایندهنه  ایگ  پنر

 .  د بتوان داده جواب سیاشفش  ا های لاسو  به ا ت کردند بلند   او را  رفتهگگلو  

 ؟  تو گ هستی  : سید پر و از ا و پشت به رش بعد ا ف به ابتدا  فش ا

یر   خوب  ما   زبان  بهتو    : د اد  جواب  خشنی  اصد  با   افغان ر منر تو    با گ    ما ا،  گپ 

  ؟...   کرد   خواهد  صحبت

 ؟ پس تو گ هستی   : گفت  بلند صدای  به شگوش  نزديك انگلیس

ه مرد   :  د اد جواب سختی  با  پنر

عیل  منر ا  ز بارس  ، حمد ا  آمد یمخون    شز دهناو    کرد یم  هرسف  حایل کهر  د  . خان  شنر

 .  بگنر  ماشدنبادلت هرچه  تو ، هستم، عمر  ،محمد 

   ؟هستند  ا کج  دیگران     

 ...   وطن خود ی  هاکوهدر  ما  ا ما،  د ایکرده    ضهاحمما را    کهفکر کردید    ما ش،  رفتند       

 . يختند گر که  یعتر   -

 ؟ یختند اگر چر  -

نفجر م را  ها توپد ا دستور د محمد فیض   . شدند  ممات ما های کارطوسو   ها گلوله  -

 .  جنگیمیم بازهم ما  ،برویمو  رفتهگا ر ها تفنگ، زیم ا س

 ؟ کردند   ها ر  ا درینج ترا  -

ه مرد  - ممن یم ؟کردند رها   چرا  : د اد جواب لاسو با را  لاز سو با پنر   مرا  چرا پس ، منر

 . خود کشید  با  ید با

چهره  لبخندی بر    آثار   ؟یبود    رفتهگ یم  اق  چه  برای  را   پس تفنگ،  ینر میمکه  ایناز    -

 .  نقش بسترد م هپنر 
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را    من       نزدیگها  مدتآن  ر  م برای  دیروز ،  بودم  رفتهگغنیمت    به  ها قبل در همیر

ر وقتدر    . است  کردهخویر    خدمت يع خنجر   با افغان    ،همیر  ی يك حركت رس 

  ، فرو برد   ویتانبر در سینه  آن را    و   رفتهگ  بود   آویخته  پهلویشدر  که  را    رياد  وهر ج

ر  د بز بتوان   هز خود کشیدا  صدایی که  اینبدون    انگلیش ه مرد   . د افتامیر ی  اقو   ینآخر   پنر

انداختروی    خود را   دادهبخرج    خود را  بلد را   . آن  د ايست ادر نزدیکش    که  هایی ه 

ه مرد   . ش فرو بردند پشتبر    را   چهبر   چندین  بالفاصله  بودند   خود را ر  بادو سه    پنر

 . غلطید  پشت بهبلند کرد و بعد 

 *** 

    بهر  هاکند   قشون  گروپ  جلوی  قطار 
ی

الرسکردگ ب،  لفبيديو   جنر ر    ۲۱  تاری    خننر

  شد با  خوردهبر   قاومتی مبه  که  اینز يك هفته بدون  او بعد  آمده  در   حرکتمنر بانو 

ر  او   داخل ر دی پشیر  رفتهگصورت    اپراتیقر   توقفبعد يك    . گردید   تانافغانس  رسزمیر

کشف مکمل   ،حرکتز  او قبل    شد   دهشانک  به آنجا صیل  ای  امنر قو اسد  8  ز رو   ا ت

 وارد   ا جینبا  منر ادسنیمه  در    ستیوارت  . ه صورت گرفت جامعنر پر پیچ و خم خو 

 . گردید 

زیر   گذشتیمن  مرا عجه  اخو ی هاکوه  از که   خموی رسك تنگ و پر پیچ و  کر ا عس

عیل”  اینکه    فکر کرد   باره درین    اضطراب  با   ستیوارت و    کردند   آب   ” یی یاآس  خان  شنر

ی نا این تنگ  محدود قطعه  لو اگر با چند    و   گردید یم آماده    بخویر جنگ    برای  اگر 

مسدود   را  ر    را   درسیدر   چه   توانستیم  ؛ساختیمکویه  متعرضیر جود  بو برای 

ال  توجه  ممات  برعالوه  . بیاورد  و   توپخی انتقال    جهتها  راه  ر ماعا  هب  ستیوارت  جنر

ر و  ر  باخوار  وی  های  ت فرقهارک او تد  مواصالت  تأمیر  ر هاقند  به سوی  کنندهپیشی

   . بود  گردیدهمبذول  

ال  راس آن  در که  گروپ کرم    ،قشونسوم    گروپ  بالخره قرار   رابرتس  فریدريك  جنر

ال   . بود حركت    اشاره  منتظر   یا گو ،  داشت زین  که  مغرور    جنر داشت روی   قرار 

 فت یاخنر  که  ایناز    بود ر  و مش   . طر شنید اخ  با رضایت  را   کنندگانکشف    اطالعات 

ی  عساکر 
درباره  وقتی  ند کردیم  همحافظ را  ر اپیو  کوتلیعتر   اهمیت با عنر مکه   افغایر
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ر ر   خود را میل توپ    زدهاشتند و حتی دو ار گذفرا  به  ا ند پفتیاتقرب دشمن خنر     ها ننر

   . کردند 
ً
های توپد دقیق  ان وی تعداسوساج که    بود   شین دلخو از  ا  رابرتس  خاصتا

خنر  ه  ب  را   هشد  ها ر  قط  ر و دست  ساسبامنر  ا نو   ۲۸  تاری    خب  . دادند وی  های ر اوی 

الهای  ا لو  های غند ز  اتشکل  مکه    کردند ل    ا نتقاعنر  مبه  ول  یل ل تو اب و جنر کو   جنر

،  شد یمانتقال    قاطرها و  ها  فیلتوسط  که    کویه  توپخی ،  ریاسو های  تویل ،  هدیاپ

بد  ا  ما ا  . گردید یم بخت   يددش  قطعاتین  ا،  قوماندانز 
ً
 . گرفتند   قرار   آتش  زیر   ا

ر  تن  مدافعیر نه  را ضع  امو   ها معنر  ن  خود  هم  که  بل  بودند   کردهترک  تر بهنی هنوز 

 .  بودند  گردیدهمستحکم  

 عث  با  افغایر های  گلوله  انفجار 
ی

عس  رساسیمگ ر  های آرزو گرديده    ویتانبر کر  ا بیر

وی وزمند  پیشی   مجبور   او   نبعوض آ  . نمود   برابر   بخاك  را   کابل  به سوی  رابرتسنه  اپنر

وی تلف کند و بعد  احضارات برای خود را و روز  شب چندین گردید  ز  ا از آنپیشی

تی  هاکوه بگذرد  منظم    به  ا پر جنگل  نشیتر  عیل  عساکر عقب  تحت   ،خان  شنر

ر گردد بر   یاحمله قو  الکه    بود   دسامنر روز دوم    طفق  . تر خود مطمیی توانست   جنر

 برای  رابرتس  تالش  . آورد   بدست  را   دن صد نفر کشته و زخیمی معنر از دست دا  با 

ر    قرار داشت  ر اسوی پیو به آن که    بیار اخ  منطقهکشف   صل ا ح  موفقیت  چندانننر

 جنگجویان پیهم    تبا ضر تحت    بود   فرستادهر  اک   یناظور  به منکه  را    ی الو   . نکرد 

  و  رفتهگ  قرار ل منگل یباق
ً
 .  بازگشتیل ادست خ تقریبا

قرار   لندن  یتماحدر  که    ”سمله  عر  اش”،  رسید   پایان  به  ۱۸۷۸ل  اس  ترتیب  ینبا

ر سه خنجر    داشت  سلسلهوصف يك    با   . فرو برد   تانافغانسپیکر    به  خود را   زهرآگیر

سوی  ویتانبر   قشون،  ها یماکنا  وی آباد  جاللو    ر هاقند  ایر استبشهر    به  پیشی

 .  گرفت  قرار   ریبامرگ  خطر    عرضدر م  کابلو    کردند ل  اشغا  را   مدی کر او ،  ند کردیم

ه رسی    با   او که    داد یم  شان ن  به امنر   نيهبرتا  عرضت  با   را   یکناخوف  هاتگپر   چه  خود خنر

قبو ل  ارسپیخی   تاعلي  دولت   ”عادلنه”   تبامطالز  ملمعظم  حرصر ی برتانیا که  ه 

 . است کردهد  ایجاخود  برابر در   ،وستانهند تریسانی ما کبنر و 

منتظرهصورت  به آنالعمل عکسویل ...     . هر گرديد اظ غنر



127 

 

 

 

 

 شتمفصل ه

 میر ا مرگ

 تان نگشا،  شستهن  بود   شدهش  رس   به آنیر  چر  کاغذ که    پنجرهپهلو ی    بندرسگ

خود    یادداشت  چهتابدر ک  ،کرده  گرمپف  توسط    لحظه   به  لحظه  خود را   ۀزدیخ

ب  حسابب  یا ل  او   تاری    خب»  : نوشت یل  هااشماری زیادی    ،دسامنر   ۱۳  تاری    خ غریر 

 ا ینجا  ند. ا  کردهکوچ    کابل  به  رفتهصورت گربوی  امحهای  فعالیت   جایی کهز  امحیل  

 ما ا  . کنند   ا پیدت  انج  ”شانپو   رسخ”   و شمشنر   آتش  از که    ند ابرده    هناپطری  اخ  به

 همان  
ی

ر    ا ینجادر    ،بود   آنها   انتظار به    شاننه  اشيآدر  که    مرگ  ؛ آید یم   شانغ  ا رس   بهننر

 را   یی حیا ج  ا يحتما  مماتهای  و نرخ  ها قیمت  بالفاصله  تختپاي  بهیل  ها ا  شدنزیر  ارس 

 .  برد  ل با

قیمتی به هیچ    شد یمن را  خورایکد  ا مو   . سید ر   د خو های  نتمبه  منر قیمتی  اخنر نو ا  ا ت

 قحیط و   . آورد  بدست
ی

 « …  گردیدهمسلط   گرسنگ

  . کرد یمذیت  ا  را   ها اپ  بود   شدهخل  اق داتا  هبکه   رسدیی  اموج هو ،  ز گردید بازه  ادر و 

 :  شد  شنیده رزگونوفی غور ادص

 ه است خو پیش خود    را   ما منر  ا،  رید ابگذ  را   تانهای  یادداشت  روی    چالکساند  نیکولی  -

 . است

آن   مفهوم   ها تن،  وی    چفو یوسو   نیکولی،  فقط يك دقيقه  : شتار دهاظا  توپوگراف

ل قحیط و  بادن  به»   : نوشت  دیگر سطر    چند   خود ی  باخط زی  با و    کنم یمتکمیل  را  

 
ی

طبییع  اعو ،  گرسنگ ظهور  آقب  بی  و ،  کردند ن    رفتهگ ا فر   را   ا ج  همهی  ر ماشیوع 

د اجساها  رسكو    ها ر از بادر    . یافته  توسعه   یک در شهر نارقه بشكل وحشتمح  . است
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 « ...  است به افزایشرو  تی یارض نا . فن کند دآن را  نیستپوسند و کش یم

ال بدون  ابگذ،  ر ا بگذ  : گفت  نموده  تابش  جنر و  بمنکه  اینر  ون  ند ماتظر   ، شد   بنر

ونن  اتابش  لشبادن ز  ا  و   کردهت  اق  خود را   یادداشتبندرسگ   به   خود را   . شد   بنر

ی : پرسید و  رسانده زگونوفر    ؟ است مهیم خنر

بت با   ز ا  تاجران  . اند   کردهرس بلند    خانيعقو ب    انطرفدار  که    است  پید   ا ج  همهز  ا

اتو    یافتهکر تعلیم  ا عس ،  یک هستند اش   نظایمت  اليما ر  ،نیست  موجود   خوب  تجهنر

ال  . است  موخیالعاده  فوق  وضع  ؟گرفت  خواهد   را ها  انگلیسو  کش جل  چه  جنر

 عالوه   ی خفیقر اصد  با و    گردیده  خاموش  رزگنوف  . کرد یم  افاده  ا جد  ا جد  جمالت را 

تعدا  : کرد  را خانواده  ی  اعضا  زیاد د  امنر  ین ا   ما بنظر ش  ،فرستاده  لماش  به  خود 

   ؟رد اد مفهومچه  موضوع

ی ا عضا  تی وق،  بودند   شدهجمع    اشخاص  یزیاد  ی داتعد،  ر قرص ادتختر  لادر ت

آنجا   روسیه  هیئت انو    یانر بادر   دیوارها ر  نادر ک  . شدند   وارد   به  در باق  رهنر یل 

 گذاشته   اویل   قاتادر    خود را های  کفش  آنها همه  ،  بودند د  ايستاخر  افهای  لباس

حتی دو نفر ،  شتند ا رس د  بهخرویط شکل قره قل  م  هکال  یا ر  ادست  آنها   هريك،  بودند 

ت  . بودند   پوشیده  انگلیش  تسکاک   آنها از   عیلمنر  ار  لادر وسط  ی لبا  خان  شنر

 چهره  که    به امنر   یهشبنهایت  شخیص    او   در پهلو ی  . بود نشسته    تخت
ً
 سیاه  نسبتا

ر    خر اف  سبالو    بود   ایستاده  داشتیر  چرده و مضطر  ر   قایصر وزیر و    داشتبیی   ننر

 .  بودند موجود 

 ما ا  ،شد ابوی    درویر   اضطراب،  دهنده  شاننست  توانیم،  منر ا  تلرزش خفیف دس

یاز نگا ر ر چنر  .  بود کن ا و س آرامیش اصد . شد نیمط باناست هش چنیر

 برای  ما که  آن  وصفبا   ؛کردند وز  اتج  ا م  خاک  به  ها انگریز که    دانید یم  ما ن ش  ا در ابر   -

که را    یعا ن شجیاجنگجو   . رند اد  زیاد های  توپو    عساکر   آنها کردیم    تالشصلح  

ما    وند اخد ننعقب    را   دشمن  حمالت  دادهبه  ر ه رسی    با دشمن    ما ا،  د منر  به خنر

و  م عال ا  ها انگریز   : د اد  دامهاباره  دو   نمودهمکث  یی  لحظهمنر  ا  . دهد یم  ادامه  یپیشی

 د  با   ها تنکه    دارد یم
ی

 فرستاده ز طریق  ا  ما   ،خوبر  یابس  . ما خلق    با رند نه  ا من رس جنگ



129 

 

 .  کردیم  مراجعه آنها به خود 

یش ر به    ،آمدهبر پیش  وزیر    . ئت کنراق  : د و گفتاد  اشاره  تدس  با وزیر خود    به

  با و    کردهفه  بعد رس   . كرد   نزديكخود  های  چشم  به  را   کاغذ ،  دست کشیده  خود 

وع اف زبان بهی بلند اصد  : کرد   خواندن بهرش رسی

دور   برای،  بیل»  آنها   با   هیچگاه  منکه    شد با  معلومبرتانیه    دولت  شیندااولیای 

ر  زیادی  ی  هاسال که  را  دوستانه    روابطو  ام  نداشته   دشمتر  همسایه های  کشور بیر

  « . ام کرده نقطع  داشتهوجود  ما 

ر نذيروف    ، هیئتن  ماترج به و بندرسگ    رزگونوف  برای  بود   گفتهوزیر  که  را   ی چنر

ر ، کرد   ترجمهوش ر  ن عال اجنگ  ما ش  طرف  از  طوری که ما ا» : د اد ادامهوزیر چنیر

، د خو   نزدیکان  شورهمبه  من  ،  رفتهگصورت    عرض ت  تانافغانس  خاكه  بو  

 خود را   دولتو    قشون  ممات  ،تانافغانس  اردویو  ر  بادر   رتبهمیل  اعهای  شخصیت 

اتور   تختپايس بسوي  ناشنفر رس   چند   با   همراهو    کنمیم  ها ر  گ( )پطربور   روسیه  امنی

 تیماه ات  کنمدعوت    را   نگرساک   امیدوارمگ(  )در پطر بور   جا در آنفتم و ا  یم  هار به  

   «. وضیح دهد ر تدیگهای دولتتمایم  برای  را  ما  روابط

 . پرسید  بارهدو  نذیروفز ا ونسگمایلی 

  او  ؟کانگرس  -
ً
 ؟ دارند  آشنایی  هکلم  به این ا ینجار د آیا  ؟همینطور گفت حقیقتا

ال  به ر  اک که  بشنو    خوب،  ر ابگذ  خود را   ۀلسناتحقيقات  ل  اح  : شتا ر دهاظا  جنر

 .  گردد یم یهمنت ا کج

اض ،هللا هبند،  منی ل با ،تانافغانس  با ط بارتادر  ما ش اگر ... »  ید توانیم، رید اد اعنی

 بیان دارید   خود را   یه اهدف و غ   ممات  ید توانیم  همرید و  اد  ابراز پطربورگ  در  آن را  

ر های کشور   گانیند مان تا   . شوند  آگاهخنر و  با  از آندیگر ننر

 حافظ مکه  نید  اپس بد،  شید با  داشتهشمتر  د  تانافغانسخلق    با مر  ا حقیقت  ر  داگر  

 .  است هللا و آنرد  احقیقی د نبانگهو 
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و  ا تغینر  م  فیصلهین تصمیم  ل ا لحجه ساذی    ۱۸،  روز جمعه  -   است  پذیر نان 

زر  باکه    1295 مسلط اخ  «. است  مطابق  ۱۸۷۸  دسامنر   ۱۳و  سنگیتر  موشی 

عیل  را   سکوت،  گردید   یشماآز   را   ها انگریز صداقت    ما   ،مهناین  ا  با   : شکست  خان  شنر

 خان یعقوب    محمد ل پشم اح  . جنگند ن یم م   علیهکه   رند اد  ا دعا  آنها   زیرا .  کنیمیم

قی   رسحداتی  هاقوت  قوماندانو بحیث    کابل  نروایمافر بحیث    را  ر رسی  کشور تعیر

 ...  شند با نداشته یی بالا و مطز ا ما عزیز  همسایهکه   کنمیمفکر   ،کنمیم

 هردو   او   . بود   خانیعقوب    محمد   ،بود د  ايستاتخت  نزديك  که  ده  چر   سیاهشخص  

عیل  برابر ر  د  دا تبا گذاشته  بر سینه    را   خود دست   ین   برابر و بعد در    خان  شنر  حاضر

ر   کیم تمسخر که  پدرش    تماکل  نی آخر ی  ناثادر    . گردید خم    نیست  معلوم  ،بود   آمنر

  . گردید   برآشفته چه برای

 :  برد یمدن سو گند اد به  او را  یصر اق ،نروا مافر دستور  به 

ون  قی  اه قد چارفت شخیص کوت ی خوداج  بهکه  عو ض وزیر    به لقدیر اعبد،  آمد بنر

   . بود  رفتهگدر دست   آن را قر که   خان

ر  بز   گردیدهز  با  او   ل کمر ا ه شگر   نا ثادرین   ر ،  د افتامیر ر  های  چیر او   زردوزیقیمتی و  چیی

ی نااعت  هیچ  به آنیصر  اق  ما ا  ،شد ز  با  هم  از 
 اهمیت پر    لحظه  ینامسحور    او   . نکرد   یی

 .  بود  گردیده

 : کرد   تکرار همراه او و  گذاشته   قرانروی  خود را ست د  خانيعقوب 

 ا  ا تکه    کنمیمد  یامقدس سوگند    تابکو    هللا  مناب  -
ی

ی   خلق و   بهم  ا  خنر زندگ امنر

ر  آنها بر خداوند که   . کنم  خدمت نهافتمندارسی   نمودهتعیر

عیل  امنر که    بود   کردهن  ممات  را ت  ماکلین  اهنوز   رو   رزگونوف  طرفب  خان  شنر

 : گفت ،  دهتانگش

  ؟است درست ما تصمیم  آیا ، گوید یم چه جرنیل -

ال   با بعد    ما ا،  کرد ه  انگ  هیئتی  اعضا  هب  اضطراب  با   او   . د اند  جواب  فوری   جنر
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 :  اظهار داشت ننااطمی

تبیلی    - ر در    ،اعليحرصر تز  ا،  دوست  رسزمیر بعمل   لزم  پشتیبایر   ما ش  اعليحرصر

 . آمد خواهد 

 ! شوید  حرکتآماده  پس -

  به دست    ونسگمایل ،  کردند جمع    خود را ی  یاشا  روش   هیئتی  اعضا  وقتی   ...  

 :  د کشید یا و فر  زدهسینه 

که   دانید یم.  شده  ا پید  ا ز کجا  ا ینجادر    ”کانگرس”  کلمهکه    ،فهمیدم،  فهمیدم      

درباره  ر  با  ها خنر دها های  روز در    آنها در  و    خواند می  را   انگلیس  جراید منر  ا  برای  یصر اق

ر اک  برلیر عیلمنر  اۀ  در کلمکه  ست  ازینجا  . است  شدهی  یادآور   نگرس   خان   شنر

 جديد  کانگرس دعوتره  و مفک
ً
حقوق    او ،  عجب  چهبینید  ب  ،شد   ا پید  ا بر  حتی 

ر   . است هآگال لدو ابیر

کوشش کن   : ت تلخر گفتاق  او   کیم  با رزگونوف    ،دادهت  براین بلبیل    با ز   چه  ا خد      

را ی  لاک   زودتر هرچه   ر حقوق  ،  جمع کتر   خود   ما اد  کر   خواهد و كمك  بالدول  ابیر

 ؟ چطور  دانمیمن

ال  بدهد مل  اک   ننااطمینروا  مافر   بهکه  مجبور گردید    او   ،بود   شان پری  رزگونوف   جنر

د   عهدهبه    را   ر مسئولیت جدیاین ک ا  با و   نگرس از وقت ک ابعد    ها نایهمه  و    . بگنر

ر بر    فعالیت  که    بود   عالقمند   زیاد خییل  پطربورگ  ...   لیر
ی

 تان افغانسعلیه  جنگ

ر   بهمنر  اسفر    حایل که در    ،شود   بزودترین فر صت قطع   د توانیم  روسیه  رسزمیر

 بدستدم  اتص  ادامهجهت  ه  ادلخو بهانه    لندن  کابينه  بهو  بریزد    به آتشغن  و ر 

  رزگونوف آنهم  با  ،بود  شدهوضع وخیم  . بدهد 
ً
  . دید ی نیمدیگر ه را فعال

های طرف  ما ا  ،بود   حرکت  ۀآماد  روس  هیئت،  گرفتبر ندر   ا ر زیاد    وقت  ربندیبا 

   شبنیمه  
ً
ال  شد   ا وزیر پید  دفعتا قرص دعوت   به  بارهدو    نماترج  با همراه    راه   جنر

 .  کرد 

عیل  با که  ق کوچگ  اتاو در   زده  لیتر تکیهای قاروی متک  از در نیمه  ل  اح به  خان  شنر
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در    بود   گردیدهروشن    بخویر   ها غ چرا  قرار   ،بود واقع  نشیتر    تخت،  تالر ر  ناکو 

وی   . داشت ه وی یا در ریش مجعد و س  . بود   ایستادهسیاه  ق و چشم  اچ  آدم  شپیشی

ر  اشلو   و   ها کفش  رسید یمخسته بنظر    سناشنا  قیافه  . خشید در وی سفید میمرشته  

ر چر   آمده  دوریه  را  از که    بود دهندۀ آن    شانن  بودند   شده  بسته  ا بند پ  بهکه    او   کیر

 .  کند   درست خود را و بر  رس نتوانسته که   داشتهعجله  چنانو 

رو  ا بد   کارها جرنیل    : گفت  کرده  نوفزگو ر به  منر  فیض   تانین کفا  . است  خییل 

ر    . است  عیل مسجد   قوماندان   محمد  که   گوید یمو    رسیدهآباد  جاللز  ا  نلاهمیر

ند یم را  شهر  ا فرد یا مروز ا ها انگریز   . گنر

نظر  ا  را ها  روس  کنجکاوی  با   تانکف را   استر   تدس،  گذشتاندهز  سینه    به  خود 

 : زو پرسید اگردیده خم  لمقابل با رزگونوف . گردید خم   گذاشته

 محمد فیض    ، کرده  ترجمهرش  اپ  به  را   سوال  نذيروف  ؟شود یمن  رفتهگ  آنها و  جل      

 بعد ، يد گردموش  اخ
ی

 :  د اد توضیحو   نموده ا دا هکنده کند  را جمالت  به آهستگ

 ،باشند یمترسو  ،  نیستند   مهم   چندان  آنها   رسبازان  . بود   خواهد مشکل هم ن  زیاد   -

 گلوله و    پ تو   همهز  اتر  مهم    و   دارند   خوب  تربیه  تعلیم و   ما كر  ا عس  بهت  نسب  ما ا

ر    آنها ح  سال ،  رند اد  زیاد  مسجد  کهنه  های  توپ  ما ا  ،است  خوبننر که  عیل 

 .  کرد   وارد زیادی ت اتلف به انگریزها  بود قوماندانان  وردكمحمدجان 

  : پرسید  ،بود  رفتهگگوش    زیاد دقت  با که منر  ا

 :  تلخر لبخند زد و گفت با  نتاکف  ؟چطور  ما  مردم -

ز  ابعیصر    ما ا  . جنگند یم  یلاخای  ه دست  با ،  جنگند یم  مردم  ،د ننتوا یمچه    مردم

 را   آنها و    بدهند   زیاد پول    شان  برای  اگر ،  ند افروخته    به انگریزها   خود را   ها ر ارسد

ند ض غر   ...   کشند یمز جنگ ا خود را  یاقو ، نگنر

عیل خان به شدت به زانو نشست و گفت:    شنر

 رند ا وجود دشخایصابرعالوه    ترسم. من از طالی انگریزها بیش از سالح آن یم
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ر   از که    ینکوچکنی   آنها برای    ،کشد یملت  اخج  انسان   آنها به  افغان    کلمه  گفیی

 .  است کشور فع  نام نر و خ ز اتر ل بامنفعت شخیص 

 ا جد  شان  ۀز تنا  اشخاصین  اقبل رس  ها  مدت  يد با  : شتار دهاظانفرت    با   تانکف

 . گردید یم

ال  - د  نذيروف  به  جنر س  ا  خوب  : د ادستور  بنی  ند توانیم  بزودیها  انگلیسکه  زو 

وی کنند   ؟  پیشی

 موضوع    این  مثیل که  ،کردهه  انگ  دلهباتمنر  ا   با   محمد فیض  
ً
ی  ا رزي ا  آنها   طرفز  ا   قبال یر

 .  بود  گرديده

ها   ممات  - بمشکل  اپوشیده    برفز  ا  کویههای  کوتلو    معنر را ند من   ا ج ینبا  خود 

وبنهباو    ها توپ  برای،  ندمارس    ها انگریز   ،نیست  وجود مراه    ر 
ً
ز ا  ند توانیمن  فعال

،آباد  جالل وی کنند   پیشنی ر ز  ابیش    آنها همچنان    بدر جنو   . پیشی  بهار منتظر    هرچنر

وی کنند  کابل  سویبه  ا ت شوند یم  . پیشی

عیل  وضعمبه  تو پس    تانفک  است  بیل همینطور   : نمود   تائید   رس   حرکت  با   خان  شنر

کنید   کوشش  ،دادم  نییل ر ج  رتبه   به او که  ن وردك خنر بده  اج  حمد مبه    رگرد و خود ب

عقب بزیر   را   شمنداگر  ،  شنامیش  خوب  را   تو محل  . زید ابس  زیاد   را   توماقمکه  

را    پاداش ییمآن  نشیتر    اگر   . گنر و با  ما ا،  شید با  خانيعقوب    نزد ،  کردید عقب 

 برابر این در    را   کشور   ممات  ا ت  رویمیمل  ماش  طرفب  ما   یادداشت. ز   امیدواریتوان  یمن

و  ابر غویی  اط  ابلیس یم  ر راست   من  . ریمآبدست    را   دیگر های  کشور   پشتیبایر نگنر

فکر    خود با  گرچهکند    موافقه  ردید گ ر  مجبو   بار دیگر   رزگونوف  ؟جرنیلگویم  یم

ی کبنر یا تانبری  عليهمبارزه اش    روی كمك جدی در   تانافغانس  رود یمن ن  ماگ که    کرد 

 . شد با کرده  ر ماش

ال  . برآمد ر  احصل باز  امنر  اشب    بجهسه    ساعتب  به   هیئتی دیگر  ا عضا  با   جنر

ونو در  ابدرقه    دسته  آنهم   تانافغانس  ایام زمستان  سفر در   . شدند شهر ملحق    بنر

ر    همه  از که    با بناحیوانات    با  و   نگشتهن  انسا  خوشی دل  عثبا  شد با  شدهر  باچنر
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اح  ینااث  در   . است  ر باشقت  م   کوچكهای  دهکدهغلب در    آنها   ،شبهای  تاسنی

 ،  ند کردیمق  تراا
ً
ا نا نییم    برای  گیلای  ه بهکل  اکنر و از  ا  . کرد یمنکفایت  ت  فراز  ینر

این وقت  هتانخوشبخ،  بزنند   خیمه  شدند یممجبور      زمستان  ،لاس  تا 
ً
 گرم   نسبتا

 .  بود 

ر مشکل  که  ا خور   مسأله ر   با منر  ااقارب    و   فامیلقبل    روز چند  فقط    : بود ننر میر ر
ز ا  ملنی

ر   کهو بنه  ر  با  . رفتند   لماش  بهه  را  همیر
ی

، سپ ا،  ر شنی از سه هز ابیش  شامل    بزرگ

ومند فیل    ها و ده    گردید یمطر  او ق  خر  منیت اکه    نظایم  دسته  و   بوده  آن  با هم    ننر

ر را  آنها   بودند   رفتهگخود    با که  را    و علوفه  خوراك  آنها   . بود   همراه،  نمود یم  تأمیر

 .  شود  استفاه یل محلهاا یر از و ذخانداپس از که   شد  لزم ، کرد یمنیت اکف

ر   با منر  ا میر ر
 در آن ،  گذشتند   کوتل  چندینز  اخود    کوچك  منیتی ادسته    و   برکا  ملنی

پر های  هرا  هز طریق کور ا  تالش بسیار و    زیاد ی  اقو   ضف  با بعد  ،  یر او  کوتلاز    جمله

 . ند اسبر   میانبا  به  خود را   شد موفق    دسامنر   ۲۲  رسانجام  . ند شتذگ  بابا ز کوه  ا  برف

 به رو    از در ه دور و  را،  آنهای  خه او ش  هندوکشمخ  ا ش  سلسلهز  اعبور    با   بالخره

وع  آمودریا دی  او   نشیب در    حرکت،  گردیدند   خوشحال  همه  ،شد   بهنی ه  را  . شد   رسی

 شهر  که  ن  اغشقر ات  نزديكدر    پیشقراول  دستهمنر  اخنر دسا  ا گردید و ت  رسيعنی 
ً
 نسبتا

ر این حصا  . قرار داشت  تپه  یلبا  ، حصاریا درینج  . زد   اهاردوگ   بود   منطقهبزرگ  

خنر ادر    قبلچندی  که  را  طراف  ا منطقه    آنجا از    ا ت  بود   شده  ساخته  طریابخ

ول    بود   شدهضمیمه    او   قلمرو   به  خان  محمد دوست    حکومت  قلعه   . د در گکننی

ده يك    به همهای  خانهز  اذکور  م لفشی ر  ،  ه گیلمنر
ً
لدوم  بعضا ر ی گنبد های  سقف   با ه  نر

اطراف    که ین ادر    آنها عقب  در    . بود   گردیدهر  ماعا،  شدهر کشیده  ادیو   آنها به 

 اد زیهای  کج گردشی   دارایتنگ  های  چه کو   ،شد یم  دیدهبرهنه  های  ختدر   موسم

  از باسوی    به
ی

بزرگ در نا در ککه  ر  خلم یار  ر از با ین  ا  . یافتیمدادامت  ، بود   واقع  ی 

که   ازیبك  و   تاجكغلب  اکه  یل محیل  اه ا  ه رامه   ا درینج  . بود   شجو پر جم و    همیشه

قم منیگ  باربوط  و  قطغن  بچشمهای  افغان  ،بودند یل  ر  ننر ، ند خورد یم  دیگر 

 فراوان   عالقهکه    ها ترکمن،  قشنگهای  متعها  با رس  اپ  تاجران،  میاننظا،  ینمور ما

ر موجود    ،بودند معروف    سودخوری  بهکه    ها و هندی  ها یهود،  دارند سپ  ا  هب ننر
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تاشقرغات  به ه  دچیکو های  رهاهز   . بود  را ی  یاشا  ا ن  و    معاوضه  خود  د ا قتصاکنند 

ر  ،بدهند  ادامه خود را بدوی   . ند شدیم دیدهننر

پ،  منر اورود    با  ر گردید اشهر  تمنر و  عیل  . ك   . ند ما ب  قلعهدر  خواست  نیم  خان  شنر

آنها   بهخواستند  یمکه  را  ن  اغشقر ان تاسناهش رسشاخو  هم    شود مهمان    ،خانه 

   ،ند آمد یمبنظر    ببانا  قلعه  ایه خانه  نپذیرفت
ً
شتند  ا د  را   خانهبندیشکل    تقریبا

مهمان   از که    شد یم  آننع  ما  است  مطلق کشور   نروایمافر   او که  ن تصور  ایبرعالوه  

 . شد باپناه او  کند و در   استفاه خود  یرعایاز ازی یگ انو 

و  منظم ی  هاتهر او ک ها  کوچه   با یی  خيمه  شهركن  اغشقر ار جنوب غرب تنادر ک  ازینر

 شا یط  رك مخرو ات   با منر  ابزرگ و سفید  خرگاه    اردوگاه  در وسط  . م کرد اند  ا عرض  

 . بودند  تر ی پردهو د نآهای دروازه ،بود  پنجره اراید نآر ادیو ار هرچهبرپا گردید و 

ر اق  با   را خرگاه  صحن   و  های  لیر ی ا ج  تخت  به جای  کردند فرش    خراسایر ترکمتر 

  اطراف در    . گردید جابجا    لشتبادو    با شنر    تپوس  لی آنبا که    شد  ساخته  بلندی

ر    ننابانگهخيمه   که پوستی  های  کالهو    آیر های  لباس  با   ز بارس چهار  ،  ردید گتعیر

   ،بود سفید  ای  ه به ل  دارای
ً
گام   ” بعق  به  شپی  به   شانهبر ”ح  روز سال   زدهناپ  تقریبا

، منر احرم  يك قسمت  آنها    در که    قرار داشتند   هایی خرگاه  نزدیگ آندر  ،  ند زدیم

 . بودند  شده جابجا  وی ن دیگر  ا کیو نزد یصر اق، وزیر 

    ناغشقر   ا ت  ،ر بادر   ورود   با 
ی

فنر ،  هفت  ساعت  بهصبح  .  کرد   ا پید  نظایمنیمه  زند گ

میگرفت    رکسنی آ  بیداری  اشاره   یعتر   گردید یمتوپ   رش اف  رشماکه  صورت 

ر ک ،  تخامینو  ر صورت  ،  عرص   شش  ساعت  و   چاشتر  اهمیر ن  مادر ز ،  گرفتیمننر

احت  نعالا در وقتآرکس  و   ها فنر   صدای  یهاگه اگ   ،اسنی ر های  نی  معیر شنیده   غنر

ر   با مر  اکه    بود   بمعتر آنین  او    شد یم میر ر
 ، است  آمدهبر   ر اشک  یا ش  گرد  بهخود    ملنی

ر رس  بهمنر ا گر چها ، ز با یا زی ات با   .  پرداختندرت یم به ها گریم چنیر

یف  امز   یت  صیل ول اشهر    بهکه  از آنپیش    گرفتنر تصمیم  ام  مییل   ۳۸در  که  ررسی

احت   ناغقر ش ا در ت روزی را  چند ،  برود  بود  واقع  .  کند اسنی
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ر وجود د  اقامت  برای  يك علت دیگری منر  ایحی  و ر   د ب  حالتز  ارت  باعکه  شت  اننر

خنر ال  ادو سهای  دشواریعلول  مکه  این  یا   بود   شده  ا ت سفر پیدز مشکال ا  شاید بود  

ی عزیزش خفه او ما در    او را   ا ت  بود ده  افتا  آنصدد  در    ها انگریز زمایر که    از آن  ،بود 

  او هشت س  ا پنج  . کنند 
ی

 همیشه  البته)  بود دیر  از حو ا  نمشحو   چنانش  ال زندگ

 شخیص دیگریکه    (بودن  رسور آور 
ی

و   کرد یمنیت  اکف  برای آن  طول زندگ در پیشی

ر   و  دوند ،  ا و غوغ  شو ر   آنقدر   ننر
ی

یفدر  که    بود قی  بام  احزدا گ ر   مزاررسی  او   شی آرام  ننر

   . زد یم برهم ا ر 

عیل را   حرکت  خان  شنر روز  ا   تاشقرغانز  ا  خود  يك  دیگر  ر به  ز  تعویق   بهوز 

ر  ا  شایر پری  ها تن انداختیم ر  انداتعویق   به  این که    بود ش يك چنر در  تأخنر عث  باخیی

ر    ما ا  . نکنند   رصفت  را   تانافغانسم  مات  وقت  ندری  ها انگریز و  نشود    روسیهبه  رفیی

یف ۔  بخارای  رسحد ،  آمودریا   ه برت وی  سکو ا  نزدیگ  با متصل   ین اسوی  به آنکه    رسی

ر   ی جسیم ویاقو   آیا   کرد یمس  احساز پیش  امنر بیش  ا  ،بود ده  افتاروسیه    رسزمیر

ر   ین سفر ا  برای به که    اشخایص  زیرا ؟  نه  یا کرد    خواهد یت    ا كفپطربورگ    به  و رفیی

  ها ماهکه  بلنه    ها هفته    پطربورگ  به رسیدن    برای،  د نگفتیم شتند  اه بلدیت د را  این

 . لزم است

ذیت ا   او را   دردیی  ا پ  دی و در گلو  ،  ضعف جسیم،  رفتیم  خرایر   بهش رو  صحت

 ب لقکه  س  ناشرس   طبیبی  احتی دو   . بود ثر  ا  مک   داد یم  ا ه بطبیکه  ی  ادو   . کرد یم

 یر   کردهصل  اح ا ر  آخوند ری افتخا
ر  .  بود ثر اننر

عیلو  ازاینر  ال  طرفز  ا  ورسگیادکتور  که    دانست  ن وقتی اخ  شنر  بارهدو   كاوفمن  جنر

یف و در    شده   ساخته  روس  هیئتمل  اش مشور    ،باشند یموی    منتظر ورود   مزاررسی

 ا ر خود یکجاکهمباور  دکت  ریجنو   ۷  ند و روز فرستادنفر    ورسگیا ل  بادن  . گردید 

 . گردید   حاضر منر ابحضور 

بنظر    تانافغانس  نروایمافر   طبییع   ،بود   شده  غر ل ،  رسید یمخسته 
ی

ه گ تنر حتی 

 ...  د شانن بپو ااطرافی ز ا او را  ر مابی وضعتوانست ن  اش چهره گ رن

مدت درین  ،  ماندیده  که    است  ماهچهار    را   منر ا من    . زمزمه کرد   بندرسگ  به  ورسگیا
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 ...  شده فرتوتریش سفید و  ،است شدهل پنر اده س ندازهبه او ا

 .  است ت ديدهال مشک ر یابیل بس : نمود تصدیق  رس  حرکت با  توپوگراف

ع  چه درباره  ،  عزیز   طبیب  : گفت   آنها به    خطابدی خود  اع  تختز  ا  خان  یلشنر

 چطور فمن  او ک   جرنیل  بناعاليج  صحتد  گوئیب  به من  است  بهنی   ؟د زنییمگپ  

 ؟ است

 : خم نمود  خود را  رفتهپیش  ورسگیا

الگورنر   بناج ت  برای  گرمهای  مسال   تانترکس  جنر  بخاطر و    فرستادهشما    اعليحرصر

   . است کردههمدردی   براز اگردیده رو برو   به آن ما کشور شکه    مصیبتی 

ر عسكر اهز   ۲۰  -  15کمک    برایکه    بود یم  خوب  چه،  سپاسگذارم او   دیدر ز هما      

  . ستب  شنق  اشچهره  لبخند تلخر بر    و   داشتهبیان    را   ینامنر  ا  . فرستاد یم روش  

ر   رئیس  ا موضوعچنیر مربوط  و  ا  . دکتور ه  ن  شد یم  هیئتت  ر هاظا  رزگونوفزینر

 :  شتاد

       
ً
ت  طبعا ها   وقتی   ایام زمستان  در که    داند یم  بخویر   ما ش  اعليحرصر های کوتلو    معنر

  کویه
ً
 ...  ا قو  ندازها به اینانتقال  و  باشد یمعبور  قابلغنر  تقریبا

 ما و ش،  برد یمبش    دشواریدر وضع    ما   مردم  ما ا  . دانیمیم  خوب  ما   همه،  را   ینا۔  

ق   بصورتمنر  ا  -  دانید یم منی ین  بهو  ر به  غنر  ما   همه  ا یآکه    : کرد ل  اسو   نمود   حاضر

 ؟ کنیم  بازگشت تختپاي بهپس  مای شده مجبور ن

 ز اکه  ایناز  بعد    -  زدهمنر لبخند  ا،  بیل،  بیل  . گردیدند پخش  مفهویم    یر های  صدا  

قبل  ،  یمبرآمدیبك  ا آن کیم  زا   منابشخیص  ،  شویم  وارد   تاشقرغان  بهکه  از  منر

ی کرد  افغان    را   خود   او   آمد نزدم  لحليم  اعبد
 خدمت  ور ادر پش   ها انگریز   با که  معر قر

ین ا  . ر نمود فرا  آنجا از  حمله کرد    تانافغانسد  اداکشور خد  به  آنها و وقتی    کرد یم

زا   داشت   ملحلیاعبدمنر  بخاطر نگرس  اک   دعوت  بخاطر   ما قصد    از   او که    اظهار 

ر اک   اینکه  و گفت    است  گرديدهمضطرب    زیاد خییل    تانافغانس  امور بررش  
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پیش  ابیش    را   ها انگریز  و عصز  ر  ت  ا دعاست  و   سازد یمیر  باخشمگیر  کابل  به  ا نمود 

 . ردیمبرگ

   ؟شد  چهبعد  : پرسید  رزگونوف

ون   او را   ما        ند   او را   ا دیم تایم و دستور دکرد  بنر   ما   د نز   دیروز وزیر   ما ا ،  زیر نظر بگنر

در   دهد یم   هوعدر روپیه  اهز صد  ویه   بیر هاپن  بطور وری  ا پش  اینکه  و گفت    مد آ

 به   اگر و   شود   رصفن م  روسیهز سفر  ا  ا زد تاعد س امتق  را   منر ا  وفق شود م  صوریی که

متذکره یمان  بازگشت  کابل مبلغ  د  ما   . سازد یم  برابر دو    را   یم  تادستور   ینا  ا دیم 

زا    و   . م کنند ا عدا  را   یهمافرو   ؟چیست   جا در آن  او   صیلام  نا  دانمیم ن  یا لحليم  اعبدمنر

اعا  مرگز  اقبل    را   ما خواهند  یم  ها انگریز   ،فرستادهری  نامجر كم  او را که  رد  ف کنی

 . نیستی شگ ادرین ج  - ند بگنر 

عیل را نفس عمیقی کشید و کف دست    خان  شنر فش  به  خود  مکث   ،دادهر  اگلو 

 .  زند  برهم  را سکوت  است نخو  هیچکس . ری نمود ا مدادو 

و   ساخته  یصر   را   را   ما   ا تدادند    بخرچ  خود را یع  امس  ممات  ها انگریز ،  ز جنگاپیش    -

ی ب
 مترصفاتکه  دند  اد  وعده  کردند د  ها ح پیشنسال   و   پول  آنها ،  ند شان خود بک طرقر

 را صحبت  آهسته  نروا  مافر   . رد کردیم  را   ها یر او خرجز   ینا  ما   ا ما،  زند اس  زیاد   را   ما 

   : داد یمادامه 

و    وعدهکه    دانیمیم  خوبر  یابس  ما        وعید  دمچه    ها انگریز   تحايفو    . رد اعتر 

ر و   سال ،  ها یو  خد  وشترسن  زنده و د لچسپ آمو ر  یابس  ما   برای  هندیهای  راجا   طیر

 . نیستز امج شدنفل اغ آنها ز فکر ا مه  لحظهيك  . است

 منر  ا  بعد ،  گرفت  صورت  طولیر   سکوت   بار دیگر 
ی

  آمده   گفتار   به  آرا یم و    به آهستگ

 
ً
 : مه کرد زمز  تقريبا

 ...  است گفت مشکل  -

 : تگف  آمده پیش بارهدو  ورسگیا
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 ه ب  ا ت  بدهید   اجازهکنم    خواهش  اگر بخشید    به  ا مر زیاد  رت  اجس  امیدوارم  -

تا   ؟یمما بنكمك طتر   ما ش عليحرصر

عیل  به  ل ا ویل ح  ن جنگ کنمعالاخواستم  یمگفت    زده  سختی لبخند   با   خان  شنر

 .  فقمامو  ما د شهاپیشن

ر ترديد  های  هادکتور زیر نگ  بصورت  کردهه  یناعرا منروا  مافر   گلوی،  وزیر   یصر و اق  آمنر

نمود   تشخیص  حلق    رییصر مبه  که  سطخ  و   بعد   روز   است  مصابمزمن گلو 

 خود ورین  امش  با منر  ا  . آورد   کردنغرغره    جهتده  شانجو   آمده  د ا ست  بهورسگ  یا

 : کرد یمش  برر   بود   فرستاده  کابل  از که    را   بیگيعقوب    ر و آ  تشویش  اطالعات

ه ک  کند   ا پید  وقتتوانست    منر ام  آنهوصف    با   . کردند ل  اشغا  ا ر آباد  جالل  ها انگریز 

کند و بعد   صحبت لزمدویه ادرباره دکتور  با که بل بگذراند  را  ویاتد هعملي ها تننه 

 :  د اد وضیحت خود  نزدیکان به

عیل  -يده کند  اوسیله ظر یف فکه    نیست  تعجبی  اج       ی کرد    نتیجه  خان  شنر گنر

 ما ی  باطاز  اتب بیشنی  مراب  ها آن  زیرا   ،ماست  نراتو ز دکا  بهنی ریحر  اخهای  د کتور که  

ند یمر اک   ا ز يك دو اهمیشه که   . دانند یم ،گنر

ین  اح هش ایصر خو احتی ق  نموده  تائید   را   منر ا ن  نامه سخهمهو    شور با  خیمهضر

ر  لبا  را   لهآ  کرد   بهدی  آلو   به زیر چشیم غضان نگآخوند  . کنند   یشما آز ی وی ننر

ر متحمل شود  را   ریحقنر دیگت شد  مجبور    آخوند   بزودی  . انداخت  ورسگیا منر  ا  -ننر

د  مهه به   خادستور  تا د  شوند   . کند   صحبت  وسر طبیب    همراهتنهایی    به  ا رج 

عیل  ورسگیا  . نیست  شر یاختار  د  شی چپاپکه  نمود  شکایت  دکتور    به   خان  شنر

معاپس   پاز  بیعال کدام  ،  یاینه  شاخود    با و    یافتهنآن    در ری  مامه    د یاندیشید 

م عضلوی مارو  ر  . شد باتنر

ت ز  ا  - ی پیدتوانستم  نمن  ،  خواهمیممعذرت    ما ش  اعليحرصر ر  یاورسگ  . کنم  ا چنر

ورت  طولیر  راقبتم به ید اش  : ترصی    ح نمود   . شد با داشتهضر

عیل  .  ریماوقت د ما  ،خوبر یابس : گفت  ،نموده اشاره تدس با  خان شنر
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 جریان در    . است  رسیده  پایان  به  شوقتکه  ند  ا بدتوانست  ن  او که  حیف    ما ا

وی   با برتانیه  قشون    ۱۸۷۹ل  ای سابتدا  ۱۸۷۸ل  اس  خنر اهای  هفته رس سختی پیشی

در مورد سقوط فوری   انگلیش  رسدارانو    مدارانسیاست  ت  باسامح  ما ا  . ند کردیم

ناز ک ادرست    مقاومتو قطع    تانافغانس  دولت در  منر ام  ناگم  جنگجوی  . مد یار 

عیل  خود در عیل مسج  نیآخر   ا تکه    خان  شنر
ی

بود    طرف   بهحق  ،  زمید ر   د رمق زندگ

   . پیشگویی کرد  آینده جنگ ۀدربار  ها انگریز برای که 

  پیهم و بال   حمالتدر معنر خینر مورد    عرضن تمادر ز   براونهای  و فرقه  غندها 

د از نظر تعدا  انگلیش  یاقو یی  مالحظه  قابل  برتری  . شدند قع  او   ها افغان  عا نقطا

و    کوچكهای  دسته   . رد نه آو بوجود    آنها اراده  تزلزل در    چگونههی  تخنيك ح و  ال س

    خساراتافغان    یلباك قپر تحر 
ی

ی لبا  ،نموده  وارد برتانیه    نظایمقوماندانان    بهبزرگ

در  با ضر   آنها   مواصالتو    قشون  انتظار   قابلکه    کرد یم  وارد هایی  جا ت سنگیتر 

 .  بود ن

گز معنر خی ا  زیاد نهایت  یر ت  مشکال   با ها  انگلیس  . کردند ل  اشغا  را که  و د   ذشتند نر

 مور امهم    فش ا  . ترصف نمودند   ا ر آباد  جالل   ۱۸۷۸ل  امنر س ا دس  ۲۰  تاری    خ  بهبعد  

پش  سیاش    کاوانیاری  جگړن  ور ا گروپ 
ی

در که    البته  ؛بود پذیر  ناخستگ

و   همیشهو  ا  ممستقیهای  مسئوولیت  ر  یم ا عز اهای  دسته  با   او   . شد نیمقع  اچنیر

  و   مشوره یل  هاار  ام و شک اقتل ع  ۀ دربار   آنها به    همیشهو    کرد یم  همرایهی ن  ادجال 

ر  لک  ما ین  ا  با   همراه  . داد یمدستور   ماورای   مترصفاتیر  او سهندوستان    بمجر یر

اهدافند  توانیمنم  ال عوقت رسکوب    با   ها تنکه  ند  دانستیم   بخویر ر  ابح خود    به 

و وقتی  ا  . برسند  يك در    قرارگاهزینر وز  امتج   دولت،  ردید گ  جابجا آباد  جاللفرقه نمنر

ر  اس  به   مماتشدت  با ر  اس  بهنی و    ها دیپو ،  ها قشله  ،  ستحکمم  قلعهخیی ها  رسكخیی

  . دند اد انجام را  سیاش مهم تدابنر و  پرداخت

یر ا س  یل و بان قانر و ره   ا روس.  د ار مجلیل ترتیب دبادر ،  براونل جنوری  او   به روز 

ر    . عوت کرد د  به آن  را   نفوذ   با های  شخصیت   اشخاص ن و  ان ریش سفیدآدر بیر

ش  دارای ر  ننر متوسط  ر  شاد  ا تعد،  بودند   لم اسنیر وجود  ناجوار  مانگشت  هم  ن 

ینا ح  به  خطاب  ا ج  همهدر    کاوانیاری  . شتند اد اتوری  همنظر ،  ضر قدرتمند   امنی
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عیلمعتر  یر های  تالشدرباره  و    نمود یمتمثیل و ترسیم    را   خویش طر اخ  به  خان  شنر

ایر  آنها  برابر ومت در امق  .  یم کرد   سخنر

عیل ز  ای  یادآور   در وقت که خت  اس  شاننطر   ا خ  کردهد نیامنر  ا  مناب  او را   خان  شنر

تدولت   اتریس  و   ی کبنر یا تانبریکه  مل  اعليحرصر یتی اشک  چگونههیهندوستان    امنی

عیل عقیل  ده یر ات ز افختالا  همه  . رد اند  تانافغانسمردم  ز  ا نه   که  است  خان  شنر

 .  داند یم خود را فع کشور نام هخنر خود و ن

  . فتیاشیوع    بشعت  کابلز  امنر  ا  شدنید  دپنادرباره    یمبهت مایعاین وقت شا  ا ت

ر آن  بعقدرباره   . لمایی در شاجکدام    به رفیی

فقط وقتی صورت    ر بادر   به  کردهرس   یا آنین  اکردن  دعوت  که  شویم    یادآور ید  با

 ن آ هو روحیلت اوضع و حکه گرفت  
ً
طه احا را کدام هر گردید و بعد   مطالعه دقیقا

 . یم گرفتند   قرار تفقد    مورد   وتمندانهخاس  و   آمده  بعملظبت  امو   آنها از  و    کرده

ر    هیچ ایر ز  ا  براونکه  را    خوشی ست  توانیمنچنر نظر که  یل  بان قانر بعیصر ره   سخنر

لب تعریف ادر ق،  آورد   بدست،  شتند اد  ابراز   ”یر ناكممجر  ”  صحبتدرباره    خود را 

را یت  ارض   آنها .  بیاورد  تغینر  ا  خود   برایکه  دند  اد  وعدهو    شتند اد  براز ادولت  ز 

ند  ها یز ر گان متخد  .  حاضر

ر   ها ینا  اطالعات ندازه  اکه  حیف    ما ا  . گردید یمعث خوشی  بافقط  که    بود هایی  چنر

ون  اگ قوماندانان    از که    ها افغانحمالت  درباره   ر ، جمرود   ا ت  حد طول رس   مماتدر    ها رننر

گروپ   قشونكر  ا عس   و   ها فش ا،  ا ج  همهدر    . نداشتکیم    رسید یمآباد  جالل  به

کدام ز  ا  و شند  بامنتظر حمله    ا در کجدانستند  نیم  و   بودند   شباآماده    لاور بح اپش

 ؟ یختر خواهد  مریمی باران  آنها بر  سو 

التورن    ”چگکو   ر تفریخاشک ”  بهخودش    گفته   بهنظر  که    براون  سیموئیلرس    جنر

 شده طه  احاوحشی  حیوانات    طرف  از که    گرفت  قرار ر  ار وضع شکد خودش    رود یم

سه   مدتو در    رفتهگ  قرار ر  امن تحت حمله و فشش د   طرفز  اع  ا نقطا  بال   . شد با

 یاعمل  آنهم،  ر بکند ايك ك توانست    فقطآباد  جاللتوقف خود در    ماهچهار 
ی

 ت جنگ

 .  زندهابر  چنداننه 
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   دسته  براون  ۱۸۷۹پریل  اماه    آغاز   و   رچما  ماهخنر  ادر  
ی

   به  را   ا قو   بزرگ
ی

  رسکردگ

، آباد ل  غرب جالییل  ش م  در که  د  افرست  گندمكل  اشغ انظور  مبه    یگو   دگروال

داشت  کابله  را  در  ر    کاوانیاریکه    یو گدگروال  ،  قرار  د    با   بود همراهش  ننر پیشنر

پريل اشش  تاری    خ    بهتوانست    بالخرهقبایل درایر    جنگجویان  با ی  شدیدهای  جنگ

وی   نیآخر ین  ا  . گردد جابجا  ذکور  مقریه  ند و در  ابرس  گندمك  به  خود را  خط پیشی

 .  بود ور اگروپ پش

ر  ادر و   سیاش  و نفوذ   فعالیت منر در ادسو شش    روز بیست   . بود   لزمدی کرم ننر

آنکرم    قشون  قرارگاه  جایی که،  ر کرماحص به مجلل    ر بادر   بود   یافتهانتقال    به 

اك ر    هایکردهرس   اشنی  . ر گردید اذبرگاطراف آن  یل  احو   دی کرم و ای و او روسخوانیر

ر  اهمیشه    برای  ا منر درینجاحکومت  که  ن کرد  عالا  ر بادر در    رابرتس  دولت  ،رفتهز بیر

ر این    برتانیه هندوستان  س  ر تامنی ا ز  ان  آیل  هاا و    سازد یم  بخود ضمیمه  را   ها رسزمیر

ر    سکوت  با ر  بادر   . کرد   خواهند عت  اطا،  خود   نروایمافر بحیث   ینسنگیر  حاضر

 . گردیدند   متفرق شند با  گفتهيك كلمه  که آن بدون آنها  . فتیا خاتمه

ال صاحب  کش    چهکه  هد  د  شاننبه اهایل    در عملتصمیم گرفت    ک نا غضب  جنر

 . شتام داعز اتون  مدهکده    به  را   یمانظ  دستهجنوري    آغاز   در   . است  طقناین ما

 . کردند ترصف    را   متون  قلعه  ،شد با شدهجه  اومت مو ا قمبه  که  اینبدون  ها  انگلیس

ی    رابرتسکه    البته سنر و ،  تصادم،  برخورد ،  یپذیر ناعطش   
ی

جنگ  ابراز   غنیمت 

بخود    را   جایر هیز پیش  الت بیش  اح  دهکده  به  حرکته  را  شت حتی در اد  را   یر ماقهر 

   . بود آمده بوجود  وضعیتعلول مکه   گرفتیم

ر   ضاحت  با دث متذکره  احو درباره  ،  برتانيهض  ایم معانظ  مورخ  : است  نوشته  چنیر

 به  آوریعالیم اضطراب  گر چها ،  جه نگردید اومتی مو امقکدام    بهر  اقط  ابتدا   در »

  رسکردگانز  ابعیصر    . داد یم  شانندی حتیم  ادر و   را   دثاوقوع حو که    سید ر یمنظر  

 برایخواستند    نه  را   آنها وقتی    ا و ت  کردند   خودداریندن  ارس  بهمز حضور  ا  ذ نفو با

ام  ابراز  ناح  احنی هم    . شدند ضر  در باز  اپس  ،  دیگران  نند مابعد    اجازه  هرا  زدید 

 «. شند اب شده ن (انگلیش)  اردوگاه خلاد ا بروند تخواستند 
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 ابراز   برای”  رسکردگانر  احضا  ر خود و افتر   با کرم    قشونگروپ    قوماندانبه هرحال  

ام آنها   ،ویه  ب  ”احنی یر ان و سنادو ماز طریق  او هم  ،  نداشتند   یی نا آش  به آن  که 

 آنرا تا    سازد   همفرا  را   برخوردی   ۀزمینت عمدی  اتحریک  با   ا خود سیع کرد ت  همکاران

و  ا  . دهد   قرار   استفاه  مورد   ”طع  اق  ایه فعالیت ”  برایبهانه  حیث    به  با   رابرتس زینر

در که  دند  او خنر دا ه  بوقتی    و ليد  ما  به هم   خود را ای  ه دستلوصقر  ايداشعف ز 

ر  هادهای  توده  اردوگاه  اطراف حد مشور  یر   شوند یمیل منگل جمع  باق  برآشفتهقیر

  شان   ”ایماحنی یر ”طر  اخ  به  یلباقین  ا  با خواست  یمقبل  ها  مدت  او   زیرا ،  گردید 

 .  کند   حسابتصفیه 

د  را   ها توپکه  اینز  ابعد   ال،  د ادور  نظا سو ،  شجيع  و   مجرب   جنر تحت   را   ماره 

شش تویل غند نمنر بیست و   طرف  از که    ه کرد روانجلو    به   یل گو ادگرو   قومانده

ر یابس  به  وظیفه  عهده  از وی  گ  . شد یمیه  ماح   یهکو   بطریهده بویم و دو  یاهشت پ

  ابر 
ی

 گردید یمف  اص  ها توپ  آتش  توسط  شانهراکه  وی    کارانار سو   . برآمد زندگ

را ر  او   دیوانه  کنر ا که    مردمهای  توده  به  خود 
ً
ر اچ،  رد اک ،  چوببا  ا ننر و  سلح م ه  قو 

  ها سوارهعقب    از که  هایی  پیاده  . ندند را  ها کوه  دامنه  ا ت  را   آنها و    رسانده،  بودند 

مردگ اجساد  اتعد  ند کردیم  حرکت را اد  ر در    ن  ، داد یمیش  افز اها  افغان  رسزمیر

در نشیب که  را    قیتر هاد  و   ند الغز یم  دورتر و    دورتر   خود را   آتش  یهکو های  بطریه 

ر  ا  ند،ت جسیمگاه  پناهخود    برای  ها تپه ، ل دیگر رسید ال نوبت دگرو اح  . برد یمز بیر

ی دریو      رابرتسس دستور  اس اه  ب  بنر
ی

کر ا عس  از که    شتا د  عهده  به  را   دستهرسکردگ

پغن يك  و  بیست  بویمیاد  دو  اهفتغند  ،  ده  توپخی   کویهدو  ول ابطریه  های  و 

النزد    طوری که  ،بود   گردیدهتشکیل    کویه های  توپ مینش    و   جنر ر  ا ین نظر پید املنی

 به   و   است  رفتهگفنر صورت    انگلیش  قوایی  لباها  خانهبعیصر    از که    بود   شده

د ا  را اطراف  های  قریه  ا ت  شده  دادهمر  ادسته   ر بنر ر عقل و هوش اهد  وقتی   و   . ز بیر قیر

و    اندوه  با ،  شدند جمع    خوردهم  شکل ر   به،  ها قریه  ز  ایگ    انجام  در   رفته ز دست  ا

 یمدر ز خو ا
ی

يك تویلی    . ن یم شوند رایو   شان  شانها و ک   شیانهآ  چگونهکه  دیدند  فتگ

آن را  ن بیست نفر آدر يك  شدهور حمله  آنها بر  پنجابم اره نظاسو غند نمنر پنج 

 . ند اك و خون غلطاخ به
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اند  ايك تعد  شبریگ  ات  هناپدر    ز ا که  این  برای،  ر کنند فراتوانستند    ها ناو گروگ   اسنر

ی  فرا  هشت نفر   ،نموده  آتش بقیه  روی    منیتی ادسته    ،شند با  کردهر بعدی جلوگنر

 ها ینا م  مات  . ند شدنیم  دیدهریگ  ادر ت  زیرا ،  کردند ر نماش  را   ها زخیم  . آورد   در   ا ز پا  را 

   . شدند  د یا ”شد دادهمحیل به اهایل  هفت جنوری تاری    خ  بهکه   درش”م ناب

 هایی کردهرس بزرگ  های  قریه س  را  در ،  کرد   اجرا   را   منطقهکشف  که  از آن بعد    رابرتس

ر نمود    را    با بیست و شش جنوری    تاری    خ  به  . د کرد ماعتا  آنها روی  توان  یمکه  تعییر

و دسته   در  پیوستای  ا قو   به   کرده  حرکتدی کرم  اخود  ال  . صیل  ره  بالخ  جنر

  . ند انموده    خوبتمرین    ها ش فا   و   کر ا عس  : گفت  نموده  شآرامو    رضایتس  احسا

ق  ”طق  ناز ماری  یابس  به  به سوی ه  را  ترینکوتاهو    ”بود  شده  داده  شانن  برتانيهبنر

   : بود   شدهکشف    کابل
ً
عبور  شنی   کوتل   از که    رایه  خاصتا  قلعهدر  ،  کرد یمگردن 

وف  جان  ناسلطشاهزاده  تون  م جابجا نش  اطرفدار و گروپ  نیه  برتار  ادانوکر 

 ...  ند گردید

یل منگل باق  بهکه    درش   مورد. يك    ز کم در ا  مک ،  م نکرد ادو   زیاد   رابرتسیت  ارض  ما ا

مطلویر اتن،  بود   شده  داده ال  . نداشتبر  در   را   یج   باره دو که  مجبور گردید    جنر

 متون خنر   از   به او که    بود   کردهیط    را   صلهایل فم  زدهادر حدود دو ،  کند   بازگشت

 یر وسیله هادهمان    ها ینا  ،نزديك ميشوند   قلعه  به  ها افغان  هر سو   از که    دند اد
ر قیر

 . شند بامسلح یم  جنگجویان زیاد د اتعدکه بل نیستند 

، اند تون رسمبه    خود را   تابشباو    داده   قرار تحلیل    را مورد   موضوعدرنگ  یر   رابرتس

  مگندو    تمامه  یر اذخ  فرستادهو بنه خود    ر بار  اقط  به  خود را   همکارانو    زادهشاه 

 که  را    ها افغان  ،زده  آتش  را 
ً
 خود را ه  را  کردهدفع    بود   کردهضه  امح  را   قلعه  تقریبا

 کریا عس،  دند ادگذارش  و  اه  بنمود    بازگشتدی کرم  او   به  رابرتسوقتی    . پیش گرفت

ر یابس  وضعیتو    ،باشند یمضع خود  امرصوف تحکیم مو   است  هندانجامآ  در که  را  

  ۀدربار شتند و  ادپایان  یر   نفرت  اشغال گران  بهیل محیل نسبت  اه ا  . بود   شدهوخیم  

ریسك   افشایر که  و آن عساکر    . شد با  میانسختر در  ست  توانیمنش  ما ت  چگونههی

ر رس یا  برایو اردوگاه    ها قلعه ز حدود  او    ند کردیم ونگریم  فیی ندرت   به  رفتند یم  بنر

  . ند گشتیم  باز مت سال 
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شهر   . شتاد  نی کم  مشکالیی ر  هاقند  به  لشکرکشی  نزدیگ  پ  ،در  غند    زده ن اتویل 

ك مجبور  لجگړن    قوماندهتحت    پنجابری  اغند یك سو های  امتری و جزو اسو 

 خود را های  توپشد  ل کنیدی موفق  ادگرو ،  یند مان  برخورد  افغایر   سواران   با   شدند 

ری ا دث جاس حو یادر مق   ما ا  . کند طه  احا  را افغان    سوارانبزرگ    گروپ  ا جلو بکشد ت

نگاحتی و که    بود کوچک    آنقدر   هیضقین  ا چند ضف    بارهدرین    قرارگاهن  رااقعه 

 .  کردند   سیاه را صفحه 

ال ز ظهر  اسه و ش دقیقه بعد    ساعت  ۱۸۷۹هشت جنوری    به روز    د لنادو   جنر

 تان افغانسسابقه    تختیاپرپور  اشک  دروازه  بهسکورت خود  او    قرارگاه  با   ستیوارت

  دروازهز  اگردیده  هر  شهای  جادهخل  اد  یهو کشرش با  امابه  دیای يك پالو   . رسید 

ها  انگلیس  . ختاس  برپا جدید    تختیاه پار امتداد  در    خود را   اردوگاهو  عبور    کابل

ر  که    بودند   ارایصر ن ر  یابس پیش رالگاشغا   با   یی اپرو یر با  ر  هاشهر کندساکنیر   آمد ن 

 ن گایند ماند  ای يك تعدناثاست  هبد  اد  شانن  ا رسیم لو   رشما  طوری کهآن  . نمودند 

 بعمل  قبالاست  یم خود اس نظبال  دارایهای  قبیله  هم  از که    ر هاهندی کند  جمعیت

و    چگونههی  ها ریهاکند،  ند آورد ،  کردهن   ستیوارت  اردویورود    بهیی  ناعتادقت 

 
ً
ر امرصوف ک   ورانپیشه    ،داده  ادامهخرید و فروش خود    بهن  ار اانددوک   ممات  تقریبا

از   برتانیهن  را  ا ه نگواقع  . است  دادهخ ن قی در شهر ر ا تفا  چگونههی  گویی   ،بودهخود  

ت وضعاین   .  بودند  شده زده حنر

به   ستیوارتشخص    را   نمنر یكفرقه    . گردید ا دو قسمت جد  به  ر هاقندی  ابعد قو 

ی کرد ال ق  سوی  مییل در   چهار و    د اصله هشتادر فکه  شهر کوچگ  ،  ت غلخر رهنر

ز اپس    نمودهی ترصف  بیست جنور   تاری    خ  بهآن را    که  بود   واقع  کابله غزیر و  را

ون  شدن جابجا  ر ال،  جا در آن گارننر   . بازگشت کندهار   به جنر

 بیديلف  رس   به فرقه نمنر دو  
ی

ی هلمند و شهر یادر   قامتاست  کشف  مرصوفکردگ

فکه  گرشك گردید   هشادر  ید با  ها لشکرکشی ین  ا  . بود قع  او   هراتییل  دمتاصله 

ر    بهجان  همه  ۀمطالع اتوری   سیاش۔    نظایم  عفناسود م  به  را   تانافغانسرسزمیر  امنی

ت بدون مشکال   خود را نور  ماتوانست    ستیوارتاگر    ما ا  . ساختیمعد  ا سم  برتانيه

کشک نخود نزديك   دهکدهدر  بیدیلفیکل ماکوچکش ر  اکهم ،دهد  انجام یصاخ
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حمله  مجبور گ  هلمند معنر   زند   را زایی  عیل  قبيله  جنگجویانشدید  ردید    . عقب 

ر ار  د  شانگلگون    ایه چهر اپکه  یی  از عیل  سواران و   رکز مبه    خود را ت  باضر   بود ز  اهنی

توپخی   ز ااستفاه    با   زیاد ت  مشکال   با ین حمله  ا  . کردند   وارد ها  انگلیسح چپ  نا ج

 است   خو ن  بود   دادهکشته و زخیم  ،شدهت  اتحمل تلفمکه  يلف  بيد  . شد   زدهعقب  

داز این  بیش رسنوشتبه آزمايش    . رگشتبر هاقند به بارهدو  بناءً زد ابنی

آنماه  يك    درست...   در که  یر گذشت  ماز   از   : نوشتخود    یادداشت  بندرسگ 

ر   تاری    خغریر    حساب  به  ا ل ي  او   ري    خات» عیل  «. دهسنر ت اشق م  آنكهصف  و با  خان  شنر

ط فرساسفر     را   ا قت 
ً
را   حرکتزین  ابیش    کرد یمس  اسح ا  قبال سوی   به  خود 

یف ر   انداختهیتعویق ن  به  مزاررسی م ما ت   . د اد  کت حر ی دستور  جنور   دهصبح روز سنر

خرگاه    . م گرفتند اکر نظا عس،  شدند   داشتهبر   ها خيمه،  د افتابراه    بالفاصله  اردوگاه

، ارکسنی   . گردید ر  باطر  اسه ق  لیباو    شدهچیده    همهخنر  امنر در  ایط و سفید  مخرو 

 هب  ها توپش  غر   قلعهر  از دیو ا  . آمدند ر دادص  به  ها طبل  . ختانو   را حرکت    رشما

عیل   . رفت  نروا مافر   . برخاست  آسمان   کرد یمحرکت  ر  ار عقب تویل سو د  خان  شنر

وت ماه و با  گذاشته شدهبر آن  انگلیش    که زینز جنس قطغتر  اسپ بلندی  اروی    و 

ه و تکه زردوزی   بود و بالی آن پوست سیاه خرس بدخشان را پوشیده شده  تنر

آ  . بود ر  اسو   ،هموار کرده بودند  ر    طال بان  لگام  ه کال  منر ا  ،بود   گردیدهو نقره تزییر

 مرو هم
ی

ر د  خود را ری  ارید ک ایشگ ر بیی مک ای کریی خلباکه  شت  ابر رس و پوستیر

ر کمربند طال ز زیر  ا  . بود   پوشیدهدوزی و پطلون    در آن  وی  کابیلقمه  که  یی  پوستیر

ز ا حلقه بزرگ    او را   اطرافیانن و  او گروپ نزدیکنروا  مافر   . شد یمدیده    ،بود   آویزان

ی   از که    روش  هیئتعقب تر    کیم  . کرد یمظت  احف   منیتی ادسته  
قزاق    سواران  طرقر

 آنهمکه    بود   حرکتروبنه در  با  آنها   عقبز  ا  . کرد یم  حرکت  ،شد یم  بدرقهافغان    و 

های مهعال   . بودند   حرکتر  د  به آنمتصل  ها  پیاده  . شد یمیه  ماح  سوارکاران  طرفز  ا

مکمل   ندر اسکا  و   ها كکند،  شتاد  تمطابق  ا د قو اتعد   با کمنی  اسکادران    و ا  ه ککند 

عیل  . نبودند   کند ایستا د توان یم کابلکه    بود  امیدوار  خان شنر
ی

و ادگ تقويۀ  برای زینر

 . شتا گذ  خود را   گارد   یايك قسمت قو  آن

عجله ز  ادر وقت سفر  که    داد یمن  اجازهمقررات    منر و ا  موقف  به  لب مربوطامط
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  لاو  در روز  . گرفته شود   ر اک 
ً
 را  ق دشتی ار تا ایبر ، گردید   یطصله  ا پنج میل ف تقریبا

منر اپیش  تختیاپ فرستادهکه   بود  ا جدرین، کردند انتخاب  ی اتاگلج  قریهدر نزدیگ 

ويآباد  جاللل  اشغاز  اپس  ها  انگلیسکه    داد یم ع  طال ا  خانعقوب  ی  . رسید   پیشی

شهر سقوط   است  قریب،  ند ارسیده  ر  هاکندنزدیگ    بهدر جنوب    ما ا  اند   کردهن

 .  کند 

 کرده  مراجعه   کابلئب  نان منحیث  م به    ها انگریز »:  بود   تهنوش  خانیعقوب  بعدتر  

ر مسالمت    مذاکرات  رفتهآباد  جالل  به  ا ت  اند   کردهز من دعوت  او     . آوریم  عمل  به  آمنر

ر  د  دا یه خاس،  ما ش   طوری که  ما ا   اجازه ،  تان  پروردۀست  کردنو    به  ،تانپش    بهر زمیر

عالمۀ  که  حلقه    شمشنر و ا  آنه  بهید من  مان  مذاکرهن وطن  نادشم  با که    بودید   دادهن

فرسیامیدوار و    کردنرد   ت  مراجعه  ما ش  به  مشوره طر  اخ  به  . دمتاست  ز ا  ا کردم 

 کردهیید  ات  را   فوق  گفتار که  این  برای  «زیدامستفید س  مرا   ری خود ا حکمت و بزرگو 

 با که    بود   داشتهل  ارسا،  ها انگلیسبه    خود را   جواب  يك نقل  خانیعقوب  ؛  شد با

 : تیافیم خاتمه تماکلین  ا

 حرکت گ  بو ل بصوب پطر اح  تانافغانسمردم  ی  نااد  کردهرس ،  ما پدر    طوری که  ما ا»

عیل  «. کنید   مراجعه  به آنجا د خود  هاپیشن  با که    لزم است  ما ش  به  ،است  کرده  شنر

 با که    بود   تختیاپ  میمون نا   مهنا  کردنز  بامنتظر    درویر   اضطرابدلهره و   با   خان

  بود ن  آیند خنر خوشکه    است   یناحقیقت    . بود   شده  شایر نش  پش   یما م نادبامهر  

وی  ز  ا  ها نگریز ا  مثیل که  . شد یم  برده  شانتظار که    ندازها  به آننه    ما ا عمق   بهپیشی

زیر ،  سابقهن  هاناوصف گ   با   خان  یعقوب  ما ا  . کنند یم  خودداری  زمستانکشور در  

 ...   است خوب چه رفتهن آنها ر و مکر اثنر فشات

ند یمز رس  ا  خود را   عرضتن  نادشمگرما    فرارسیدن  با   ما ا   را   ها انگریز لجاجت    او   . گنر

 کنند یم  تالش سیع و    که آنها درین  ما ا  . دانستیم  بخویر به هدف شان  رسیدن    برای

یه  شب کردهتبدیل    زبانیر جسمه  مبه  آن را    نروایمافر   نموده ل  اشغا   را   تانافغانستا  

 . نداشت یدیترد چگونههیمنر ا ،زند اس ها جارامها ا ی ها لملكاماز نظایگ 

ر دیگر  ،  ید گفتبار  یابس  تأسف  با ،  شتاتردید د  که  نکتۀدر    قامتاست  و آن  ،بود چنر
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نگ   حیله و   ،تزویر ،  تملق  برابر و در  اقاطعیت    آیا   . بود   خانیعقوب    پایداریو    ننر

ر همکه  ر  اکمسایه  هم ر  ش  قشون  ل اح  یر  برای ،  کند یم ل  مااپ  را   تانافغانسرسزمیر

 خواهد   کرداریر و  ارفت   چگونه  ”کابلیب  نا”و    ؟یافت  خواهد   ادامه  یزیاد  مدت

 آیا   ؟ ” تانافغانسامنر  ”  مثالطور    به،  کند   مراجعهو  باشکل دیگری    به  اگر ،  شتاد

ین و    تماكل  اطرافدر    اند بدکه  د  اد  خواهد   یاری  او   عقل چه   ها انگریز   طالیی شنر

پس   را   رفتهز دست  ا  ی اید قو با،  کرد   تأخنر ید  بان،  صورت نهبه هیچ  ،  نه  ؟چرخد یم

 ! عجله، کرد عجله   ید باگرفت 

  ا هو   . ر رسید ما  گوری  بهسکورت  ا،  آباد ب یناز توقف در  اجنوری پس    زدهناروز پ

 شد
ً
های ابر  . شد ر رسد یابس ا هو صبح  ،رید باسختی یم  باران شب . گردید   خراب  يدا

ه ر تنر ق در    بهز غرب  اپذیر  ناصورت توقف    بهیی  سنگیر خه اش  و   بودند   حرکترسی

 آورد یمهمراه    بهن برف  اطوف،  تند   د با  . بود   ساخته  پدید نابکیل    را   شهندوک  شمایل 

 .  ساختیمکور   را  انسان مچشکه 

عیلی چپ  اپکه    بود ی رسد  او ه ب  سب  به ید  اش  ریاسو   ،کرده  ا تکلیف پید  خان  شنر

مختلف های  رنگبامکمل  بان  سایه يك    . یل نشستدر دو  منر ا  . شد ر  اشو د  شبرای

   عا رتفا  با 
ً
  ر اد  شیشه  پنجره دو  با    داشت  حنا جدر دو   دروازه دو    که  شش فوت  تقریبا

  . بود   گردیدهزری وصل  های  گلوله  به   ها شمهر   با   شدهت  اق  ل با  طرفب  و   بود   آویزان

 هایی دهاخ  . ز کشید ادر   شد یم  ،بود   شدهر  یات  تلسا  از که    روان   تختین  ادر درون  

ن ابد   کنندهال  انتق  ل نفر چهست  توانیم  نماز در يك    بود   گرديدهوصل    به آن  که

آنها   بچسپد  ر ا  بودند   رتباع  که  تنر آنها   روان ز گروه   تبدیل   ساعترب  ع    هر   که 

 . شدند یم

یف وارد جنوری   17ري    خ امنر بتا   . بود شکوه  با ر یاوی بسز ا قبالاست . گردید   مزاررسی

  های  یهاپ  . بود   شده  ساخته  جشتر   تاسیسات  ها اری جیادر بس
ی

  ردو ه به  که  بزرگ

ر  های  کهت  با   قرار داشتند   رسك  طرف ت آیا  روی آنکه    بودند   گردیدهوصل    همباسنر

یف  راق رسی   ها درویش  ا ی  ها مال  دولتی های  دروازهین  اپهلوی    . بود   شده  نوشتهن 

 .  ند کردیموت تال قرآن نشسته 
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زین ا  . رفتبرگدر    را   رسك   ممات  ها توپ  آتش  ه دود تنر ،  درآمد   شغر   به  ها توپر  بارگ

م   با   بود ن نشسته  آ  دویلدر    امنر   هکفیل  همان    گهاننا تستيك  انف  بارس  ر ر و  ملنی یر

ر ر   نآ  هشعلکه    آتشی   نزديك،  ها رایهی ر از چا در یگ    . شدند ر  ار پدیدکا عس وی زمیر

 هنگآ هببرهنه در دست های شنر شم  با افغان  دو  ؛میکشید ه زبان  برف ز اپوشیده 

قصیدند اس دسته  .  بود  شدهدو توله و غيچك تشکیل ، یرهایك د از که   زی منر

 که    شد   جابجا   ۀخان  روس در   هیئت
ً
در   . بودند   کرده  اقامت  در آن  کابله  را  در   قبال

یفر امز  الور  ای  لس بول   : بود   آنها   انتظار در  پریز  سور   رسی عیل   برایکه    کاوفمن  جنر  شنر

  به وطن   بازگشتدستور    آنها به  که  د  اخنر د  هیئتی  اعضا  هب  بود   آوردهمه  نا  خان

دکتور  ناثاستب  همه  . است  شده  داده صوریی   گورسیای   نروایمافر که    در 

ورت و ه ب تانافغانس  . گردند بر  ،شد با داشتهی ضر

   د هنوز بخو ش  همراهانو    رزگونوف
ی

 . شدند   خواستهمنر  انزد  که    بود   کردهن  رسیدگ

ول ادهای  اتاقدر    او  قرص  عبور  اپس    . بود   شده  جابجا یت  خیل  ر از  دهلنر و    ها ز 

تاد  نناماهم  ،بود   شدهل  ا شغا  منیتی ا  قطعه  طرف  از که    زیاد های  حوییل  ر ل اخل 

  . بود یی  شیشه  کوچكهای  مرب  ع  دارایبود  جنوب    بهرو  که    آنهای  پنجره  . شدند 

صاو ه به  ری  با  برف تبدیل  ای  شعاها  اتاق  و   شدهف  روشتر  ا ز  برق   آفتابع 

 آنها ام رقاکه   ند قرار داشت نزیبرو  هایساعت ری ایو د ریای بخلبا میدرخشیدند. 

الگورنر   ههدی  ها ینا،  داشتص  ايش خجال  آتش  ریاری دیو ابخ،  بودند   تانترکس  جنر

 .  بودند  کرده  گرمزه  ال تاز ذغاپر های منقل با  را  خانه ،نداشت

عیل ر بر  پوست  خان  شنر هیئت ی  اعضاهای  چوگ  . بود ی کرش نشسته  لبا  شانهیر

 خوب در وضع  که    شد یمط  باناست  منر ا  هقيافز  ا  . بودند   گذاشتهر  اديو امتداد  در    را 

 .  رد اد قرار 

عیل س ا حساچطور    خود را سفر پر مشقت    زیناعزیز پس    ننامامه  : پرسید   خان  شنر

 ؟ کنند یم

یم جبور م  برعالوه  ،م ایکرده    دتار عاک   به این  ما   : شتار دهاظا  ننالبخند ز   رزگونوف

دازیمتری  طولیر سفر  بهبزودی   .  بنی
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دهمنا  که  داد   اشاره  ا ز نر مبه  و    گفته  را   ینامنر  ا،  دانیمیم  ما         ق دیگر اتا  هب  بالفاصله  نر

 .  است دادهخنر  به من باره درین  ا چارم پیا ،د اد ادامهمنر اسپس ، فتر 

 بود   شده  داده  تانترکسدر    کاوفمن  برایکه    لقتر ،  کردند ه  انگ  به هم   هیئتی  اعضا

زیر    از   و ا  زی رنگ یان پما چشکه  ن  بیتر کال  یاز نر درین وقت م  . دانستیمآن را    امنر 

چه صندوق  گردیدهخل  ا نوك پنجه د  به  ا یر رسو صد،  درخشیدند یمش  ر بزرگادست

 . آورد  را  یی شدهری انبت ک م

الگورنر   مهنابعد   ون  از آن  بود   شده  نوشتهرش  اپ  بهکه  را    تانترکس  جنر کشیده   بنر

ت  »  : نمود   قرائتبلند    ز آوا  بهو    ه بكمك    آرزویکه    روسیهتور  امنی امعظم  حرصر

تا موفق   مذاکراتز طریق  ا،  رد اد  تانل مملکت  شکم  یقضایادر    را   ما ش  عليحرصر

 که شود    دادهن  نااطمیدرلندن    ما سفنر    به  انگلیسی  وزرا  طرف  از که    گردیده

ر  تانافغانس  قاللاست  .  گردد   تضمیر

ال درباره    . کرد   ترجمهوش  ر به    را   مضمون  نذيروف ش همراهانو    رزگونوف  جنر

 شد با   داشته   آرزو   ما ش   بانعاليجاگر  .  رخصت کرد   را   آنها   لزم است  گردد یم  عرض

اض  ما رید  انزد خود نگهد  را   ما ور  وکتد  یاورسگکه    ما شخص ش   برای  او ،  ریماند  اعنی

 « ...  خورد یمبدرد  ما ش نزدیکان همه و 

 امور وزیر  »  : کرد   قرائت  ا ز نر منر ما  به امر   که  کاوفمنز جرنیل  اع  طال ا  نیآخر   بود   ینا

طریق  اف  کو ا چگور   ز یاکن  خارجه من  تیلگرافز  د  به  معظم :  کهد  اخنر  ت  حرصر

ت   اتور اعلیحرصر شکند ات  به  را   ما شه  الیجاع  بناج  ا ت  فرمودند   د ار شا  به من  امنی

 «...  یممان دعوت

 ایر یمال ک ماش  اگر   ،کردهقبول    را   ما ی  اوند دعاخد  مثیل که  : گفت  زدهلبخند  نروا  مافر 

د   ما   به سوی بگنر نحو های  ابر   وزیدن  ه  بدتنر و   ند خواه   ما ز وطن  ا  را   بختی ست 

های فعالیت  ها نگریز اکه  یابیم  یمت  انج  ها ز رسی دیو ا  آن وقتفقط    ما البته  چید  بر 

ر ز  ا خود را  قشونقطع کنند و  خود را  نهماخص  . بکشند  ما  رسزمیر

وند  : شتار دهاظا رزگونوف  :  بسنجیمآن را  قباید عو با ما و ش ما  ا ما، منر
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دو اپکه    شد یم  خوبچقدر   پید  بارهیم    بخاطر وفمن  اک   نیلر ج ز  ا  ،کرد یمن  ا درد 

 .  کنیمیم استفاه و ات ماز خدامروز ا ما ، ر تشکر بار اش هز ا  هبتجر  با  طبیب

ر باین  ا  . ينه نمود   ا مع  را   منر اپ  چ  یا ز پبا  او ،  شدند رسگ مرخص  او ی  همراهانوقتی  

ر     . د ا د شلماهم مر  با  او را  یاق پاسبه هرحال  . فتیان در آن ری مامه بیعال کدام  ننر

عیل  . ت کرد اقمالش  همراهانو    رزگونوف  با   بار دیگر منر  ا  بعد روز چند    روی   خان  شنر

 .  بود کشیده   از در گردید و    هموار ك دوش یلباکه خرس   پوست

ر که نمود  سال   ننامامه   با   همیر دهاظام عليك   دانم یمن،  کند یمدرد    یماپ  : شتار 

ل فکر  یاطفل هردم خ  مرا   شاید وس  ر طبیب    . شکند برومات  بهتوانست    خواهم

 .  گذارد یم ن آرام مرا ی ادرد پ ا ما، کند 

 است   هجمو   منر اشکایت  که    شد ل متيقن  اح  او ،  خوردند   ر دو   ورسگیا  طرفب  همه

 کرد یم لشنا ر مابی به آنس ماز ت او  بود  غا د يده و چپش پند یا نو و بند پازیر ز 

تاکه   کنمیمفکر         . ند ا شده مصابصل ادرد مف به عليحرصر

 ر مابیکه  این  برای  . شتا س گذمنی اک   داده   شلمارفورم  كلو   هممر   با   او را   یادكتور بند پ

ی ا نوع دو ز هر امنر  ا  ما ا  . بخورد   کیا تر که  د  اد  مشوره  شد با  کرده  احساسکمنی    ا ر   د در 

 .  نمود  خودداریقطیع  بصورتخوردیر 

 برای   روانتخت  سفر در  که  م  اعقیده  ن  برای  من  : فزود ابعد    کرده دکتور کیم فکر  

ت که   است  زیاد   آنقدر  جیل عال اشکند وساو در ت  بود   هد خوانی  آرام  ما ش  اعليحرصر

یف با   .  شود یم ن مقايسه مزاررسی

ید باکه  بل،  سازد یم  آرامنا   مرا ی  اپدرد  ها بگو یم نه تن  ضاحت  با   اگر   : اشت دبیان  منر  ا

آی ترك    را   کشور   یمتوانیم  اما بگویم  وضیع  ر  چنیر  را   کندهار   ها انگریز ؟  مگوئیدر 

 . کردند ل  اشغا

عیل  . ند دادیمشور    خود را رس تلخر    با   بودند   موجود ق  اتادر  که    یصر اوزیر و ق  شنر

 :  د اد ادامه خان
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شکل ین  ا  با وقت دیگر  چند  ات،  آورند یم  ا چطور بج  خود را ت  اتعهد  ها انگریز ببینید        

 .  د افتا خواهد  آنها بدست  دیگر  یگ بعد  ما های شهر ، ما قالل است یتارع

ر   ممات  آنها برویم    ما   اگر  ج  . کنند یمل  اشغا   را   ما   رسزمیر بعد   بازگشت   برای   یی او 

 . گذاشتآن را   ید بانکه   است لتی اکشور در ح،  نه . ماند یمن

 کننده   بازگشتهیئت  ی  اعضابدرقه    برای  ورسگیاجنو ری دکتور    31  به روز وقتی  

گرفت    قرار چشمش    برابر در  که  صحنه  ز  ا  رسانید   به همییع حضور  تود  مالقاتدر  

را   منر ای چپ  او پ  قرار داشت   شهمکارانبا  آخوند منر  ازديك  ن   در   . د افتا  جانیه به  

پر   آبز  ا  را   لگن  آخوند   . بودند   رفتهگمش    ندر يك لگ  بود ه  اندململ پیچ   با که  

عیل  . ساخت وع    بارهدو ی  اصبح درد پکه  د  اد  توضیح   خان  شنر   ه مشور   بهو    شد رسی

   خوند آ
ً
  یلا ع  جهنتی  : است  گذاشته  زدهیخ    آبدر  آن را    است   ساعتسه    تقریبا

 . نیست دیدر  چگونههی، است

   با   ورسگیا
ی

تاکه    لزم است:  گفت  رساسیمگ  ویاتد  متود   ینافوری    ما ش  عليحرصر

 . د شانبپو  پشیمکه ت با  خود را ی اپ بالفاصلهو  رد اذبگ را 

ر ا : گفت  جواب منر در ا  آرام بخویر  ا ر  د در  ما ا، یمکردیم خودداریرسد  آبز ریخیی

 .  کنمیمس احسا بهنی  خود را لت  اح، کند یم

 با  نروا مافر   . کرد یمنت مطابق حقیقت با  چندانو ا نهامدبر  تماکل که    بود  معلوم

ی ر صمیمیت یابس به هیئتی اعضا
 .  کرد   خداحافیطر

عنوان  ب  خود را زودی دست  ب  بودند   ندهمای  و   با که    نماترجن بیگ  ماز   و   ورسگیا

که ) یصر  اق  و   وزیر   با   او را   نناهموطکه  ند  دادیمشور    کاروانز عقب  ا  خداحافیطر 

 .  داد یمانتقال  (بودند شده فرستادهشکند ات به مذاکره برای

منر ا  . د انفر فرست  ورسگیا ل  بامنر دنا  تصبح وق  . ند مان  قی با  زیاد ی غصه خوردن  اج

بیاپ  به  . بود کشیده    از در   جا هماندر    شدهخشک  ای  ه پوسته  ش  ا  هبرهنر  مای 

  . بود   کردهجور    بگال   رگب  م و ز سفیدی تخا  خوند آکه    هیممر ،   چسپیدهمرهیم

عیل درد  ا  خان  شنر تاز   از که    داشتیت  اشک  شدید ز  و  وع   ادامه   تان نگشا  ا نو رسی
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 .  کرد یمله  ناسختی  بهو   د بو  آلود رویش عرق  . یافتیم

 د رس   نو مثل یخاز   ا ت  يشاپکه  س کرد  احسادكتور    ،مرهمای  ه پوست  کردنک  ا پ  با 

  همبر ن  دوران خو   . شن گردید موضوع رو   . شد نیمس  احسا  ها ن رگ  باضر   . است

 .  ؟قطع ورید  یا صدمه عث باز ا ؟ شدنلخته  ؟چهز ا ما ا، خورده

تاکه  بخشید  ب       صدمه    تانی  اخنر پاهای  ماه در  ،  زمامیس  راحتنا  را   ما ش  عليحرصر

 ؟ است هنديد

عیل  مثیل که،  ید همبزودی نف  را   لا سو منر ا  خود را رس   بالخره   . بود   حالیر   خان  شنر

 . اندیشید خون  شدنلخته  ۀدربار ید با بناءً  . داد  نقر شور عنوان ب

ی رادلخ  نتیجه  چه
ر سه روز قبل  ؟شد   واقع  وقت   چه...   شی ی  چگونههی   ببیر در   تغینر

ر    چهز  ا  . شد نیم  دیدهخون    جریانهای  ن یارسی   ین تشنج ا  کوتایه  مدتسبب در چنیر

وريد  آمده  میانب در  پیدبند  ها و  ل ا در شصت سکه  ینست  احقیقت    ؟شد   ا ش 

 ،  منر احیات  
ی

دقیق    عتاب  او   زندگ دشو ار  د  انبر   عالوه  بوده نرژیم  سفر  ، ر این 

 ...  شد باقر  اخون ک  شدند لخته ایجا برایست توانیمیر این تکنی کوچک

 مااحت  : ما ینك حل معا
ً
یخ    آب ،  ا ی پلبا  ها ساعت  برای  روزیکه    ستخاطر آنب  ل

 ا خون لخته پید  ها وریدکه    شد عث  بار  این ک ا  ”شندبا  کرده دور    ا ر   د در ”  ا ریختند ت

 منر ای  ادکتور پ  ؟شد با  وقتی خون م  دورانل  خالاکه    است   ممکن  چنانم  ه .  کنند 

 . ند اکمپل پشیم پیچدر   ه و كردك  الكول پا با  را 

 . است شدهدرد کم ن ما ا، شده گرمقدری   ،شد  بهنی کیم   : کرد   زمزمه  مدار ماز 

ر میمور  يك قدری -  .  سازد یم آرام را  ما ش ؟خواهید فیر

ر ور م       و  ا،  صورتهیچبه    ؟فیر خشك  وسیله  و    ما   درد   . ماستگر ین  خشك  ر  ننر

ر مور ، ماستگر   . است زیان آور من  برای فیر

 منر ات  ماكل  انداختهبراه  همهمه    و   شور   بودند   ایستادهمنر  ادر نزديك  که    یایر ر بادر 

 :  نمود  عرض به امنر  شبخ رضایت د لبخن  با  آخوند  . کردند تصدیق   را 
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صاحب        ی هابطبی، امنر
ی

ر ز افرنگ  سبنام اگر  . رند اخنر ند دانیمیم ما  که  هایی چنر

  . کنمیم   نا آش  موضوع  حقیقت  با   او را   زم و ادور میس  را   ما ن  ماهم  ما ابهمن    شد با

عیلمنر  ا  تدس   . د اد  شان ن  آخوند   با   او را   موافقه  نموده  خفیقر   حرکت  خان  شنر

تیوری   ۀدربار لکچر    تقرائ  به  ورسگیا  برای  دادهور  ش   خود را نند  ماریال  رس گ  آخوند 

ق  طبابتدر  که   و  یماه   . تخادپر   ،بود موجود    رسی تیوری  ا  مفهومت  این به  ین 

 .  شوند یمتگوری تقسیم ک  چهار  به شانج ا ز نظر مز ا ممردکه   شد یم خالصه

   ما ا  . جا مز   ج و رسد ا تر مز ،  جا مز   گرم  ،جا خشک مز 
ً
 ت شدر رس   همهز  ا   تر زیاد    قاعدتا

 م در محیط ک   ها افغان  لاطور مث)گریم  خشگ و    . باشد یم و عنرص مسلط  د  انسان

  برهنه  های  نبااو بي  بآ
ی

 ها اروپایی   خصوصدومین  ا)رسدی و تری  ،  (کنندیمزندگ

 .  ند(کردیممنفور تصور های انگریز در وجود  را  آنها  تانافغانسدر  و  بودند 

چش  دهدا  اتتوضیح  ها ادو   مماتدرباره    آخند   - مماو  خوشی برق    با   نآ  کار ن 

ر  هم  و    درخشیدند یم ر    ا دو که    شد   یادآور چنیر ر  ننر  شوند یم  ا جد  ها کتگوریبه همیر

ر    و مورفیر
ً
چطور  : فسار نمود است آخوند  . رد اتعلق د گرمخشك و   وسيلۀ به خاصتا

دست خود   طرف  به  ؟کنیم  توصيهج  ا مز   گرممريض خشك و    برای  آنرا که    یمتوانیم

ر وجود    : کرد   هعالو   نمودهر  هاظا  خود را   عمیق  تعجبو    کردهه  انگ صاحب ببیر  امنر

ر خشك و   رسد   دوایوی    برای،  سازد یمتر  بد  او را گرم  ی خشك و  ادو ،  ستگرما  ننر

تر   استو      ،لزم 
ً
مسهل  ادو مثال های بطبی  ینبهنی   . رسد های  هشوندش  اپ  یا ی 

ر    به من  پشاور  ر   با   . ند ا  هآموختچنیر  ان ی بار در   . گردید   خاموش  آخوند فوق    جمله  گفیی

 . نمودند تصدیق    ا ر   ب نشمند طاین دان مدلل  ناسخآمده  در   مههمه  و   ور ش  به  بارهو د

راست   یاورسگ وقتی پای  به  آنها و  رد  ادیدن ند  بهجت  اح،  است  ی جور این پا      

و    ها ا دو   مماتد  گفتن  را ت  ماکلین  اتمسخر    با ،  کرد یم  هيناعمقايسه م   بخاطر   را   منر ا

 .  گردید رد  ، د بو  داده ورسگیا که  هایی مشوره

محیل  باطاکه  گردید    معلوم تبود  رفتهگ  صمیمخودتر  باعتاحفظ    بخاطر ی    ا ند 

 . د کنند تجری  مدار ماز ز ا  را  سرو  دکتور 

 :  گفت  آمده ورسگیانزد  آخوند ، بعد  روز  دو 



155 

 

 ما   گر چها ،  یافته  نتقليل   هم  ندازها درد يك    . رد اند  خواب   هیچز درد  اصاحب  امنر        

 . شاشخا خ هشنر  و ک یا بردیم حتی تر ر ابک را  یلاوس ممات

ن کم نور  ماعرق و چشز  اپوشیده  چهره    با   هدرد کشید  انسان  در آن  و   تالر همان   

 . شتاد قرار  ،بود  شدهکشیده   سیایهحلقه  زیر آنکه 

  هر ا  او را   یی گو  . کند یمیم درد اپ  : گفت  هنمودیمخفیف فقط تبس  ر یابس  بطور منر  ا  -

  وجود خون  ،  فتند نگر   را   نخو   آنها ،  ند دشانجوک    ،نیستممکن    خواب ،  کنند یم

 نزديك   تسخنر و   ا ر ،  آباد ل  جال  ،...   ر هاقند  . ند ا  هچو شید  ها انگریز آن را    همه،  رد اند

 .  را  کابلکه    است

ت دکتور در     زد   حنر
ی

حتی    . گوید یمن    یا هز   او   بیل  ؟جوكکدام  »  : خود فکر کرد   با گ

ها کشیدند   کابلز  ا  را او    که  آنهایی ،  گذارند نیمهم  ن    ا در هزيها  انگلیس  را بخت    ین تنر

منر ا ق  اس  بالیی در قسمت    ،کردهدور    را   کمپل  او   . ند ارسانیده  لت  اح   به این  ا و ت

ه بقسم خفیقر  اغو ر انند  مایک  امه زيك ز عال   تنر
ی رسد اپ  از آنئیننی  اپ  ،شد یم  دیدهیر

در ،  شود   رفتهگفوری    تدابنر   ید با...   رسیده  ا ینجا  تا نگرین  اگ   آمد یمو مرده بنظر    بود 

ر    همهکه    است  آن وقت  و   کند یمیت  رسا  وجود   ممات  به  آن  غنر   « . بد یاخاتمه یمچنر

ی مجلش  مشوره  جهتورسگ  یاروز  همانعرص    و   خوند آکه    نمودهیر  اد  را   طتر

آن  ها یر بادر ز  ابعیصر   اش ا  در   گویی   کرد یمنگاه  دقت    با که    آخوند   . کردند ك  نی

صاحب   ریمابیعلت    : شتار دهاظا،  بد یادر   را   روس دکتور    درویر   از ر   خواهد یم  امنر

 . باشد یم او  ز حد ابیش  گریمن  خو 

ر   یا پ  بهین خون  ا  -  خود را تشخیص    او   -  دهشانکدی  رس   طرفبآن را    و   رفته  پائیر

 امیدوارممن    شد با  هاست خو   ا خد  گر ا   هللا انشا:  گفت  نموده  خالصهغنر منطقی    بطور 

 . کنملجه  اروز مع چهار در ظر ف سه  را  ی خویشنروامافر که 

خو اشک   ریمابیتلخ    انجام  در که  این  برای   ورسگیا ر هاظا  شد با  شدهن   وری اشبر 

 :  داشت

ر مای بیاپکه  ترسم  یم  ما ا ،  شمبافق  امو   شانخدر   مفکوره  ینا  با که  م  داشت   آرزو من        
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 زند  برای ریبامرگ خطر  دادهز دست ابکیل آن را  کنونا که منر  ا
ی

 .  د گردوی ن گ

که  دید    خواهید   ما ش  و   رید امن بگذ  برای  را   ر اک   : گفت  دادهفر صت ن  به او   آخوند 

 .  شود یم صحتچطور  صاحبامنر 

اشا  در آنست  توانیمن  او ،  بیل  . کردند منر دور  اج  ز عال ا  را   ورسگ ایبار دیگر  ، ك کند نی

ی امش”ز  اپس    بالفاصله  زیرا  عصتر   شدید حمله    به  و   شده  تب مبتال   به  ”وره طتر

هز   . جه گردید امو  وقت  مجسم   آخوند نند  ما  لریاغلب رس گان  یادر  نظرش  در 

 نند ما   ”...   ور ا ی پشبا طا ،  رسد   ،تر ،  . . گرم  ،خشك”  ت ماكليش  اه گوشدر    و   گردیده

 . ند شدیمچکش کوبیده 

ر ن  آ  ورسگیا،  آمد   لاوقتی بح   . کرد یمذیت  ان  ادر هزي  او را که    بیاد آورد   را   ها چنر

. ست  ا   دهو بنعلوم طتر    مرکز هیچگاه    در آنکه  شهری    ور؟ا پشهای  بطبی  چرا »

توانستند یم   آنها ،  رند ادر دست دآن را    ر اختياها  انگلیسکه  مدتهاست  ز  ارعالوه  ب

 « ...  است ممکن ما ازند ایج سرا را طبابت عرصی های شیوه

بعد  ا را   روز چند  ز  امنر    با   او   . دت کرد یاع  او   ز ا  آخوند   . س کرد احسا  بهنی   خود 

: گردیدهتر  خوب    نروا مافر   وضعج  متود جدید عال   با که  د  اع دطال ا يت بوی  ئاضر 

  . نیدند(اپیچ یم درویر آنی اعضا با لیدند و ماون بز یمخ با  را  ر مای بیاپ)

 یا تانبری  قشونای  خورده زدو  درباره    : رسید یمت مختلقر  هااو فا   ت و ايعاش  کابلز  ا

 ،پولهای  خريطه   با   همراه  انگریز های  و نفر   شخاصادرباره  ،  افغایر های  دسته   با 

 حکمران   به  خانيعقوب  دربارۀ اینکه  حتی    . ند کردیمدیدن    یلباق  ن رسکردگا  از که  

ر پدر ا  ا ت  بود   دادهیت دستور  ول   ر اچ ی  روسیهبه    شز رفیی   ۱۱  به روز   . کنند   جلوگنر

وری ی يت نو یز و ن  ما در ز ،  فنر
ع در قرص وضکه  د  ا دن  نااطمیورسگ  یا  به  آخوند ،  بتی

 . است شده بهنی 

صاحب،  است   شکر خد        ر ،  کند یمس ناحسا ی  ردد  هیچل  اح  امنر  آوری   تشویش  چنر

صاحبی  از پا  ضفکه  ینست  ارد  اد  وجود که    نروایمافر .  شود یم  ل با بوی بد    امنر

 .  رد اد را  ما ش انتظار  ما 
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عیل   با   . بود کشیده    از در   بودند   کرده  ر یاتوی    برایکه    خصویصر بسنی م د  خان  شنر

ی و 
وی    . میکشید وقفه نفس    سختی خوراك  و    خواب  ،دادهز دست  ابکیل    خود را ننر

 . نداشت

ر ین  ا  م مات  . یشید اندخود  باورسگ  یا»  آمدهبر   جز عال ا  یا پ  ما ا  شود یم  درست  ها چنر

   .«است

چپ  اپ ز ای  تاز  بخود    ا نو  ه  تنر ر  سنر رنگ  آن ا  هيدتعفن گند  . بود   رفتهگپنجه   ز 

ز   . استمیخبر  زیر  در  ه  تنر تشکیل  احلقه رسخ  بیشنی ارس   انتظار   بود   شدهنو  یت 

همان   در نروا  مافر و    شدههر  اد كتور ظچهره  ر  د  تشویش    عالیم  . ت رفیمنگرین  اگ 

 :  پرسید  او  ز الحظه 

   . ؟نه یا ج کرد عال   را م است ممکن  ! وسر طبیب      

 : داشتر هاظاو  کردهدلهره فکر  با ورسگیا  ”؟د ادد یبا جواب چه به او ”

ر مشخص گفتاتو ل نیماح،  یافته    توسعه  ریمابی  - ی هابطبی  دانمیمن  . ن چنر

ت شا  ؟ کنند یمفکر  چه ما علیحرصر

ی   ندازهبه امن    . زد   هیمانخو   پگ  آنها درباره  
 آنها   همشور   بهکه  ایناز    ما  هد يداجز   کاقر

 .  دهم یمگوش   ما ش دستورات  به ها تن چرا چون و بعد یر  بهل از ح ادادم  شگو 

 رفته پیش ن آنقدر  تا هنوز  بشی يت . رسیدی فیصله  بهخییل دیر ...   بیچارهمنر ا» - 

ینم  هک ی ا پکه    لزم است  همه ز اقبل    ؟ید کرد با  چه  خوب ...   ت دهد انج  را   حترصر

در ذهن   مرتبنا  بصورت  مفاهیمین  ا  « ...   وضع  و   ؟منر ای شخیص  اپ  : قطع شود 

ی مسکن ادو   او   . است  ممفهو ی بفکرم یر  ان پردک  بسته،  ند کردیمخطو ر    ورسگیا

که این بدون  دکتور    . یر کرد اد  را   ”طتر   هور ا شم”  بالفاصله  بار دیگر   ما ا  داد ر  مابی  به

دازد ت یاجزئ به  :  شتام دعال ا ،بود ن آن وقتبرای  زیرا ، بنی

  
ی

ی که   یگانه  . کند یم د  دیی تهر  بامرگ  خطر    را   نروا مافر زند گ ر ت وی انج   به  را   ما   چنر

 . باشد یمنروا مافر ی اپ کردنقطع  ، سازد یم امیدوار 
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ین همه  : آمدند ر دادص بهن ماز هم  حاضر

 ؟ صاحبنر امی اپ     

 : د اتوضیح د آخوند 

ر   ما         صورتهیچبه    ا ر   ر   ا ین ک ا  ا جدرین  ما ا.  کنیم یمقطع    را   ر مای بیاعضا  یهاهگاگ   ننر

ند  مرگبجه  امو   عادیشخیص    ما   برابر در    زیرا   . یم توانیمن  کرده  که  بلرد  اوجود 

ر عم  او   یلبا  است  ممکننا  . است  ملك  مدار ماز    اگر   ! بیل   . د اد  انجام  را   یی یالچنیر

صاحب  ،شد با  خواسته  او   و   شد با  ندیو اخده  ادار   ما ا   شود یمجور    همآن  بدون  امنر

انتقال    ویآسمایر   قلمرو   با   امنر که    شد با  کرده  فیصلهوند بحکمت خود  اخد  اگر 

 . هللا ا نشا، عمیل گردد  ا خدی ار رضابگز ، بد یا

د  ل باخود  آسمایر قلمرو  به را  امنر که   بود ین وند بر ای خداو رض...    .  بنر

وری س  ۲۰  وز ر   به عیل  محمد   تانافغانس  نروایمافر ۱۸۷۹ل  افنر ین نگر اگ   ز ا  خان  شنر

 ...  رسیدند  خود م مراه ور بای پیشباطافت و یات او تسمم عمویم خون وف
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 فصل نهم 

 کوتل در  

برتانوی   هند   د رسحه تورخم در نزديك  یقر   ا ت  کابلترین راه از  قدییمو    ترینکوتاه

يك  اپس    . بود   طولمیل    ۱۷۳  دارای میل 165  به  ساختمایر   اقداماتسلسله  ز 

ز  امییل    ۸۳صله  او فت  یتخاز پامییل    ۸۲صله  ادر فراه    ینادر وسط    . فتیاتقلیل  

 دارای کوه    سلسله  ۀدامندر    کین شهر ا  . بود   واقع  مكک گند شهر   ،رسحدیخط  

ر   انبوه   تجنگال   ؛ستا  رفتهگبر در  آن را    ر نااهای  غبا نوس  یاقا  . رد اد   قرار    غر سپیر

 
ً
ر  اد  با   منطقهین  ا  خاصتا ر شهر کندهار ناار از  نابا وصف اینکه این ا،  نهابید  ر نااشیی

ر ادل  ،ماند از لحاظ مزه و کیفیت عقب یم   . است نگنر

در    طرفب ب  یر با  منطقهغرب گندمك  گایه که  یابد  یم  داد امت  رایهی   کوره ،  یر بایاو 

   ها هگایه تنگ تر در در   ، عریضنی 
ی

 به سوی ه  را  ین کورها  . خورد یم  تابپیچ و    ها و تنگ

 .  یافتیم  داد امت تانافغانس تخت یاپ

روز  مفرزه  گندمك    به  کاوانیاری  جگړن  ، ۱۸۷۹ل  اس  اپریل  24  به  طرف  از  که 

 ما گر که    شد یمس  احس ا   . رسید ،  بود   پیشقراول قشون گروپ پشاور اشغال گردیده

ه جگړن  . رسد یم ا فر  صد ا قدرباره وقتی  . د کشییم رس  تابش ولع و  با  ا ر  د ر رس ناا شنر

ر  جانپش و  :  کهدند  ابوی خنر د  خانيعقوب    محمد  ها  انگلیسبه  حوم  مر   منر اشیر

 آنها اردوگاه  به  صلح    مذاکرات  جهت  یم  ماه  آغاز   رد در اقصد دکه    ،دهد یم  عطال ا

 نروای مافر  زیرا  . گنجید نیم سبالدر که    بود  آمده جانیه به  آنقدر   کاوانیاری  ؛بیايد 

 ین ا  . برود   ستیوارت  قرارگاه   یا   رابرتس  قرارگاه  به  ،بود ضر  ابکیل ح  تانافغانس  جدید 

ر پی  را   صلح   مذاکراتتوانستند  یمکه  شتند  اد  سیاش  امور   افشانقوماندانان    شننر
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تر عمیق  را   یل محیلاسم  همهز  اتر    مجرب  او که  ينست  ا  ر   ا ش ک اسامفهوم    ما ا  . ند بنر 

ر نزد  باعتا  او  بیلی ...  داند یم  .  است لتر با همه ز ا وایشا رش ننر

طقید و یر  موفقیت ،موفقیت ال برای را رسعت اطالعات ه بکه ایناز بعد  ،رسی   جنر

 .  کرد آماده   براون

  تایر هسکو   یل احو   به اینهندوستان  دست  دور های  شتد  ز ا.  بود آفتایر    و   فاروز ص

ش دگر ره  اسو  : زین کنند  را  سپشا ا د تادستور د کاوانیاری  . وزید یمپریل اماه  هز اد تبا

  . بود   برخوردار   هناگ ز لذت دو ا  . مشيانددث یمی اه حو ادلخو   انکشاف  ۀدربار و    کنمیم

ر    بهر  با  چندین  جگړن وع کرد  ا  آنرا و  ا   ،بود   رفته  ها شگرد چنیر  ”ور اپش”ز  از غرب رسی

بتدری    ج   بعد  را سپ  او   یل هاا.  رسید   گندمكت  اعاتفر ا  هبو    اند ر   پیش  به  خود 

 سوی در آنکه    تانافغانس   تختپايبعد    ،د اد  قرار نشانه    را   جگدلكخرود و معنر  رس 

 .  بود قع واآن 

ر   با   خود را دی و خوشی  اشخواست  یمدلش   کش    ما ا  ؛تقسیم کند   کش دیگری ننر

 ویلیام،  ر خود اکهم  کاوانیاری   شد چطور    دانمیمن  . شد نیم   ا پید  شد با  نآ  شایسته  که

ت کرد و  و عد  شگرد  به این  کرد یمر  اک هندوستان  ملگ    تماخددر  که  را    جنکنس

  ه زمیندر  ها  انگلیسکه  کرد    صحبتوی    ا ب  شمیدبخا   و   مساعد ای  ماه ندور درباره  

آن  تانفغانسا و    ما ا   . بودند   منتظر  عبوس  را   مقصد   ارایصر ن  همیشه جنکنس    او 

 و  ابرعالوه  ،  اند بد  است  نخو که  این  یا ید  همنف
ً
موقع یر   جمع آوریمرصوف    کامال

   ،بود   تاریخر د  امو 
ً
ر جا    در   مثال  قشونم گسیخته  الج  ها افغان   ینا   دلكگجدر  همیر

ند نمودب  رسکو   کیلب  ،ند کردیمعقب نشیتر    کابلز  ال قبل  ال سچهکه  را    انگلیس

 
ً
اگر  ختند و  ارج ساخ  بهحار مصحنه  ز  ا  را   رییابسکه    بود مک  در گند  ا درینج  خاصتا

ون  اگ   به  ا ت  خود را   شد نیمموفق  یدن  ار بدکتور   ر  ، اند برسآباد  جاللدر  ها  انگلیسرننر

م  ما ن  نامیههم  کامل  یبودنا  ۀ دربار   هیچکس نفرین  طق  نادرین  و   شده لعنتی 

 ...  شد نیمخنر ، خداوند 

اظهار وی    ،شد ور بکآ  هلرز ت تلخ و  را تصو   زینا  خود را   همراه  استخو   جگړن  وقتی 

 :  داشت
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  و   گرم  منطقهیعتر    است  م سنر گر   ا ینجاگویند  یمیل محیل  هاا   ! صاحب،  دانم  یمن      

گویند یم  آنها برعالوه  ،  است  رسد سنر یعتر ملك رسد   کابل  طرفبعد ب   به  ا نجزیا

در   آند  ر بامی  باران  گندمكوقتی  می  طرفبه  یخ  ا  ا ج  همه  و   د ر بابرف   پوشیده ز 

 ... باشد یم

   ؟چهیعتر  -

  به من  درویر   یاس و نداحسايك    ! صاحبرد  اوجود د  خصوصد برسح  ا جدرین       

 ؟چرا  دانمیمن هیچت گذش  ید بان رسحد ین از که    زند ب یمیهن

ی   ر ر اپس  که  گفت  توان  یمنچنر ی خطور نمود    کاوانیاریفکر  ه   ب صحبتی ز چنیر ر چنر

ه ب  بستهاو   خشك و   اشخاصین  ا،  نه  . خود دعوت کند   مرایهه به    را   جنکس  ا ت

ر  شانطتر در گوش بای اصد همل اح ا تکه ت  ال همم  دارایی هاآدم اندازد یم طنیر

 ، ج دیگرند ا طبع و مز 
ً
 تحقنر درباره موقع جنکنس بكیل ب ما ای( ندیرل ا -لوایتا)  : مثال

بخصوص   ،نمودهخود فکر    با   کاوانیاری  ،بود   نموده  یادآوری  ها دره  درینها  انگلیس

ر جا    در  تاکه    بود   خواهد همیر ء ا مضا  را   معاهده  است  مجبور   شانمنر  ا  عليحرصر

اتوری  تحیثیت و قدر ،  ر افتخا  عث با  ینا  و   کند   به  ما ،  ا ما  . شد   خواهد یه  تانبری  امنی

بر    ها تنکه    دهیمیم  اجازه  خانيعقوب   و  رعایادر صوریی  خود    بیچارهی گرسنه 

ت بحيث ”  .  شد بان مافر  به ش گو قر اک   ندازهبه اکه   ند ماقی ببا ”اعليحرصر

 *** 

اطالعيه    ، بود ری مشغول  اسپ سو ا  هب  غر سپینهای  دامنه  در    کاوانیاری  وقتی کهدر  

 . شد   مخابره  هندوستانبه    بود   شدهقبل تمدید    یچند که    گرافطریق سیم تل  از   و ا

 که    لیتون  لرد   به  بالفاصله  آنرا 
ً
ون(  سملهخود )  ز مقر ا  تقریبا تقدیم ،  آمد یمن  بنر

 .  کردند 

 قشون   موفقانهوی  پیشی ،  نمود   تهیه  وایشا تفکر    برای  را خویر  د  او م  ایا قضین  ا

ر عمق  به انگلیس عیلکه   بود  آنشاهد   تانافغانس رسزمیر مت اخو  انتظار  خان شنر

قی   رسحداتدر    را   عا ضاو   شدید  ن رسی     برای  و   برد یم کشور 
ی

آنرسیدگ    به 
ی

 آمادگ
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  کرد یم   تائید ،  کابلدر    ”اه کچری  سوق”  مفكورهعدم مطلق    آنرا برعالوه  و    نداشت

زین ا  ا ر   جراید   ویتانبر های  لیستناو ژور   کند یم  هحمل  هندوستانبه    کابل  یا گو که  

 .  بودند  ساخته مملو  ا غوغ

آن  در  مو ا  را   وضعیت  لیتون،  غنر  طریق  روز از   هب  او   . کرد یمن  مطالعه  ها مهناد 

ر   طالعاتا ورت    تانافغانس  نروایمافر   هایپالن  بهربوط  م  دهنده  تسکیر ر ضر ننر

بغنر  ا  . نداشت عیلو جهد    جد   مماتکه    دانستیم   بخویر م  ه   یناز  او   خان   شنر

ر بشمول   ر   و آنرد  اهدف د روش فقط يك    هیئت   پذیرفیی  تان افغانس   قاللاست  تأمیر

  ما ا است
ً
ر  خاصتا  .  شتایرت دامغ لندنفع نام با ریشه  از که   بود  هدف  همیر

رت  باعوظیفۀ عمده  ،  داشتج  یا حتا   سیاشجل  اتحکیم ع  بهیم  انظهای  موفقیت

ر مسافغان    كه يك   بود   از آن  داشته آن را    رزشا  ا نمود ت   ا پید  را   سنا عد و رسشامطمیی

 چه ی  لبا  ما ا  . گردد   برقرار س  مات  با وی  تانفغانساه  آیند  نروایمافر بحیث  که  شد  با

ر    ؟کرد   ا اتکو  د  ماعتاتوان  یمکش   ر و ارس ش  نفرت  صب متع  یهاافغان  ینادر بیر

 .  رد اوجود د ”هاانگریز ”لحدین یعتر م بهنسبت پایان یر 

   او   وقتی ویل  کرد    صحبت  خانیعقوب    با که    نظر آمد   بهنطقی  م  همهز  ابیش  
ً
 عمال

ن نا دشم  با که    کرد ش نتال   گونههیچپدرش    حیاتن    ما ز   در ،  تکیه زد   کابل  تختبر  

ر معرقر   را   دیگر چهره  يك    وایشا ورین  ا مش  . شد با  داشته   ۀ تاندوس  روابطپدرش   ننر

ر  که    کردند  بیر ان در  در خور  افغایر   رهنر در    ا بر   خان  محمد ویل    آنو  بود    توجه 

عیل ر  خود را نفوذ  د توان یمن او که   بودند  عقیدهین ن بر کیو ا شک ما ا . بود  خان شنر بیر

   ؛تثبیت کند افغان    یلباق
ً
به   ،آوردهر  اروی ک ها  انگلیس  او را که  نند  ابد  اگر   خاصتا

 . پذیرند نیم او را  یهوج هیچ 

ی نفوذ و تهاتثبیت ن که    کرد یم  بهغل  اندیشه  ین ا  بغلا  ”  ”مغل اعظم”بر  
ثنر   ا یی

 ز فقر و گاتب بیشنی    مرا ب  او را   افغانستاندر  ها  انگلیس
ی

هر روز که  د  در هن  رسنگ

های عملیات  ؟رهاچ   چه  ما ا  ؛ساختیمش  مشو   شد یمهندی    هزاران  مرگ  عثبا

ت مالیا  کنندگانجمع    یا ن  رااتحصیلد  گرچه  ،زیاد   پول،  داشتپول    بهج  ا حتيا  یمانظ

 ما ا  کردند   جمع آوری  را   و هنگفتی   لغ بس بزرگ بامبرتانیه    ی هندیرعایا  ز اج  با و  
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 گر   با   رزه بامدر    بازهم
ی

وضع   یی باثیر   که  قدر هر  ،  شد ن  گذاشته  پیش  بهیم  اگ   سنگ

 وایشا س  نی دسه  بنه  ماپیهمان    به  ،کشید یمبیشنی طول    تانافغانسدر    سیاش

 .  ر برد ادیگر بکهای ز یان برای آنرا تا  گرفت یم قرار یل دیگر کمنی اوس

ر   کابل  تختبر  که    رسیده  فرا   وقت آن  بهشبال   ! بیل   . د کر   جابجا   را   شخیص مطمیی

 حتی    لیتون
ً
  بود   فرستادهلندن    بهکه    در مکتویر   ۱۸۷۹جنوری    10ري    خ  ابت  قبال

ط موجودیت  ا»   : بود   گذاشته  میاندر    آنها   با   خود را فکوره  م ر رسی  تان افغانسولیر

ومند   زادهشاه   ما ا...   است  ر امختخود  منر قوی و  از  ارت  باع  آزاد   قوی و  ی   ننر
  آسيایی

 در مجموع   . باشد یمو شهرت طلب    خودخواه خییل    شد با  داشتهه  آزاد  طبعکه  

 چنداننه    خصوصیتو شهرت طلتر    خودخوایه  آسیایی   زادگانشاهز  ا  هريك  برای

  
ی

ی    منطقهروح    ما اجنگ ر  ا خواهش  آیا   . دارد گنر چنیر و امو   با ی  مدار ماز ت   ضع 

ر  ما سیاست  ق زمیر  «؟ کرد   خواهد  تطابقدر مشی

اعظم” فکر ک  با   مفاهیمین  ا  کردن  دیکتهز  اپس  ،  ”مغل  و کر که  رد  خود  و    کننر

ی ر    برابر در    سالسنر   همهبا   ؟د اد  خواهند   شاننز خود  ا  العمیلعکس  چهیی  مه ناچنیر

 ؟ یزرائییلد  ما اید؛  خند  خواهند   ”آزاد  منر ا”  کلمه  خواندن  با   آنها ،  شان  بودنط  احتم

جل وی اكتوب عم  مطالعه  با که  یم شنید    مماتو ضوح  با  را   مقهقهه صدراعظ  لیتون

ین  ا  با   زیرا   . تغینر ندهد   را   مضمون که  تصمیم گرفت    وایشا   مهآن  با   . داشتبر لب  

ر خالاکه  بل  شوند یم   نا آش(  وزران وی )اردیفهم  ها سند نه تن  ما » : د امه دادا  و ،  ف ننر

هم  و  ،  نیمابرس  انجام  به  تانفغانسامعاهده  بدون    را   تانافغانسجنگ    یمتوانیمن

 آنرا تا  عقد کنیم    تانافغانس  ر مداماز بدون    را   تانفغانسامعاهده    یمتوانیمن  ما   چنان

 ک یاش  تطبیق آن جهت ء و ا مضا
ی

ی استگ
 « ...  د ه د شاننز خود  اقر

عیل  : ر زودی خود بخود حل گردید یا بس  به  موضوع پشش ،  فتیات  اوف  خان  شنر

وقد   خانیعقوب   خنر  طال ا  تر  دها ظادرش  پمرگ    آور اسفع  تفقد که  شت  ار 

خو  تاندوسو  کنندگان دن از یاد  خود را ه اخنر  .  است ه نر

مینو اس  دوستی   ساسبامن   مکتوب  »:  سمیبق  سنر ف  26ی  تاری    خ  )در  ری  ل او 

 امروز که  زم    ا سوشن  ر   ما ش  به  ا ( تبود  شده  نوشتههند  وی  تانبر   دولت  برای   ۱۸۷۹
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، ما   رفتهگ  تانترکسز  ا  را   کتویر م  هز طریق پست اول  ل ام ربیع  چهار وز  ر به  شنچهار  

آن عکه    گردیدهذکر    در  و  الیجاپدر  باو بزرگه  من  س  26  تاری    خر    1296ل  اصفر 

، پیوستیزدی  ا  تحمترك و بر   را   یر ان فهاج  گفتهلبيك    را   آسمایر   یاهجری ند

زنده رخت    طوری که به  من    ،شد نو یم  مرگم  او ج  بستهبر   را حیات  هر موجود 

 ، کنمیمطلب    قامتاست   مصیبت صنر و   برابر اینو در    دهمیمن  ت  ندیو ای خداضر 

س ان بپم؛  بود برتانیه    معظم  دولت  دیرینر من دوست  اپدر بزرگو   جایی کهآناز  

 «. شتمال دار سا ما بش را  عطال ااین  دوستانهس احسا

 
ً
 بحیث    سملهدر    را   خانيعقوب    ین عملا  حقیقتا

ی
 با   همکاری  برای  و امکمل    آمادگ

ع دهد طال الندن    به  تردید بدون  ست  توانیم  لیتون  حال   . کردند   ارزیایر برتانیه    دولت

ر  جانکه    خصوص ب  . است  خانیعقوب    و آن  شده  ا پید  تانافغانسمنر  ا  تهیسشاشیر

 . اند رس ا مض با  را  د صلحاد قرار   توانیم او  با 

 هند   دولت  برایکه    شد یم  نزديكخود    انجامبه  ین موضوع  نی همم  ترتیب  ینبا  و 

 .  کرد یم ا ر زیاد  تالشب ایجابرتانوی 

ر م  آینده  و   معاهده   هيات و غیماه که  ایناز   یعتر تثبیت   شد یم  یهنتفقط بيك چنر

ول ومند ،  منر ا”بر    انگلستان  سیاشیم و  انظ  کامل  کننی  چگونههیی  اج  ”آزاد  و   ننر

ن ايطدر    . بود   ندهماگفتگو  که آن  ،آمدهبوجود   رسی در   انگلیس  طرف  طوری 

ر کیم یعتر حفظ    بهرت  و ضر   ،نظرداشت  عساکر   طرف  از   که  هایی و معنر   ها کوتلچنر

ی  ا مرکز حي  یسو   بهو    بود   شدهل  اشغا  انگلیش
 برای   ،شد یمده  شانک   تانافغانسیی

اتوری  تانافغانسهای  شهر در    انگلیش  تحی صال   با   هیئت  کردن   جابجا و  برتانیه    امنی

 .  کابلز کم در  ا مک   یا 

 *** 

 ،بود   کرده  حرکت  تخت یاپ  از که    خانیعقوب    محمد   با   مذاکره  اندیشهدر    کاوانیاری

 که    بود   رفتهفرو  
ً
قبل چندی  که    یر ادر کت  را   ین تصویر ا  . آمد   دشیایری بتصو   دفعتا

آن  . بود   دیده  کرده  مطالعه  منعکس  د  در  ر  ه انگکه    جوایر مرد    : بود   گردیدهو چنر

 از ر د  یباق  ؛شتاری در دست دایله شکدومشت در کرش نشسته تفنگ  اس دعبو 
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 بیانگر آن مك دوزی وی  اش خپو ار سفید و پ اشلو ،  ی قیمتی یاشا  با   شدهین  و مز 

دهمناکه    بودند  قی   نر را دست  که  مرد مستر  ،  جوان عقب  در  ،  است  رسی  به   خود 

  . بود   شده  شانهقت  د  به  شو ریش  سیاهتش  برو   ،بود ه  داست ایگذاشته  ش  کر   ی اتکم

اهن  ،سیاهدریشی     و ا.  ستا اروپایی  که    داد یم  یهاش گو سیاه های  و بوت  سفید   پنر

ر    هم ر    روانب ا  بود   کردهنوع تفنگ تکیه  به همیر  قيافه ش  مرکز تم  هاو نگ  خوردهچیر

ی که  بود ین  ا  . ش (اریر  مو  اراده  یر   جوان)،  داد یمی  و ه  دقتی ب  با شخص   ر در   چنر

یپور و  اد  او   یجاراهام ”  : بود   شده  نوشتهر زیر تصویر  د.  رد کخطور    کاوانیاری ذهن  

ر  ”تش ا ر باخاست رئیس  .  گرفت  قرار خود  به جای هرچنر

و مطاز  ا  جگړن  تصور   با ت  هاج  همهز  ا  هین منظر اطتر  با  مفهوم که شت  ابقت داينر

و    مذاکرات م  ید با  را   تخصوصی   چهپیشی مجموع  در  و  د  بگنر   با ت  با سنابخود 

ت   .  چطور تنظیم گردد  ،خان مد یعقوب ح م تانافغانسمنر ااعليحرصر

ر   با   جوانمنر  ا،  یم  ماهروز سوم   میر ر
  ترک   را   کابل،  صد نفر چهار ز  ابیش    ، زیاد   ملنی

ق    به سویو    نموده ل جال  ممات  با ها  انگلیس  برابر رفت در  یم گتصم  او   . فتاد ابراه  رسی

و   . اند رس  به همخود حضور   ر   را   ممرحو   منر ادر  ابر ه  س  ازینر  محمد ،  گرفتخود   با   ننر

عیلمنشی    چنانهم  و    خان  محمد و نيك    خانهر  اط  محمد   ،خانشم  ها  ،خان  شنر

برد   مراهه   را   خاننتر  محمد سپو   د نز   را   صیلا نقش    ما ا  . خود  )رس   سالر ه  ای 

ی )  خان  شاهداود (  قوماندان
   آنها ،  ند اشتد  خانهللا  حبیبيه(  لماوزیر و مستوقر

ً
 تقریبا

ه  . بودند ديف  همر  ی  که  ند  دانستیم  انگلیسهای  خنر
ر   زیادی کهر  باعتا  با مستوقر بیر

ال  ما ا   . است  ساختهن  آشکار ها  انگلیس  با   خود را   روابط  داشت  مردم  شاهداود  جنر

نفوذی   با   انطرفدار   داشتقدرتمند    هایانگریز   با   دوستی   به  زیاد ن  میالکه    خان

 . نداشت

یف آوری کو ه  را  در ،  گندمكدر نزدیگ   ری او س  ۱۰غند    قطعهيك  ،  یر افغا  ه بکتشی

ر و کال  آیر   سبالکه    . شدند   هدا یستاصف    بهشتند  اسفید بر رس دهای  پر   با ه زرد  بیی

دورتر   آنکیم  وقتی   . شد   جابجا   پنجابدی  رسح  یاقو   کویهم  چهار   بطریه  ؛از 

ر  که    جوانر  اد  بهو س   شد نزديك    ننا مامه  تر سکو ا ر    سبالعیر  ش هکال  ما ا  تداشبیی

و دود   رآمد د  شتوپ بغر   چهار   آن  با د و متصل  ااندتک  خود را شمشنر    بود یر  اغو ار 
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 .  فتاگر فر را اطراف آن  تو ر باغلیظ 

ام  ن  آورد  ا ین بجا ر ز   ،بود رسم احنی ر  مادر عیر که   میلا تع  اسسبا  زیرا   . بود ن تحقنر ننر

ینکوچکحتی    بود   جیرا  قبل  ها مدت   از  ن را امدماز و    ها بنوا،  ها اجراهام،  راجاها   نی

هنوز    ا کشور بزرگ و ت  نروایمافر   . ند کردیم  قبالاست  نه توپ  با   آنها  را   يه هندیشب

   . گردید یم  قبالاست  بيست و يك توپ  با   ید بامستقل  
ً
 یا   آباد لملك حیدر اما نظ  مثال

 منابفقط    قاللاست  و   بود   کابلبق  اس   یی یاارع  جمله  از که    ی جمو و کشمنر اجراهام

ممکن    ر بهشتند  اد  طوری که  آننمود    آتش  توپ  زدهادو   ز احتی    بود صورت 

 اهمیتی ز نظر وضع بکیل بیاشخص    یا ل  اهيبو   نواب،  نکور   ا و ترا  ا دوریآین   یجاراهاماز 

 .  گردید یم قبالاست ور پل اک   مهاراجای یا ت قال  خان نند ما

 ضم
ً
ر ا  کاوانیاری  نیتکه    كرد درك    بود کل  شم  نا قی ت    را قر مکه    قبالاست  ز چنیر   را   رسی

خنر بکیل یر   تيكمادیپلو های  فتراظ  از که    خان  یعقوب  برای  ،بود   کرده یت نارع

 غرشفقط    کرد یم  حرکت   بود رق تفکر  غ  حایل کهدر    او   ؟نه  یا   بود   همف  قابل  بود 

ق منی ون حالتاز این  ا ر یو  ها توپ  به آتشغنر  .  کرد   بنر

ون  سب  ار بر  اسو   جوان ن  تور ،  ری اسو   قطعهز  ا رسم   شده  نزديك   به امنر   . آمد بنر

 .  کرد   ا دا انگلیش به را  يهقبالاست تماکل  نمودهو تعظیم 

 .  کرد   ترجمهرش اف به را ت ماکل  نماترج

 . شد هر  ار ظاسو   زده ادو   هز دا  بکسوارکاران مر گروه    گندمك  طرفز  ا  وقتدرین  

  آنها 
ی

در که غر ی  ل  نړ سپ جگ ا بر ر اسو  همهجلو  ر د، شدند یمنزدیك   به آهستگ

   هدریشی و کال  اراید  جوانو مرد  اعقب  
ً
ر   بیتر   ا ت  تقریبا  آنها   کرد یم  حرکت  آمده  پائیر

   . بودند نس رش جنکاک هم  و  کاوانیاری

ر ا  . گردید   دهیاپ  جگړن  رسیدند   خانیعقوب    بهوقتی   بغل   همباو    شد ده  یاپ  منر ننر

و  ا  مناب  بكمك و که    د تاننظر گذش  ز ا   را   طرفو  اه کنجکانگ  با   کاوانیاری  کردند کشی  

 . تحمیل کنند  ها به افغان خود را  ۀارادند استمیخو  سملهو  لندن

عیلپش    ز زیر اش  سیاه های  مو   . شتاورزیده د  م موزون و ااند ،  ل بابلند    خان  شنر
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 برجسته و  ا  هتنر   ۀچهر ر  ب  شنندمال  اذغ  سیاهو  فرورفته  ن  ماچش  . بودند آمده  بر   هکال

ت  بطور  شسبال . بود  شده اصالحریشش  . ند شدیم معلوم د یاب  را   انسان آوری حنر

ال  سبال آنکه  قی  فر   یگانه  . انداختیم روش  های  جنر مک اخ  داشتوجود    در 

ر است دوزی  .  بود  سینه اش یخن و ، ها یر

ر و    خانيعقوب   میر ر
   که  هایی جا در  را  شا  ملنی

ً
 به   . کردند   جابجا   ،بود   شدهآماده    قبال

سه  ابعد    تمذاکراکه  دند  ادخنر  آنها   وع  ز  رسی یگ    . شود یمروز  روز ادر    ها زین 

الور  ا پش  قشونگروپ    قوماندان خو   را   منر ان  و ابر   جنر خود  ال   . استنزد    جنر

دوستد  خوردهلاس در که  جلل خود  م  خیمهدر    را   خانیعقوب    ”ت  ا رسمي”ر  او 

 یه اکوت  مالقاتیط  پذیرفت و    ،بود   گردیدهبرپا    گندمکیه در  تانیبر   نظایم  اردوگاه

 . بعمل آمد دل نظر باقلیم محیل تا درباره  تانافغانسامنر  با 

نده را  فرزه پیشم  هقرارگاکه  گندمک  های  خانهز  ا در یگ  یم  ماه  همد  به روز   بالخره

   . گردید   آغاز  مذاکرات قرار داشت جا در آن شده

ا شامنر  ا  و   جنکنس  ا بخودش    ها تن  ید باول  ا  تمالقادر  که  کرد    مطالبه  کاوانیاری   ک  نی

هور  ل  ز ا  ها روز   در آنفقط    او   کرد یمس  احسا  ل بادر سطح    خود را   جگړن  . د کنن

مش گر   یی راو پذی  د و ب   خواسته  به آنجا جل  اع  بطور   او را   وایشا   ،بود   کرده  بازگشت 

 .  بود  رفتهن جگړن از یاد هنوز 

 رسور لبخند زد(   با )لیتون  ! عزیز   جگړن خوب  -

 . یهد شانن خود را د اعداست واقیعی  بطور  توایر یمکنون ا  -

 .  کنمیم سیع الرد می  : گفت  گردیدهش خم  برابر در  کاوانیاری

ر به ما    هیچگاهاز این    ن بیشآن و حشی  انر ره   وحشی و   ممرد  اینکه    لزم است ضر

 . نند اسنر 

   دیگر ین ا، الرد می     
ً
ر و  کامال  .  است ضحا چنر

اعاید  با،  کشیدیم  انتظار   زیاد   ما        غ ننگ ا د  یمبتوان  ا ری نکردیم تاک   هیچ،  ف کرد نی
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را های  یماکنا  دا  خود  پاز  خود  نقاط    ما ش  . کنیم   کا من   معاهده صیل  ادربارۀ 

ایط آن همهبا لندن  . کنید یمخذ العمل ادستور  بعیصر  طوری که . نیست فق امو  رسی

 ساخته   تر يد سهل باکره  تذ ممطالبه  د  امو ز  ابعیصر    کنند یمفکر    کابینهی  اعضاز  ا

ید با  تانفغانساکه   دانند یمخویر ر یابس به . است م ماتر اک که  من میبینم   ما ا شد یم

ولع  تاب ز هر ضعف ارند  اسیع دکه    زیشتر پو ا  طرفز  ا  ترسند یم   ما ا  شد بابرتانیه    کننی

ال  برایکه    دانید یم  ما نشود ش  ل با  ا غوغ،  ری کند اده بر ر به  ما  که   لزم است  ها لینر

 ند بودیم  ما   به جای  آنها   ر گا زند و لو  ادناو  براه    ا ت غوغان و نشی مال ر اهروقت در پ

ر   .  ند کردیم را  ر اک   همیر

   . د اد  حرکت خود را رس یدن همف عالمت با  جگړن 

 ما وضع شکه  شید  با  هیادداشتو ب  شد با  د توانیمن  گذشتی   چگونههی،  ترتیب  ینبا  -

 ا با  تان وابطر به  همهز ابیش  کابلدر  
ی

 . شتاد خواهد منر بستگ

ر    طقهنم ترین    توجه  قابل  کابلکه    است  درست ر ،  ریسانند پ ما  ،نیستروی زمیر وینر

یعقوب  در ما  ا ی و  اتوری   ما انیست  قل  اع  چندانگویند  یم  طوری که  خانید   امنی

 برتانیه  
ً
پ  را   تانفغانساکه    است  گزير نا   کامال نظایگابحیث   داشته خود    برای  یماه 

 . شد با

  : د اد جواب کاوانیاری  

که را    مسؤولیتی   اهمیتخویر  ر  یابس   به من    همبد  ن نااطمی  ما بش  توانم یم  الرد می      

تحقق  شدهبر من  که را  ی دماعتا کنم یم و سیع  دانمیم شده گذاشتهن  م  عهدهبه 

 . بخشم

ر که  . شد خواهد    داده  شرز ا  بالفاصله  ما ش  تماخد  به،  عیلا  ر یابس  -  به  همیر

آن  ما شکه    دهمیم  وعده  تانیبرا  برعالوه  . شديد   یلنا  موفقیت رسد   شکاف  در 

من  او   در   ند ما  خواهید ن  قی اب  تایر کوهس فرصت  ر  ی گوارا  طقنام  به  را   ما شلیر

   ؟بود  خواهد  مساعد ت برای  ا دبرو  یا لیور اگو   ،دهمیمانتقال  هندوستان

ش کر   ا ت  آنجا از  و    د امه داد  ،شد با  جواب  تظر منکه  آن  و بدون  نمودهر  افساست  لیتون
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 .  داشت خواهد ی وجود ن زیادصله اف وایشا  ریحر امورخاسکرتر 

اعاد  یبا  ؛د افتان  باضر   به  جگړن  قلب   . بود   کرده فکر ن  هیچگاه  بارهدرینف کرد حتی  نی

ر    او   حتی که  ه کرد  انگ  لیتون  بهری  اسگذاسپ  چنان  با   کاوانیاری در   آمده  ت قر به  ننر

 .  م کرد حتر  احساسش برابر 

 .  خواهانم  ترا موفقیت ، پیش به، تر امدد گ  ا یز خدعز  پلیوننا باین ترتیب -

 موافقه  . لعه نمود   ا دقت مط   با   را   لعملادستور    سیاش  امور فش  ا،  ه گندمکرا  در 

ین  و لعمل کامحتوی دستور    با   ها افغان  آنها   . گذاشتیمن  قی با  را   زادیآ  هبمید  اچکنی

 ش مترصفاتدر  که    کنند یمومت  ا مققدریی   برابر در    ها حمقاین  ا  اند خود مقرص  

 .  کند یمغروب ن آفتاب
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 همصل دف

 ها توپزیر میل  

ت    یم  ماه  همد  روز   هب اتوری   نمایندهو    خانیعقوب    محمد منر  ا اعليحرصر  برتانيه  امنی

معمول    کاوانیاری   جگړن ملگ   تماخد  ۀبار   در   نسجنک  ویليام  مرایهه به  طبق 

 . کردند   مالقات خصوصم قاتا در  ،وستانهند

ر نشستند از قامفروش    ن او روی دی  آنها  ر  دن  ماترجعنوان  بجنکنس  ،  لیر  آنها ر بیر

ورت  نماترج  برای،  فتاگر ج رش اف  بهست  توانیم  جگړن  زیرا   ،بود ن  موجود   ضر

خواست یم  او   مگر   . است  معمول  در افغانستانکه  لهجه دری    با کند حتی    صحبت

 ز تعمقاو بعد    شد با  داشته  وقت  کردنفکر    برای  نماترج  ز ااستفاه    با   باین ترتیب

 .  بدهد  جواب

ر  جان عیلشیر ر  نا  خود را   خان  شنر ، بودند   مرتبنانش  ناسخ   . رد کیمس  ا حسامطمیر

ر )يك    . بود   آرام  کاوانیاری،  منر ا  برخالف  . لرزید ش یم ایدسته (  قضیهفقط يك چنر

مالقاتخود    با که    زد یم  همبر   را   کاوانیاریل  احرس العاده  فوق  وضع ر ا مدماز   به 

  گرفتیمصورت    مالقات  در آنکه    خانه  به  او   وقتی که  این  و آن  بود   آورده  تانافغانس

ر    و   همراهانز جلو  ا  جگړن  شد یك  نزد میر ر
در   را   کشفذ  نا  هامنر گذشت و نگاملنی

 .  س نمود احس اوجود خود 

 
ً
ارادی  بطور   کاوانیاریو    ند کردیمنگاه    را   اهمیتاب  انگریز   نایهمه    طبعا ن گرد  غنر

ر ح  ما ا   . کرد یمزی  فراا ین کنجکادر بیر نگاه بطرز بخصویص    او را که    بود کش  و  اضر

ر ادستکه    بود   شانهچهار لغ  باافغان    يك   او   . ز نفرت ا و مملو    ه توز ه کینانگ  با   . کرد یم

ر   ه بیی ر تنر  سنر
ر  که    کرد یم  کوششو    داشتو کریی   . تشخیص نگردد   جمعیتدر بیر

ر حتی در    است  هدیدیی  اج  او را که  سو گند بخورد    بود   حاضر   جگړن ، ها نزدیگ  همیر
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  کش  چه  او که  اینهمه  ز  اتر  هم  م  و   ؟وقت  چه  ؟ا در کجکه    بیاد آورد   شد موفق ن  ما ا

ید و آ مطلوب بدر  ناس  احساز  اسیع کرد    فشار آورد ی خود  لبا  کاوانیاری  ؟است

 :  گفت  خانیعقوب  محمد به  خطاب

تا  هب  - عاشر اس  اسا  هبکه  نم  ارسیم  عرضب  ما ش  عليحرصر لیتون   لرد ه  الیجاد 

 تانحوم  در مر پمرگ  نسبت    را   شانایدردی  هم  هستممکلف  هندوستان    یوایشا

عیل منر ا  ضم  دارم و یم تقد خان شنر
ً
 . يك گو یمتنر  تختبر  را  تانجلوس  نا

 
ً
آن  نابمعین  ا  عمال برسمیت ،  منر ابحيث    را   خانعقوب  یها  انگلیسکه    بود ی 

   او که    بود   شده تيقن نم  برتانيه  دولتل  اح  ا ت  جایی کهآناز    ما ا  شناسند یم
ً
 ز ا  کامال

 موجودیتدر عدم    جگړن  را   یتاهم  با   افادهین  ا،  کرد   خواهد عیت  تاب   دستورات آن

 را   امکانین  ا  ا ت(  رفتیمن  حساببشاهد    جمله)جنکنس در  بعمل آورد  ن  یدشاه 

در غنر   . ر کند انکا  از آن   شد با  خواسته  لحظهدر هر  که    شد با  کرده خود حفظ    برای

ر  یابس  افادهین  از  ا  بهآن را    جنکنس  نا ثاو درین    نمودهمکث    کاوانیاری  . بود ر پر طنیر

  : ری کرد اسگذار سپهاظابعد    شنیدهدقت    با آن را    خان يعقوب    نمود   هترجمرش  اف

 .  تشکر      

متذکره  ا ت  ند مامنتظر    کاوانیاری يش ا بر ،  داشت  آشنایی   آن  با   بخویر که  را    افاده 

 :  د اد ادامهبعد ، کند   ترجمه

تاکه  هش کردم  امن خو         به  خواهمیم  زیرا ،  کند   صحبتمن    با   ها تن  ما ش  عليحرصر

ت بایل  اسم مماریگ  بگنر اتوری  . س  که   است   قمند عال  درجه   ها نتم  بهیه  تانبری  امنی

آن    و   تانافغانس  شور ک ز اخود    تاندوس  به  ما   و   شند بان  آ   واقیع  تانوسد امنر 

 ...   کرد   خواهیمكمك دري    غ ن  چگونههی

بود فرصتی و    لحظهین  بهنی ین  ا ر  جان  شدهقیمتی  بهر    که    عیلشیر  به   را   خان  شنر

 لرد لیتونا  ب  خود را   صحبت  بار دیگر   کاوانیاری  . ساخت  بستهاو برتانوی    هند   دولت

واضح   تلگرامحتی  ،  کرد یممراجعه  ین موضوع  با  پیوسته  وایشا   . بیاد آورد   هور در ل

وكز  ا اپریل 13ري    خ ابتکه را   یخ و ض   اگر ». اد د شانن کاوانیاری  به بود  رفتهگ  کرننر
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 يعقوب  
ً
ی    خود را ریحر  اخسیاست    حقیقتا د   ما تحت رهنر  خواهیمآماده    ما   . پیش بنر

ر سیاست  ن  ای  ۀنتیج،  کنیم  پشتیبایر   ریحر اوز خاتج  هرگونه  برابر در    او   ز ا  ا ت  بود  چنیر

ل  ا حو ا  در آن شد با لزممانظر  از که   عساکر ح و سال ، پول با  او را  ما که    بود  خواهد 

 « . نمود  خواهیمببینیم کمک  لزمما که  هایی جا و 

هم    و   . گذاریمیم  تان  ر یاختا در  پویل یل  اسو   ما   : ساخت  شاننطر اخ   بازهم  جگړن 

کدام  که  ایننظرداشت  در    با   ؛دهیمیم ح  سال   باشید   هاستخو که    ندازهابهر    چنان

  . دهد  قرار تهدید  را مورد  کابل،  لماشز اقدریی 

و کلیاز ا)ت  - بزن  ت  چهکل   -بده    چهنه  و  بزن(    یا ز ابده  و  او م  بود ین  انه  صول ا زین 

ر ها  انگلیس ق زمیر ر ن  داد  وعده  ا ب  . در مشی  ند ماهبف  ،بود ر  یگز   نا   جگړن  ها وعده   همیر

 .  رد اد همراهخود  با ی ر باقب مصيبت  اعو  ها منفعت از این  خودداریکه 

وی در ق  ما ،  گویمیم  ضاحت  با ،  ما ش  طرفز  اخصومت    ز برا  ا  تصور در         ت و ننر

 .  زیماس وارد  تانبر کشور  را  یی کننده  بود نات باضر   ا ریم تاد کاقر 

ر و پر وزنه ، تند  انگلیست ماکل  .  بودند سنگیر

ت  ا  وقتی که  ا ت بزرگ خود    همسایهت  بالاو مط  ها ز یان   به  را   لزمه  توجه  ما شعليحرصر

و کشور خود    رسنوشت  ز اید  بان  ،شد با  داشتهمبذول    . شد با  داشته  هراسخود 

تاکه  ریم  اد  عقیدهما ز  ا  . است  هبحدودی کم تجر   ا ت  سیاشظ  از لحا  ما ش  عليحرصر

و  ا ندتردید  ونلیت  لرد ینر مسیون   شدن  جابجا   عاقالنهاقدام    با   ما شکه  رد  ای 

در   همو    تختیادر پ  همهز  اقبل    تانافغانسبزرگ  های  شهر در    ویتانبر (  هیئت)

های نارگ ا  ههمرا  صداقت  با   ها ین مسیونا  . کرد   خواهید   موافقه  رسحدی طق  نام

ین در حل و فصل و محیل دولتی   . کرد   خواهند كمك   امور  مهمنی

  ا و تا   مردمکه  خت  ا س   شاننطر  امنر خا،  رسید   پایانب  طولیر گ  مونولو   ینا  تی وق

نر خوب  هنوز   میالتال   گاهگایه  ها افغان  زیرا ؛  ند ا  شدهوشن  و   کاوانیارین  ش 

 ما هر شوند  اریحر ظاخهای  مسیون   ها ز شهر  اری  یار بسداگر  ،  دانند یمن  را   ها انگریز 

ر   را   آنها امنیت  توانست    خواهیمچطور      را   ین موضوعا  ما ا  ؟مکنی  تأمیر
ً
بررش   بعدا
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د  بررش   بهقبیل    صحبت درباره    است   نخو   کاوانیاری،  کنیمیم  امیدوارممن    . زد ابنی

تاکه   ر انون فاس قا س با  داند یم  ما ش  علیحرصر اتوری  ،تحیر  ممات رد  احق دبرتانیه    امنی

ر   هاخود نگ   برای  است  کردهل  اشغالنر خود  د  عساکر زوی  بازور    بهکه  را    ها رسزمیر

 بهو    آئیمیمز در صلح و دوستی پیش  ا  ما ش  با بحيث يك ملت بزرگ    ما   ا ما  . رد اد

 ما ی  هند  مترصفاتمدافعه    برایکه    کنیمیم  ا کتفا   خود   برای  طقی نام  ضفحفظ  

یم وری  ر   هرا  در   نتیجهدر  که    شد باضر  هعالی  دولت  با دوستانه  ت  باسنام  تأمیر

در  .  یمبتوان  کردهکمک    تان فغانسا تنها  کآنهم  این کشور    ه صوریی  راس  در 

شخصیت حیایی عاليق نزديك با  اهمیت  باشد و    فرمانروای عا قیل وجود داشته

ر مشورهانگلیش    مجرب  سیاشهای   ورت شنیدن و بکاربسیی های آن را بداند و ضر

 .  در ك كند را 

 

 1879ها ها با افغانمذاکرات انگلیس
 قوب خانعهللا خان، محمد یاز راست به چپ داودشاه خان، حبیب

 کاوانیاری،جنکنس
 

منتظر یر   با   کاوانیاری ی   پالن  علیهتندی    با   منر ا  . بود   خانیعقوب    جواب  صنر

ر نخاطر ابها  انگلیس ر ع  ا نی اضافغان    هایرسزمیر صیل  ا هدف  توانست  ن  ما ا  ؛نمود   اعنی

ین ا  «؟هل کند اتج  خواهد یمکه  این  یا   ؟ید همنف  مثیل که»  و   کند   کدر   را   انگلیس

ر  طرف  اریصر یل  اسم که  کرد    بیان  زبان ب  ما ا  کردند خطور    ړنجگ  ت در ذهنجمال  یر
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   آینده  در   ند توانیم
ً
  ر   د ر مو   وسيعا

ی
د   قرار سیدگ ر    همه  . گنر يل و  مات  درجه  ساسباچنر

ر ها انگلیس با ستی م دو ا حکاستدرجه  تانفغانسا هعالق  . شد  خواهند تعییر

ر  کدام    بار دیگر   خانیعقوب    محمد   یوایشا    دهنماین  : یی زیر لب گفت ابلهانه چنر

، تربیت کرد   هم  هنوز   را تید  با  جانحمق  ابیل  »  شد د    ا یستاو    نمود فکر  خود    با هند  

   «. بیت کرد تر 

ی نمود   نتیجهاز این مالقات  کاوانیاری  : گنر

ت  با که    هستم  خوشبختمن         که   هستمل  اخوشح  و شدم    نا آش  ما ش   اعليحرصر

 هردو حسنه    روابط  نمابخصوص ض  ،بود   قابلمت  هم تفاز رو ح  ا  ر ارسش   ما   صحبت

   . باشد یمکشور 

ی چهره تمسخر بر  عالیم   : مزمه کرد ز ، ستب شمنر نقانور یر

ب  به این  د توانیمن  شدهراست    یهاس  شد با   یه کجاپ  اگر        ر  ذو المثل  ضر و    بود معنیر

ر  همه،  وه نمود  عال  چنانهم   . است هللابدست چنر

ون  خانهز  ا  و   کردهفحه  امص  همبا  آنها   را   جگړن  سپاطر  اش  چهو ک  در   . شدند   بنر

ر پیش    ا منر تا  ههمرا  زدهر  ناکآن را    تدس  حرکت  با   جگړن  ما اآورد   میر ر
 با که    او   ملنی

 مدار ماز   به   کاوانیاریکه    بود ن  خاطر آنبین  ا،  رفت  دهیاپ  بودند   او   منتظر حوصله  

امو    توجه  کابل  ارایدافغان    همان  فقطخواست  یم  او که  بل،  رد امبذول مید  احنی

ه   و بامذکور  افغان    نداشت  زیاد ت  ر مشکال این ک ا  . کند   ا پید  را   دهه سوزنانگ  شده خنر

و ،  بیل  . بود ز کینه  اهش مملو  او نگبود    محمد عیل مسجد فیض    یناآشيش  پیشی

ز دست ا  را   ویتانبر   یشی اندل  ما  و   خودداری  بالفاصله  کاوانیاریجگړن    . بود ايستاده  

رسوم   نظرداشتبدون در    . کرد   بهند بروی غل یرل ا  - لو  ایتاریی  راطبع حهمان    داده

ر   قبیل   قوماندان  به  گردیده  داخل  کرد یم ز  باه  را  بویکه  ن  اسنا شرو   جمعیتدر بیر

 :  گفت  شده نزديك کویهر  احص

  . رسدار  مالقایی چه 
ً
 . ختناش ترا توان یمن دفعتا

تمسخر   با   کاوانیاری  را   ها ین پرسشا  ؟رد اعتر دمچه  ین کریی  او    استت کجادریشی  
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 .  آورد  بعمل

  : د اد جواب مییلیر  با  محمد ض فی

ل بسهای  توپ  با   یمتوانست  آیا        ر  خود  د  اجدا  نادورمنر
ی

عیل مسجد   ؟کنیم  ایستادگ

 
ً
 ؟ شیمبپو  چه برای یمانظ سبال پس ، ستماش رصفدر ت فعال

وضع    را   کاوانیاری افغان    جواب  تصمیم گرفت  ،  د اد  قرار یحی  رو   بهنی در   به حتی 

 دادهت  انج  شدید تسمم    ز اکه  بل،  نه   مرگز  ا  اگر   او را که    دارد بذول  م  توجهردی  م

 . است

 ما ز شا  بهنی یعتر    شمبا   از آنتمند تر  و از تر و سخانو نماهمکه    کنمیم  کوششمن    -

ر ناد کز رو ا  ،نیستدور    د ازي  ؟من دیدن کتر   گندمكاقامتگاه    ز ا  خواهمیمن  . تانکف

ر    ما ا  تاس  گذشتهن  ماهشز شایش  بما    مالقاتز  ا  . ی کنیمیادآور   بیاآس  معلومچنیر

ر در اختصبا  محمد فیض    . است  گذشتهمر  ل يك عاح  ا ت  آن وقت  از که    شود یم

 کرد  تکرار رش اف بهو ( )شه ده : و گفت پشت

 .  خوبخییل  -

،  فیطر نمود احاخد  گردیده   ا جدش  همراهان و    خانیعقوب    ز اکه  ایناز  پس    جگړن 

منتظر ،  ز نمود با  ز در ختا  را   سپا  محمد فیض    وقتی که  ا ت  شدهر اسپ خود سو ابر  

ر    حایل کهدر  همراه او  و بعد    ند ماو  ا که کوچگ    خانه  به سوی  بود   آنها   با جنکنس ننر

وی  .  . فتند ر بود  قع  ا و پشاور  ه  را  در  خل او در د  بود   ایستادهر  اپهره د  دروازهپیشی

ر قهو   خانه موجود  ،  بودند   شده  آورده  ا ز کجا  بود ن  معلومکه    چوگ  چند یی و  هیک منر

 .  بود 

  اما ب  انتظار مدت  ین  ا  در   شاید   . شوید   جابجا سفری من  اقامتگاه    در   کنمیم  هش اخو 

بیاد   قلعهدر نزديك    را   شان  شدن  ا جدصحنه    کاوانیاریشید  با  کردهس رسدی  احسا

  یی ناعتاه یر اگ، نکرد ی  آیندش  خو نا  حرکتبلش  امق  ر د  قوماندان   کهآن وقتی   آورد 

  استفاه  د مور   او را   اگر   بود   خواهد بد ن،  یشید اندخود    با و    بیاد آورد   ا ر محمد  فیض  

ر  کدام  ل  اح  . مبتوان  داده  قرار  ، ويسگ،  دانید یم  بهنی   را   چه  -بخوریم    کننده  گرم چنر
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ر   ؟  نسویفراعیل این او  یا  جیر

ر من   ، ضر شود اح  ما   برای  یذ بفتك لذکه    شد   خواهد ده دقیقه تنر ن،  رماد  خوب  آشنی

 ...   خون با  همراه

ر  ر اکان حرکت  افغان  .  نه ،نه نمود  آمنر

  ؟بکیل نه ؟نه چرا       

قمن م :  کهد  اکردتذ   کاوانیاری۔   ر   شی ز ا  ا ینجادر  که    ام  کرده  مطالعه  خوب  را   زمیر

 انتقام خواهند  یم  کش کهز  ا  چنانهم  ،  کنند یم  خودداریشمن  د  نناخوردن  

ند  ر    مرا   توجه  او   صبح  امروز که  ،  کن  ترجمه  ! جنکنس   . بگنر   انبوه جمعیت    ینادر بیر

ز  ا  را   تدوس»  : میگویند   یا آسدر    زیرا و کینه توز خود جلب کرد  انه  ستدو ه غنر انگ  با 

ك    زبانمنر  ا  با   ما   «. خت ناشتوان  یمنش  ماز چشا  را   و دشمنچهره   ، یمفتیامشنی

 ؟ شیمبادوست ن همبا اما چر  است  طور اینکه ل  اح شد  مماتجنگ 

یماوق  از که    محمد فیض    تندی   با   بود   دادهز دستا  خود را دل  ا تع  جگړن  حت و یر رسی

 :  د اد جواب

 به آن   ما   مردم  علیهکه    ور ا ر پشد  تانل  ماعا  . دهید زحمت ن  خود ری بناجر كمیم      

 . استمعلوم من   برای خویر ب بودید  مرصوف

يك   او   ما ا  . گرفتمطلوب بخود  ناحيه  رو   ا آشکار گفتگوی    . تغینر کرد   کاوانیاریچهره  

 : د اد ادامهو   . زد اس  آرام ا ر محمد فیض  ا سیع کرد ت بار دیگر 

   را   ینا،  خود هستیمهای  دولتهای  نوکر ،  اما 
ً
ر   نزديكدر    قبال  تان برای  عیل مسجد ننر

 خواهند دوست    همبا  ما های  کشور ل  اجنگیدیم ح  همبا  ما   ،بود جنگ    . گفته ام

ت    . کنم یمیت پیش  ابر   خود را ت  دسن  م،  بود    گوش  ما های  مشورهه  منر بااعليحرصر

ر  به یمتوان یم ما  دهد یم  .  بدهیمیل امنصب ع لنر د جنگجویچنیر

ر    ما ا،  رماسگذا سپ  دهید یم  به منکه  ری  افتخا ز  ا  : شتار دهاظ ا  محمد فیض     ما بیر

ر    به او   دهد ب  شگو   ما ش  مشوره به    اگر منر  ا  . شد با  داشته دوستی وجود    د توانیمن ننر
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 .  کرد خواهم  ن خدمت

 ؟  هستید پذیر نا آشتی  ینطور ا چرا  : کرد   آغاز  شدنیر با عصبه  جگړن 

ر در  که    یشهر   گندمكدر    ؛شدید   آزرده         ها انگریز   است  قعاو   تانافغانس  رسزمیر

د هاجشتر پیشنطعام  ،  هستمافغان    که،  من  برای،  رینامجر كم  است   ر ار داختيا

بر   محمد فیض    ؟نیست  ها افغان  خون  با   آیا   . خون  با بفتيك    ین و او  ،  سگوی  کرده

 : د اد صحبت ادامه  بهنی آرام، گرديدهخود مسلط  

ر من در    شدهن  مماتجنگ  من    برای  - ین  در ،  ها نزدیگ  همیر ر وقتی    . ما  شدهلد  تو   تنر

شجاستمیخو   ما ش دو    با   خانم صمد  پدر ،  ر کنید اسو   ما گردن    به  را   لملكاع ا ید 

 . شدند د یهش آنها  هنتیجدر  . و بجنگ رفتند  گرفتند   خود را های کهلتدرش مو ابر 

  : داشتاظهار  شد با نی مهربان کرد یمسیع  حایل کهدر  کاوانیاری

 .  دارممی ابراز  خود را عمیق  تأسف     

سیع کردم   بودم  شدهله ناهنوز ده س،  کردند یر مرویی    به من  آنها گرچه    . متشکرم      

  کنم   همکاری  کرد یمفعالیت    ما ش  اردویمحو    برایکه    جنگجویانر  یام و سر دپ  با 

   : د اد ادامهو بعد  کردهزه  انفس ت محمد فیض  . یرید بپذ مرا دی مدر ه  هم ما ش

من    برانناب  رود یم  شدهل بیشنی  اسه  ل باس  ما ش  طرفز  اخطر  که  یم  دانستیم  ما        

 ما ش   . مکردیم  مراقبتهندوستان  در    ما شهای  کار ز  اد گرفتم و  یا  را   انگلیش  زبان

ومند ر یابس ز هر  ا ما  ا ما ،بود  خواهد ر اخییل دشو  ما  برای ما ش با بله اهستید مق ننر

ل مالگدآن را    ما شکه  یر  ماز   ا ت  : و میگویماینر   از   . کرد   مخواهیع  ا جب میهن خود دفو 

 .  شتاد خواهد  ادامهجنگ  کنید یم

ر روحیه  با   چرا  ر    حایل کهدر    ؟ید آمد   ا جینبا  چنیر و دوستی   مذاکرات  ما بیر صلح 

 .  رد ادجریان 

عیلوطن خود و    به  استی ر   و   صداقت  با ،  هستمز  بارس من          کرده  خدمت  خان  شنر

در که  مر کرد  ا  به من  خاناود شاد  لر سا   هاسپ،  هستمبلد    خوبطق  نادرین م  . ام
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 طرفدار   جوانمنر  اری و  نامجر كم  شد باراست    تانقبیل  گفته    اگر   و کنم  کت  رسی   سفر 

د  و با قص  آنها   قشون  حایل کهدر    ،شد با  ها انگریز   با دوستانه    مذاکرات  پیشنر   ت 

ر  ا  ما   مردم،  کند یمل  اشغا  را   تانافغانسهای  شهر  ی  از چنیر   خواهد ن  یر یباپشتمنر

 .  کرد 

مسجد   سابقه  قوماندان سوی  تابش  با و    شده  هدایستا  عیل    . رفت  دروازه  به 

منتظرهدرین موقعیت    دانستیمن،  بود   شده  رساسیمهکه    کاوانیاری  ؟ کند   چه  غنر

 ...  نزند  همبر  خود را طه  براکه دید   لزم و ابازهم  ما ا

ی فز کم  ا  مک   ،خوب  ر یابس  - ر نع ماچه  پس  ،  بگوئید   ا دخ  طر اخ  به  ما ا  . یدمهمیك چنر

  ؟ دید ات دانج شدنز مسموم ا مرا نزديك عیل مسجد  آن وقتدر  که   شد  ما ش

ر   تمسخر لبخند    محمد فیض         منتظر    : گفت  زده  آمنر ر من   ما   بودمل  اسو   همیر

تقدیر    به  ها نمامسل و  داعتقاقسمت  فکر کردم    . ریماد  ر  که  من   چنیر
ی

 برای   مرگ

 ندزند ابر   چگونههیو    است  دقر اتص  گر اینگونه م  زیرا   نیست  زمل  لماش
ی

در    . رد اگ

ر  آ   انگلیش  یل المثل عابوقت ضر   همیر تقدیرش غرغره  که  کش  »  : مد بیادم  در 

ن  آبدر    ،شد با   شدن )خدباد گو ،  «شد  خواهد غرق  مجر كماح  ا ی  ، رینافظ( 

 .  ی مسنی جنکنسباگود

  پنجرهل ز خالاسپش ا یای پاز يك دقيقه صداو بعد گذشت   دروازهز اافغان  مرد 

صحبت جنکنس در  که  ایناز    بود   تأسفم  خییل  کاوانیاری،  لابیل! ح  . بگوش رسید 

ز تمرد و تهور  اافغان    که  شود یممعتقد  بزودی،  صورت  ر به  . داشتحضور    آنها 

 نتیجه  خودرس حشی  و   ینا  با گفتگو    بالخرهبیل! و  ،  د اد  خواهد سنگیتر    هایی بخود  

ی    . بود روز    عمده ر   با   است  ضر اح  خانيعقوب    ،آمده  بدست  ،است  ممهکه  چنر

اتوری  گانیند مان  ت هدایاو    ها خواسته    به  لزمه  و دقت  توجه گوش برتانیه    امنی

بزرگ  ما فقیت  مو   . دهد  را    رزشا  آیا   . است  خییل  طر  ابخ  را   دلاتعکه  رد  ادآن 

  . ؟د از دست دامستحکم بکیل  قلعهيك  سابقه  قوماندان

  را   کویل پروتو   حیثیت  مر احقیقت    در که  منر دیدن کرد  از  امذکور    انگلیس  بعد   روز 

ر   ما ا،  داشت ور  اشم   و د   خانپهلوی یعقوب    . گرفتن  قرار   بررشمورد    مهیم  چنر
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مستوقر    نزدیکر  یابس لد  خان  شاهداود   لر ساسپه  و   خانهللا  حبیبوی  س با ر 

ال”عجیتر    به و خییل    ند آمدیمله بنظر  اشصت س  هردو   . بودند نشسته    ”راتز   جنر

 خود را لیه بروت  ماوزیر    اگر   . ر(اشدموزون و ری،  قد بلند )  . شتند اهت داشبیکدیگر  

ر    انسان  کرد یمنش  ترا  اگ و د  لر ساه  اسپ  با که    کرد یمبکیل یقیر
ی

، ر اد  بهه لکال  . است  نگ

د یاب  را   انسانمستوقر    بلند های  و بوت  سیاهر  اشلو ،  بستهکمه  د گلو    ا ز تادر   ناه پنر 

پر ا ز  بر ه قره قکال  خان  شاهداود  . انداختیم  ریخته  غ  ر و   شتر س رو بال،  رس   ل  بیی

 . داشتکمر   بهیشی مان عریضبند کمر 

ه یهی باگ ل  ادی ترین سو اعبه  دن  اد  جواب  ز اقبل    امنر که  گردید    توجهم  کاوانیاری

خود    کامل  خونشدیش  همراهان  ما ا   . کند یم  هاور دیگر خود نگ  ا شمبه    گایه  یگ و 

ر    آن وقتدر    آنها   حتی   . ند کردیمحفظ    را   مضمون  ا د نمود تهانپیش  جگړنکه  ننر

اش ابدون    سالر ه  امستوقر و سپ  با   مراهه   را   انگلیس  - افغان    معاهدهمشخص   ك  نی

 تن یاوار   اینکه    شد یم  معلوم،  ند نزد  همبر   خود را   سکوت  . کنند آماده    منر ا  ممستقي

   هايشهمصحبت  طرفز  ا
ً
و  ا   . بود   شده  بررش  قبال  بالفاصله  یعقوب  طرفز  ازینر

بررش    مذاکرات  حطر   وقتی   . گردید   تائید  مورد  ه ب  کاوانیاری،  گرفت  قرار بعدی 

ر   هر ز  ابیش    او را   روز   نآکه    بود ن  به همتعجی  اج  و   پرداخت  موضویع  رساسیمه   چنر

 : گفت  به امنر  خطاب او ، ساختیم

ت - به   کهرا   خود کش  ما  . ،نکنیم شکایتکه ریم  ادت داعها انگلیس ما  ! اعليحرصر

 .  مینارسکیفر یم  بهرساند یمبدی ما 

ت با  ها افغان     . بودند  داده شگو   جگړن به حنر

 تان افغانس ی  یااز رعا بوط بیگ  مر   موضوع  زیرا   ،کنممراجعه    ما شه  م بمجبور من    ما ا  -

ر مقد  نروایمافر   شخصیت  بهکه  بل  کردهنت  هاا  مرا   ها تننه  که  است ننر خود  س 

 .  تی نمود حرمیر 

ی خود  وزرا  به  یر مضطر  هاگن،  شد   خواهد   چهبعد    اند بدکه  اینبدون    خانيعقوب  

 .  اختاند
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 : د اد ادامه کاوانیاری

و    ،بود عیل مسجد    قوماندان  او ،  زنمیمسخن    محمد فیض    منابکش    ۀدربار من    -

 ما ا  . د اد  شاننی  زیادیتی  افكز خود یر اقلعه    نزديكدر    ما رت  اسف  حرکت در وقت  

ت    شخصیت  علیه  او   لیکن دیروز نیست،    همم  ها آنقدر   ینا سیاست   منر و ااعلیحرصر

بد ا ر    . ت خاپرد  ا رسر نا به    گفته  زیاد ه  رایر   و   و    . اند تحمل    قابلغنر   اشخاصچنیر

ر که  فق هستید  امن مو   با   ما شکه  رم  اتردیدی ند  همو    امیدوارم در   ید بان  آدیم  چنیر

خت و حتی اساسو ر   و   د طر   او را   ید با  . ردو اه در  صالخ   با ،  شود   گذاشته  دولتی پست  

 .  كمه نمود   ا مح است بهنی 

ی آهسته  ی  ا صد  با یگری  د  نآ  ، نمودهمراجعه    قوماندانرس  به  نخايعقوب   ر یی چنر

بوی گفتپشت  به دیگر   نفهمید   مثیل کهمنر  ا  . و  نمود افساست  بار  وقت   . ر   آن 

آن  یی ناآش  چندان  کاوانیاریکه    زبایر ین  با  خان  شاهداود  مدت  برای  نداشت  به 

 کلمه  توانست    فقط  . کرد   صحبت  درازی
ً
و    بفهمد   ا ر   ”انگریز”  شدهتلفظ    مکررا

ی  از که   در ك کند توانست یم سالر ه ان سپای لرز از صدا نا ضم ر   . است ارایصر نچنر

 : گفت  خوردهدور  جگړن به سوی خانبعد یعقوب 

بسامحمد  فیض    تانکف  . زنید ر جدی سخن یمیابس  ما ری شنامجر كم  - ر یافش 

 .  . بود  انضباط با و  مجرب

ی با یر  جگړن    : گفت  داده ر شو  خود را  دستصنر

 ...  کنید صنر       

ر  دادهل نامج به او نروا مافر      : د اد ادامهوچنیر

 . د ش  خود عد  اتقر  ا است  خو   آمده  سالر ه  او پیش سپا  وقت مروز صبح  ا  ما ا...   بود   -

که   اظهار داشت   تانکف  ما ا،  رد اد  قرار   ریادشو   وضع  در   وطنکه  بو ی گفت    رسدار 

  زند های  روز   ن یآخر   ا ت
ی

 خود را ه  را  کرد و   خواهد   هز ر بامن وطن  نار ضد دشمب  شاگ

و در   منتظره  سکوتدر    . رفت  همیشه  برای  پیش گرفت  مستویل گردید که    غنر

 تان زین کفا   . کوبد ن یمان روی دندانوع دند  چه  انگلیسکه    شد یمشنیده    بخویر 
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ر مثبتی   هیچ  .  توانستنآورده  بدستچنر

 صلح   دهاه مع  کردنآماده    طر ابخ  را شدیدی  مذاکرات    کاوانیاریقریب دو هفته  

 یر ا فغان ارسدار پیش  یهاگ   نماترجو  سكرتر ر بحیث پذیناتغینر  جنکنس با  . برد پیش

نزداز مطاپس    . پذیرفت یمخود    نزد   را   آنها   گایه  و   رفت یم  جگړن   ،منر ان  ایکلعه 

ی  ستومکه    فهمید 
 سالر   هاسپ  بهنسبت    است  تر نفوذ  با و    ده تر   را ا  با   شخصیتقر

تملق و ،  هنهامد  با ،  ساختو معطوف  با  را د  خو   توجه  همهنتیجه  ده دل و در  اس

 .  زرنگ رخنه کرد  ر بادر حیله گری بدل  هرگونه

بیشنی  اقشنام  عثبا  اریصر ل  یامس د  امنر   ناگ یند مان  . گردید یمت   به   . شتند اسیع 

ت ا تضمینز  ا  و   بدهند   ننااطمی  قابلم  طرف  بهخود    مدار ماز دوستی و حسن نیت  

اتوری  هب  تان سافغانر  امدما ری ز اداوف”فره روند  ط  دیما یعتر عقب   ”برتانیه  امنی

را ن نااطمیین  اطر  ایت خاضر   با   کاوانیاریریصر  انشیتر     همواره  ما اپذیرفت  یم  ها 

به ممکنن  آورد  وارد ه  را  ا شت تاسیع د،  کرد یماکید  خودتروی مقصد    کابلبر    را   ضر

ر   .  زد اس  هموار و  تأمیر

ه و  ا یل دلخو اسطح ع  به  کاوانیاری  برای  تانافغانس  در   انگلیسسیاست    دورنمای

ز امملو    ند شدیم  فرستاده  سمله  به سویکه  وی  های  تلگرام   . آمد یمبنظر    پسنديده

 فیصله   بهن  آ  هحولم  وظیفه وقتی  یم  ماه  ۲۳  به روز   ما ا  . بودند   ل بابلند    مفاهیم

ی هان
مرصوف   وایشا   برایب مشی یحی  مکتو   کردنیر  حر ت  به   را   جنکنس   او   بود نزديك    یی

رت  امه  همه ز  اتر    همم  د و اخنر د  کارها وضع  درباره    امور ی  یالبه او   بود   لزم  . ساخت

تیب مفکوره  به این  ا ت،  د ز اس  شاننطر ات خیائجز   با   موقعیت  کردن  براهرو در    خود را  نی

تقویت  ابیش    وایشا  پیش  در    کردهز  را   هنتیجو  رئیس(  را  کاوانیاری)،  او   بحيث 

ر ن تانافغانس در  تختیاپ خباراتاست  : نمود  دیکته او  . ید ماتعییر

 بدست  را   معاهده  ما   است  رفتهگبخود    زمینه مساعد   خانيعقوب    با مذاکرات  »

 او که  د  اد  خواهد   شانن  آینده  . است  بل پذیرشاق  ما   برای  لحاظهر    از که    آوریمیم

ی  اچگونه   بر   . بود   خواهد منر  خبارات است  تسیار اراده    از   او که  م  اعقیده  ین  من 

 و    است  تش کمنی و اذک که    بگویمید  با  ما ا  . د ر کخواهد  عیت  تاب  کابلر  دبرتانیا  
ً
 طبعا
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ی  مستودرباره    . باشد یم  ”لیاهردم خ”خصلت    دارای
یل اعزیاد  ش  گفت نظر   ید باقر

ر  او که گویند  یم ما انیست  ین ها  بارکزایی در بیر  . است نفر  بهنی

ی  مکه  م  فتیادر من  
 ستوقر

ً
 زیمرمو   دمآ  تهاز بعیصر ج ا  ما ا  است  متگبه ما    کامال

 « . رد اد شانخعقل در که    بگویم توانمنیمو من  است

ی  معر  تشدبااز این    بیشنی   کاوانیاری  را   منر ا  دیگر   نزدیكان
 عقیده من  »  : بود   کردهقر

هستند   را اد  ن را آ  هعمدت  ا و صفافغایر   معمویل ص  اخو   دارای  آنها همه  که  رم  اد

ر  ،  استیعتر خس  دور ا ز ضعیف و    آنقدر   آنها   دليل  همدی و  ماعتاو یر   بودنظنیر

ر یا بس  مسألهولو  ،  ر شوماتصمیم گرفتم فوری دست بک  نمکه    بودند وضع    واقعیت

ه اگنمودم هر   اتخاذ   ترتیتر   به آن  مطابق  ،شد با  رسحدی  تانیل پباق  به   مربوط  عادی

رسیم   مالقات  اما بخواهم  نزد خود    او را   یوزرا   یا   کنممنر دیدن  ا  از که    ،شد با  لزم

ی هان ار ر قوقتی هم نآآید یمر بعمل بايك  ها تن
 «. ( شد باکه هرچه  )، د گردتثبیت   یی

 : گفت  جنکنس به خطاب کاوانیاری

در  که  فکر کرد    او   ز شنیدناپس    . است  شود چطور   دیدهاتبخوانید    ولیامخوب        

  و   نیست  خوبیل  انظر ستز  این  ا،  شده  نوشته  زیاد ،  من”  کلمهمکتوب  مضمون  

خود فکر   با   جگړن  ؟هچپس  ». گردد یم   نآ  توجهمفوری    است  خویر دیب  اليتون  

 ه یادداشتبخویر  ب  ید با  او   . کنمیممراجعه    وایشا   بهکه  بلنویسنده نه    بهمن    - کرد  

 خصوصکه    شد با
ً
من   خصوص ب  ،کنمیم  براه رس   را   یل اع  معاهدهین  ا  او   برای  من  ا

    رسیدهو مردم  سیاش ر ابک عایل  بطور 
ی

 « توانمیم کردهگ

ز  ا  را   ما   ام  کرده  اتخاذ   نمکه  را    د برخور   وهشی»  : د اد  ادامه  کردن  دیکته  به  کاوانیاری  

د مو جب وقت و  ف یر تالا که   کنمیمو من فکر    دادهت  اهوده نجیر   مذاکرات  پیشنر

ر    نتیجه ر کهه   بود   خواهد بخش    رضایته  نماپیهمان    بهننر   اجازه  را   ردو احرکت   میر

 که  رزد  انیم    به این  ویليام،  نه  ما ا،  . بدهیم
ی

وی بزرگ دیگری   كلبش  خ بکشیمبر   را   ننر

ر که”   : کنید   نوشته وسا  ا م  همیر  استفاه   رد اد  قرار   ما   سبدسنی که  دیگری  یل  از 

  به  اشاره  با   نموده   بازگشت  خانيعقوب    شخصیت  به  بود   لزمبعدتر    . یمکردیم

ش  و اعدم   
ی

در  اد  اعداست  یستگ  ”کشور    ادارهو 
ً
م  بدون   حقیقتا ی  ، ”سبنارهنر
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 . داشت ابراز  به آنط بارتا با  خود را  تشویش

ر همین  وانیاریاک  ننر عمل   : نوشتجنکنس  ،  منر اپیشنهادات  ز  ابعیصر    : کرد   طور 

د یی ناتوا در عدم او را  چنان»   بارهدرین توان یمنکه   دهد یم شانن  دولتی  امور  پیشنر

 قرار ش  کشور   برابر در  که  را    هایی پروبلم  د توانیم  او   ا ی آکه    شد ن  شانضطرب و پریم

 یعقوب که    لندندر    شدهقبول    رهكو مفین  ا...   ؟حل و فصل کند ،  گرفت  خواهد 

ببندم   معاهده او  با که   ساختر ادا و  به آن  مرا  داشتیم آرزو که   ستاز آن نی به خان

ر  که    بگویم  توانمیم  کامل  ن نااطمی  با  ح  معاهدهچنیر ر   واقعیت  بهل  ادر   پیوسیی

آنرت  باع  ما   واقیعسیاست  که    معتقدممن    ما ا  . است  به   تاننسافغاکه    ستاز 

 « ...  شود  تجزیهگ کو چهای  کشور 

 : کرد   بیان  زیاد   قاطعیت  با آن را    که  بود ن  لزم  . کرد یم  را   طیاحتا  بايجاجمله    ینآخر 

 در    شود یم
ً
ر حال که  در لندن درك کنند    آنجا   و   سملهتصادفا يك   لزم است  همیر

ر   خاند  اتعد   همه ز  ا  کنمیمفکر  ،  خت اسامجز   تانافغانسز پیکر  ا  را   کوچكهای  نشیر

ر  برتانیه  سیاست    . د و ب  خواهد تر  بهنی  ق زمیر نه ماعده حکیاین قاروی    همیشهدر مشی

اتوری  س عمل کرد اساکه    بود ر  ا و است  نهاملاع  و    هتفرق”:  داد یمتشکیل    را   مرو   امنی

 . ”کن  حکومت ز و اندا

د  مور   خود را ن  کهد  اجدا  رز اندطر بخصوص  ایت خارضبالوی  ايتانیمه    کاوانیاری  

پست   تانافغانس  کردن  پارچه  به  بالفاصله  اگر   ما ا  . د اد  قرار   توجه شود  وع  رسی

ر   درجه  خباراتاست  پست  به  گردیدهجه  او بخطر مو اخبارات  استریاست   رئیس   پائیر

داین ک ا  با   است  بهنی نه  ،  نه  . شد خواهد  یل تبدیل  باز قایگ    وعده  لیتون،  زند ار بنی

تر نطق متمد ناز مادر یگ    برجستهسب  ناپست م  به  او را   و   آورد   خواهد   ا بج  خود را 

ر   ر   . نمود   خواهد تعییر ر افعیل  مرحله  در  که    گردید ر  مقر   چنیر  طنیر
 ین موضوع کمنی

یعقوب    بهمن  »  : کردند ظهور    به آنفق  اط مو خطو   اطالعاتو در    . شد با  داشته

 موجودیت ه  ب  د توانیم  تانفغانساکه    است  برکت او ز  ا  ها تنکه  شتم  ام دعال ا  خان

 چه منفعتی   انگلیس  با د  اتحادر  که  د  نسزو بنی ا  اگر   و ،  دهد   ادامهن  هاخود در نقشه ج 

 ...  بدهد  جواب  مفهومین ا با ص اطور خ د توانیم او ،  آورد یم بدست
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در   شد یمحتی موفق  ،  اما ب  معاهدهی  امضابدون    خانيعقو ب  که    دارم  تردید من  

سیع   همیشهه  را  درینکه    کند یم  تاکید   همواره  او   لیکن  . ید ماتثبیت ن  خود را   کابل

 بازگشت  کابل  به  معاهده  با که    گردد یم  یهمنت  به آنو  افعالیت  شکل    . است  کرده

  هندوستان به    ما پانسیونر  بحیث  که  این  یا   نش باشد ناهموطفق  اورد تو مکه  کند  

 « . برود 

  . بود   وایشا   عقیدههمو    همراه  تانفغانس امسأله  در  که    بود نفری    یگانه  کاوانیاری  

جای پس    . زند   ا س  برقرار   تانافغانسبر    را برتانیه  تسلط    ا ورزیدند تش یم  تال   هردو 

ند از کجروی ک ا  مه   بر برادر    که آنها ماند  یمقی نبا  آن و ا  . ر بگنر ز روی ا  جگړن  زینر

 لصا خکه  کرد  شامل    را   ۀجملخود  مکتوب  فت در  ارسی 
ً
ر   يكتحر   یتاو ر   بتکذی  ا  ی آمنر

   معددرباره  که    کرد یمافاده    را 
ی

عیل  آمادگ ر ر  د  خان  شنر ر رت  اسف  پذیرفیی لیر  چمنر

  مورد   تانافغانس  بر ها  انگلیستجاوز   جهتبهانه  یت بحیث  ارو   یناو    بود   شده  گفته

ر بدین متیق   ا ت  آوردمبدست    امکانمن  »  : نمود   دیکته  کاوانیاری،  گرفت  قرار   استفاه  یر

ر   نیویلرس    سفارت  داشتم قصد  مرحو   امنر که  شوم   لیر بپذیرد    از آنرسیعنی    را   چمنر

   ند کردیمری فکر  یابسکه  
ً
ز امنر  ا  خودداریکه    ند نمودیم  تاکید   هک  آنهایی   خاصتا

ر  ر    ارسال آن  ت و در وقشت  ا د  انتظار ید  با  را   ت ر ا سفپذیرفیی  بیتر پیش  را   نتیجهچنیر

   «. ند کردیم

ر  مورخ،  ها فکت    مقايسهد و  ناساتحلیل و تجز یه دقیق    با   بعدها ...   عت نا ق  بطور یر

ر و دور درو ،  فتهباخود    تانافغانسوز بر  ا تجبهانه    کهد  اد  خواهند   شاننبخشی   غیر

ی   معلومات  باره درین    آغاز همان    ز ا  کاوانیاری  ن و ليتو   . بود   واقعیتز  ا
 شتند و اد  کاقر

ر   م مکتو   با   ما ا،  ند دانستیم    خوب محوله   به اهداف   ند کردیم  تالشیق  احق  ساخیی

اتوری مترصفات توسعه خود یعتر  ر  امنی ق زمیر  .  برسند ، در مشی
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 م زدهیا فصل 

ی  ا  راتهبه  مید بسی 

 خانه   به  خود را   و   ندهار   بغر   به سوی  خود را سپ  ا   منر از ترک  اپس    ،محمد فیض  

یندر    . اند رس ر  روشتر  و  ریگاتنه    که   بود یل  قلبش مستو  بر   اندویهو  غصه    چنان،  تنر

دره ینه  ،  عمیقهای  مرموز  ر شیلهدلفر   رسسنر س نور های  رگبنه  ،  آنهای  یب 

تبشکل    آنهای  تنه که    تاندرخ قد کشیده   ها ناز تنگاو  رده  و خ  تابپیچ و    وریآ  حنر

  هرابود  ت  راغرق تفک  حایل کهدر    او   . بخود جلب کند   او را   توجهتوانست  ن،  بودند 

ر  ،کرد یمآهسته  مقدکه   خود را سپ ا غنر ارادیو   رفتیم  .  زد یم مهمنر

ومند ویر نادشم،  شاکودگ    دوراننند  ما  بار دیگر ...   ر  زی ا رس   یهنشم  هبرحم  ن ننر

  . گذرد یم  هچلش  حو مادر  که    دانستیمن  بخویر   آن وقتدر    او   ما ا  . بودند   شده

یتر را اوطند  ز پدر و اس  اسپ ر تنر ب  با   را   کپش   آنها   ،ن  ب  جنگ بردند ه  خود   وی ه  و 

  بزرگ  ایخورده بر ز  ا  او را   کردند سیع    آن  صفو   با   و   ختند آمو   را   ح سال   ز ااستفاه  

 ردوی اری  فرا  فش ا   دورانل  اح  . شد د  یهش  ها ر اپیک  نیآخر ز  اپدر در یگ    . نع کنند م

 
ً
  او .  است  رسیدهله  ا س  زدهاغفور دو ،  و فرزندش  محمد فیض  ،  شدهمضمحل    تقریبا

ر    او ،  نه آورد د  یاب  را   بیهوده پدرش    با   را   چهل تفنگ و تفنگماعاست  ود خ   ش پ  بهننر

 . است آموخته تدق

   سپا روی    ما ا
ً
 ، رد اهدامحکم نگ  خود را کودگ  آوان    همان  ز ا  د توانیم افغان    هر   تقریبا

ی ا جلو قو  ند توانیمن هردو ، ا غفور یکج با  حتی  : کرد فکر   ،زدهتلخر لبخند با  تانکف

ر    . بیاورند عقل  رس   را   خانیعقوب    یا سد کنند و    را   یانگریز  ر  این جاببیر حمق  انشیر

عیل   ند   چه  کمدر گند   ریناجر كمیمکه    کردهفکر ن  یچه  خانهشنر ر  ؟ گیل بشش منر

ر و در    آورد   بخاطر   را   لملكاع ا نت شجیاخ  محمد فیض   لمثل معروف  ابضر   آن  همیر
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ید بشكل دیگر  بال  اح،  نه  . آمد   شدیاب   ،«شده  نش نو ل   ا پ  ما ا  است  ر ن خماه خر »

   .«ست ویل خر دیگر نماه ن لاپ»: گفت

ه  سیاهر با  د توانیمگ    ؟ید کرد با  چه  ما ا فگنده ا  هیاس  تانافغانسز  راف  بر ز  باکه  را    تنر

 ؟ ه کرد طرف یک را  بلل قا ل سچه اشغال آن ر اکش ک   چهو  ؟دور سازد 

 !  ...   خلق
ً
خود دوست   جانز  ابیش    خود را   وطنفتمند  ارسی ی  هاافغانهمه    طبعا

  خاطر آنرند و باد
ی

   . کرد   خواهند م یاق  همه...  کنند یمن باقر   خود را زندگ

و    رسداران  . رد اد  لزم  زیاد ر وقت  این ک ا  . د اخت و تعلیم داسمسلح    يد با  را   آنها   ...  

مسلح   خوب ،  رند ایم دانظهای  دسته   آنها از  ری  یابسکه  رند  ا ییل وجود دبان قانر ره 

  ؟شد مطلوب های رسدار در جستجوی  ید با  آیا  . ستند ه  هم

 و  
ً
 هرات  حکمران،  منر ادر  ابر   ،خانیوب  ا  : ره در ذهنش خطور کرد و ین مفکا  دفعتا

  کش   و ا  ؛شد بایل نا و خا  خزانه  کنمیمفکر    و ،  رد امنظم د  قشون  او   بیل! ،  دستدور 

در    بطور   د توان یمکه    است در    د توانیمکه  ینست کش  ا،  کند   مداخله  امور موثر 

ر    ها افغان  یستد و با  خان  یعقوب  قابلم وند بادن  بهننر ر در    ما ا   . لش منر وقت   همیر

... کرد   بهغل  خان  محمد یض  برفشك و تردید   در ا بر   برابر در    همیشهخان  ایوب  ؛ 

امش بزرگ  .  است داشته عت  ا طا و  احنی

ز  اتر    همم  و   ؟کرد   خواهد ور  با  به آنشنید و    خواهد   را   نهاحمقااطالعات  ین  ا  آیا 

 ؟ یستد با  منر اعلیه  آشکارا کرد   خواهد جرئت  همه

 تان کف   ما ا ،  مد یابنظر ش ن  عاقالنه  چندان  بود   کردهدر ذهنش خطور  که    یر آ  هر مفکو 

  همه ،شد متوصل  به آن بار دیگر 
ی

ر بستگ تر بر  را  حساسا هچ  او که   دارد  به آنچنر

سه دوست۔ انو خان ایوب آخر  ؟یهنم هبعشق  یا ن  اونداخویش بهیق عال ، د دانیم

ر ز  اع  ا طر دفابخکه    است  نر هش  خانکنر ا   هداز در ابر و    خان  محمد  خود    آبایی   رسزمیر

ی    عت و اچقدر شج  تماییل  هم   خانعقوب  ی اگر    . اد د  شاننز خود  ادلنر
ً
   از خود اقال

وی انگریزه استخو و    داد یمنشان   ی از پیشی   از   میشد، ما   مبارزه با آنها و    ا ار جلوگنر

 ... ميگذشتیمخود جان 
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  کردهبلند    خود را رس   کفتان  ؛داد یميك پا بپای دیگر تکیه    و از   شده  هاسپ ايستاد

ویش در نزديك يك تعداد    ،نگاه کرد به اطراف   کوره راه به دو   ،پستهای  خانهپیشی

هر   گردید یمحصه جدا    آ  هدو شاخو 
ی

تنگ معنر  دا خل   فیض   . گردید یمیه  کو   ن 

ر رو ا هدمحمد گر   ...  مالیده خود را سپ تنر

که   میدایر و ن  آوردی  جگدلكعقاب من، تو مرا به  ،  شدهترا چه    ،یمنادا  ”باز”  -

ین دور بخور ندا  در شمال کاری  کجا رفت؟ اکنون ما ه  حال باید ب ر  گویی   . ریم به تنر

کفتان   . د چپ دور خور   طرفو ب  دادهشور    خود را رس   ،نستدا  او را سخن    ”باز”

 .  فتاد اخنده به  جانهیاز  قرار داشت جگدلكدر معنر که ازین

کشیده رس به آسمان  ن خود  با رنگ خایک نیلگو که  دره    طرفهردو  های  صخره 

با   کفتان  . دند بر دشمن متجا وز بو ها  افغان  خاموشی فتح در خشانشاهد  بودند  

  خود اندیشید

ر بود ها  مدت        ؟را در هم شکنیم  آنها حال هم  که  م شد  وفق خواهیم  یا آ  . قبل چنیر

در ...  امیدواری خود    آیا  پدر چه خواهد   ؟کنمنیم اشتباه  خان  ایوبدرباره  مورد 

ر که گفت    ؟دادهاز دست  خود را رس دیگ نز  در همیر

   خته بود تا  آنجا محمد از    فیضکه  را    گندمك  گرچها 
ً
ین فاصله   تقریبا ر ش میل با تنر

ر که بایی خود  آ هیقر  به . ری بود ااما فاصله دشو  . داشت   گرديدهپنهان   ها کوه  در بیر

 در اخنر که  یی  خانهن داخل حوییل  کفتا   . بود   رفتهعقب کوه    آفتابکه  وقتی رسید  

 ش زند مادر پنر  جایی که. يد گرد  ،قع بود کوچه وا
ی

 شدهموفق که   فاملیش ، کرد یمگ

ر  ن ،  شد از عیل مسجد بک  آنرا ود  ب  و   سفید   هناپنر که    جوانغفور نو   . بود   جا در آننر

ر  تنبا ر جست اسپ پا  از که    پدرش را   . برآمد ن از اتاق  ناچیغ ز   داشتن خایک بیی ئیر

 .  له برد یو بعد اسپ را به طو  رفتهگدر بغل  

ر ما نند    خانه  ست،  تنگدی  هاافغاناز    بسیاریهای  خانه کفتان ننر
ً
طق  نادر م  خاصتا

 ، نهناز   دانه و مر   به دو حصه مساوی  آنرا که  بود    یی متشکل از يك اتاق بزرگدها

 تبدیل  خود را ی  لکا  ،شسته  خود را ی  محمد دست و رو   فیض  . بودند   کردهتقسیم  

به ساختما و  آن  . بستایر رفتات  نکرد  اهن  که  شش  ، زن خامو جا در  ر   سیاهپنر بیی



188 

 

يك جام   ،ن جواری(نا دوده )  برا يش يك قرص   رسید یم  ا داشت و شلوارش تا بند پ

   . بود آورد  شده تیار عجله  ا بکه   را  یو بعد از آن شوربا شنر 

را یط    گرچها  درازی  راه  محمد  اما    کردهفیض  دلش  نابود  تصورات   . شد نیمن 

 یم  کردهاحاطه    او را   سنگیتر 
ی

 . رسید یمخر  آ  هیم ب  ماه  . کرد بود و احساس خستگ

هوای   . طق رسانده بود نام  به این  خود را ،  وستانهندهای  گرم دشت  موج هوای

ین گرم و خشك بود  ر د، اما کفتا ش را رویبسنی  استزنش خو  ،تنر دخنی  ن دو بام بنر

را چک سه ساله و شش ساله  کو  و   ۀآماد  که  خود  بوسیده  بودند  ر  رفیی بخواب 

 .  بد همراه غفور بخوا خانهدر   خواهد یمکه اظهار داشت  

 . مردم را جلب کنیم توجهکه   باید یم، نصحرگاهان برو  ما باید      

ی عادت  او به کم حر  ؟همرای غفور   : ید تعجب کند پرسکه  اینن  بدو   زنش
  کردهقر

حرکت    فیض محمد با   . شد یماضطراب احساس  های  اما در صدای او رشته  ،بود 

جا پهلوی   در آن  . رفت  د نزد مادر خو طاق  ا  نهنابه بخش ز   و   نموده  رس تصدیق 

کت    دیوار  ده  که  پایی  چار   قدییم یعتر نهایت  چنی و روی آن    شدهروی آن نمد گسنی

ی در طاقچه چراغ    . از کشیده بود پوشانده و در   خود را با شال  که    داشت  ار قر   زن پنر

 آن پرتو کمر  شعله لرزان . درخشید تییل یم
ی

   . افشاند یم خانهدر تاریگ  را  نگ

 ؟است  ت خوب صحت  ادگ سالم علیکم!   : گفت  شده  ممادر خ  طرفمحمد ب  فیض

ترا زنده  که  ر خدا  کش...   م منی سصحتاز    دیگر ، حال  ام  کردهمن عمر زیاد    ،کمپش   -

 ...  میبینم

ر مادر!    میدایر م، اما تو  اداده  بتو رنج    همیشهادگ! من   ها  و آشکار   گفیی ر کردن چنر

 ...  بهنی از پنهان کردن آنست

وی؟       ...  ها انگریز  ،استه انگریز جا گپ از  هر  د ر  هختی آمدببد منر

 .  کنم یم ر حر کتبا غفو  وقتفردا صبح  ،آمدم تا خدا حافیطر کنیم ،بیل مادر      

ه زن  مثیل که ! با غفور  -  درباره پنر
ی

ای ه دست و  ! ...  باغفور . تکرار نمود  به آهستگ
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 . شدند سقف و دیوارها تاريك  و  . شعله چرا غ کج گردید  ،زد  به هم  خود را 

وی         تبدیل شود   او که    رسیده، وقت آن  ماست دوران سختی پیشی  ، به يك مرد 

ر   ال ویمن در سن و س  طوری کههمان   .  شدم  کار مجبور به همیر

ر گفت،  رفتهگ  خود را مشکل جلو گریه  ه  در بما  -  ههیچگا  ! بیچاره  خان  : صمدو چنیر

برای همیش   ... رفت  و   گرفتترا    تپدر که  نخواهم کرد    فراموشروز نحس را    آن

 .  رفت

چقدر درد و مصايب   آنها   ؟رساند تی را به کیفر نیملعنهای  یز انگر   نای  چرا هللا ...  

  . آورند ه ما یمب

  . ترا حفظ کند  خدا  ! مانا هادگ خدای پ -

ما در خم   سینه   طرفب  خود را   و   نمودهدییع را ادا  کلمات تو   فیض محمد خان این

دس برويش  او  اضطراب  کرد  با  آنت کشیده  یی گوچنایر که    ،کرد یمنگاه    به 

 .  گسلد روح و قلبش برای همیش یمهای رشته

-   
ً
ر    ،کمپش   شدهریشت بکیل سفید   تقريبا مان  ا   هخدای پ  . اخنر های  ماه  آنهم در همیر

ی  ،هم نبینیمبا  شاید  ر غفور    باش و   داشتهلیاقت پدرت را  ...   نمانده  باقی   از عمرم چنر

 ...  است جوانبسیار  حالاو تا  ،را حفظ کن

  خود را در  ه مازد، بنبا  خود را فشار داد تا    به هم   خود را های  فیض محمد دندان 

 . تاق خارج شد ا نهنااز بخش ز  و  ایستادهروی پا با تندی ه و بعد چسپاند

ین عقبش که  ایناز    داشتيد نترد  کفتان  . حرکت کرد تر  وقتچه  ر هبود    لزم ر در تنر

مجازات کنند، و   او را وظیفه  تا بخاطر ترك خودرسانه    کنند یمپیدا    او را آیند و  یم

در غضب   طانشی  ،زدهری  ناجر كمی به مکه    یتندهای  بخاطر سخن   است  ممکن

فکر کند   ندهیه آرادرباره  دراز بکشد و کیم  خواست  یماو    . جستجو کنند   او را شود و  

ر  ی   بطور در ذهنش  به هرات    )قصد رفیی
ر وقت صدای (  ه گردیدی تقو نهایی در همیر

ر فکر کرد کفتان با تشو   . تق تق در بلند شد  ر    نکند امنر »:  یش چنیر دی زو به همیر

دنبالم   را  ر  حوییل  ر به  «؟باشد   فرستادهمحافظیر در کنج    د. گرد   پنهان  صورت 
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 ، ند بود یم  آنها نه، اگر  »  . کند یمغفور با شخص پشت در چه  که    خواست بداند 

 «ندزدیملزم بود در   طوری کهنهما

دورا  دروازه  از  داخل شد شبا   ندوست  جان  موی    لغر   کریم  . بش کریم  دارای  و 

اما اکنون   . است  هقی ماندبا  دور   گذشتهدر    ،ليا عد و اندام رسا، بسا ن صنوبر همامج

، کالن  س  این مرد  ر یننگیر ر ر اتا    خود را ر  دستاکه    است  نخا  یممحمد کر   تنر  برو پائیر

  حال گوشتی و   ،ش اشباريك قو   بیتر   . موی پهنش را مستور سازد رس یر تا  آورده  

ر   .  یی اش قرار دارد ناحهای بالی بروتکه ،  است شده سنگیر

چند   . ییل هموار بود در حو که  نشستند    گلییمروی    و   کرده   با هم بغل کشی   آنها 

پس   . گذاشت  آنها را جلو  یاله  پينك چای و  چا  دارایپطنوس    آرامر،  بعد غفو   دقیقه

فا  یم خان جویایکر   است  معمول  طوری که  ،یاز خوردن چا او و    میلشاحوال 

 آمده   نزد او   وقتنانقدر  ای  هتو ضیح داد برای چ  و بعد پس از مکث کوچک  گرديده

  . است

ر استخو نیمی   دوست عزیز،        است  وقت خوابن سازم،  یشاترا پر   عتی سا  م در چنیر

 اما اتفا... 
ً
ر و  اندوه يك ما تنر شدی، و  دتو از نز که  دیدم    قا و با خود    . بودی  رفتهگگیر

ی  است   گتی کدام  فکر کردم حتیم   ر  ؟باما   ؟با تو   ؟بایکاما    است  شده  واقع  و چنر

همراه و تو  .  دا زد بنی   مذاکرهرفت تا به  د  آباجاللز کابل به  چندی قبل امنر جدید ا

ر که    د نگفتیمکش از ماها ترادیده بود،    ،بودی  آنها   اما از مصیبت  ،دیبو   غمگیر

نگفتی  ی  ر چنر برایتوایر یم ؟  شدهچه گپ    . بزرگ  بگویی     اگر    ؟من   توایر یمنبگو 

 . ام نیامدهمن پیشت که اینطور حساب کن  

 ش به جای  ریشد و غفور فو   یل اچاينك خکشید و    رس   چای را   دیگر عه  چند جر 

کت   به او پدرش    . ينك پر آورد چا د و در صحبت رسی دستور داد تا برای خود پیاله بگنر

 .  کند 

ر گوش بگنر  ،تودیگر بالغ شدی -  . بنشیر

ر بودم، درست گفت  ک مبه گند   بیل کریم خان وقتی         فتم غمگیر ند از چه باید ا  همنر
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را    م،بودیمخوشحال   زیر   جواب   بود لزم    کهطوری  و  بیدند  کو ما  آماده   ا ندادیم 

 ...  نبودیم

به  کفتا تلخر  با  نگاه کرد   مشی ن  ین  ر بدیگر آن  .  تنر دقت  با  و    دادهوی گوش  ه  ی 

 .  داد یم تاب خود را های بروت

 امنر که  یی را  ننگ و رسوا  مگر این  ، اما تا شکست قطیع بسیار وقت مانده بود       

ش او خود   . شیمبا  داشته   انتظار توانستیم  نیم  صورتهیچبه  تن در داد    به آنجدید  

عیل خان    ! بیل  . قبول کند   را آنهاها رفت تا مطالبات  انگریز   پیش جهت یر   او را شنر

ر ن  آهمه    ،ختخلق را فرو   ،را فروخت  وطنخان  يعقوب    . بود   کردهزندا یر ن هایی چنر

پدر تو   ،شدند   ما بخاطر چه شهید   نادر پ  . یمکردیمش مبارزه  بخاطر که  فروخت    را 

 ...  و من

 . ید قطع گرد زیاد  اندوهصدای کفتان از 

ر چ   ش زیر است  اما دست ر   ،شدند غرق خون    خانیم  ن کر چشما   ، کرد یم حر کت  یی

 از قهر غر زد   و  . گرفت  خود را  قویچا

ی جا همانت، چرا در یر غنر  -  ؟دیرسش را ننر

يدم       چه    . مینر بعد  حلقه  شد یماما  بدورش  همفکرانش  و   شاهداو د  ،زده؟ 

 . ر نبودند دو  یزیعساکر انگر  برعالوهش، هایدیگر 

ی با خود    است  ممکن  . باش هستند آماده    آنها  ر  . شد با   سنجیدهیعقوب خان چنر

 کشند یمصد خود دست ناز مقا  یزها باین آسایر اما ا نگر   . خواهد داد   ن زمان نشا

ر    آنها  این بکیل ،  ند نداز یم را بگردن ما بیاحلقۀ غال که  اینو آن  خواهند  یميك چنر

ن  . است  روشن فیض ...   ند توانیمحال    کنند یمفکر    . شدند چهل سال قبل موفق 

پ  زیرچشممحمد   نگاه کرد شخبه  نشسته  : ود  را نفس    ،غفور  و    کردهبند    خود 

 : سید وم پر ق نکال   ،د خطا بخور   ز پیششا هيك كلمخواست نیم

 ؟شویم  آماده هبرای چ ؟چه میخوایه بکتر  ؟شود یمحال چه  -
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ل حا ،بهر صورت  . است   مشکل  به آندادن    جوابکه میکتر رفیق    هایی والو ست  -

ر را    . شتداوا  باید مردم را به قیام : دانمیمفقط یك چنر

ق هم همینطور بود، حال هم  بسا  . ها بدون این کار ممکن نیستانگریز دور کردن  

  زم ل  رسیدهیان  جنگجو   ،لزم استا ست مواد    زمسالح ل  . شد با  باید همینطور 

 . است

ین هم  ر  ...  پرداخت به آن باید در تنر

  : گفت کریم خان  

 .  باین کار مرصو ف شو  ،ستی به با تجر  تو جنگجوی      

 نه،    : داد   جوابکفتا ن با تلخر  
ً
 ،مماند یمدر اینجا و با فامیلم  که  خوب بود    طبعا

بسیار ضعیفماد بدون  ...   است  رم  من  امنر   اجازهکه  این اما  م  ترك كردم  بگنر  . را 

ر مورد تو   ،داشتمذاکرات با او ادامه  که  ری را  نامجر كم   نگریزها اکرده  رس   برعالوه هیر

 ...  کشند یمسازند یا زندایر یم ،کنند یممرا پیدا  . دادمقرار 

   . غفور تکان خورد 

 ...  دیگر  به جایمن باید بروم،   -

ی نگفتدرباره  بهر صورت فیض محمد   ر چه که    داند یمچه کش    . قصد خود چنر

 توایر یمنکتر    فراموش  خود را وطنداران    و   ،شی موفق با  ، و خوب فیض  . د اهد شخو 

 .  یر همتی نخواهیم کرد  ،اعتماد کتر ما  ر ب همیشه

مبارز   ،یم جانکر   تشکر        و    آنها   . شوید   آماده  هبرای  نمود  هم  بغل کشی  جدا از 

  . شدند 

ه ر نگ پیش از   در   ،چند ساعت بعد   - از  پش    پدر و   ،سوار   دو   ، صبح  هوای خنر

ین ر ی ل شال کمر با   ؛نکنند   توجهجلب  که    بودند ی لباس پو شیده  طور   ، آمدند بر    تنر

ر بکمر   پ  پدر دارای دستار سفید ،  بسته چیر تنبانشدار و  پپاق،  رنگه های  ای کاله 

ر   . رواندرست بسان ره  ،ها به پشتخریطه  ،چپیل به پای ،دار چیر
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بسیار یر برود و ت  به هرا  از کابل  باشد ه  استخو که  هر سوداگری  ...   هم    نا اعتلو 

د  رود یمبه شهر غزیر که رسك قدییم را   است مجبور  باشد    همینطور  . در پیش گنر

یا رود یمرش  باز   برایکه  لتی  ند دو مکار  سه دیدن اماکن مقد   از که    زایر ثروتمند   ، 

ر راه را تعقیب    ،کند یم رسك    کند یمکت  حر که    یی رسا  کاروانهمان    از   . کند یمهمیر

 ،ر کندها  ،قالت غلخر   ،غزیر های  شهر   همه  مهمنی از   ،امتداد یا فته  شو جل  در   یر خو

  ها ر بکااحت نمود و  اسنی توان  یم  آنها در  که  اند    واقعگرشك و فراه در رس راهش  

 کرد 
ی

تبادله وب مبا مردم خ  . رسیدگ  شخیص که  . کرد   القات نمود و اطالعات را 

ق    . دارد پریشایر ن  برای  جای  ،کند یمصدها میل فاصله را یط    است  مجبور  در مشی

زمان   ر  نتند حرک  همیشهزمیر ایام   ند توانیمدلچسپ  های  اما صحبت  . کند یمت 

ان کند  شدهتلف    . را جنر

 آنقدر   . بسیا رشتاب  ،کرد یماو شتاب    ،وقت نداشت  گفتگوهااما فیض محمد برای  

 خطری روبرو شود، یعتر   ا ممکن بود ب  زیرا   . را دور زد   کابلحتی  که    داشتعجله  

یر  آباد کفتان و غفور به رسك غزنزديك وزیر   . شداشتاز  دستور امنر در خصوص ب

اهه رفتند ا  هارغند  ین قریه یعتر تر رسیدند اما تا نزديك    خوبجا رسك  در آن  ،ز بنر

 اما    . خورد یمجنو ب دور    به سوی  رو کاروان  
ً
 ههرات را  به سوی  ،ببه غر   مستقیما

 .  یافتیم داد زاره جات امته 

طریق  دی  اعکاروان   راه  کندهار و    غزیر از  روز  سوار کرد یم  پیمایی پنجاه  اسپ   ،

از طریق به هرات    برای رسیدن  . کند این راه را در ش و پنج روز یط  ست  توانیم

  . تنها مربوط رسعت حرکت نبود موضوع  اما    . هزاره جات فقط سه هفته لزم بود 

یلی که  نداشت    ذ وبند نفو آاز    پیشنی   کابلحکومت  
ر   . بود   واقع  غرب ارغنده  در سه منر

ر ست  توانیمنطق فیض محمد  نابا عبور ازین م  داشته تشویش نيعقوب    از محافظیر

  . باشد 

ر و حتی فا  مرکز کشور پنهاور غور واقع بود   ،گذشتهزمایر در دوران  کدام  جا  درین تحیر

 .  آن نفوذ کنند های به درهتوانستند نعرب 

ن برای خود را تسلط  ند توانستن دیگر قبایل  زمامدارانیك از  در شش قرن اخنر هیچ
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 . د ننمایيم ت قانادوستان کوهستا آ زادی

ن د یوارهای دژ شامخ بسای  هاکوه  سلسلههای  با صخره  طرفهزاره جات از هر  

احاطه  ناتسخنر   یم  زمستان  . است  شدهپذیر  زیادی  برف  ر   . بارد درینجا  همیر به 

ر   هقرييك    از که    کرد توان  یمنهم    آنرا منظور حتی فکر    ممکن   به قریه دیگر رفیی

ر   است   پرا   دور و   ز هما  هقبایل هزار که    استسبب    از همیر
ی

ند از کرد یمگنده زندگ

 ، داقبیل یكاولنگ
ی

 ...  دیگر   محالت و بسیاری بهسود  ،یکوندیدا ،يزنگ

قص دیوار که  ت  ناستاه و کباشندگان    اینای  ه بهبیل!  مرب  ع شکل   گیلهای  با  بلند 

د  شدهاحاطه   هر کنجش  در  بود او  برجها  تشکیل های  قلعه  ،رای  را  مستحکیم 

ر که  این برای    . داد یم زاره ها  ه   شد با  شدهکشت حفظ  دارای قشی گیل برای  های  زمیر

 شد یمخود باعث آن    اینکه  ند  کردیممساعد صخره ها مسکن اختیار  های نادر جا 

اهایل    تا  دهد  به  آسایر   حمالت  برابر در  که  امکان   در   . ند بتوان  کردهمدافعه    به 

ر ز   عات بعیصر ارتفاو در    گردیدهها غرس  متعدد درختهای  هموار ردیفهای  میر

مو   که  هایی جا  حجرهمراتع  بود  بچشم  های  جود   توسط   که  خورد یمتابستایر 

 احاطه  های  و با تخته  ها ن اشب
ی

هنوردان را  که  هایی و در دهکده  . بود   شدهبزرگ سنگ

ا   طرف  از  قریه فیض  ،  ند کردیمتراق  شب  نزد خو کالن  را    و خواست  یمد  محمد 

ر که ر   رفتهگش راه هرات را در پیش  کفتان با پش   دانستیم  همیر تا زیر یوغ غاصبیر

 ن انگریزی زند 
ی

ر   . ند کردیمیای کابل سوال  قضادرباره  با همدردی    باشد   کردهگ  دهاقیر

ی ر ه به  را    آنها ند و  کردیم پیمایان پیش آمد  هبا را  یم بیشنی ده هنوزهم با گر سا ر چنر

عنعنه مهمان نوازی این مردم بود    طوری که  . ند کردیم   مهماندر بساط داشتند    هک

ر   یر نايك حبه و دی  این دهایی آماده  . ند گرفتیمن ننااز مهما  ننر
ی

را مسحور   كفتانها  گ

ر با  درباره  اما او اغلب    . بود   ساخته  او را حکمران هرات  که  اندیشید  نگرایر یميك چنر

ابراز   به وطنعشق    ؟نمود   خواهد   ر باو   یقتبه حقآیا    ؟پذیرفتچه قسم خواهد  

یا   برایش  اکه  اینخواهد کرد؟   
ی

دارد   بالتر حساس خانوادگ اینها قرار  آن )  ؟از  در 

ند   صورت ر صورت هر بهر  (  . رسش را مینر ی دیگر اما کسایر  ...  است  ست هللابد  چنر

 .  است هندفگا هسای وطن بدانند چه مصیبت مدهشی بر که پیدا خواهند شد  

ل ه شب( در طو و ن  )نه روز   کرد یمهم رها ن   لحظهيك    را   رات فیض محمد تصو   این
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ر    ،دراز   هرا  این  تمام   . بود   ر بخود جلب کند و آن غفو   او را ست  توانیمتنها يك چنر

با لغ و باتجربه    انسانبه    بزودی  ،و بر خود مسلط بود   داشت يستهغفور رفتار شا

و مشکالت  هامیتمحرو   تی خسرس ا  ب  و   هراسید ها نیمياز دشوا ر   ، گردید یمیل  تبد

جنگ    ۀدربار ش  ت پدر یاحرف بود اما با دقت تمام به حکا  کم  . کرد یمسفر را تحمل  

قبل  که  حوادیر    ۀدربار   ،گذشته   وقتی   . داد یمبود، گوش    پیوسته  بوقوعچندی 

وزي صحبت بر رس  خان شجاع و ا   ۀ دربار   ،ها ی سالح ا فغایر  پنر شهمرزمان    کنر  ،دلنر

فیض   . گردید یمچشمان غفور مشتعل    بود یم  خانصمد   نشکال مت پدر شها  ۀدربار 

یر ست  توانیممحمد   آسا  س ا  ۀدربار   به    ،آورد یم  جانیه به  را  شش  پکه  حسا 

 . کند   قضاوت

  . نمود یمو از آن مواظبت جد ی    کرد یمزین    خود را اسپ    چه بیشنی دقت هر   غفور با 

 . گردیدند   برجسته  شهایناو خاست  یش کشیده و از پ  بیش  اشچهره    ،گردیدهاو لغر  

اما اگر از   . بود   شدهو رسگیچه برایش پیدا    ساختیمظاهر    خود را اثرات    یکخوراکم

او    ،اند   بوده ها  کدامعمر کوتاهش  های  روز   ینتر خوشبخت  که  پرسیدند  غفور یم

تردیدی   ین  مرصوف  دپ  با که  های  روز همان    داد یم  جواببدون کوچکنی رش 

 . است بودهجات هزاره  پیمایی در راه

و های  وادی  کابل  پشت ها  مدت هلمند    دریای   ،بودند   شده  گذاشتهرس  قبل 

 .  ند بود کردههپیمایی  آن را  در با دور زدن پا يتخت که های  دی وا

و وقتی ازی  . بود   نیامدهطق  نام  به این  ینن قبل از کفتا به ندرت که  پیمایی  هراکدام  با    نر

پیدا   رهنمایی  وی باعث کنجکاو   کهاینبرای    شد یمغرض  کمنی   ،باشد   شدهن  ی 

 .  ختپردا زیاد نیمهای سشو به پر   کرد یمصحبت 

ین با یط کردن مشکل ترین قسمت راه پدر  ر  ش بهو پ  روز دهم پس از حرکت از تنر

رسیدند دری  وادی هریرود  قر خواست  یم  محمد فیض  . ای  در  را  روز  رگ بز   یهيك 

که وادار ساخت    خود را اما او پدر    ،ت کند احاسنی   کیم  ر ر توقف کند تا غفو یادولت

 از که    شدند ه  ددیهای  گاه ویرانهباد   یار در نزدیگ دولتبعد از    . ری حر کت کند فو 

ر ل  قو  ی درینجا پایتخت کشور بزرگ غوریمحل زما  ساکنیر
 از طرف که    ها واقع بود یر
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 . گردید   منقرضقدرتمند های یغزنو 

ل ر قوای زیاد بخرچ   رفتهگقت بیشنی را  و   ما ؛ اند نبود  لیر و ط  نروزمره چنداهای  منر

 ها  ، اغلب صخرهرفتیم
ً
و درین حالت کوره    ند شدیمبه رودها وصل    مستقیما

و های  راه امت  باریك  بال  به  العبور صعبهای  بلندی  چنان،  یافتیم   داد مارپیخی 

و   . نند از دنبال خود بکشا آنرا و  شده پیادهمجبور بودند از اسپ که   ند آمدیم پیشی

  ک نا خطر   ها خییلجا   این  . خزیدند به بال به مشکل یم   ها اسپ  ،شیخهای  میل در  

ر و پا  . شان موجود بود تادن  فا  امکانلحظه  هر    بوده ر ننر
ر رفیی  سهل نبود    ئیر

ً
 خاصتا

در ظرف پنج شش که  صله را  فا  در نتیجه  . داشتبر   در را    ها احتمال لغزش سنگ

       با مشکالت زیاد در ظرف ده  شد یم آنرا جا درینساعت در راه عادی یط میگردید 

ر   . ساعت پیمود   زدهیا ر   پس از پیمودن چنیر احت فکر اسنی   ۀدربار یل فقط باید  منر

ر احت نکرده با مسکو اسنی   ممحمد خان با زه   اما فیض   . شد یم   ۀ دربار طق  نااین م  نیر

 .  نمود یمصحبت  گذشتههای  ران دو 

یتر ، ترانآهنگتا دهکده بزرگ    پیمایی گاه در زمان راهاز باد   پس ر  سلسله ها با يك  نر

 . شدند  نا ور آشغ یر ااستکشور بدرباره  توضیحات 

 یناتنگکه  ده بود  فشی   چنان  طرفهریرود را از هردو  دریای    اینجا   مخ در شای  هاکوه

 با شمشنر گوکه    آمد یمبنظر    چنان  ،غريد دریا یم  در آنکه    یتنگ و غمگسار 
یی

بود  نتوانسته  ره راه  کو که  اینز  ا  است  شده  يدهبر   دی به صورت عمو   غول پیکری

در دهانه دره مذکور    . بود خورده  یحی دور  ناصخره شخ عبور کنند به دره ج  ازین

 را از رسی ق و غرب سد   هنگرانآقلعه  راه  که    کردهمنفرد رس بلند  چند کوه بچه  

رد آنهم بگذ  ها کوه  سلسله  د اینرس های  از قلهست  توان یم  پرندهتنها    ! بیل  . نمود یم

ر که  . ها پرنده  همهنه   ضع مو   پذیریناتسخنر  (   )فیض محمد خانمرد نظایم  همیر

کوه    نقطهنظر انداخت چشمش به بال ترین  به اطراف    کرد و   ارزیایر بالفاصله  را  

   . رادید یی قلعه شدهویرانه های یوار جا ددر آنمنفرد افتاد و 

ز دهات  ری ابسیاکه  توقف کردند    هنگرانآقلعه    کردهلك یعتر رس ما  خانهشب را در  

ر تحت اثر او   ه مرد عمیقی بود مال  . بودند اطراف ننر ر   ،ك پنر  خود چنر
ی

های در زندگ
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از    . و دیده بود   شنیدهزیادی   از    ،ننابعد  در که  د  نمو   یتبخوابد حکاکه  اینقبل 

  نمودها دوست محمد خان داوطلبانه كمك  هزاره خود چطور بهای   با دستهجوایر 

 .  است هجنگید ،بودند  کردهتجاوز   نستانبه افغاکه های  انگریز ضد و بر 

 آندر  مایر  ز که  آورد    یاد ه  پذیر را بنافیض محمد کوه تسخنر 
ی

د  و جو   جا دیوار بزرگ

 : داشت و پرسید 

ر مدافعیاآ       : ظهار داشتازده لبخند  کردهرس  ؟ید داشته مطمیر

اما   . انداختیماندام دشمن  لرزه بر   مایر ز   قدرت او   ! بیل  ؟ماست قلعۀ  مقصد تان        

   حال
ً
ر  ا ،  شدهویران  که    است  ها سالصد  تقریبا  دامر گر مدافعیر

ی
باشند   داشتهن  نگ

 ...  خورد یمرد نچندا ن بدهم  قلعه

  ،بود   شده  نوشتهها  يغور   تاری    خ   ۀدربار که  های  نویسئت تمام دستبا قرا  ،لكما

 : حکایت نمود  را  هنگرانآقلعه  بوط بهت مر یاروا

که او کش بود    . ی غور بود فرمانروا  اینجا پایتختم،  قدیایام    در   ،یر يك زما  در       

م رسخدر برابر فرمانروای مشهور جهان، سلطان بزرگ محمود غزنوی  خواست  نیم

 چندین هزار نفریق  ،رسید   نجسارت بگوش سلطا  این  وقتی خنر   . کند 
ی

 وای بزرگ

دو    کنا ود هیبتمحم  . گردید ه  روانبه صوب غور    همراهانش  خود  نمودهرا جمع  

های مید اهمه  آن    ترصف  برای  رفتهگه  محاض را در    هنگرانآ  هکو   قلعهتمام    ماه

را   شدن ثروتمند    فریب وعده و وعید که  اما خایتر پیدا شد    ،از دست داد   خود را 

برو   قلعه  ۀ درواز   ، خورده با  ی را  نمود د شمن  به    . ز  آورد   قلعهعسا کر   ند هجوم 

 قلعه شخص خاین را از  همان    اما   . گردید ن اعدام  سلطا  دستور غور به    حکمران... 

ون ر صخره  . شد که  تکه  او ت  ،د کردنب  پرتا  بنر پاک  نابخون  که  اطراف  های  ها و زمیر

آلوده   از ماند ا رسخ  ه قرنبود    شدهاو  بحاهمان    ،  تا  اگر  زمان   راهنوردیکدام  ل 

ر و صخر ز کسالت رو ا  هدانستنا ن پاك آ نازهر خون    ،کند احت  اسنی   ه ی این ز میر

آنجا    از که    د توان  و دیگر نیم  سازد یممسموم    او را کرده  ایت  ش رس ر وجود خاین د

د  ر  ...  بر خنر
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ه مرد اظهار امت  : گفت  ،ن نمود نافیض محمد از پنر

نت به زهر خیاکه  ند  بشنو   آنهایی را    این حکایت  است  بهنی   است  خویر حکایت        

  . ند ا شدهمسموم 

ی اظهار    بطور مالك    ر بعد چه شد که    و بشن و تو    : دامه داد ا  داشتهنصیحت آمنر

که   ند اد کردی  سوگند   د بو   گردیدهسلطان اعدام    از طرفکه    ن غور فرزندان حکمرا 

ند   انتقام  غزیر مانروای  فر   از  و   ،بگنر یتر   به جای  بودهن  شان مساویهای  اما ننر   شنر

وزی  .  شیدند زهر شکست نو  ،پنر

ر   آنها اما    . دادند   ادامه  خود   نادر به کار پ  آنها های  د اول  ی مغرور   ها ار دیو بر  در برا  ننر

بود عقب   گردیدهر  عماابرجسته  ادان ماهر و  است  طرفاز  که    غزیر یر  پذنا  و تسخنر 

ه  . شدند   زده وی بزرگ جمع و به غزیر یورش برد  که  ن غور  حکمرا  و تنها نبنر ننر

یکسان   کرا با خا   غزیر پس از یکصد و چهل سال پایتخت زیبای  خورده  شکست ن

ها  خانه ،قرصها کشید یم حریق مدهش ز بانه های سه شب و سه روز شعله  ،کرد 

 .  ساختیم بود نارا  غزیر های و بازار 

 رفته گننگ غور را    انتقامکه    آنرا ح  فات  موش و ابد خا  یان آن برایر فرمانرواافتخا

 ...  نهاننده جسوزا یعتر  ؛د کردن  ز یاد سو م جهاننازمان بهمان  بود از 

محمد هم    فیض  . شنید یم  تمام  با دقت  او را غفور حکا یت    . شد   خاموشمالك  

معطوف  بو   چنانش  اتوجه   رس   کرد   فراموش  حتی که  بود    شدهی    کرده از 

 : گفت  ،آمده بعد بخود  . سپاسگزاری نماید 

ر اکنون تو گفتی   ،ت يك جهان تشکر ا  هاز حکایت آموزند  -  انتقام جر ئت  که  ...   همیر

و  وزی ننر ر برای پنر
ر   انتظار در    . دهد یم  گرفیی ر چنر ر چنیر اگر   . ی خواهد بود خیانت ننر

ما   بگذار امر مقدس  مان بدهیم  وطنیم کیفر انگریزها را بخاطر تحقنر  توانستنما  

 ...  هند فرزندان ما ادامه درا 

  : پر سيد  نمودهغفور  طرفو رو ب

 با دشم زند  تا اخنر که کتر  گند یاد یمتو سو  -
ی

 ؟ن وطن مبارزه کتر ناگ
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 . دید خم گر  یقبعنوان تصد شی خمو  و با  شدهك ايستاد جوان

ر ایستاد ه پنر   : ظهار داشتا هو با شکو  نمودهبلند   خود را ای هدست  شدهمرد ننر

ویاراده خداوند          . باشد  داشتهقوی  همیشهتان را و ننر

یتر ر هنگآقلعه    کردهرس   حافیطر گرم با پس از خدا  ،صبح روز بعد  ر   خود را ها راه  ان تنر

ر از    . پیش گرفتند   بزر   قوشه  را  خو نتور خو    کوتلبا گذشیی
ی

ب تشکیل جنو   طرفب  گ

ده بود   هریرود که    ی بادور زدن از صخره مرگبار   و   نموده ن باره راهپیمایادو   ، را فشی

   ،س هزاره جاتعبو   ناو پس از ال  . ساخت  یا در   ی اینرا داخل واد
ً
 دنیای دیگری  کامال

 . دید محمد و غفور باز گر  ن فیضدر برابر چشما

ر دهکده یعتر او   در  خشت خام   عجیبی  هاساختمان   را   آنها   توجه  خانهکفنی   لیر

شد با  داشته  پنجرهيك  که  اینزیرا بزرگ و جسیم بودند و بدون    . نمود بخود جلب  

 .  بود  شدهر اعمار خداسوراهای با برج

  : سید پر  ،داده نشانبود از خود جرئت  شده یكتحر ی اش حس کنجکاو که   غفور 

  کشها  خانه  درین  ،ا آی  -
ی

 ی پرسش را از يك نفر   او این  ؟مردمکدام    ؟کند یم زندگ

ر که   ر بر ت  هايستاد  ها ساختمان  پهلوی یگ از همیر داشت بعمل آورد    نبود و چیی

 : کرار نمود خودتبا  زده به ران خود  ،دادهقهقهه رس  هخیدچشمان آن شخص چر 

  ، آمده  و نزديك پش   گردید   آرامبالخره  ...   ها، ها، ها ها؟    خانه  مردم، درینکدام    -

 گفت: 

! اینها   جانه  چب        نزند   در آن  نیستند و مردیم   خانه  مرا مسخره میکتر
ی

 . ند نکیمگ

های نهاکور آشیمذ های  پرندهکه    شدهها برای آن تیار  سوراخ   ،است  خانهاینها کفنی 

 اند ر مردم ز   ها یی هرا  ،بسازند تر  زیاد
ی

ر   . نگ ر   . خود پارو کار دارند های  برای زمیر  از همیر

 ؟فهمیدی ،ند کیمکمک   آنها به ها باعث کفنی 

از   یر درس خوکه  کرد    فیصلهو با خود    نمودهسگذاری  او سپا  ضیحاتاز تو   غفور 

وا  شایستهکه    رفتهگ  ویکنجکا نیستمرد  را توجه    هعالو بر   . قیع   خرا  او 
ی

بزرگ   به 
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 .  ه چشت بخود جلب نمود مسجد خواج

ر  که  بت آن رسید  نو   بزودی   زه ندا ا  به ایندر هیچ جا او    ،دد گر   متحنر فیض محمد ننر

ر    ندیدهمزارع و باغ    زمیر
ی

 این  . بود   شدهآماده    برای زراعتکه  بود، قطعات بزرگ

 .  عتزرا کز جهایر کشت و مرا  يمنی یناز قد یگ ،هرات بود  ساحه

 

 هرات

باشنیدن چیغ رسیدند كفتان  به حومه شهر  باو   ”باز”پشش    وقتی  داده  دور  را 

 .  د نزديك ش

  کردهنقض ن  ،حفظ کند   خود را بود تا ثبات    کردهبا خود  که  را    جهت و عدۀ  غفور یر 

ر کیماپ  . بود  درون این مرب  ع   . خورد یمدیوار بزرگ و مرب  ع بچشم    ،تر مستقیمدور   ئیر

و جودداشت، های  بام   همهدر وسط    و   بود   گردیدهو درختان مملو    ها ساختمان از  

 هشدمستحکم وصل    قلعه  بزرگ و غول پیکر های  برج و بارو   شمایل در میانه د یوار  

 در مقابل   و   . بود یستاده  ا  هکشیدرس به آسمان  های  رهنادرینجا و آنجا می  . بودند 

 . درخشیدند یم ،بود  شدههنوز خوب بلند نکه آفتایر  
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 ...  هرات باستایر 

ر    به سویکیم کج گرديده    راه ق شهر پائیر که ی  به آنجا  ،رفتیم دیوار شمال رسی

 .  د واقع بو شهر  دروازههار یگ از چ قطبچاق دروازه

بود   ارایصر   تمام باغ  پارچه  يك  تاکستانا گو های میوههای  باغ  ، اطراف  و    . نگون 

ر به مفهوم اصیل کلمه  مسکو های  خانه فیض محمد با   . بود   گردیدهغرق    در آننیر

   خود اندیشید: 

ورد را رس عقل بیا  جوان حکمران  هللاکه  امید واریم    ؟ماست   انتظار در  چه    اینجا در  

های او و پشش بزودی در پیچ و خم کوچه  . پشیمان گردیماز آمدن خود    د تا نشو 

 . ند گردیدپدید  ناهرات 
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 فصل دوازدهم

 صلح  معاهده

  ۱۸۷۹یم    ماه  26شنبه  مصادف با دو   هجری  1296ی الثایر سال  جماد   مر روز چها

 در حوایل خرگاه  در    ،عیسوی
ی

ر   معاهدهامضاء    باشکویه  مراسمگندمك    بزرگ  بیر

اتوری نظامسواقطعه    . گذار گردید بر   افغانستان  و   برتانيه  امنی دیگر   ره  صف   بار 

 این بار برای اجرای   . آمدند باش در آماده    بحالت  ها توپ  پهلویها  توپخی   . بستند 

ام نه میل توپرسم    رسیم یعقوب نیمه  تا هنوز بشکل  ها  انگلیسگردید،  آماده    احنی

مستقل”این  خان   و  آزاد  بر   ”؟زمامدار  میشرا  اجرای  . ختند ناسمیت   مراسم   در 

مرحله   شدنباز   ،دهل و آلت دیگر   ، آهنگ شیپور   ،بود   گردیدهیم عالوه  آرکسنی نظا

 . داشتیماعالم افغان  -نگلو ادوستانه سبات نارا در م جدیدی

معينه  وقت  دوابسا  ،در  دو   زدهعت  هر  از  محمد   افغانستانامنر    ،طرف  ظهر، 

باهمکارانش   کاوانیاریگړن  تانيه جر ب  سیاشن  و کاردا  ،شناراه هم  و   خان  یعقوب

یف فرما    عود به محل مو  ا ب  شد یمیه  ن همراریادربا  از طرفکه    امنر   . گردیدند تشی

ی حبيبهمراه    ،نگاه کند به اطراف    کهاینبدون    آمده  اسپ
  لر هللا و سپاه سامستوقر

داخل  د آنکه    شدند خرگاه  اودشاخان  تحر در  مايلزم  ر جا  منر روی  قرار   چگکو   یر 

را در   معاهدهدو نقل    حایل کههمراه جنکنس در  كاوانیاری  پشت رس آن    . داشت

  ها توپچند دقیقه بعد    . شدند خرگاه    لداخ(  و فارش  انگلیش  داشت )بزبا ن  دست

سند تاریخر تولد   گندمك در  که  آن بود  شاهد    پرگبار تو   این  آمدند به صدا در  

 و یر دو ”که   یافت
ر لندن و کاب ”شايبهستی حقیقی  .  ساختیمر ل بر قرارا بیر

د  گردیدهبیتر  پیش امنر   ر بود كه  ر  بیر تجلیل  هند وایشا    و   افغانستان   ختم  ی 

قع وا  ها میل دور صد که    سملهاز گندمك به    . بدل گردد   و   رد   یکیهتنر های  تلگرام
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تلگرا  . بود  دستگاه  بكمك  نظااین کار  از  در که    یافتیم  انجام  یمف   طرفينجا 

 .  بود  گردیدهفعال  ها انگلیس

ر از ارا   یگ  توجهاز يك سو    ،کار این   اتوری  کیر را نسبت به زمامدار    معظم بریتانیا   امنی

نيك كشور کو  از  تمجید  و  بیشنی  زدچك  لند آآینده  یگ  به  از   و   داد یم ن  نشان  ن 

  شی وح”در برابر    آنها   هتوجي  و   ود ببرتانیه    قدرت تخنیگ  دهندهسوی دیگر نشان  

 ”...  تناکوهستا  ،ندانا

لیتون با دقت مراقبت رد  خان را در برابر شادباش ليعقوب  العمل  عکس   یکاوانیار 

 و  یر همان    امنر   ،شتدا  انتظار طوري كه    . نمود یم
ی

رز تبا  خود را یل  ضعف معموارادگ

 آنها ز  اکه  اینمثل    کرد یم  هنگا  خانبه داود شا  خان و گایههللا  حبیبگایه به    . داد 

 .  دارد ابراز  را د خو شی خو  لحظهکدام در  که مشوره بخواهد  

قبه رو غنر   بطور امنر    مراسماما پس از این   البه نمود  ز او مطانموده    کاوانیاریبه  منی

را تا عساکر   م  خود  آن  بکشند  نااز  افغانستان  معاهدهباساس  که  طقی  اعاده   به 

تو يعقوب    به  ردید مجبور گ  کاوانیاری  . ند شدیم دهد  خان  بنابر کار    اینکه  ضیح 

 دفع  مقتضیایی   بعیصر 
ً
 از طرف معاهده  عالوه برآن تا حال    ،د توانیمن  رفتهگصورت    تا

و    . است  رفتهگیر نقانو  یتماه   و تا هنوز   شدهئید نتا  وایشا  کید تا   یر افغا  طرفازاینر

ع بیشنی به موضو   این  جایی کهاز آن  . ئید گردد مذکور هرچه زودتر تا  سند که  نمود  

ر ارتباط  کاوانیاریفع شخیص  نام  .  ختلزم پردا  مایی اقدابه او  داشتننر

مکار خود  ه به  گذاشتهبا ارزش را در پاکتی   معاهدهق او را کاوانیاریصبح روز بعد  

د   . د اسپ پری روی شانه آويختهبه  آنرا جنکنس  . سنی

پرگر   در عقب کج گردشی که  بود    گذشته ن  لحظهفقط چند   راه  و    د کوره  و خاك 

ر    ز زیناکه  ایناو بدون    ،دید د گر یپدناسنگدار   ر در ظر   بیاید پائیر عت سا   دهف سنر

ری از آنجا به بعد در گا  . ور رساند به پشا  خود را   ، نمودهصله را یط  فا  میل  ۱۲۰

 سملهبه    شده سوار  یی چار عرابه  در گاری   بالخره،  شده  نسپس سوار تر   ،نشست

 . رسید 
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از دشت  ،يا لهماهای  دامنه  در   شدهپنهان    ۀسملدر  ...   بمراتب رسدتر  های هوا 

ر  جنکنس فقط    هکپنجاب بود    از  تابه همیر
ی

های و صنوبر   ها کاج  . بود   گذشته  آنها زگ

 . ند خوردیموزيد، گاز  ز برف یماپوشیده    همیشهی  هاکوه  از که    امواج باد   زیر   ،همالیا 

به   وایشا اعضای شورای مشوریی    ”سفید  خانه”در    ۱۸۷۹یم سال    ماه  ۳۰  روز 

ر  که بخود جلب کرد    جوایر   رد م  را   آنها   توجه  . شدند جلسات جمع    تالر   پشت منر

ی نمود معر ینبه حاضر  آنرا و  کردهلرد لیتون باو نگاه   ؛یوار نشسته بود د یپهلو 
 : قر

ر آقای یان در لباس مامور ملگ هندی قرار آور خدا  بر شما پیامدر برا  ! ان جنتلمیر

   . دارد 

ایر ر تمایل    از که    لیتونن  همکارا   شده  وی مسحور  یی نمونه  ئیسں خود به سخنر

ماند  دیاراغنر   بطور   ند،بود يك  خاموش  از  پس  وايشا  تف  لحظهند،  و    کر مکث 

 : ن ادامه داد نالبخند ز  شورا  اعضایهای مکلفیتدرباره 

خصو   بیکنسفیلد   رد ل   اعالمیهشما    ،کنمیمفکر         مورد  در  و   صیترا  ی 
تصادقر

علیمی رس  در  ...   باشید   کردهن  فراموشعوام  در مجلس  هندوستان  یر  شمال غر  حد غنر

 . کند یمیی و عمیق این وضع را تصحیح  بشكل ریشهکه  ی قرار دارد  من سند   دست

ر    این  ویلیام  مسنی   آنرا عقد گردید و    افغانستانبا امنر  که  ست  ایمعاهده    واقیعمیی

   . است هینجا رساند با عت افسانویبا رس  ظور تصویببه منجنکنس 

 .  وا بلند شد ه به  خفیقر ی هازدنکف   صدای

ن پروبلم چندا  ل اینح   بالخره  ،است  حد جدید رس   مورد   تنها در ضوع نه  امو ام  -

ازینم  نیستمشکل   جلو   ا  از    وی  اطالعاتکه    کاوانیاری  جگړنم  ایرفته  تر  هم 

با مهارت تام در توانست    ،ایت ما دس ه سابا  ،استمعلوم  یر  بخو نم  رایب پشاور  

 فغانستان را  اکه    نماید عقد    ۀمعاهد گندمك  
ً
تا  عمال  قرار تانیه  ر بفع  نابعیت مدر 

ر   که  رمندا  من درین شک  ،با گذشت زمان کیم  . دهد یم این کشور به پایگاه مطمیی

 .  گردد یم کش تبدیلهندو  سویبه آنو توسعه نفوذ ما 

ین تالر چهره  در   . شد یمخاطر آشکار دیده  رضایتحاضر
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ننا  مادشا  معاهده  ماند گفته  ده  م  . است  همل  پر هر  دیگر اده  ماده  از  تر   محتوی 

ر ما و امنر صلح دا  ولا  هماد  ،است ماده دوم    . سازد یمقرار  نش بر نا شیجانو    يیم را بیر

ا  مسؤولیت هرگونهاز   کند یمری با ما همکا رعایای امنر  از که   را  کسایر   .  سازد یممنر

ین ماد)    ،(دهمیمن  نابشما اطمی  ،است  هبهنی
ً
 ماده سوم، امنر را   ،کنید   توجه  لطفا

ها  خاریحر مطا بق مشورههای  با کشور   خود را روابط  »  : مناو میخ  آنرا   . سازد یممکلف  

 د توانیمن  ما   موافقهبدون  عبارۀ دیگر  یا ب  و«سازدیم  برقرار   انگلیسو نظرات دولت  

د  ر ها   . با هیچ کشوری تماس بگنر ول مکمل  ! جنتلمیر   شود یمفکر    . یعتر تحت کننی

اما ،  کنیمیما كمك  سالح و قو   ،ها با پولما به زمامدار افغانستان در برابر خاریحر 

برای این مقصد لزم برتانیه  لت  دو که    ندازهاهمان    به  باین ترتیب»  : کنید   توجه

 « . بشمارد 

ایر هیجان یم  لیتون   لرد چهره   ر وی تا ثنر لزم  درخشید، سخنر   ،بود   کرده  خود را آمنر

 
ً
مضح  کهکش  برای    طبعا مفهوم  ما  تفاوت یر بود    زدهدست    ،بازیکه  به  ندن 

 . داشتن

ر   نمایندهماده چهارم          قامت در کابل ااجازه  لزمه    بریتانیای کبنر را با مستحفظیر

خود های  نماینده  دیگر های  در شهر که    مای  شدهتا حال موفق ن  متأسفانه  . دهد یم

خود های  جنتایکه    شود یم دادهق  ح  کابلخبا رات  است  اداره   هاما ب  . بجا کنیمجا  را 

ر آن  را    هاین هم ب  . ستد ر بف  باشد   خواستهکه    رسحدات  ز اۀ  نقط بهر    با مستحفظیر

ف  و   بیاوریمجود  در هرجا بو   خود را ز  مراککه    دهد یم   امکانما    ت زمینه را برای پیشی

   . یمعد ساز مسا آینده

ر حاجت ب  ،سخاوتمند و با رفعتی هستند مردم  ها  انگلیس  کهازین!  آقایان   ؛ ندارد   گفیی

ر  ت امنر اکه  یم  داد   اجازه  ما ننر کنند یا در   روان  وایشا نزد    خود را   نماینده  عليحرصر

 جابجا   خود را   نماینده  د توانیم  باشد ه  استهندی ما خو   مترصفات  از که    هر جایی 

ر    ن از خايعقوب  که    کنمیمفکر    . کند  توانست،   نخواهد   کرده  فادهاست  امکایر چنیر

 .  خورد یمزیرا به دردش ن 

ر  لیتون    : دامه داد اانداخته  نظر  معاهدهبه میی
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  : گوید یمکه  است    ش جدیست مقصدم از آن قسمتانیمه  فقط    ،جمماده پن  -

نمايندگاهای  لتدو  امنيت  اتوریافغانستان  امنی را  بریتا  ن  ر نیا  و    کند یم  تضمیر

  . نماید یم  شایستهسب با آن همراه شان برخورد نام

در افغانستان    نمایندگان در امور داخیلاین  مداخله  عدم    دربارۀکه  دوم آن    مۀنی

وطیتی    ،شود یمصحبت    آن آنمشی    ،شود یمدیده    در 
ً
 شده   معلوم  همیشه  اول

وع  ست خار داخیل در کجا ختم و سیا سیاست  که    د توانیمن   شود یمیحر از کجا رسی

   . با ما مشوره کند   است  در وقت اجرای آن امنر مکلفکه  
ً
طوري   امور داخیل  ،ثانيا

  سازد یم ر نشان  سه ماده بعدی خاط  و   باشند یمگون  نا گو   استمعلوم    همه به    كه

 .  بمانیم  تفاوتیر   افغانستاندر    آنها   انکشافنباید در برابر  که  یعتر    یمتوانیمنما  که  

ر را از نظر   وایشا   ین پشت منر   : گفت  گذشتاندهحاضر

ر حال مکلف  . دهمیمان ادامه  آقای اتباعکه    است  زمامدار کابل از همیر  با تجارت 

ر در رس   انگلیش انتقال   محافظه و   را آنها فع  ناند، معدت کو مسا  ش همکاریهایزمیر

 شدهما مساعد    لامواانتقال    را بهنی سازد تا برایها  رسك   ،تسهیل نماید   را آنهاۀ  امتع

 افغانستان از پایتخت  ...   نظایم بدرد مان بخورد های  فعالیت در صورت تجدید    و 

ر   هندوستانبه   ما   تعۀ ما  و   بازار جدید تولیدات  . شود یم   يد تمدعجله  تلگراف با    لیر

دارای  خ  بخودیکه    گردد یمایجاد      اهمیتود 
ی

بزرگ اگر خو .  است  بس  ه استاما 

دا و خ  ،کاشغر   و   قند قو   خیوا،بخارا،    : سيا به عمق آ   رخنه کنیم  و   ذ فو تر نجلو   باشیم

ن امتیازات ای  ۀهمدر برابر  که  اما باید متذکر شد  ...   ها به کجا  بیشنی ازين  داند یم

ی  که را  آباد  جاللخودش را، کندهار و  های  شهر   ؟دازیمخان چه مینی يعقوب    بها بهیر

دامه اکرده  بلند    خود را اما ليتون انگشت    . گردد یماعاده    به امنر باساس ماده نهم  

   : داد 
 
ر و سیتر را نگاه    ،رمما برای خود حوزه ک   وارد پایگاه خویر برای  که    داریمیمپشیر

ین   مهمنی و  افغانستان  پایتخت  به  به  یعتر  آنقطه  آوردن ضر غزیر   کندهار ن    ، و 

باقی    و   خینر های  کوتل  برعالوه  . باشد یم ما  بدست  بالی که  ماند  یممیچتر 

یل مذکور از  ول کامل قبايل مسکون در حوا کننی   . است  واقع  کابلراه به    ترینکوتاه

صورت   دهم    بالخره  . د توانیم  رفتهگآنجا  امنر که    کند یمبیتر  پیشماده  و    به 

 است  این آن زنجنر طالیی  . پیه پرداخته شود ش صدهزار رو نش سالنه شنا شیجان
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پردازان هندی ما ازین مبلغ کوچک   هماليکه    کنمیمفکر    . بندد به ما یم به عرا  او را که  

ر نا بسیار    ءجز که   يشا )وا که  اینجز  مؤ   . اذیت نشوند   دهد یم   تشکیلما را    بودجۀ  چنر

  خود را در افغانستان امنر    یمتوانیم  بالخره(  نمود  خالصه   زد یمچشمانش برق  که  

   . باشیم داشته

قبه   منی غنر طور  سویبه  دور که    یل کو   به  بود  نشسته  عقب  گفت: خورده    در 

   ،دگروال
ً
تلگراای  لطفا بدهید    من  بنویسید و دستور  لندن  به   آنرا   بالفاصلهکه  را 

مسلیط   سیاشموقعیت  ها  انگلیس  . گردید تصویب    با امنر   معاهده»  : ارسال دارند 

بد در  همان    و   اند آورده    سترا  را  ی  تاثنر و  که   اند   کردهصل  حا  افغانستاننفوذ 

 
ی

دولت بریتانیای کبنر  و  داد یمرا تشکیل  انگلستانسیاست هدف عمده و همیشگ

 
ً
با شور   خود را و تایید    رضایت  ،اعضای شورا   .«یل گردد نا  به آنبود  نتوانسته    قبال

  . براز کردند اهلهله و 

فضای بعد  به  حال  اتوری  کمیتحا   از  تا    بریتانیا   امنی تنها  ی هاکوه  سلسلهنه 

تو  یافت،  هندوکش  و  های  شخصیتکه  سعه   انگلیسعماری  است  برجستهعامل 

تاکید   همیشه آن  تا   ؛ند ورزیدیمار  اض   و   روی  آن  از  تر  دریا  وا  حتی جلو  دی آمو 

ده گردید   . گسنی

   : یط دل میخندید اظهار داشت از که   لیتون

  . به کار بندیم آنرا کنیم و   فادهاست  ین طرح قانویر از که   دارد ق وحال به ما تعل

را امضای   زیرنویس روی سند   ،تحریر داشت  کمگند   معاهده  زیر   خود  این  بعد 

داد  »  : ظاهر گردید  قرار   از طرف سمله  ، در  ۱۸۷۹یم    ماه  ۳۰شنبه    به روز این 

ال و گورنر    وایشا  دولت   خارجه ر امو سکرتر    لئیل   . ك  . آ . و هندوستان    برجسته  جنر

 «. تصویب گردید هندوستان 

دهه جنکنس سب  معاهدهيك نقل     باره دو   لرد لیتونگرم    پس از مصافحۀکه  شد    نی

 .  در پیش گرفت خود را راه 

یکات را یمنا لیتون با اطمی  تردیدی  چگونههیو  پذیرفت ن خاطر و تو جیه کامل، تنر
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ی   گرم و   تایید ”...   وجود نداشت  در آن   و هندوستان  امور    دولتی   سکرتر   خود را   ”قلتر

و  ر    کلرد کرننر    . گندمك ابراز کردند   معاهدهدربارۀ عقد  و ننر
ً
به ماده   اشاره  با   خاصتا

در کابل  برتانیه    خباراتاست  هشعبمت  قااکه   م ناب  آنرا وی    . کرد یمبیتر  پیشرا 

ر ” ین اقدام بخاطر تحکیم دوستی بیر
ین و مهمنی  . نمود  یاد  ”هردو کشور عالینی

وك براکر  ت ایشان با دلچستی خاص و عمیقی    دولت»نوشت:    لیتونی  ننر اعلیحرصر

محتوای که  گردید    نا مدبرانه دولت هند در مورد افغانستان آش  روشن و سیاست    با 

ب شما را در ناو از صمیم قلب عمل کرد عالیج...   داد یممکتوب شما را تشکیل  

جدی  تما و  جریان کريتيك  پایان  که  م  به  تمج  رسیدهحال  و   کند یمید  تایید 

 . خود ثبات و تعقل نشان دادید   از که    یهمکارانشان همانطور   و   ب شما   نا عالیج... 

ر بعمل  بسیار دقیق و   ارزیایر  ت  دول  . د ایآورده    مدبرانه هدف معينه را ننر ت اعلیحرصر

عقد   و   است  گندمك مضمر   معاهدهدر  که   را  استی سی  اگر که    است  ایشان متیقن

   آنرا 
ً
ا  شخصا مسا  ندازهبه  ساختید زیادی  تعقیب  آیندهدر    ، عد  ر  م  ننر فع  نا گردد 

ر فغانستان را  ا  و برتانیه   اتور ی تحکیم یم    ثبات و   و   کند یم  تأمیر صلح را برای امنی

 «. بخشد 

وك يك قدری شو   ”سمله  شاعر ” ر کرننر اما این نقیصه با   . داد یم  کرا روش سنگیر

 ستان،  لذات او در امور افغانو با  ت لیتون و نقش مستقیماز خدما  قدردایر 
ً
 کامال

ان   قضیهوایشا    . بود   گردیدهجنر ازین  زد   حتی  را و  اگر چه    . لبخند  شخص   خود 

ارزش   . استمنر   آیر مبورژوا  فضل فرو شی   تکنر و   از که    کرد یمنظری فکر    صاحب

یگ   ؛بود   شده  دادهاو    شخصیتبه  هندوستان  امور    دولتی   تر سكر   از طرفکه    عایل 

ر بیوگراقر ویرا تش    . داد یمکیل از لحظات دل انگنر

بود   خارجهامور مکتوب وزیر   ر روحیه  دارای عیر ر  ننر ی  از   توانمنیممن  »  . سالسنر

یگ کنم،   خودداری  د ای  شدهیل  نا  به آنشما  که  اتمام این کار  گرم نسبت    دادن تنر

 مملو های  موفقیت  از   زیرا 
ی

   و در جریان  است  بزرگ
ی

 در خشایر آن از خود برازندگ

 « ...  تبارز دادید 

ین خوشی اما بزرگ  که  از مکتوب صدراعظم     و رسور نی
ی

ر تازگ ها در مبارزه    در همیر
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پارلمانابا دشم وز  ن   خود پنر
بو   گردیدهیر   : شد یمگفته    در آن  ،ی دست داد بود، 

ت ایشان خاتمه فتح حکو   با که  ال پس از کارزار طولیر و مشکل  ح» مت اعليحرصر

مینو  برایت  مآلبر   از که    سمییافت  و  انرژی  بکت  شما اندیشی   
ی

 یمتوانست   ما   زرگ

اتوری  برای  خود را مورد نظر    حد علیم و رس  این ...   هندی خود بدست آوریم  امنی

من   برای  بزرگ  و   همیشهموفقیت  زیرا   رضایت  منبع رسور  بود،  خواهد  خاطر 

 
ً
 ” مغل اعظم”پیدا کردم تا شما را روی تخت    آنرا مکان  اکه  این من بودم    خاصتا

 « . بنشانم

ت ایشان به طور  که    تاسمعلوم  این واضح و   شایسته آنهایی حکومت اعلیحرصر

این  که    است  نمودهرا تفقد و تقدیر      معاهدهدر احضار 
ً
 ، سهم داشتند   مستقیما

اتوری  يک کشور دیگر را به سطح رعایایکه    معاهده ر    امنی  ، بیل  . د آور بریتانیا پاییر

شکست   آندر    انگلیسقوای  که    افغانستایر همان    ،)افغانستان (  ! چه کشوری را   و 

ب لویی ناسینه ج نشان،  همهقبل از    . بودند   شدهتارو مار  و به کیلخورده  فاحشی  

یعتر   ،”بایر ”ست آوردن نشان  دببارا مزین ساخت، جگړن دلنر    کاوانیاریپلیون  نا

ت که  ها  نشان سطح شوالیه با ساس آن حق درباری بودن بسیار نزديك اعلیحرصر

  . و مفتخر گردید  مسعود گردد یممیش 

و کر   اما ویکونت برای که  در مجلس لردها،    ، در وقت ابراز سپاسگذاری از اردو   کننر

 نقش جگړن را به طور مشخیص  ،ساخت  مساعد قضايا زمینه را مساعد   انکشاف

 هندوستان  امور  سکرتر دولتی    . خاطر نشان ساخت
ی

اظهار خود    با رو شی همیشگ

دآوری شخایص یا ا هر زم در  آنها  از که   است سمای زیادی موجود اگرچه ا »: داشت

 زیادی نشان  که    گردیدهن
ی

داده چه در کارزار و چه در مشاوره ها از خود برازند گ

عادلنه را در مورد يك تعداد سکوت غ  ما اینهای  لرد که  اما من معتقدم    ،ند ا  نر

م برد  نا  کاوانیاریبرازنده مانند جگړن    شخصیت  چنانباید از    جمله  از که    اشخاص

ب  . بشکنند  به  که  ود  او  مربوط  امنر   معاهدهمذاکرات  با  تا حوادث   . داد   انجام  را 

این    . ختند ناشنیم  انگلستاندر    او را م  نا  ،افغانستان از  نا اما حال   طرف م بخویر 

بود  .  شدهخته  ناش  همه او   
ی

پختگ و  برکت عقل  در   معاهدهکه  از  و  یافت  عقد 

ین نقیصه ر کوچکنی  «. واجه شود م یمکانا در مهارت ممکن بود به  صورت داشیی
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ر نشان   را ابتکار  ها  فعالیت  اینکه    آنها اما رئیس    . بدست آورد   ”بایر ”الفرد لئیل ننر

 ؟ مه تمجیدی اکتفاء خواهد کرد ناآیا لندن تنها به يك    ؟بود، چه  کردهرهنر ی    و 

 
ً
برای    ،نهکه    طبعا  چهره  اما 

ی
بزرگ باین  مقیاس  هند،   ی وایشامانند    ،دارای 

 شخصیت فقط یگ از مراحل عمل کرد بغرنج و مغلق    انافغانستها در  موفقیت

 لیتونبه بارون    . شد یم  قضاوتو باید در مجموع  ا  ۀدربار ،  داد یمتشکیل    او را دولتی  

ت ملفر   بزودیکه  ی اعتماد خنر دادند  رو   از  در خصو ص ارتقای که  مان اعلیحرصر

 .  یم گردد  تهیه ها گراف   درجهب او 

اتوری  در   ،است  چقدر عجیب ر یافت  ریب  امنی ، اشخاص ند شدیمتانیا اشخایص ننر

العمل عکسبودند و    ارایصر ن  گندمك  معاهدهنتایج    از که    حیتی با صال العاده  فوق

ال   جملهنشان دادند از آن   ر بود  العاده  فوقکه    رابرتسفريدريك    جنر که ازین خشمگیر

ر مذاکراتکه    کرد یماو فکر    ،قف دادند کرم تو   در وادی  او را ردوی  ا هنوز    وقت چنیر

ر مطلوب نیست  رسیدهن ام ج  کوبیده شود، باید   ها افغانق  بر فر   باید   . و محل آن ننر

را در ها  انگلیسخاطره شکست    آنها از ذهن و ضمنر    ،نوشاند   آنها به  شکست را  

ر  ون ساخت و فقط    رسزمیر ایط صلح را  که    است  آن وقتشان بکیل بنر  آنها به  رسی

اگر در يك   . کرد یمدلل  است  او   ،ابلک   در که  بل  ،نه در دهکده محقری  ،دیکته نمود 

ون  ب  ها افغانها دود از دمار  تعداد کارزار  شکست آور در های  نشود و این پیکار نر

و دشمن هیچگاه قدرت    ،نقش نبندد   ها افغانضمنر    بریتانیا و برتری ننر
ی

های جنگ

 بر خود  آنرا 
ً
 .  احساس نخواهد کرد  عمیقا

ر   لرنسلرد  ،  وایشا یگ از اسالف لیتون در پست   گندمك را به نحو   معاهده  ننر

بود    فغانستانادرباره  محتاطانه  سیاست  داران  طرف  از که    ، او کرد یم  ارزیایر   دیگری

ر اظهار  به کابل خنر   وقتی از ارسال نمایندگان بریتانیه همه  »  : نمود   عقیدهیافت چنیر

ر داسیاست،  «نفر  ینآخر تا    ،هند شد کشته خوا  آنها   عقیده  ن مدبر برای اظهار چنیر

  ی  هاسالاو    : د لزم داشتاستنا
ی

ر زندگ ق زمیر بود و به بسیار   کردهزیادی را در مشی

تا چه حد مورد نفرت مردمان   یعمار های استباشندگان کشور که    دانست یمخویر  

 . یم قرار دارند بو 

 از که    ن ناسخ  به اینبال کشیده بود    و   پر   حاصله  موفقیت  از که    ”مغل اعظم ”  اما 
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ه  ...  چندا ن وقیع نگذاشت  کرد یممرد تراوش  عقل يك پنر

 را برای   ”و مصئون  حد علیم رس ”که    ن برتانویناداسیاست   و   میانوقتی بالی نظا 

اتوری ر   امنی  خانه لرد لیتون در    ،باریدن گرفت  ها نشان و    ها بود باران مدال  کرده  تأمیر

ین   سمله  خوش منظر در   تپهخود بالی   جمع    را   خود زمان و همکاران  همر   نزدیکنی

ر    بار دیگر تا    . نمود  که یل  کو  برعالوه  . باشد   کردهابراز    آنها از    خود را تقدیر و تحسیر

یبرادران    میدند نا می  وایشا جك    او را به شویحر   ، الفرد سنی الليل و    خی نیویل   جنر

ر در اینجا بودند  ر ننر رفتند و   خانهبه کتاب  ن نان شب مهماناپس از ضف    . چمنر لیر

آن زعم  هريكجا  در  در   به  ود د  بو خوشهای  سیگار   شدند   جابجا ها  کرش خود 

نوکر ند کردیم یر ،  و ها  در   رس  بودند   صدا  آمد  و  میوه    آنها   . رفت  از  پر  با ظروف 

  . ند ساختیمیا قدح ها را پر  ند آمدیم

 : اظهار داشت لرد لیتون

از هر فرد شما    شما در مجموع و   همهاز    ،ان من از شما خییل سپاس گذارمآقای  -

پر ثمر و   ،ور جداگانهبه ط تان در کار    از همکاری   یر شايبه 
ی

العاده فوقهمبستگ

بیش  . مهم ه   بیایید  متواضع  حد  نباشیماز  اکلیل   ،م  بجدید گل های  ما  را   ه ها 

اا  . دیمافزو  بریتانیا  تور یفتخارات امنی

مملو   آرامی  هازدنکف   را  اجرای که    شد یماحساس    . ساخت  فضا  از  ین  حاضر

 . رایصر بودند  زیاد ییل وظایف خود خ

ی خایص ندارم    - ر مان چند جورج عزیز درباره    خواهمیمهم  ظهاردارم اما باز اکه  چنر

 ...  دارم یانکلمه ب

 .  خم کرد   خود را  خفیقر بطور  و  شدهکویل از جا بلند   -

يك ما بود، های  مفکوره  و   ها پالن دگروال روح  که    استمعلوم    مهه به    - ی اتنر
سنی

ر اهای  او در جنگ  طرفاردوی ما از  فتخار  ا  بهکه  شجاعت شخص وی   فریقا و چیر

اف    . گردد یمشار او تکمیل  ذكاء رس   باعقل و   شده  دادهتبارز   از    بعیصر که    کنمیماعنی

مش به کیل مفهو   ،روش را فرا گرفت  زبان  و ا  . است  تر ن با ل حرکات او از قضاوت م
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را )  . است  روشن دشمن  اقتص  بطور   . خت(ناش  باید  را    سیاش اد  مکمل کمیسار، 

  ؟دل تان باور یم کنید یا نه داند یم

به    ،عالقه زیادی به مسایل اقتصادی داشتند   و   شوق  کهیخی ولئیل  سنی برادران  

 .  آمدند  جانیه به کیل 

ال  : گفت   با آوازی بلند آوازی  جنر

به بسیار خویر   وایشا یص  سکرتر خصو   وظایف  و   نظایموظایف    جورج از عهدۀ   -

مشور شدم او    ن خییل رایصر و با نشان مفتخر ساختند م  او را   هکایناز    . براید یم

 
ً
    واقعا

ی
 ما  که  ازینزیرا    ،داشت  آنرا شایستگ

ً
داریم نقش افغانستان را در دست    فعال

 
ی

بازی  را مسا  بزرگ او  نیستکه  اما حیف    . است  کردهیع  ابدی  ر  گفتار   . هیچ چنر

 ...   دهد یم تركما را  دگروال کویل که کوتاه من از بابتی بود  

   : لئیل با تعجب بیان داشت

 چرا؟ 

 ، ند ا   شدهکایم مواجه  نا لولند به  در زو   ما   اماقشون بیباك  ،است  نهااحمق  ك و نادرد  -

ال و    دهند یمسوق    به آنجا س را  عساکر قنر  که تا جورج را   کردهلسیل خواهش  او   جنر

او    از که  ازینمن    . بفرستند   با وی  بارهدو   است  کردهیکجا در افریقا خدمت    با وی

لسیل رکان اردو او ا  رئیس   اهمیتدر پست با    او را اما    هستمشوم خییل متاثر  جدا یم

ر   ر پست با    خواهم یمدر اینصورت من ن...   اند   کردهتعییر ر او به چنیر  اهمیتدر تعییر

ر اش  و به رفیی  ...  کردم  موافقهباعث اذیت اوشوم ازینر

یگ بلندشد، کویل  ده   خود را ای  ه دست  و   کردهخم    خود را   از هر کنج صدای تنر فشی

 : و پرسید 

ر که   دانید یمان آقایشما        ...  ؟طور کرد حال خ چه فکری در ذهنم همیر

 ؟فکر کدام   -

فکر کردم   - و   اگر که  من  قاطع  طور  به  وشش  هفتاد  سال  در  عمل   ما  جدی 
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 در آن و    بود یمسال هفتاد و هفت بیشنی باشکوه تر و مجلل تر    بار در   ،یمکردیم

ر   كي نماینده ا ست توانیمكشور مطیع دیگر ننر  .  کند   کاشنی

   : داد  جوابفوری  لرد لیتون

ت ملاع  ،جورج من دانستم  - ا  لقبکه  ليحرصر  و افغانستان را هندوستان  تریس  امنی

 ...  داشتیم

ین و مجلل ترین”  مناب  بالفاصلهکه    دربار   این...   ین   ،یاد گردید   ”دربار  بهنی مهمنی

ی  یو دورنما  بوده  سیاشحادثه   ر ی از    که  را با خود همراه داشت  اعجاب انگنر
 طرقر

و دولتی شخصيت    
ی

زرنگ دیزرائییل    توسط    شدهابتکار    زیرك  دارای و  شخیص 

ر اوی   و تنظیم گردید یعتر لرد لیتون یا بهنی بگوییمترتیب  خیالت و تصورات غتر   یر

 . مریدیت شاعر 

 ه ب  ،واقع بود   کشمنر   نزديك دروازۀ  شمال دهیل،  طرفبه  که    یهموار   ارایصر در  

 شده این محل تصادقر انتخاب ن  . یی ظهور کرد دویی شهرك افسانه جا   چوب  اشاره

اتوری  از آن دهیل، پایتختبود کیم دور تر     . قرار داشت  ”مغل اعظم”  سابقۀ  امنی

ر بیست سال قبل حوادث عمددر  یی یعتر قیام توده ؛شورش جریان یافت ه ینجا ننر

پرشکوه و جالل لقب   مراسمباید  که  د  ینجا بو پس در ا،  انگلیش  شغالگران اعلیه  

اتریس  که  گذاری مل ر صف   . گردید یمبرگذار  هندوستان  ویکتوریا به حیث امنی در بیر

اک  های  خیمه انتهای  یر  اتوری  شش ضلیع و بزرگخرگاه    ،کنندگاناشنی باشکوه    امنی

ر   ها کهت  از که    بود   شدهخایص برافراشته   و   دهدی گر آماده    قیمتی و نفیسهای  و قالیر

روی آن با که ر آن ستویر آویزان بود  نادر ک . به معبد قدیم هندی شباهت داشت

اتریس”  رفدو ح  خط طالیی  ق   . بود   شده  نوشته  ”یکتوریاو   امنی بالی پایه بلندی بنر

از بود بر  دولتی  ر  .  یتانیای کبنر در اهنی

ده    ، خرگاهدر عقب    گسنی
ی

 ینند ما  سقف آن از مواد جایل  ،بود   شدهنمایشگاه بزرگ

های ها و عالمهدارای درفشکه بود   گردیده وصل  هایی آن به پایه های كنو که بود  

و    ها بها، نوا راجا  ،ها سلطان  ،یعتر مهاراجاها   آنها برای    ،زمامداران هندی بودند 

ر زیاد و   رایهی همبه  که    انگلیش  سایر رعایای تاج میر ر
مسلح توسط   افراد امنیتی   ملنی
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در و    شده  ساخته  نمایشگاهبودند این    آمده  نجا بای  قاطر   شنی و   ،ها فیل اسپصد

رعا  هريك  آن و با  درجه  جابجا    یت  خود   آنها پهلوی    . بودند   گردیدهمقام 

ر دعوت    چنانهم  ،قرار داشتند   انگلیش  رسیمهای  شخصیت   شده کسان دیگری ننر

  . ساختیممزین    را   نالباس رهنر   ها و کاله  ،دستارها زیادی  قیمتی  های  سنگ  ،بودند 

منظره دلکشی را که  گون خود  نا گو های  لباسهموار مذکور هزاران نفر با    ارایصر در  

جمعیت    . بودند   شدهجمع    ،بود   کردهتشکیل   این  ر  بیر آنجا نای  انبوهدر  و  جا 

 . درخشیدند یم انگلیش افشان آیر رسخ و های لباس

اول سال   به دشتزمستایر کمرنگ    آفتاببود،    ۱۸۷۷این روز  یش مذکور جال   

پهلوی  . داد یمخاص   تاخرگاه    در  ا  )وا  ، وریمنی یا    (السلطنهنایبيشا  جای گرفت 

ا توريناتور )انی موایس اکه  این که قبای قاقم او    . د لیتونلر هندوستان  فعیل    (ب امنی

نفر   دو   او را   محافظت  . درخشید یم بود   شدهدو خته    به آننیلوفری زری  های  رگب

  و   اویل ملبس بود های  ستیوارتن  س دورابا لباکه    انگلیش  یک  به عهده داشتند؛

 و لباس میل مزین با اشیای قیمتی بر عمامه بر رس که    پش مهاراجای کشمنر   دیگری

 . تن داشت

ر”مارش  که  در زیر صدای مالیم آرکسنی   ر شهزادگان   رسداران و   ،را مینواخت  ” تانگنر

قی جری  این کار طبق رسوم و   . ند گردیدیممعرقر    وایشا به   که ن داشت  امقررات رسی

درباره  او    . نطق غرایی ایراد کرد   لیتونلرد    بالخره  . گردید یمین  باعث کسالت حاضر 

ال دولت  های  پبپرنسی ات استدر مجموع خو که  صحبت کرد    انگلستانلینر   ار تغینر

 ...  است و تحولت 

اکنون، ر  همیر    حتی 
ً
ی  تقریبا بزرگ،    نیم و د  شدن   باسنی جشن  آن  از   اووین سال 

ر ست  نتوایم مریدیت   چنر به کلمه  که مل   شدنملقب    لحظهدر  که  را  های  کلمه 

اتریس ا هویکتوریا ب  . بیاورد  زبانبر  ،گفته بود هندوستان  منی

توسع » اتریس  امنی ت  اتوری  ندهیآ  هاعليحرصر را   یهند  امنی عالقمند  خود  ی در 

ر ب  هرچهتدریخر و   ر و پیوسیی شان، ای  هنعادل   اداره  هبیشنی خود مردم به سهم گرفیی

فع ناها و موولیت اما مسئ.  همسایههای  ه در ترصف کشور ن  کرد خواهند  ه  مشاهد
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گوشه اگر    و   د توانیمن  مشخص او باقی مانده   مترصفاتت ایشان در حدود  اعليحرصر 

د  مورد تهدید  طرقر کدام  وقتی از  کدام    مترصفات ز این  ا ا  ، قرار گنر  د توانیمتریس  امنی

ی که    از  ر با که  آن جمالت منقوش بودند    از ها  این  « ...   دفاع کند   رفتهگرث  ا  هبچنر

 : کرد یمدور دست پرواز های و انعکاس آن باید به جا  شده سنجیدهدقت 

اتوری  به خاك که    یگانه به بعد هر بحال از  ...   » د باید چشم بدوز   هندی بریتانیا   امنی

ر تلقی دشمن   ق زمیر تکه    شماریوسایل یر   . ود ش  تمدن مشی ایشان در   اعليحرصر

ت  ،وفاداری رعایای او   چنانهم  ،اختیار دارند  ومند و    چنانایشان را    اعليحرصر ننر

جسور  نه    که  سازد یمپرقدرت   دشمن  برابر  در  که  بلخواهد کرد    مقاومتتنها 

 « ...  و مجازات دهد  شمایل گو   به آسایر  آنرا  د توانیم

های نعره  نآ  همراهو  برخاست  هوا  ه  ها بغرش توپ  ها بلند شد و صدای شیپور 

ر کرد  که    چنانبلند شد    آسمان  همردم ب  .  دهد یم  يك بلندتر صدا کدام  مشکل بود تمنر

اندیشید  با خود  هر سده  ،لیتون  در  ر   د توانیمن  بیل!  د قضا  چنیر   . یایی صورت گنر

عیل خان هم شا  افغانستان را نتوانستیم    مراسم  در آن که  حیف   مل کنیم، این شنر

یاد نه تنها ف اضار ز بود، باوص  دادهننشا  خود را   واقیعچهره  وقت  همان    لعنتی 

ر نفرستاد  خود را  نمایندهکه بلخودش نیامد   .  ننر

  . گرفتیم دیگری را    یگ جای   گذشتهخاطرات    . عبوس گردید   لیتونزیبای  چهره  

ین و مجلل ترینوقتی      را هندوستان    . گردید آماده    دربار    بهنی
ی

سابقه یر فقر و گرسنگ

   ،بود   برده در کام خود فرو  
ی

بر در   ملیون جمعیت  ۵۸را با    حۀمرگبار سا  این گرسنگ

،های  است شامل ریکه  بود    رفتهگ طق نا ولیات متحده مرکزی و م  س و مدرا  بمبتی

 و پنج ملیون   رفتهگبر  را در برتانوی    هند تمام    دیگر   ۀیا به عبار   گردید یمزیاد میسوری  

آن گردید  قر   انسان ر که  اینبایر  نشیر تعداد  در شهزاده  به چه  تلفات  این  ؛  بود ها 

 .  نیست ومعلم

بود   موجود  مفکوره  قابل  که  این  با   ند توانستیم  بانیانقر   ازینیی  مالحظهتعداد 

  مصار
ی

ی بزرگ
ت نجا   ،بود   رفتهگصورت    ”دربار  مجلل ترین ”  به خاطر اجرایکه  قر

ر که  نباید    . از رس بدر کرد   آنرا لیتون    اما   بیابد  ر چنر پیش پا افتاده های  به مقایسه چنیر
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 ...  پرداخت

ی خطور   آنها در فکر  که  نشود    ،انداختن خود نظر ناامهمبه    وایشا  ر ر چنر ر چنیر ننر

 بود   ؛باشد   کرده 
ی

با گرسنگ یخی رئیس کمیسیون مبارزه   چنانهم  . زیرا ریچارد سنی

ور  از ولیات شمال غریر بخواهند تا امور بهسازی   او را در  برا  جانکه  شد    ت پیدا ضر

د   عهدهبه  زراعت را   یخی خاموش  اما هر   . بگنر متیقن   بار دیگر لیتون    . بودند دو سنی

 داشته را در خود نگاه    گذشتهخاطرات تلخ  که  تنها قلب مهربا ن اوست  که    گردید 

   . است
ً
تا نشود    بعضا جاه و جالل   ،خوشی و    رسور که  هم حوادث دراماتيك را، 

 را در خود معدوم سازد ناب نااجتهای ثقلت
ی

   . پذیر زندگ

 ر خاریحر شکست، لئیل از جیبر امو سکرت  طرفاز  بزودی  که    ،شد   برقرار سکوت  

ون کرد  د خو   : يك ورق کاغذ را بنر

ر   رسنوشت  با   ! انآقای  - انگنر رس   غم  و مخالف  رسی  ه  خنر خاطر  به  ما،  سخت 

رمغان آورد به من الهام داد تا چند ا   همردمش بدبختی ب  برای وی و که  حماقتش  

 . مکمیل را تحریر کنمناسطر 

 !  نیمکیمخواهش ، کنیمیمخواهش   ! آه -

وع   با صدای آهنگداری  داد یمبه طور موزویر حرکت    خود را دست  که  لئیل   رسی

 : د نمو  خواندنب

عیل یم افتم ه وقتی ب  یاد شنر

   بردهدر کام خود فرو  او را خاك   ۀتودکه 

 یرفت  چطور پذ بینیموقتی یم

 را  اندوهمرگ یر 

ر  ده بیر  باب نادوستان  فشی

 –ن نادشم و 



217 

 

 هاانگلیس توسط ز تختا شدهمحروم  

 روش  ننامهما ز سویا شدهتحقنر 

 . شد  رفتهگامنر   از که   انتقایم، است من باعث رضایت

 بینماین دنیا دخیل یمهای را در کار  خدا  دست و 

ر     باب برای ار   تنها .  عالیستالعاده  فوق  ،د: عالیستگفتن   واز آ  به يك  همهسامعیر

لبان  خامو   لحظه ماند،  را ش  ر لیم  خود  چنر را یسید، گویی    بالخره   . کند یممزه    ی 

ر      : یی اظهار داشتکنندهوايشا به شکل تلقیر

عر نه تنها از ش  اینکه  م  خاطر نشان ساز   بسیار خوب آلفرد عزیز و باید   ،بسیار   -

جنبه   آمد  ا  نهاشاعر لحاظ  خوشم  و    نقطه  ز ا که  بلش  فلسقر  ر   سیاش نظر  ننر

 .  خوشایند بود 
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ی   مدهفصل سیر

 نیست  ها غانفابرای ک گندم

وی غفور نسبت حد رس   ینآخر تا    . بود   رسیده  به آخر مشقت  و پر   سفر طولیر   ننر

 از پا بیافتد    اما نزديك بود از کسالت و   ،نمود یممقاومت  
ی

همراه پدرش، که  ماندگ

خل دا   ،بود   واقعقطب چاك    ۀدرواز   در نزدیگکه  رسای خواجه رسول    کاروانبه  

   او   ،کردند   بسته دالن  های  پایهیگ از  ه  را بهااسپوقتی    . ند شد
ً
 بالی نمدی   تقریبا

  . بخواب رفت  لحظههمان    بود، دراز افتاده و در   گردیدهروی تخت چویر فرش  که  

به که  ازینشکر خدا را بجا آورد    و خورد  ن  نا  ،شسته  خود را   یرو   کفتان دست و 

 . یهی شهر گردید و بعد را رسیدند به هرات  عافیت

 آیا حکمران هرا ت    : کرد یمرخنه  در ذهنش  بالوقفه  يك فكر  
ً
خواهد کرد   کدر   واقعا

فیض محمد ...   او کیم بیش از بیست سال دارد   ؟کند یمی وطن را تهدید  چه خطر 

فرو  که   تخیالت  غبار  در    رفته در  پس  ها  کوچهبود  ز  اکه  اینبدون  ها  کوچهو 

بود  در رفت و آمد  که  از اشخاص معدودی    . زد یمقدم    ،رسا زیاد دورشود کاروان

به صورت    . چسپاند به دیوار یم  خود را   شد یمداری پیدا  خر بار   وقتی عرابه یا   گذشته

دهمنارش گذشت  ناور بروت داری از کیك لنده که  گردید    توجه مدی  اراغنر  کریی   نر

ر داشت    انگلیش  رسخ نظایم  توجهرنگارنگ بود اما چندان  های  دارای دکمهکه  بیی

ر خوش دا رند ازین نوع لباس   دانستیممبذول نکرد زیرا    به آن  ننر
ک افشان افغایر

اهن آنرا باشند تا  داشته  . شلوار خود بپوشند  دراز و های بالی پنر

ر گردید و تکان تندی س  پیش رویش  بارهس رسخ دو لباهمان    بعد   لحظهاما چند    نر

 : و با صدای غور خود بیان داشت دادهش اشانه به 

 . دادمان رسید رسول خدا به  مثیل که ،لعنت برشیطان 
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رسحد خدمت   با هم یکجا در که  مراد حلیم را  ؛ختنا ش  خود را دیرین    یناآشکفتان  

فیض، که در   خود را م دوست  ناخ و خندان چندین بار  شو   مراد حلیم   . بودند   کرده 

و بر کت” عریر به معتر   خندان شکایت ند دوستدار ز  . ،آورد  زبانبه  است ”خنر
ی

گ

 در جای دور اف که    کرد یم
ی

و با خود    . است  مجازات  تاده به معتر زندگ  فیصله ازینر

 اقامت کند که   کرده
ی

 .  در شهر بزرگ

فه تو چه قيا  : ن ادامه داد ناک  خندهمراد حلیم    . ختمناور ی نشمن ترا ف  ،فیض عزیز 

 سبکدوشترا از اردو    مثیل کههم جدا شدیم    از که    ما كفتان بودیم...   است  مقس

 ؟ اند  کرده

فیض محمد در یخن دوست خود عالمات   . فیع کردیتر اما تو    ،ماست خو   خودم  -

 ...  متر را دید گر د  کرنییل یا 

بسیار   ش از عساكر خان  ایوبمحمد    ،بدست آورد   آنرا که  درینجا مشکل نیست    -

ورت دارد ا  هاو ب  . کند یمغم خوری   توهم جای خویر   . شخاص مجرب بسیار ضر

 ؟ تاس شده اما برایم بگو، چه واقع  . یت پیدا خوایه کرد برا

 .  سب نیستنارسای برویم، اینجا مکاروان بیا به   -

 بالفاصلهز ترس و تملق  اگردیده  رسا  کاروان وی صاحب  باعث کنجکا  ظهور کرنیل

ی پر از چاهای  فوری چاینك  . نتقال داد ا  نهاتاق جداگا  هپشش را بفیض محمد و  

ر رسم برین  . رسید  ق زمیر وع    از که    است  در مشی اشتها س  بعد پطنو   . کنند یمچای رسی

ر   بود که  پیدا شد  انگنر پلو طالیی گون  با  معطر  از طعام  اشت  کرنیل  . مملو  های با 

ر   ، خورد یمن  نای  آور   ادتسح خاص  استدست  ی  ر تنر با  را ش  برنج  خایل    غوری 

 به سویو    نمود یمرسعت عجیتر برنج و گوشت را لقمه    و انگشتانش با   نمود یم

اند    . گردید یم پدید نا بالفاصلهجا در آنکه دهان منر

یتر  ر ر با خوشی   آنها   . ند کرد یمبا حنر ت و تعجب به رسعت دست کرنیل نگاه  ها  تنر   ننر

ند به کردیم  هرچه ند اما  بردیمبه رسعت فرو    خود را های  لقمه  خوردند و یم  ننا

ر کاهش نیافتدو   رسیدن غوری  با   کرنیلوت  حتی ق  . ند رسیدیمکرنیل ن وقتی    . یم ننر



220 

 

 جمع  آخر یم  د حلمرا  ؛غوری دوم خایل گردید 
ی

ین لقمه برنج را با دقت و آهستگ

 : به دهن فرو برد و بعد نفس حشت باری کشیده گفت نموده

ن چاشت نابزودی    ،است  خنر ...   يك کیم دست زدیم  مبه نظر   ،تمام شد   ک این  -

 .  رسد یم

از   را زیر    ها بالشت  ،نی نشستهآرام  ،شستند   خود را ای  ه دستها  فش اکه  اینبعد 

 . جدی صحبت کنند  یای مهم و قضادرباره که   آن رسید  وقت ،بغل نهاده

ر   کرنیلحال تو    ،ما در عیل مسجد کفتان بودیم  هردوی  - اما   . هستی و من هیچ چنر

تو   و توایر یماگر  مرا كمك کتر  را     ترا در هر دو جهان   این كمك  بداری خدا  دري    غ 

 .  حکایت نمود به هرات  خود را فیض محمد علت آمدن  . نبخشد 

 م  د حلیمرا  -
ی

افغان   ن هر بسا   سانید مرا ننی   : اما با قاطعیت بیان داشت  به آهستگ

افتمند  م  ،رسی ر حاضر که هم فکر کنیم  با بیا  ،در راه وطنم قربان کنم خود را رس من ننر

 ؟چه باید کرد 

مسجد دارای ساختمان   . در پهلوی مسجدجامع با هم دیدن کردند   آنها روز بعد  

بود   قدییم  و  ستکه  عظیم  و  ون گنبدها،  توسط   داشت  یاد ز های  پنجرهها  و 

غور   الدینغیاث اعمار  بزرگ  و یم  نساختما  نای.  گردیدهی  جالیش   درخشید   از 

یک و کندن با صنعت حکا  . داد یمیری دست  پذناوصف    نشاط  انسانبه  ئيك آن  موزا

ی آن مزین    دیوارها کاری   که داد    اجازه ود  شخکفتا ن به پ  . بود   شدهو چهار گالنر

 . را بگردد تاخوبنی دیده باشد  آنها همه 

یتر  ر خود دعا و نماز های  کار به خاطر اجرای موفقانه  که  ازینو مراد حلیم پس  ها  تنر

 .  حصار شهر رفتند  به سوی. بجا آوردند 

داخل    آنها   آنکه  مستحکم گردیدند    قلعهزمایر  نظایمدر  تطبيقات  جریان   جا 

ر داشتند و روی  خر افهای  لباساشخایص که    گروپاز جلو يك    . داشت   ها اسپ  بیی

صفوف   بودند،  دیگری  رسبازاننشسته  بعد  یگ  اهن  . ند کردیمعبور    را  و  پنر ها 

محکم  با کمر که    آنها روشن    خایکهای  پطلون  همه که    طوری  . بودند   گردیدهبند 
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    زدهاز پان  آنها )سن    کنندگانعبور  
ی
  ، ند آمدیم به نظر    جوان(  رسیدیمتاشصت سالگ

 . بودند  ویختهآشانه به  خود را های تفنگد و پا داشتن سنگیتر بههای موزه

از نظر    کنندگانکفتان مارش   نگاه مجرب خود  با   ارزیایر مثبت    آنرا گذشتانده  را 

دارد   . کرد  نظام قوی  منظ  ،جمع  احضار   ،است  مصفوف  بخویر  باسالح  تمرین 

ی  چخماهای  تفنگها  بعیصر   ! اما سالح  . است  گردیده
و    ساختقی  دیگران دستی 

ر های  نگتف  به غنیمت   انگلیسو  افغان    اولدر جنگ  که    ”بس قهوه یی ” وزن    سنگیر

 ...  میل هموار بودند  های انگلیشتفنگیم دارای بودند و دسته سو  شده رفتهگ

ش دست اشانه  به    وقتی مراد حلیمکه  بود    گردیدهمجذوب دیدن رسبازها    چناناو  

آن شخص   . بوی نشان داد   را باچشم خود یگ از سواران    کرنیل  . ید زد، از جا پر 

سفید بر رس و واسکت پر نقش و نگاری   دستار   ،بود عریض  های  شانه  دارای    جوان

 اسب بهایی ق قیمت  يرا  . بودند   پیوسته  به همریش وی    و   ها برو ت  . بر تن داشت

ر  سیاه  تزییر را  عصباکه    ،کرد یمش  پا با  روی  خود  های  نیت  .  بود   ایستادهباریك 

 ؟استخان ایوبمحمد  : نمود فسار است فتانک

از   از چند  یی رسوصداراست    طرفاز    جایی کدام  درینوقت  پس  و  ثانیه بلند شد 

های دستو در    تعلیم میدویدند   میدان  به سوی  آنها نمایان گردید    رسبازانجمعیت  

ر عیلحس  بودباد نا”ها تشخیص گردید  صدا  بزودی  . چاقو داشتند   چوب و   خود   یر

 ” . مرگ بر او ” ،”خان

ر در  که    آمد یم   به نظر   چنان   ؛ فرود خواهد آمد   حکمرانی  برو   باران سنگآوان    همیر

  خود را اسپ خود،    یق آسابا تاخت بر خان  ایوب  . پیشی گرفت   لحظهاما او ازین  

ر جمعیت رسبازها داخل و    شده از اسپ پیاده    جوانافغان    ،رسانده  آنها به   در بیر

 د: کند پرسی  توجه آنها های بها و چو به چاقو که  اینشد بدون 

 ؟غالمغال دارید چرا  -

بلند شد، درین  رسو   طرفاز هر   ر   و   هلهلهصدا  تشخیص   غالمغال فقط يك چنر

ر عیل خان  ،غند  قوماندانم  ناآنهم  شد یم  .  حسیر
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ر خود به سینه  حکمران  ،خاموش شوند   همه  - کاله که  خورده  سال  رسباز با قمچیر

   : داشت فشار داد و گفتبش  گرد قره قیل

 تو بگو  خوب      

و   یی غرزد: رسباز باتررسی

ر    ؟چه بگویم رسدار        سالح را به   ،هد دمعاش نیمی   زیرا   خواهیمیمنرا    خانحسیر

این قسم   ،بسازد   آنها توسط    خود را   خانهتا    کند یم  روانرا    نفرها   ، فروشد مردم یم

 . برای ما لزم نیست قوماندان

 د: همصدا اظهار داشتن  همه نمودهاز گوینده پشتیبایر  دیگران

ر عیلخواهیمیمن او را        . را بکشید  نخا  ، حسیر

قاطعیت  خان  ایوب داشتبا  را    ،خوب  اظهار  موضوع  اگر    بررشاین  یم کنم، 

ر جمعیت بر آمد  . باشد او تبدیل خواهد شد  داشتهحقیقت   . و از بیر

زد   - چیغ  محمد  دار   : فیض  دید    . احتیاط کنید   ،خنر شمشنر   رسباز که  او  لغری 

انداخت   ،بود   گذاشتهدر رکاب    خود را پای  که  خان  ایوب  به سوی  ا خود ر بدست،  

 لحظه ین آخر در خان ایوب اما  ،سوت کشید که با رسعت فرود آمد   چنانشمشنر 

را  رفت  ،به رسعت عقب کشیده  خود  به خطا  بت شمشنر  مذکور    ،ضر شخص 

ر افتاد خان  ایوبخته پیش پای  با  خود را موازنه   خود  ر  فوری سه رسباز دیگ  . به زمیر

ش را   به او  را   . دور دادند را به پشت او ، رفتهگرسانده شمشنر

ارادی اظهار داشت بطور بود  رسیدهتکه حمکران      : غنر

 ؟است چه خنر       

ند استخو یم دويدند و یمی که    هایی یدربار   طرفب  ،نمود   اشاره   ند رس آن شخص را بنر

  . زندایر کنید  او را د ننگنر ض غر  به او 

 مرا نجات دادی؟که ستی  اما تو گ ه      
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 : داد  جواباو  به جایبود، اما مراد حلیم  آمده سوال از فیض محمد بعمل

و کار بسیار مهیم با شما   آمده  جای دوری  از که    این دوست دیرین منست  ،رسدار       

 .  دارد 

 ...   رفتو  دادهدور  خود را اسپ خان  ایوب . بسیار خوب بیاید  -

مرکز   ،داختند و پشش در شهر هرات بگردش پر تاشب فیض محمد با مراد حلیم  

و   زیاد    چارسو شهر  دلچستی  یتر باعث  ر بزرگ   . گردید ها  تنر سقف  زیر  اینجا  در 

دار،   دستك  ی  جابجا  تاجرای  هادوکانحصنر آنکه  بودند    شدهن  امتعۀ    در 

در کهای  قند   و   سماوارها   : گردید یمید وفروش  مختلف خر های  کشور  ر نا روش 

 و عریر های  بکتاوی و  فرانسهای  تفنگچه
های شیپور   ،قرار داشتند   خیط ایرایر

چیتر های  چلم،  انگلیش  ماهوت  ،هالندی شطر   تریاک  بچشم و  هندی  نج 

دیگر   کرنیل  ،سماواتدر  ...   ند خوردیم اشت  بار  را برازنده  های  نمایش  نشان   خود 

ت باعث بهت و  ،داده  . غفور گردید  فیض محمد و  حنر

ر دلچستی ر  -  .  خود پرسید  همراهانکرنیل از   ؟ا برایتان نشان دهم میخواهید چنر

   . شهر برد  طرافا هرا ب آنها گرفت   را آنها موافقه وقتی  

یف    منطقه در    ه ب  آنها جا واقع بود،  در آنزمایر مقر حکمران هرات  که  گازرگاه رسی

یاگاه متصوف  آرام این عارف   . نصاری رسیدند ا  عبدهللام خواجه  زده بزرگ قرن 

ز ا  هگاآرام   این  . گردید یمهرات تلقی    منطقهف والی  و ترص   یبانبزرگ به حیث پشت

های و تخته   خشت ها که    گردیدهبزرگ مرب  ع شکل کماندار مرتفع اعمار    ساختمان

ه  مختلف  ی هاساختمان دیدن این    از که    غفور   . ساختیمالشکل آن چشم را خنر

 و 
ی

تمنقوش به    سنگ اظهار ن  ناس ز فن  ساختهبه پدر نزديك    خود را افتاده بود    حنر

 : داشت

متوانستم یماگر  شد یمچقدر خوب  - ر ساختمان را یاد بگنر ر چنیر
 ...  ساخیی

   . هردو افش لبخند زدند 
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ی گفت   - ر ند،   آنرا که  ند  است  خو بسیاری یم  : مراد حلیم به طور نصیحت آمنر یاد بگنر

ر   . بدهد یاد که ادایر وجود ندارد  است اما حال چنیر

 ، ، صنر کنجانبچه    . ن هم برای آن مساعد نیستزما  بیل و   : فیض محمد افزود 

ر   توایر یم  آن وقت  تو   وقتی به كمك هللا دشمن را شکستیم  . هنوز وقت داری  ساخیی

 ...  نباشی  ،عقب نشسته انگریزها  از که   رسحد  تعمنر را بیاموزی و مانند من در 

هرات   سال قبل در   زده پانکه  امنر دوست محمد خان    ۀمقنر   ،نصاریا  هگاآرامپس از  

 . بخود جلب کرد  را آنها توجه بود  نمودهوفات 

رازی د  لر تا  . رفتند   به قرص   گذاشته  رسا کاروان ک را در  پش   ،شامگاهان کرنیل و کفتان

آن  حکمرانکه   را در  ر  بود   از مردم  ،پذیرفتیم  جا مراجعیر تالر   . مملو  با که    یدر 

پیشه  میانبود، نظا  گردیدهها روشن  مشعل  برای که  ن  نادهقاان و  تاجر   وران،  و 

  . وجود داشتند  ،بودند  آمده شکایت دادخوایه و 

ر داشت و پاسداری در ککه  خان  ایوبمحمد   رش ایستاد بود، در نا لباس نظایم بیی

وی  روی وسط تالر   یعتر منشی  قرار داشت زای او نر  مکرش  کرش نشسته و پیشی

 جای    ( کیم دورتر در کردیم  د را مهر و لکناق )اساو راو نگاهبان  
ً
بلندی وزیر   نسبتا

 . قرار داشتند کرش نزدیکان دیگر در عقب   . ایستاد بود 

 . بیایند دستور داد نزدیك  آنها به حکمران مراد حلیم و فیض محمد رادیده 

  ؟ اید  آمده نزد من دوریبرای چه کار از فاصله  -

 : ظهار داشتا کردهخم   خود را  رفتهکفتان جلو 

 . ، رسدار ماییمبت نو صحدباید دو ب بارهدرین  -

   : گفت  دادهحرکت  خود را رس خان ایوب

 .  پس صنر کن     
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 درباره او 
ی

 یر که برای دو نفر جزای شالق داد   نموده شکایت چند نفر دیگر رسیدگ

 .  بیایند فردا  مر کرد ا بقیهبودند، برای  نمودهیت جهت شکا

ر اندیشید    همهدرباره    بار دیگر فیض محمد درین وقت    ه رسدار بگوید د ببایکه  چنر

  
ی

د و   او را و احساش خانوادگ ر  برانگنر
همراه با آن وضع وخیم را هرچه   هرچه کمنی

ین همان    تمام راه طولیر از در    باره او درین    . د بتوان  ساختهلل  مد  بیشنی برایش ر تنر

ر نبود    کرده فکر   را خطر مرگباری  عمق    کنندهد به طور قانع  بتوانکه  بود و مطمیی

 . د بتوان نموده بود برایش توضیح  سایه افکنده دممر  و طن و  بر که 

وع کن  : حمکران بگوش رسید   کنندهفسار  است  ما اآهسته  صدای   چقدر   . حال رسی

ن بخادر پرتو لرزان مشعل ها، محمد ایو   ،در موقعیت پرجالل قرص   ،است  عجیب

 که    آمد یم به نظر ن  جوان  چنانبکیل  
ً
 سیاهچشمان    . تعلیم دیده بود   میداندر    قبال

  گویی   . بودند   شدهموزی بوی دوخته  مر   یشبا تشو   حتی   دقت و   ا ب  درازشهای  مژه  و 

پرسند که   برایم چا»  : یم  ر دوردست  بیتر اش های  پره  « ؟یی آورده  هز آن رسزمیر

 ش فرو اچهره طبییع اش بود، بر  حساسیتنمایانگر که دند  یپر یم
ی

نقش های رفتگ

نه تنها در مسنر   امنر   ه دخانوامنسوب به  افغان    اینکه  آن بود  شاهد  بود و    بسته

 اش با گل و سنبل کار 
ی

 ...  کهبل است داشتهزندگ

 .  است ای اضاقر درینجا موجود ه گوشرسدار هنوز هم   -

زا    و   درینجا و زیر   ،من نیم بینم  - ی را پنهان   آنها ن از  م  ،مانده اند من باقی    یمنر ر چنر

 .  است آورده شمارا که کرنیل    چنانو هم  ،نیم کنم

ر را   همه لکرنی  -  .  لزم نیست دیگراناما دانستنش برای   ،داند یمچنر

؟ ۀدربار ت راز  تو بیش از حد با این -  خود نگران هستی

که نمود    اشاره  خود   درباریانبا آنهم به    گفته اما این را    رضایتباعدم  خان  ایوب

ون  . شوند  بنر

   صحبت با   ! رسدار       
ی

بهانه کار    برای ایناما من    ،است  شما برای من افتخار بس بزرگ

ر   ر کهم باید بگویم  هایراز درباره    . بیابمتوانستم  یمدیگری ننر ر   همیر خنر از آن با  شما ننر
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 . زیاد پخش نشوند که شوید لزم خواهید دانست  

یام را بر   تو میخوایه تحمل مرا آزمایش کتر و حس کنجکاوی  ،حکایت کن  - ر   . انگنر

 و عالیم  زدهلبخند  حکمران
ی

 . نقش بستند  اشچهره بر   گر بار دیيك  بچگ

ه خود نادر پ  او را خدا  که  مت  پدر مرحو   در اردوی  است   مم فیض محمد نا  ! رسدار   -

ی  کفتان بودم و   ،باشد  داشته
 ...  داشتم عهده عیل مسجد را به قوماندایر

  در آنمن    و   است  واقعآباد  جاللدر نزدیگ    ،سمناشرا یم  قلعهاین    -
ی

  کرده جا زندگ

 کجاست؟ لباس نظایم ات    ؟در اردو نیستی اما چرا حال   . ام

ر مربوط    همه   - ر  چنر عیل .  فروشند   یمما را    زیرا   ،من از اردو برآمدم  استبه همیر

آن  ام  آمده  از گندمك  خودتو من پیش    است  ننادشممسجد در دست   جا  در 

  ، آمده   ما   کبه خا   قشونش  با که  ری  نار كمخان، با مج  درت امنر محمد یعقوبراب

با    و در آورده    مذاکرایی بعمل امنر  ما باساکه    کرده  موافقه  معاهدهنتیجه  س آن 

ر یم  خود را شکست     انگریزها .  دشمن یم سپاریمه  ب  خود را زیاد  های  پذیریم و رسزمیر

 ... شوند یمجا جابجا  در آنبه کابل یم آیند و    آنها های  نفر   . کنند یمبه وطن ما راه پیدا  

تو دروغ   ،چوگ پرید   از   و   زدهست  ا با دکرش ر های  با خشم بازو خان  ایوبمحمد    -

 میگویی  

ر کاری دست نیميعقوب    ،نه  - ، نیم ایمخورده  نجنگ شکست    در   زند، ما به چنیر

 . . تو دروغ میگویی  ؟است  فرستادهدانم گ و برای چه ترا 

 ار بسی  خود را وطن    همه  ما   ،باور نخوایه کرد تو گپ مرا  که  م  ترسیدیم ۔ رسدار من  

بفرو شد،    آنرا   است  حاضر افغان    یكکه    گفتیمکش به من    اگر و    ،ست داریمدو 

 . من برایت حقیقت را میگویم ،اما از بخت بد   . مکردیمغ فکر درو  آنرا من هم 

 مرا نجات دادی  : گویی دروغ یم  -
ی

ر مانع من    ،تو صبح زندگ که   شود یم تنها همیر

ند و هم رس این   دهمیمدستور ن ر   کرنیلرست را بنر  . باشد یمارت تیدسکه را ننر

 : جلو رفت گردیدهمراد حلیم پریشان   ،وقتی گفتگو به رس رسید 
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  ترین و خود کفتان وفادار  کشته شد   انگریزها پدر فیض محمد در جنگ با  ،رسدار  -

م او تما  سم، فکر کنید آیا نااز بسیار دیر میش  او را متگار امنر مرحوم بود، من  خد

ر بسازد؟را خشمتا شما کردهافغانستان را برای این یط    گیر

 . جدا کنند  برادرمند تا مرا از ا هخرید او را ن ناشاید دشم ؟داند یمگ   -

ر نیست  : بیان داشت  بار دیگر فیض محمد    - ترا استخو من یم  . نه رسدار چنیر م 

ی  ۀ دربار  ر   بسیار دیر و   ،اما شاید   ، یافتی یم  بدون من هم از آن خنر که  هم  خنر بد  چنر

تو    . تو برای دفاع وطن قوا در اختیار داری که    ام  آمده  ا به خاطری اینج  برعالوهمن  

ان  همهقوینی از   از   مت کتر و مقاو   انگریزها   برابر  در  توایر یم  تنها تو   هستی و   رهنر

کن و آماده    ا لمقابل سالحت ر اند تو هم با  کردهبند  با هم زدو   آنها   . کابل دفاع نمایی 

 . حضارات بگنر ا هبرای مبارز 

ر پرسید حکمران از روی قهر ا  کرده زدوبند    که آنها   یی   کرده تو هنوز ثابت ن  : ما باتمکیر

 . باشند 

باشد قانع   خواستهخودش نخان  ایوبمحمد    صوریی کهثابت کنم در    توانمنیم      

و   ،شود    آمدند را به پایتخت بفرست وقتی پس    عاجلهای  مرا حبس کن و پیك  ازینر

راست   منکه  تصدیق خواهند کرد  ها  آن  مرا اعدام کن اما   نگفته امراست    کهد  گفتنو  

 . گفته ام

ر کار را         .  کنمیمهمیر

زا و    ،وزیر   ،زده   را به همها  دست  حکمران خان ایوب  . شدند داخل    خدمتگارها منر

ند های  دستور داد فیض محمد را در یگ از اطاق غفور   . قرص تحت نظارت بگنر

 . بیاورند ش کنند و نزد  پیدا  او را پش 

   : شدی گفتکفتان با خون

متشکرم       از شما  در وقت خدا حافیطر   ،رسدار  بود،  مهمانت خواهم  با خوشی 

برادرزاده راه  که    است  شده  و به کش سفارش  بودهنحمله بتو تصادقر  که    ،گویمیم

خان مار    اینکه  خوب بررش کن    : بدهمبده برایت مشوره    اجازه  ،سد کنند   را   اکنر
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وناست از  ر گ رس بنر  .  است آورده یر

مشور   - تشکر ا  هاز  باش  ،ت  آگاه  از سخت  امروز که    ،کفتان  ،اما  من  ترین برای 

 ام  های  روز 
ی

 دادی    . است  بوده زندگ
ی

با    . فتی از من گر   آنرا شب    ما اصبح برایم زندگ

 عزیزتر   داری اما باید بگویمبر   میانبرادرم را از  خوایه  یماین کارت  
ی

 او برایم از زندگ

و به   حذر میسازمخان را بر   یعقوب  ،فرستموب یمی به کابل مکت من فور   . است

 .  یم دارم  لکمکش قوا ارسا

 *** 

ر امضا   کاوانیاریو    کرد   بازگشت   سملهوقتی جنکنس از   گندمك را   معاهده  شدهمیی

خان  ،لیتون  طرفاز   یعقوب  امنر انتقال    به  او    . گردید   بازگشت آماده    داد، 

دههای  دست با گریم فشی را  ی    ،جگړن  ر از    انگلیش  قوایفوری    اجخر ادرباره  چنر

  . سوار گردید  خود بعد بر اسپ  ،وی زمزمه کرد ه ب قندهار 

 .  بود  رفتهآشکارا بال  بطور آمد، اعتبار فرمانروای کابل توپ به غرش در  زدهیا

   و فاصله  رفتهگ اسکورت راه غرب را در پیش  
ً
ر   . یط کرد   يك ميل را   تقریبا در بیر

شخیص  شمار یر   همراهان خان  یعقوب  شد محمد  پیدا    که   
ً
بنظر   نا آشنا ظاهرا

ر و بالی  ،دستار به رس که  ه سال  میانچاق  افغان    ،آمد یم ه بیی ر تنر ر سنر اسپ   چیی

بود، سیع  کر  نکند   توجه  ورزید یمندی سوار  را بخود جلب  ی يك ناثاستب  . کش 

  که  ی  هاافغاناز    فرد   داشت )بدون آن هیچ  آویختهبند  در کمر که    کاردی
ی

به زندگ

ون ن  خانهباشد از    ه داشتعالقه     . نداشت  خود همراه    دیگریسالح  کدام  (  رودیمبنر

دیدند، باعث تعجب را یم  انگلیس  عیلا  هگر در زیر لباس این سوار تفنگچا   برعالوه

ر سالح خوب شهرت دارد  ها افغانکش نیم گردید زیرا عشق   .  به داشیی

امنر   ر  میر ر
ملنی نداشتنامکدام  با  به مشکل  . سبت مستقییم  و  را    بیل    توان یمآن 

   . الدین( بود  بریدمن گروپ راه بلدان )جاللدار یا او جما . گفتافغان  

رنجیت   پنجابمهاراجای    نظایم  قطعهآباد  جالل  از طریق پشاور و   ۱۸۲۹در سال  

 .  تجاوز نمود  به افغانستان، ها انگلیس آن وقتسنگ متحد 
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ازین   ون  ها گار پنجایر بعد  ر محافظت آباد  جالليك  دها نز در قریه غلخر   خود را ننر

خان  وقتی که  آن  شدند خارج    1842ند و از آنجا در سال  کردیم را ها  انگلیس  اکنر

را   ها پش دوسالۀپنجایر یگ از    . س و طنش را ترك گویند مجبور ساخت خاك مقد

به   برد عنوان  با خود  این پش    . غنیمت بخصوص  قبیله غلجایی  که  مادر  از   
زیر

ر شیله کوه  ف یناسلیمان خیل بود در اث  .  داد  جانروریخیی

ر عساکر بزرگ شد و در   ر پیشه    آیندهپش در بیر او    . را انتخاب کرد   نظایمخودش ننر

بلدا  و   کنندگانکشف  گروپدر  داخل گردید راه  را الدین  جالل  . ن   رتبه تا    خود 

او دری و   . ف برتانوی را بخود جلب نمود مقامات کش  توجهرسانده و    یجمادار 

او    ها افغانت  نارسوم و عنع  چنانهم  دانستیمخوب  پشتو را بسیار   را بلد بود 

   ،دایت آمرین خود ه به  موفق شد  
ی

مادری با   سلسلهبه حساب    را   روابط خانوادگ

 سازد  برقرار آباد جالليك تعداد باشندگان حوزه 

 کاوانیاری  وقتی که)   کاوانیاریمهم    عمده و های  اجنتیگ از    کزير   جمادار مجرب و 

ر ختك ها، اركزیکو   کمیسار  سایر قبایل و اتحاد   ها و افريدی  ،ها هات بود( در بیر

را   شایستهاشخاص  د  پشاور منتقل گردید او سیع کر   بهوقتی جگړن    . گردید قبایل  

  . نگهدارد با خود 

 ،بودند   دادهبه وی این لقب را    کاوانیاریان  ی ناآش  طوری کهآن  ،”کاوی”  وقتی که

بود  را وقت  ،  منتظر جنکنس  تردیدی نداشت    . ده تلف نکرد هو بی  خود  که ازیناو 

 بناءً کند    روانبه کابل    وزیرمختار ویرا به حیث    دهد و   انجام  خود را وعده    لیتون

ر   گرفت مسؤولیتسفر پر  برای چنیر
ی

نشان دلچستی  امنر  جگړن به نزدیکان . آمادگ

وریی احساس حساب کرد،  توان  یمروی چه کش  که  تشخیص نمود    ،داده اگر ضر

عیل خان بر تخت  به جای د توانیمش  ک  چهگردد     . کند   جلوسپش شنر

رعایت   آنرا که  امیدوار بود    باید ر و  مه  آنرا   کابل  فرمانروای،  گردیده  عقد   معاهده

 برتانیا ،  معاهدهتخلف از  که  نفهمد    ،احمق هم نیست  آنقدر   . کند یم
ی

ر جنگ ماشیر

ون  او را   د توانیمو    آورد یمرا بحرکت   های قبیلهاما هم.  پرتاب کند   درهم کوبیده به بنر

 خورد خواهند نمود؟بر  چگونه معاهدهخان به  گر یعقوبآشوب
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رسخ راه بلدان های  در لباش بافيته   او   خواستهخود    نزد را  الدین  جالل   کاوانیاری

 : جگړن گفت . حاضر گردید 

 ؟دیده اند   ترا افغایر ن نامهما ،جمادار 

من از    ،شما امر کردید   طوری که۔  قا آ  ،گفت: نه خنر   نمودهراست    قد الدین  جالل

ون  اردوگاه  . دامه داد ازده ، او لبخند ام شدهنبنر

ون    خیمهحتی از    ،بگویم  است  ر  یفپس از سفر به    . ام  شدهنبنر  آنرا خدا  که    مزاررسی

 .  مانموده احت اسنی  قر در این مدت خواب و کا  ندازهبه ا ،باز تکرار نکند 

 ،شوی افغان    باید باز   ،یل کنتبد  خود را لباس    . ش کنبه دقت گو   ،خوببسیار    -

 .  زیرا سفر نوی در پیش داری

یفتنها به  ،آقا  ،شود یماطا عت     . بناج  ،نباشد  مزاررسی

  م کمنی از آن ه   ،تر از آن نیست  اهمیتاما اگر با    . ا ست  كهدف نزدي  ،جمادار نه    -

 ...  نیست

 ؟کابل  ،ب نا ج      

ر ن و  همرکابا  همه  با   امروز و فردا امنر   . است  بالکل همینطور  میر ر
  خود را ه  را  خود   ملنی

ند یمدر پیش      ،است  نفر زیاد   ،برو   آنها همراه    ،گنر
ً
  خود را یکدیگر  شان    همه  طبعا

ببیتر   . شناسند یمن و  بروی  پایتخت  به  خان چطور   از که    باید  قبال است  یعقوب 

و   ؟میگویند چه    معاهدهدرباره  که  بشنوی    باید   ،کنند یم مجموع   ضع چطور در 

کار ...   دارند   ذ بانفو   آیا رقبای  ،است  بتبودند ثا  در اینجا   که  آنهایی روحیه    یا آ  ،است

چه هر   باید اطالعات    ،نداریم  وقت  اما ما زیاد   . ، وقت زیاد کار دارد است  بس مشکل

 امر   . شود یم  داده اعظیم سه هفته وقت    بطور یا    ، برایت دو   . بیایند بدست    زودتر 

  لپو  تهیه
ً
 .  سپارمتبخدا یم بگنر و  آنرا ، شده داده قبال

ر الدین  جالل...   در   ،شتاز سه هفته گذ  بیش ،تمام نکرد  شدهکار را در زمان تعییر

تندی،  شدهپیدا    سوارکاریاقامت گاه جگړن   به  ر جست  پا  از اسپ  رسان ئیر   خنر



231 

 

 : اطالع داد  کاوانیاریفوری به  

 .  استالدین جاللجمادار  ،بناج      

  . بگذار بیاید       

 . گردید ظا هر   دروازهدر  اریکاوانیایجنت  

ی   اول . یت کنید کاو ح ،بنشینید  ،بیائید  - ر  . است مهمنی  همه از که چنر

تبا کیم  الدین  جالل موزه  حنر خا   از که    خود های  به  و  ضخیم گرد  راه قشی  ک 

 بعد    کردهبود نگاه    شده  پوشیده
ی

یی هنوز هم روی گو   دادهشور    خود را   به آهستگ

و با سنگیتر   قرار داشت  نزدیك دیوار که    رفتهکوتایه    ناو يد  به سوی  ،زین قرار دارد 

 .  روی آن نشست

یعقوب    ،نکرد توجه    به من  کش  ،مشکالت خاص گذشتکدام  سفر بدون    ،بناج      

و   ر شایعات  . ند نداشت  آنرا ش وقت  های نفر خان  زمیر ق  عت بخش  به رس   در مشی

ر    معاهدهخنر مربوط به    . دانید یمبخویر    این را شما    . شود یم   ندازهبه ا   ها افغانبیر

ی پخش  
ا،  شدهکاقر از  رسی افشا   بازگشتیط آن قبل  ل به کاب  وقتی بود    گردیدهامنر 

 ...  ند پرداختدحام ز ا همردم بهای دهتو  رسیدیم

بود، و کلمات را بمشکل ادا   شدهقف نمود تا نفس بکشد، زیرا گلويش خشك  تو   او 

 : و گفت زده را به هم ها دست جگړن . کرد یم

 . آب بیاورید  جمادار برای  -

 : ادامه داد  ،يك نفس رس کشید ه گیالس آب را بکه  پس از آنالدین جالل

و حتی   ند دادیمشور    خود را بهای  چو   ،روحیه کینه توز و خصمانه داشتند   آنها       

 « ختی فرو  بمقابل اسپ عریر ما را  خاین،» ند زدیمچیغ  ،ند کردیم پرتابسنگ 

برایکدام     داد:  ...   مدانیمنسپ؟  ا  هچ  اسپ؟  نیستکه  امنر توضیح  قوا    ،پول 

اهن  آخر »دادند:    جواب   و مردم با  . نیست ین گوسفند آخر   ،کشیمیم  خود را ین پنر
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 ... شور و غوغا بسیار زیاد بود   «...   جنگید   باید   ،فروشیم، پول خواهد بود یم  خود را 

رعه پس از نوشیدن یگ دو ج   ،يك گیالس آب برایش دادند   باز   ،مكث نمود   جمادار 

 : تر به صحبت ادامه داد آزاد الدین جالل

 .  آقا  ،ند کردیماز شما یاد       

 : داشتعبوس بیان چهره با   . بود  دادهبه گفتار اجنت خود گوش که   کاوانیاری

 ...  است دلچسپ ؟از من     

   در کابل      
ً
  . پرسیدم ، یممدادیمگوش    ،گشتمو بازار یمها  کوچهدر    تمام وقت را   تقریبا

اظهار   دیگران  ،کند یممت  و بر ما حکو آید  یمری  نابزودی کم»د  نگفتیما   ه بعیصر 

ش معا   به وطن  طر خیانتر بخابه مامورین و عسا ک  شود یمری پیدا  ناکم  : ند داشتیم

 « خواهد داد

  زده  نسخ  باره  دریناما  ،  دانمیمن  . ؟وممنر من به آنجا  که    کنند یمفکر    آنها چرا        

ون  از که    کند یمامنر کوشش    . شد یم ر به   قر داودشا و مستو  . نرود   بالحصار بنر ننر

ر   مال مشك  سابقهدر یگ از مساجد    . شوند یمندرت ظاهر   کشی  را به رس   عالم مؤمنیر

  . است  شدهفروخته    به انگریزها   امنر که    آورد یمو دلیل    است  کردهمامدار دعوت  ز   از 

ال و    است  وفمرص ان  اراضی ننزديك غزیر به جمع آوری    خان در محمدجان    جنر

 م فیض ناکفتان فراری بکدام  در جستجوی    برعالوه  . کابل بیاید   به سویقصد دارد  

ر  محمد ننر آن  او که  گویند  یم  ،باشند یمخان  در   سویدر  چاریکار ااست  کابل  يا   لف 

 ...  نماید یمراجمع آوری  شورشیان

 .  خود لرزید بر  یر یاناو کا  ،منابا یادآوری ازین  

ها را آن  همهتشکرم  از شما م  ،خوب جمادار   - ر  نوشته   ،یان داشتجر   طوری کهچنر

 ؟ چه باید کرد  آیندهتا در  کنمیماحت کنید، من فکر اسنی  کنید، بعد 

آماده   بازگشتتی برای  وق  . است  اهمیتبسیار با    گر چهدی  ! ب، بیلنا ج  ،اطاعت  -

خان آمد من به كمك يك تاجر   راه دوری يك قاصد پیش یعقوب  از که    ،مشدیم
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 را به مهمان دار یعقوب خان  یشپ  ،نا آش
ی

ن نامهما  از که    او   ،دادم   تحفهکش بزرگ

امنر   آمده  از هرات  قاصد که  برایم گفت    کند یمش پذیرایی  نارس ش  ،و برادر تتر 

مکتوب او چند ساعت   خواندنیعقوب خان پس از    . است  فرستاده  آنرا خان  ایوب

 ...  ببیند خواست نیمهیچکس را  انزوا اختیار کرد و 

  ؟توانستی  فهمیده ،بود  شده نوشتهدر مکتو ب چه  ،چطور  ،چطور  -

 

 غازی محمد ایوب خان

ر  يك کیم حدث زدم و    ! بیل  - برادر کالن خان  ایوب  . کیم دیر کردم  سبب همبه همیر

 دوست دارد،    خود را 
ً
اما در مکتوب    . کرد یماز او دفاع  ست  توانیمکه  در هر جا    قبال

ر    بر  ا گفناو    شدهاو خشمگیر را با    معاهده  چگونههی نباید  که    نوشتهاو    است  تهرسر

 ابدی را برای خود کمایی يعقوب    و ن خلق عقد نمود  نادشم
ی

این کار ننگ با  خان 

   . فرستد ش عساکر یمبه کمککه   دهد یم او وعده  . کند یم

 ؟امنر با آن چه نوع برخورد نمود  : گفت،  رفتهگشدید  اطالع عالقه  باین کاوانیاری

 نوشته به هرات    بعد   ،م داد نادش  پیوسته  ، سو رفت به آنازین سو    ،بخود پیچید   -

نه   ایوب خانکرد،  مادر خود که  بل  ،برای   جوان برادرش  که    . کرد   شکایت  ،برای 

سوگند    . بیند و خواب تخت امارت را یم  شدهش پیدا  ا  هفکر شیطایر در کل  ،است

ی بر رسش ادر تاج، چ به جایو درس خویر خواهد داد و وقتش برسد باکه  کرد  یاد 
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 .  خواهد کرد 

ر هست    - راه خاك آلود یم شود، هرچه زیادتر   . لزم داریم  ما که  بسیار اعیل، این چنر

ورت دارم ،بسیار خوب جمادار  ،بهنی   .  بروید من به گذارش مفصل، ضر

 *** 

 جگړن  
ً
به حیث   کاوانیاری  . لیتون به قول خود ایستاد بود   . داشتعجله    حقیقتا

جون او با   ماهنیمه  در    . در دربار امنر مقرر گردید   وزیرمختار   و العاده  فوق  نماینده

 ،رفتهیم پذیبه گر   او را ،  ”مغل اعظم”. رفت   سملهبه    لزمههای  د و دستورالعملنااس

يك گفت  نمود از وی سپاسگذاری    انه اشماهر های  فعالیتطر به خا   حتی ...   . و تنر

زمان    سابقههمکار    جون السیم  زدهروز شان،  وایشا   دهنده پس از صحبت اندرز 

ر  ،  پنجابت اش در  خدم و وظيفه مهم  ه  ب  او را به جگړن مکتوب فرستاد و تعییر

يك گفت مسئولیتپر    . تنر

ر   کاوانیاریوقت    در آن  (قرار داشت   پیوار در راه کابل  کوتلدر  )بود  افغان    در رسزمیر

 ید ایفای نقش جد   برایو    کرد یمقضایای جاری رده بندی    ۀدربار   خود را او تصورات  

 .  شد یمآماده  

 بیشنی   رضایتموفقیت نصيب من بود، اما    لشکرکشی   ينآخر   انجام  تا   آغاز از  ...  

من  هنگایم  از رسور داد   به  امنر    معاهدهعقد    از که    دست  یافتمبا  فکر   . آگایه 

پایتخت خود   شود یم از  برای مذاکرات  بود    وقتی یعقوب خان  که برآمد، روشن 

ی بود    ،واهد یافتم انعقاد خآن فور   صلح درین یا  ر که اما هدف من رسیدن به چنر

ما با او مشفقانه که  اینبه  داشت و همراه با آن فهماندن امنر بود    آنرا   آرزویدولت  

 (  دهدیم  طور نشاناینکه  این یا  )  است  نمديو   او بسیار زیاد .  کنیمیمرفتار  
ً
از   شخصا

 است   واضح  . کنم  دهفااست  این احساس او   از وقتی در کابل باشم    امیدوارمو من    . من

خواهند بود  هایی  نا، همآنها   عمده ترینکه  مشکالت معیتر موجود خواهد بود  که  

   و آن  . کند یمپیدا    رسوکار   به آنهر افش رسحدی  که  
ً
ر حمال   خاصتا  ، ت متعصبیر

(  )ن پسیمیست  ناداسیاست   ر انند واع مختلف مصایب  ن ادرباره  بدبیر اما   . سخن منر

ر )  پتیمیستمن او  اهمانطور پیا  که آنها   کنمیم  تأکید و    هستمبزرگ  (  خوشبیر ن  منر
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وع جنگ تاعقد  از که   خواهند بود  خرایر   .  اند  بوده معاهدهرسی

در   لذت  و  با کیف  را  هفته  دو  ی کردم  سملهمن  و دوستانه  خییل    وایشا   . سنی

پیشنهاد   (بایر )نشان ملگريسار   درجه  نشانو برای من    کرد یممشفقانه با من رفتار  

 . توقعات من بسیار بال ست از که   شده

 او   طوری کهو    ،پلیو نناب  نامم نه جنالویی ب  رس   خود را که  او به من مشوره داد  

من اینست   یگانه آرزوی  . باشد   داشتهوجود    پلیوننادو    د توانیمن  گفت در جهان

 .  لیوئیس پییل(رس   کنمیمبه رس لیوئیس تبدیل نشوم )تکرار که 

 
ً
هم خوا  به آنجا به تاری    خ بیست و سه  که  قرار دارم    کابلدر راه حر کت به    فعال

 الح هر سه نوع س از نمایندگان متشکلکه دسته نظایم   افغانستان  رسحد  تا  . رسید 

آن  . کند یمهمرایه    را م  ،است از   غند برای    ،بعد 
ً
امنیت مرا  های  فعال ر امنر   تأمیر

 .  کند یم

ر    وزیرمختار و  العاده  فوق  نمایندهمرا به حیث   بیش از من برای که    ،اند   کردهتعییر

در   شدهل  خبارات، قبو استریاست  م قبیل  ناامنر خوش آیند خواهد بود، به نسبت  

برخود   از که  هندوستان   بویم  آن هر کشور  تا جلو   کند یموسیع    لرزد یم  شنیدن 

د  مداخله  ...  در امورش رابگنر

 جگړن  
ً
 ستان افغانمسیون برتانوی در    کرد در خصوص عملکه  دستورایی را    طبعا

 دولت  کرده رس   از که    را   ایی آن دستور   . نگذاشت  میانبا دوست خود در    بود   رفتهگ

بدون   دستوراتن  آ  برعالوهبود،  آورده    بدست  خاریحر و سکرتر او در امور    هند 

 . آنهم واضح بودند 

ر کننی  اتوری  لول کامبرقرار ساخیی برای که  خوشبختانه    . بریتانیا بر این کشور   امنی

اینرسیدن   که فقط کافیست    ،است  گردیدهلزم مهیا    مقدماتتمام    اهداف  به 

ر  گندمك   معاهدهاجرای  تطبیق و   ...  گردد   تأمیر
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 فصل چهاردهم

 در کابل شانجام

 دولت  . بود   شدهآماده    برای حرکت  بریتانویمسیون    ۱۸۷۹جولی    ماه  آغاز تا  

ال  عزام هند از مشکالت ا  انگلیش ر با قوای مکمل نزد   جنر لیر عیل   نیویل چمنر شنر

و مسیون )هیئت  . بود   رفتهگخویر    درس  خان  از اینر
ی

های نفر   کاوانیاری  ( به رسکردگ

با خود نداشت، در ترکیب  ،جنکنس  ویلیامفرستاده  تر و معاون  آن سكر   زیادی 

  ش و ا   غلو های  گروپ راه بلدان با بروت  جوانبریدمن    ،نظایم اولنی هملتون  ۀآتش

سیاه مردی دارای ریش  که  تر بنگال  پار تمنت ط کییل از دی  به روز ور آمدکت  چنانهم

سوار و پنجاه  و پنج    بیست  طرفمسیون از    . شامل بودند   ،کشیده بود چهره  و    انبوه

قومانده   و   شد یم  همرایه  ، بودند   شدهبا دقت انتخاب  که  گروپ راه بلدان    پیادهنفر  

   ،داشت  عهدهبه  هملتون    آنرا 
ً
  عکاس و   ،باربر   ،متگار فر خدن  صدها بیش از    طبعا

 .  فعله را با خود داشت عمله و 

که بل  ،راه پشاور نه   از که    او تصمیم گرفت  . فتاد ابراه    کاوانیاری  ،جولی  دوم  بتاری    خ

برود ا وادی کرم  طریق  این    . ز  دوا  ،منطقهدر  از  بیش  او  را   زده در کوهات   سال 

ب  آنرا و    گذشتانده با  برعالوه  . ختناشوجب یمه  وجب  كابل قشون ه  ز کوهات 

البرید وی    رابرتس  فريدريك  جنر تا   ساختیم را مساعد    آن  زمینهکه    ند کردیمپیشی

 . به پایتخت افغانستان برساند  خود را با مشکالت حداقل 

ر    بود، جای   شده  رفتهگ  وزیرمختار و  العاده  فوق  نماینده  طرف  از که    قی اورادر بیر

و به    لرد لیتون  طرف  از که    کرد یماشغال    خاص را نقل مکتویر   شده   نوشته  كکرننر

این مکتوب در مجموع   . بود   گردیدهوی ارسال  ه  ب  سملهجولی از    ۲۳و به تاری    خ  

پروبلم و  ،  شده  سیاشهای  وقف  و    نمودهاحتوا    را   وضعیت  ارزیایر محاکمه 
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حیث  درجهبست  توانیم به  مورد راهنما  معیتر  عمل  د   فادهاست  ی  این   . قرار گنر

ر بود   سند   در   . ارزش کمنی از اویل نبود ای  دار که  مکتوب دارای محتوی دیگری ننر

ر صورت   ارزیایر مذکور  ر زحمات خودش ننر ر که بود   رفته گتوصیف آمنر لیتون چنیر

 : بود  نگاشته

وک  ،لرد عزیزم»   . انتها سپاسگزارمتان یر   یم  ماه  ۲۷من از مکتو ب تاریخر    ،کرننر

ی کهدرباره    قضاوتو با    است  پیش من  کاوانیاری   جگړن ر ع طال ا  دیگرانو    او   چنر

با کابل   معاهدهجرا و نتایج  ادرباره  شما  که  ماند  یم ن آن باقی   جای  کنم یمفکر    داده

یا   از  که  اینپریشان شوید  ما،  اخرا ج  پس  احتمایل تشنج در درباره  عساکر  ظهور 

با کابل را نباید به حيث   معاهدهکه    کنمیمفکر    . باشید   داشتهافغانستان نگرایر  

هکدام    به اساس   من این سخن را   . نمود   لقی ت  آغاز به حیث  که  بل  ،نتیجه ر اص خ  انگنر

و منطقی    عاقالنهسیاست  رسی    ع    آغاز که  بلجدید، نتیجه نه،    معاهده  . نیم گویم

مورد که    است داد   فادهاست  ما  این    . قرار خواهیم  زمره سایر  سیاست  رعایت  در 

بر  برای هند کردن خطر لعنتی داییم روس  طرفثمرات خود یگ هم  ر و    ها   تأمیر

ر در آرامن بخش و  نایت اطمیمنا  سابقه تا حال    طوری که  ،ماست  رسحدات  ش معیر

 شده  با کابل امضاءکه اما، ما نباید زیاد هم به طلسم این ورق کاغذ   . باشد  داشتهن

)  . عتماد کنیما دولت  ثبات  روی  امر افغانستانباید  در  آن  نمایندگان  تعقل  و   )

 عفبا امنر آن  که  سبات نیگ  ناتوسعه روزمره م
ً
ورزیم    تأکید اضار و    ،آمده  میانبه    ال

ایشان گردد که   ت  اعليحرصر پرورش صفات  و  اعتماد  قوام  وظیفۀ البته    . باعث 

که شوند    ساختهین متقاعد  خودش بر   تا مردم کشور و   است  عبارت از آنعمده  

  و   گردیدهآماده    زمینه برای آن  . است  پذیر ناجدایی    فع ما نااز م  آنها فع حیایی  نام

وزی بر    ، ز ما ا  برعالوه  ها افغان  . وسیع وجود دارد   امکانات عیل خان به خاطر پنر شنر

خواهند   دوستگذار خواهند بود، ما را  سپاس  ،دادیمها  روسبه  که    خویر و درس  

ام خواهند کرد ا  داشت و   هان دشمن با رافت را به حیث ج  گوشه   در تمام این  . حنی

ر ناست خراب و  دو   انستان  خلق افغ  . به حساب یم آورند   مطمیی
ً
 کینهبه ما    طبعا

اقوالش   در اعمال و   آنجایی کهتا  ،  چنانمه يعقوب    رد شخصتوزانه نگاه نخواهند ک

و   ،آید بر یم با   مزیت  برتری  را    اتحاد  با   آنرا که    است  مو مصم  داند یم  بخویر ما 

   . حرکات احمقانه برهم نزند 
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ی را خان مستو  یعقوب  ،کاوانیاریس خواهش  باسا
به کارش    رهابو دو   نمودهعفو    قر

بار بود    شدهداشت  پدرش باز   طرفو از    رفتهگضب قرار  مورد غکه  او    . مقرر نمود 

ر گردید   دیگر  ال   کاوانیاریباساس فرمایش    چنانهم  . به حیث وزیرمالیه تعییر   جنر

ر نمود و این  قوماندانخان را به حیث رس ه داود شا  کاریاستر های  کار را با منت  تعییر

 این  آنجایی که پس از    . خاطر اشخاص ذیعالقه گردید   رضایت  باعثکه  داد    انجام

 ما    ،ما هستند   ذ نفو   دو نفر به خاطر تقرر خود مدیون
ً
کنیم بیتر  پیش  یمتوانیم  طبعا

همراه    چنانهم  . بود   نخواهد ها  انگلیس  علیهدر کابل هیچگاه    آنها ثرات شخیص  اکه  

چار  او را دنش  کر به مجرد پیدا که    نمود یم یاد آوری    همیشه  امنر که  خان  محمد  ویل 

   . آشکارا آشتی کرد   ،کند یممیخ  
ی

نیت کامل وظایف و قانو   و در مجموع او با آمادگ

مواد دیگر   جملهن ماده در  مطلوب تریناکه    دهد یم  انجام  کهمتار طبق ماده    خود را 

حساب    معاهده به  افغانستان  زمامدار  به يعقوب    برعالوهو    . آمد یمبرای  خان 

 لرنسگویا لرد  که  بود    ساختهاین تصور گمراه    او را پدر    هکاعالم داشت    کاوانیاری

   انگلستان در  
ً
نخواهد   اجازهو هیچگاه به ما    استهندوستان  مرصوف امور    کامال

را  که  داد    
ی

جنگ ین در  ...   کنیم  آغاز بازی  از  ندارم  تردیدی  من  در  که  مجموع 

فتهای  فعالیت یل خواهیم نا  آیندهل  دوساشایایر در جریان  های  بعدی به پیشی

ر جانمربوط به    کنمیمفکر    آیندهاما نتا یج    . شد  ما خواهد بود، چه درینجا های  شیر

 ، اختیار کند سیاست  تقلیل دهد یا تغینر    خود را مسایع    آنها اگر    و چه دروطن و 

 «. باشد قرار داشته  آنها بخشودیر به گردن نایم کانا  مسؤولیتبگذار 

ر ...     جوان   بریدمنرا  ش  همراهانو    کاوانیاری،  دهکننکسل    و   در زمان سفر مالل انگنر

کاغذش که  را    ”لندن  مهناروز ”او از جیب دریشی خود    . ساخت  . هملتون مرصوف

ون آورد   در جنگ   ۱۸۷۹مارچ    ماهدر  که  قهرمایر وی  درباره    در آن که  شاریده بود بنر

ار او سه نفر دشمن را مورد حمله قر   . بودند   نوشتهبود    دادهفتح آباد از خود نشان  

زیر اسپ مرده بند که  پاما    ولد ادسولبالی    آنها   ،یکدم ساخت  ،را   آنها و کار    داده

 . ویکتوریا دادند ملتون صلیب  به  به خاطر این دلوری    . بودند   بردهجوم  ه   بود مانده  

تمام   بالخره  دانستیمبودند از یاد    شده  نوشتهوی  درباره  که  يدمن آن سطور را  بر 

 د اما او  حفظ کردن  آنرا   تاعضای هیئ
ی

وی در جریده   از که    صیقر تو   از تکرار همیشگ

 .  بود  چه بیشنی آن هر  مشتاق شنیدن همیشه و  شد نیمبود سنر  آمده بعمل
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الدنزديك دهکده کرم بر ی  در  قبال است  فش از هیئتا  هپنجا  و   رابرتس  فريدريك  جنر

گردن نی شکوتل  بالیی    نقطهمیل فاصله را تا    چندینهم    رایهی مه به    آنها   . نمودند 

  . نمودند  توقفف طعام چاشت ض   برای نقطه درین یط کردند و 

یم  ،رابرتس به که  نویسد  بعدها  را  اب  جام رسی خواهش کردند  وی  از  همکارانش 

که باری  اندوه اما وی نسبت احساس    ،بلند کند ش  همراهان  و   کاوانیاریسالمتی  

و این مفکوره    . د بیاور   زبانحتی یک کلمه هم به  توانست  نبود    رفتهگفرا    قلبش را 

 
ً
 ” کابلمارش به  ”و    شدهرسانده ن  آخر   هجنگ بکه    کرد یمدر مغزش خطور    مکررا

ورت درجه   باید منحیث د ا ضر  ...  ول مورد اجرا قرار گنر

ال لحظه در آنکه گفت    بتوان است مشکل ب بود یا نه، بهر جانحق ب شجاع جنر

 رابرتساو با اضار از    . بود   عایل   روحيهدارای    وزیرمختار و  العاده  فوق  نمایندهصورت  

یف فرما شوند تا با هم یکجا  ایام    در که  دعوت بعمل آورد    به سویرسما بكابل تشی

 . . وغریر افغانستان سفر کنند  شمایل  رسحدات

 : گفت  این را ن نالبخند ز  کاوانیاری

اندازی نظر   و پارس  روسیهبه    طرفین  از که    دارم  آرزو بسیار    ،کنمنیمپنهان        » 

ال که  فهمید    وقتی   . ،کنم ر    جنر ساخیی نزديك  خانهبه  در  منظر   قريهیی  خوش 

باید  آیندهبهار که زنش   ،فکر کرد  کاوانیاری   . است پرداختهوادی کرم  شالوفزان در 

در ویالی جدید خود پذیرایی    رابرتساز    کابل شود پس در اینصورت باخوشی   وارد 

 .  خواهد کرد 

به مجرد ورود از   ،بود   ساختهرا موظف    آنها   امنر که  افغایر    کارمندانصبح روز بعد  

البا    مسیون  رسیدند.   ،قبال کنند است  سفنر   طرف از افشان وی به    و چند نفر   جنر

طور    . حرکت کردند   کوتل قبهبه  منی ،  کرد یمحرکت    رابرتسعقب  که    سفنر   غنر

پرسید: چرا؟ چه   ساختهمتوقف    خود را اسپ    رابرتس  . و رنگش پرید   شدهایستاد  

 ؟ شده

الگفت: چطور    نموده  اشاره  حنا ج  طرفبه    جگړن   ؟شما نیم بینید   مثیل که  جنر
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ی    پرنده آیر ر شیله  د  ،نزدیگ همان    در    رسخ منقار    دم دراز و که  مایل به خاکسنی

ر    خود را داشت   ه  بیر ر ال نداخت  اسنر  ه زاغچکه  این  ؟پس چه باشد   : اظهار داشت  جنر

 . است

  بارهبرای خانمم درین  که    کنمیم  از شما خواهش   ،است  مصیبت  عالمۀاما این    -

ی  ر  . نگویید چنر

نه تنها گلگون بود    آنها یونیفورم    ؛سواران افغایر قطع گردید با نزديك شدن    دیالوگ

 قرار داشت  هایی کاله  آنها بریتانوی شباهت داشت بر رس    دراگونبه یونیفورم  که  بل

از ها  مدت که   افتاده  است  قبل  و عمال  هم  ز   بود  ب ویه  کهای  توپخی مایر  ه بنگال 

 کرده را از کجا    سابقهاین اشیای  »:  با خود فکر کرد   رابرتس  . ند زیدناپوشیدن آن یم 

 آنها عایل بودند متوسط، تند و پرحرارت، چشم از    ها افغان  هایاسپ  اما   . «؟اند 

داشتند    سواراناز    هريك  . شد نیم دور   باخود  و شمشنر  آنها بخاطری  تفنگ   که 

 . ند ددایمدسته قراول را تشکیل 

ی  سکور اکه    رسداری جشتر   شیوهبه  که  یی  خیمهرا به    ها انگلیس  کرد یمت را رهنر

ر   همینطور چای خوردن   . چای حاضر نمود   به ایشانبوددعوت کرد و    گردیدهتزییر

وادی شگوفان با همه زیبایی اش قابل دید   جایی کهاز  در نزديك ترين شيله کوه  

باشکوه  است  . صورت گرفت،  بود  با   آمدههندوستان    از که  یر  انمهماقبال   بودند 

 . بود بعمل آمد   شده  تهیه  رسحدی افغانستان  اردوگاهدر  که    طعام چاشت مجلیل

 
ً
مهما  مستقیما نشستند  و که  ند  کردیماحساس    باید ن  ناروی فرش  از چای  پس 

یتر  ر    و   شنر ر خایص ننر پلو مشهور    و آن  استآنه  انتظار در  میوه جات خوش مزه چنر

ق   قی که  رسی سعادت زند گیست و   گریم و   . دارند پایان  یر عشق و عالقه   ه آنبها  رسی

خوب   دست  که  چه  و   شود خورده  با  بجانلذت    و كيف  آن  و بخش   جان  ادل 

،دست شو  طعاماحساس شود پس از  ر   . جدایی رسید  لحظه سیی

ر و    رابرتس میر ر
اسکورت امنیتی باید   مرایهه به  مسیون    ند و گشتمیباز او باید    ملنی

ال  . داد یمادامه    خود   براه ج  جنر را های  دست  گړنو  ده    همدیگر    بهفشی

ر کهگردیدند اما    روان مختلف  های  قامت است برای گویی    برداشتند قدم  چند  همیر
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دور همردو  ه   شد با  شده  داده  قومانده  شان های دست  باردیگر و  خورده  زمان 

دند   را یکدیگر   یه از نظر راه کو   بزودی در کج گردشی ش  همراهانو    کاوانیاری  . فشی

ر تلگراف نظایم به کابل تمدید   آنها در عقب    . د شدن پدید  نا  بالفاصلهکه    یافتیم  لیر

و فعالیت به   .  کرد یمع رسی

برای بار اول  زمایر که  ن  آپس از گذشت چهل سال از    ،۱۸۷۹سال    جولی  24روز  

،  بود   شدهتن در پایتخت افغانستان ظاهر  نامکویلیام    رس برتانیه  خبارات  است  رئیس

ر وی رسلویی  جانجا ندر آ  باردیگر   و  تن محتاطنامک . قائم مقام گردید   کاوانیاریشیر

بود، اما این کار   شدهجابجا  کردهشهر را اشغال  که    انگلیسعساکر    اردوگاهشكاك در  

یم بود در ویالی خونگر   شخیص مصمم و که    ”کیوی” . هم باعث نجات وی نگردید 

در   ،بزرگ  بالحصار در    وی پیشنهاد کرد و در نزدیگ قرص امنر ه  خان بيعقوب  که  

 اما موقعیت   . اقامت گزید واقع بود،  پشاور    کنزديك رس   و   قی کابلجنو ب رسی   گوشه

 ...  بکند توانست نهم هیچ کمگ 

 خانه از يك    وزیرمختار و  العاده  فوق نمایندهمقر    . رویمیم از موضوع بدور ن  ،خوب

له تشکیل   ر ها از مواد  یبود، رسا  هرفتگها  رسای  ها و كبار   آنرا   اطرافکه    شد یمدو منر

 بالی   . د شدنجابجا    خانههمکارانش در    و   کاوانیاری  . ند بودخورایک و علوفه مملو  

باید شهای  بام  تابستان های  ب هموار آن  این کار در کابل معمول  گرم   ؛است  که 

نقیص    . خوابید  بود   خانه  اینکه  تنها  آن  دیده   تپه  از که    داشت  بالحصار  جوار 

 .  باز بود  و پیش رویش شد یم

ر که  کاوانیاری تصمیم گرفت خنر عاجل   ،از گرد راه بشو ید   خود را د  موفق ش  همیر

  ۀدربار را    وایشا تا    استيلزم تحریر نزد خود خو رسال دارد، جنکنس را با مااسمله  به  

به طور مفصل در جریان این جا  فضای موجود در    افغانستان و   دربار سفر خود به  

 . گذارد 

کم از   ید توانیمو    است  تاریخر   واقعیتاین یک    . هستیم  کابلادر  اینك م  ! جنکنس  -

 ...  خرم باشید  و  کم به خاطر افتخار این حادثه بزرگ شاد 

من برای شادی و خوشی   . بدهید   اجازهب، اما اگر  نامرفرمایید جا  طوری کههر    -
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 .  کنمیممساعدتر ی را انتخاب  لحظه

  . رایصر باشی   تو که  م  اندیده  احال  شوی، من هیچوقت ت  تار ن گرف  به غضب شیطا   -

  رسگذشکه    سازم وادارت یموقتی کدام  
ی

ر باید   . برایم حکایت کتر   خود را ت زندگ ببیر

 خصویص تو باخنر باشد 
ی

   متأسفانهاما    . آمر نزديك و داییم ات از زندگ
ً
وقت   فعال

به دیکته کردن مکتوب غرض ارسال   کاوانیاری  : ت بنویسهر صور خوب ب   ،نداریم

  : پرداختسمله به 

   خود   ۀدر تیلگرام امروز   ،لرد لیتون عزیز »
ً
ت حضور بزرگوار تان ورود سفار   قبال

 رسحد   پس از عبور از که  یی  و عز  نوازیبا مهمان   . شد   دادهبه کابل اطالع  برتانیه  

ر مقایسه    آمده  ما بعمل   کرم از  از ما پذیرایی گردید   چنان  ،د توانیمن   شدههیچ چنر

لزم  دربارۀ آن  برخوردی یط شد و  کدام  پیمایی بدون  راه ...   رفتتصورش نیمکه  

ی بیان ر ی نوشت که  طقی  نام  ۀدربار اما    . داشت  نیست چنر ر ما از آن گذشتیم باید چنر

را   اینکه   این    دهند یم  انجام  همکاران من  کار  از یگ دو روز  بعد  آماده   نوشتهو 

به طور    . گردد یم و   خالصهفقط  ندارد سد   مانع  که   ت اس  درست  این  . ی وجود 

روحیه  محیل   قبایل 
ً
بود   کامال امیدوار  باید  اما  دارند   

ی
صورت  که  جنگ  بروز در 

 به جایو به زودی    شدهیگان نیك ما  ساهم  آنها   افغانستان اختالف جدید با امنر  

ند ما را  طرف  ،امنر کابل    «...  بگنر

 : گفت  کردهبلند   از کاغذ  خود را رس جنکنس 

سم  اجازهب  نا ببخشید ج  - در    ؟ شود یم  برده خورد جدیدی  بر   انتظار ا  آی  ،بدهید بنی

 . مندی را امضاء کردید سودنهایت  معاهدهروز قبل شما فقط چند حایل که

ه    کاوانیاری جگړن   کردهد چشمان باکه  بنظر آمد    چنان،  گردیدهبه سکرتر خود خنر

 : کرد و به سخن در آمد   آغاز جنبیدن به زکش های نابروتو  د شدن عریض 

 است   صلح ض ف اتالف بیهوده زمان  داریم و   رسوکار و با جنگ  یم هستیم  ما نظا  -

 ترص ها، افغانستان را باید  در خالل جنگ
ً
چطور شما این موضوع را   . ف کنیمواقعا

فقط بشما یاد   . شود یم  برده  چه انتظار ز يك شخص دولتی  ابرعالوه    ؟دانید یمن
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 . هندی تان باشید  وظیفه توجهمکه ند  اداده 

اما خاموش  خواست  یم  جنکنس  . یمده یمادامه  ...   بگوید،  ی  ر را   گردیدهچنر قلم 

ر پرداخت بارهبرداشت و دو   : دیکته نمود  کاوانیاری  . به نوشیی

ور خط کر   برای تکمیل... »  پیوار تمدید یابد   راولپندی تا   خط آهن از که    است  م ضر

 کند یمپیدا    سیاش  بزرگت نظایم و   اهمیتخط نه تنها    اینکه    است  آن وقتو  

ین  ه  کبل ر  شاه  بزرگنی  ننر
 . افتد یم  اهمیتو راه صعب العبور خینر از    گردد یمراه تجاریی

 حایل کهدر    کند یمهمرایه  ما را    کهدیروز بعد از ظهر شاغاش محمد یوسف خان  

یك   اردوگاهبه  منر را با خودداشت  امه  نا ام خایص به من تنر ما آمد تا از روی احنی

یفات پذیرایی درباره  بگوید و  
   امروز او   . بدهد اطالع  به ما    سفنر   تشی

ً
در چهار   تقریبا

به بسیار زودی پس از وی رسدار   ،قبال نمود است  مییل شهر با يك دسته سوار از ما 

وزیر   شاهمال    و   جانعبدهللا   خان  نظام    آنها با  که    خارجهامور   محمد  ر سواره  ننر

ن باطال و نقره  مزیهای زین یداراکه    اس فیلر  قبال کردند دو است موجود بود از ما 

جنکنس و وزیر امور خارجه   بر يك فیل و   رسدار   من و   . بودند آورده    بودند با خود 

مجای زیاد را نیممن    . بالی فیل دیگر سوار شدیم  ه اما رسدار بسیار چاق وچل   ،گنر

 دارد   است
ی

و مجبور شدم    . و نفس تنگ قات کنم و با خود    خود را های  پا که  ازینر

برایم خییل مشکل خواهد بود و فقط يك وضع    روز با این  گذشتاندنکه  فکر کردم  

 « ...  باشد یمساعت برایم بکیل کاقر 

  . عبوس وخلق تنگ نشسته که  و تصمیم گرفت سکرتر را    نمودهنفس تازه    کاوانیاری

 . رس حال بیارود 

 اما همکار جگړن از شویحر   ؟شده  نوشتهمت در تاری    خ  ناکه  آیا درك میکتر جنکنس  

   . پشتیبایر نکرد 

چطور از رسی این که    دانمیمنفقط    ،کنمیمچطور درك  که  اینآقا و    ،کنمیمدرك    -

 ...  تاری    خ خالص خواهم شد 

-   
ً
   ،همینطور  کامال

ً
ر تلخر به جهان نگاه کرد اما  . کامال  : دهیمیمادامه  . نباید با چنیر
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 ین واردبودند و از  سواره نظا م به صف ایستاد  توپخی و  بطریهدو  ،نه غند پیاده» 

تو   . شهر شدیم  دروازهوقتی ما داخل    . قبال کردند است هجده ملیمنی ی   پ هفده 

عیلهند به    دولت  تحفه) ام   آمده  ( به غرش در تشاخان در زمان حی   شنر رسم احنی

وی اقامت گاه ما جای    . بجا آوردند  ام    نبود از   موجود در پیشی و قراول احنی  کنندهاینر

ام را به جا   مراسم  ،رفتهگه صف  در کوچ  ،بود   شدهغند پیاده تشکیل    از که   احنی

ارک  . آوردند  ر رسود  وقتی  نواخیی به  درآمد  به صدا  را    شاهپاد  خداوندا ”سنی  در ما 

اقامتگاه ا در  مکه  پس از آن  بزودی  . موفقانه نبود   آنهمکه  پرداخت    ”هت نگاهدار ناپ

امنر جویای   طرف  از و    آمده  بدیدن ما   خان  شاهداود  خویش جابجا شدیم مستوقر و 

ت مالقات رسیم بعمل  . د شدنوال ما  اح آورده    من بساعت شش عرص با اعليحرصر

ت مل  رسیدهبزرگوار شما پ  صحت درباره  او   شد و که  و هم جویای احوال اعليحرصر

 داشتهخت کامل  ناامنر از امور فرانسه ش  . نسبت مرگ پشش ابراز همدردی نمود 

 .  جمهوری چانس بیشنی دوام خواهد داشتکه عقيده نمود   ظهار ا

ر رسداران افغایر دیده نشد و من فکر   ،ما   سابقههيچيك از دوستان   امروز در بیر

جمعیت بسیار زیاد بود اما دارای نظم   . شود یم به رسدی پیش آمد    آنها با  که    کنمیم

ما   بسیاری  . را نشنیدمدوستانه  فاده غنر ا  چگونههیمن    ،خوب از  در وقت عبور 

از    که آنها   استراست    پرسیدند آیا ما یمای  ه نفر عساکر از    . ند کردقبال  است  یمبگر 

رها خواهند شد  اجباری عسکری  )قزلباشناع   . خدمت  پارس  به  مربوط  ها( ض 

نکردیم و با تاکید اظهار   ترصفما کابل را اشغال و  که  ایناز    . ند کردیم   تأسفاظهار  

جگدلاگر که  ند  داشتیم به  ما  یم کرد،    کعساکر  وی  شورش   آنها پیشی به  دست 

ر کان بار رسدار و  د نزدیم  « . ند بردیمزایی را در کابل از بیر

بنظر    ؟کردید  نوشته  ،خوب  - چطور  لوفا” آید  یموحال  تان   ”  کاوانیاری . دار 

کیم که  میبینم    بالخرهترتیب    باین  . گذاشتیم ن  جای امضاء  خود را )جگړن القاب  

   ،ت از بابت چیستاخنده    اینکه    دانمیم  ،یی شده خندان  
ً
قرار ا  حظه لدرین    خاصتا

 . است آمدهبه طبعت برابر که خوایه کرد  

صورت  به هیچ    ،ملگ  کارمنداناما برای ما،    ! بنابخشید جب  مرا   ،کنمیمخواهش    -

ههای شخصیت  که  آموزند  نیم ر بسیار نيك های بالیی را اغفال کنیم ولو برای انگنر
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ر کاری تصامیم ،هم باشد   ...  د خواهدش رفتهگدرست  نا زیرا در نتیجه چنیر

 ؟ است  درستنامن    اطالعاتکه    خواهید بگویید شما یم   : ن گفت نا جگړن تهدید ک

 شدهن  عمال است  خود   به جاینکات    همه که  بگویم    خواهمیممن تنها    ،خدا نکند       

 .  نظر تاريك هم نیستند تمام نقاط که هم البته   ب و ناج ،ند ا

  . است  عاقالنهبسیار  -
ً
 . ساده بگویید  زبانب اما لطفا

هم خایل از دلچستی   لرد لیتونبرای    است  ، ممکنکنمیم  کوشش  ،آقا   ،خوب  -

ر حکایت  چدربارۀ آن که  بداند این پذیرایی  که نخواهد بود   تنها در ماحول ،  شدهنیر

هر بشعت گذشتیم و شهای  و از کوچه  است  رفتهگمقر امنر در بالحصار صورت  

 کهرا شنیدیم  های صدا  ما که   مهه بدتر از  . ما سالیم نکرد  برایکش   جا هیچدر آن

 ...  ند دادیم م نادشبه ما 

 ؟ند زدیمچه قسم چیغ  -

   . سخن برانمدربارۀ آن  خواهد یمآقا، دلم ن ،یمبگو راست  ۔ اگر 

وع کردی،که ازین -  ...  خجالت بکشی ادامه بده يد نبا رسی

گر را از رس این حیله  ”  ،”رینابودباد كمنا”  ند زدیمچیغ    آنها   . بدهید   اجازه ب  ناج  -

و   ”ری را کار داریم نانه كم  خاین و يعقوب    نه  ،کنه گندم  ما ”  ،! آقا   ” تنش جدا کنید

ر   ...  دیگر  جمالت  قسمبه همیر

 ؟ ۔ تمام شد 

از   شدهعساکر به طور خاص جابجا    ،هنوز نه  - تا  به ما   هجوم جمعیت  بودند 

ی کنند جلو    من   بهروی فیل سوار بودیم    وقتی که  خارجهامور وزیر    طوری که  . گنر

نظیم یر تا در صورت ایجاد    ، بود   کردهآماده    نظام مخصوص را   سوارهگفت: امنر  

سیع گردید تا باعث جلب   شد و   فادهاست  از آن چندین بار   ،رسکوب کند   را   مردم

 ...  باشد  کردهسقوط ن ما نگردد تا اعتبار امنر  توجه
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؟  بارهاما تو از کجا درین  -  دانستی

 .  ا کردن راه عقب نشیتر بود آشکارا در صدد پید کاوانیاری

ر که  ،خان شکایت کرد   شاهداود  بالفاصله  بارهدرین    - داخل اقامتگاه  دروازه  به    همیر

 و من  ...   شدیم
ً
زیرا  ...   شما گذارش دادمه  محمد خان ب  شاه  از قول وزیر، مال   قبال

انه ورود ما به دستور امنر ستآ  در   . اعتماد ندارد   یعقوب خان حتی به عساکر خود 

له باروت و گلو   ،ها ریم م  ،بود   شدهبرای اسکورت ما انتخاب  که    یر افشا  اکر و از عس

 ...  بودند  شده جمع آوری 

 
 
   . د ز  ر جگړن غ

 گفت:   ساخته   توجهمرا  سكرتر دولتی    جناب  بالفاصله  . ت و گلولهکارطوس و بارو ۔  

 .  است کارطوسدر مجموع خود   آنها تمام که   دانید یمآیا ن     

یخر   یناکه  بکیل روشن بود    وزیرمختار   و العاده  فوق  نماینده  یتی رضاناباعث    ده گنر

بلند    . است  گردیده از جا  اتاق    شدهاو  با عصبانیت در    . زدن پرداختبه قدم  و 

داشت: ممکن  آرامکه  ازینبعد    کاوانیاری اظهار  ب  است  شد  ب جانشما هم حق 

نتوانسته ا  ر   ها افغانهنوز سمپایی    ما تا که  باید به ضاحت گفت    ،باشید جنکنس

ر   . راه جدیت بخرج داد   درینم بخود جلب کنیم و باید  ای ما پول داریم و پول در چنیر

ایی دارد   اهمیت  کشورها  وی نظایم را با آن   برعالوهاگر پول زیاد باشد و  ).  بشر ننر

وقت فقط    . سازیمیمح رزیم این مردم را خنتر  ما رو   ،مهم نیست  (...   یکجا ساخت

 من    . خواهند کرد   فراموشبرای همیش    خود را شورشی    روحیه...   بدهید 
ً
درین   قبال

من لزوم    ،باید گفت  وایشا مکتوب به  درباره    . ام  کرده  آغاز   خود را هدت  مجا  زمینه

ی هست    ،شود   اصالحکه    بینمنیم   آنرا  ر  آنقدر مگر    گردیدهمنعکس ن  در آنکه  چنر

ر یم آنرا بعد  . نیست اهمیتبا   ...  کنید   روان این را  ،فرستیمننر

 ...  و رفت  کردهخم    خود را نکنس ج

اگر کش   . خود گذشتاند د یپلوماتيك جگړن در پست  فته را از پنج ه  کیم بیش...  

ر مدت    بود یماو    به جای  دیگری ست توانیم چه    یگانهدر يك كشور ب  کوتایه در چنیر
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ر مردم ،بکند    در بیر
ً
  بخود برسد و ست توانیمجاهل؟ شاید هم فقط  تقریبا

ً
  عجالتا

   با 
ی

 . ش نفر از اهایل دیدن کند         د با بیستبتوانشود و    نا های کابل آش و دیدیر زندگ

ر نبود، بیهوده مقامات صالحه بر  کاوانیاریاما   او اعتماد  و بر  بودهن و مشفق ا چنیر

روز اول ورود خود به پایتخت افغانستان به مسایع شدیدی همان    از   . ند نداشت

ر    ها ن اخنر رس  . دست زد   . معززین در رفت و آمد بودند های  خانه  سفنر و اقامتگاه  بیر

 آزرده پدرش    طرف  از   که  کسایر ضيان محمد یعقوب خان یا  رانا  جملهاز    هیچکس

ل سفنر رس ن  به اقامتکه  بودند وجود نداشت    شده ر
درد دل   ا جدر آنو    زده گاه و منر

 . ند رسیدیمبه تفاهم مطلق  آنها جا در آن ؛باشد  کردهن

ر مزاج از خود بیخود نشود در  آتشچطور ممکن بود جگړن   یگ از رسان   حایل کهیر

یا   افتاده  دربار قبایل  نظر  از  حاضر   همیشهی  و   بوده   نزدش  رسایی کند  یاوه 

ر دمبدمهای  چاینك و زیرمختار اقامتگاه  به بسیار رسعت    . شود آورده    پر از چای ننر

اراده امنر یر   جا در آنکه  جای قرصی را گرفت    گردیدهتبدیل    سیاشفعالیت  به مرکز  

 . کند   اتخاذ سبات خود با انگریز پر انرژی ناموفق نشد چه رایه را در م

بالی    به روز ش روز  نفوذ   . رفت یمدانست به قرص  لزم یم  وقتی کههر    کاوانیاری

بیشنی  افغانزمامدار      گردید یم ستان 
ً
جدا تعقیب    شیوههمان    و  در که    کرد یمرا 

   . بود  نوشته وایشا مکتوب خود به 

با   کاوانیاری شد  و افاده  است  موفق  وضع  از    ز  بسیاری  های شخصیتاعتماد 

 .  حصار خود قرار دهد نادر را  آنها اختیارات  ،مسوول

 گویی  که    کرد یمرفتار  چنانالعاده فوق نماینده
ً
 ” امنر کم تجربه ”به  خواهد یم واقعا

دوست  که    چنانكمك کند   نواسه  به  محيالنه  لبخند   : فت گیم  خانمحمد  با 

ت اتوری   نمایندهد و نخواهد داشت، من  یشما دوست بهنی از من ندار   اعليحرصر  امنی

 هرچه نست تا  آ  توجهمآن    دولتمفکوره    مرام و   همهکه  باشم  پر قدرت بریتانیا یم

ی افغانستان  وشگوفا  امنیت  زود 
ر یر امنر های  خزانه  وضع مایل کشور و   . گردد   تأمیر

 . ساختیمعالقمند العاده فوقرا  کاوانیاری
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ت شما كمك مادی بنماییما هبکه ما تعهد کردیم   - اما قبل از ارسال پول  ،عليحرصر

 و مستوقر بامید پیشکش  شود یمدر چه رایه مرصف  که  شود    دادهباید توضیح  

ورت آش  باین ترتیب  و   داد یمیق شور  تصدعنوان  ب  خود را رس   وزیرمختار بتی  نو   نا ضر

 .  کرد یمدولتی تایید های بازار در مورد  را  او انگریز کنجک شدن

ت كمك    - ر و تعلیم و تربیه که    کنیم یمما با اعليحرصر  جمع آوری، تجهنر
ی

قوای بزرگ

 هند بد  انجام  ند توانیم و با تجربه ما    ماهر افشان  حستر  ابوجه  اما این کار را    . نمایید 

 .  ...   دعوت شوند  به افغانستانو باید هرچه زودتر 

ر    خان  شاهداود  لر سپاه سا دی در امید قبول پاداش با هر دو نا است  مکدا بدون  ننر

ریش خویش دست   به  بکشید  یمدست  این  برای  دربار خدا ایگانه  و  به  نگریزی 

ورتنیازها    همهبیش از  که  زیرا او بود    ،نمود یمدعای خنر و برکت   اردوی های  وضر

 .  افغانستان را درك یم کرد 

در مجموع باید   دادهتوسعه    را   خود فعالیت  به تدری    ج حدود و مقياس    کاوانیاری

نپیوستکه  گفت   ر نوی به وقوع  او   ،چنر به ش  هایاجنتکه  بود  در پشاور    حتی 

حساب توان  یم  آنها بالی  که  بودند    کسایر و در جستجو ی    کردهنفوذ    افغانستان

ایط لزم برایکه  کرد   حال این   ؛کش را فراهم سازند خلق رس   این  ”کردنرام  ”  رسی

ایط   جگړن مستقر در پایتخت اکنون به بسیار   . است  یافته   فزایشاالعاده  فوقرسی

از که  حال از پشاور نه، بل  . داخل منفجر کند دولت افغانستان را از    د توانیم  آسایر 

مر  اشخاص  با  کابل،  و  اکموز  و  اطراف  در  در    و   شده  روان  ف کشور نااحتیاط 

بدل يك ه که  هستند    کسایر جستجوی   یا )خريطه چر   میایر در  بدست   یم( طال 

نظر حاضر  مورد  منصب  بآوردن  انگریز   هند  تسلط  و  و  ”های  آقایی  قلب  خوش 

 ...  کنند   موافقه  ”مهربان

فرستادهکه  اینست    واقعیت از  اما   کاوانیاریهای  بسیاری  نشدند،  جگړن   موفق 

عت ناق  برده ه  ناخود پ  او به حکمت گویا و برازنده اجداد قدیم رویم  . مایوس نگردید 

وی خود  »المثل لتیتر  بفعیل ضر   لحظه  برایکه  نمود   قطرات آب سنگ را با ننر

ر پیهم خود سوراخ  که  نه بل امروز نه،   . د توانیم  شدهمصداق خویر    «کندیمبا ریخیی
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  بالخره زور    رضا باشد یا   بعد اگر به خریدن نشد، به  ماهفردا، يك هفته بعد، يك  

 ...  د ساز یمبرقرار افغانستان او نفوذ و تسلط بریتانیا را در 

و  العاده  فوق  نماینده  ،جلعا  یتاصخصو   ، حال جزئیات دارایاست  عجب  چه

 .  ساختیم آرام   نا وزیر مختار را 

 

 بازار کابل 

تا برای بعد پس از ورود مسيو ن به بالحصار چند نفر نو   روز  کر به بازار رفتند 

 پول  مقدار  .  کنند   تهیه  واد خورایک تازهها م  انگریز 
ً
های فروشندهدر نظر نبود،    اصال

ا به  ازین  ندازهکابل  بودند  خوش  را متاع  که  کاقر  قیمت  خود  بار  چهار  تر سه 

ر ظهور کردند    اردوگاههای  خدمتگار بعد در چارسو    . فروشند یم دسته   برایکه  ننر

چندین بار بعد از این، تنوع خریدها،   . ند کردیمخریداری    ها اشیای زیادی را بلدراه

رفتند   ها قیمت ف   . بلند  شادی  روشندهاگر  زیاد  منفعت  از کمایی  مگر   ند کردیمها 

ر  به روز ن کابل روز باشندگا  .  ند گردیدیمخشمگیر

به   به زودی  و چارسو  تبد  م و نادش  دو و صحنه  ازینر و    گردیدهیل  بعد زدو خورد 

ر اهایل کابل و خورده محل بر  بالخره به که راه بلدان  . ی گردید هند ینواردتازه  ا بیر

ر به اخالق بد   کردهت  باری عاد بندو یر  خود ادامه   زشت  هروی   و   بودند در کابل ننر

وبات    ها منر فتند و عقب زن  . دادند   مذهب اسالم    در که  در بدل مشی
ً
 نعم  شدیدا
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زیاد  پو   ،است جار ها  رسكدر    . ند دادیمل  و  یم کشیدند  راه   عربده  جنجال  و 

  . ند انداختیم

با    بمرور  برخورد  امنر نامهما”زمان  های به جا   گردیدهارسو خارج  از حدود چ  ”ن 

   خود را ن  نامادو   ،به دستور جگړن  هملتون  ،پیدا کرد   دامنهدیگر  
ً
که منع نمود    جدا

ور نهایت  بدون حالت   از ضر نشوند اقامتگاه  محوطه    ی  ون  بنر  یا آویل    . مسیون 

 شمار یر های  نوکر   ؟کوچگ این تعداد کثنر را نگاه داشت   محوطهدر  که  مکن بود  م

پیدا  با  شهر  راست    هایبهانهکردن    مسیون  به  دروغ  و  خورده بر   . رفتند یمو  ا 

 و باعث آزرد   ،کرده  شدید پیدا   قشات جدید عواقتر نام
ی

وز خشم آم  گ کییل گردید   نر

   . فزایش یافتاالعاده فوقکارش که  

ر   بیشنی از جا   موضوعلیتون را این    نماینده ر ساخت زیرا چنر های در برد و خشمگیر

 چنان،  سیاش  اهمیتاز امور خییل جدی و با    او را ه  توجریزه    کوچك و خورد و 

  . دیگر معطوف ساخت  به سویی آن شب و روز کار کند  بود بالآماده    که  اموری

 بنشیند،    آراملحظه  يك  که    داد یمن  اجازهکارش  پشت
ً
رسیدن    خاصتا به بپاس 

 .  بزرگ اهداف

ل دوم در بال   کاوانیاری  امروز که  اینست   ر  روی  صار نشسته و ح در دفنی خود در منر

 .  کند یمهللا خان غور  م عصمتنایت شخیص بشکا

خدمت   استشهرت قبیله از غلخر ه یگ از رسکردگان عادی و یر که  این شخص  

از آن باعث، مورد اذیت دولت افغانستان   داده  انجامها  انگلیسکوچگ برای   و 

 او  . بود  گردیدهواقع  
ً
بود  باو گفته   ړنو جگ نمودهمالقات   جگړنبا  گندمكدر   قبال

ان خسارات خود استخو   نزد امنر برود و   معاهدهبه مجرد عقد  که   اما   . شود   ار جنر

باو  تنها  نه  راضبط  که  بلنکرد    ککم  یعقوب خان  پش کاکایش   ،نمودهجایدادش 

را   خان  جایبهرام  رس   به  حیث  به  نمود   کردهوی  ر  و  العاده  فوق  ۀنمایند  . تعییر

 : با خود گفت وزیرمختار 

ی و پوپلزایی  خان، غلخر  هللا  حبیبهللا خان،  عصمت  ،محرم خان  ،انبهرام خ”
ر علنر

ر  فقط   ،را خفه کنید یکدیگر  نفهمیدم اگر شما گلوی    تان را کوچک  های  من این چنر
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 جانهیحتی این فکر هم  ...   افتد یمو فضای بزرگنی بدست ما    گردد یمبهره نصیب ما  

   او که  داد  را خاتمه ن  کاوانیاری  لرزش   و 
ً
و    گردیدهج افغانستان  تا روای یر مانفر   عمال

  . باشد یمش انتظار در مهمنی از ین های پست  آیندهدر 

برایش دیکته نمود، این   کنندهشکایت    جواب   در   ا ر   یر مکتو  خواسته  را   جنکنس  او 

بزور   خود را حق  که    داد یممکتوب خییل کوتاه بود و به عصمت هللا خان مشوره  

د و اگر این کار ممکن   خود مخقر شود و منتظر دستورات ی  هاتپهنباشد در  پس بگنر

 . . کاوانیارییعتر دستورات   ، وی باشد  آینده

هنوز  العاده  فوق  نماینده  . شد   زدهتك تك    دروازهکه  بود    شدهنوز تمام نه   بمکتو 

دهمان.  شد ظاهر    دروازههیکل عجیتر در  که  بود    دادهن  جواب کاله چرکیتر بش   نر

ر هایو تا ابرو   شدهت  ل قاداخ  طرفپوستش به  که  داشت   ر چ  . بود   آمده  ش پاییر  یی

، پاپو  ر آویخته  شانهتوبره یی را به  داشت و  ر دستدعصا    بپا و کهنه    شمندرس بیی

ها  يده مانند مارگز ه  ب  کاوانیاری  . بود   هایستاد  ش يك درویش واقیعدر برابر   یا بود گو 

 .  د را هم بر آن عالوه کر  انگلیش م ركيك نا دش از جا پریده چیغ زد و 

 ؟ داد  اجازه او را گ ،  . ز کجا شد ا هاین اعجوب -

سخن    : داد   جوابکیم اکسنت هندی داشت  که    انگلیش  به زبا ن سلیس  ،اعجوبه  -

 . ممن بزور آ مد ،مرا بگذارند ند است خو نیم ،آقا  ،است همینجا  در 

کالهش را    ند دادیمنخود در کدو یش صدا  های  دانه  ،درویش چند قدم پیش آمد 

به   خود را بروت باريك  های  ک ن نو نااشپالق ز   . کرد راست    خود را های  مو ،  داشتهبر 

ر شد جالل ،در برابر جگړن . بالتاب داد   . الدين نفر اعتمادی وی سنر

وری نهایت  بجز در حالت  که  بودم    کردهمنع    من ترا که    میدایر الدین  جالل  - ضر

 ؟ن سنی و نقاب برای چیستایبرعالوه اینجا حاضر نشوی، 

لباس   ،م نشود، ازین سبب دستور شما را شکستاندمیخوضع و که  ترسم  یم  ،ا آق  -

تا بدانم هنوز هم برای    خود را  ور    کابلتبدیل کردم   چنان  تغینر   بیل   . باشمیمضر

ها  دهکه  حتی شخص هملتون صاحب    ، ختند نامحافظینت مرا نشکه  موفقانه بود  
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 .  شدهبا جزایم روبرو    عقب کشید گویی   خود را   چنان  ام  کردهبار همرايش صحبت  

 .  کرد را قطع  الدین جاللجگړن سخن 

ر  دانمیمنفقط  ،دانم یم این را جمادار، من  -  . را مجبور کرد اینجا بیایی تچه چنر

 .  بناسخن جدی باشما دارم ج -

ر دعوت الدین جالل  کاوانیاری ر در کرش فرورفت نمودهرا به نشسیی  .  و خودش ننر

 .  میستآرانا  ب، بسیار نامیست، جآرانا در شهر  -

اینیر   - تا  دادی  بخرج  سیع  اینقدر  م  جهت  به  را  درینموضوع  دیه،  اطالع   ن 

شه  . باشد یم  آرایمنا   همیشه لعنتی  های  شهر  های شهر در    ،وستانهندهای  ر در 

 .  کنیم یمتنظیمش  ،مهم نیست...  افغانستان

 یگانه انگریزان ب  است  روانجا این زمزمه    همهدر    و   ها رسک  ،بازارها در    ،بناج  -

منر ا  ۀ دربار و    دهند یم  انجام  ن بخواهد دلشا  هرچهکنند،    ادارهکشور را  خواهند  یم

در  که این اصطالح افغایر را  الدین جالل . ”است پست     سست ” آدم که گویند  یم

 ...  کرد   ترجمه گردد یم عمالاست حالت خایص برای اشخاص یر کفایت

 ...  تماس  چه باشد در دستاما هر      

-   
ً
ر بسیار    ،بناج  ،طبعا خود شکایت های  اغلب به نفر   . است  ارایصر ناما خود امنر ننر

ها   همهکه    کند یم ر و بعیصر   . گردد یمو فصل    حل  انگلیش  مسیوندر    در اینجا   چنر

و بر    کنند یماطاعت ن  آنها ن شان از  نا مادو که    کنند یمبوی شکایت    ،از نزدیکان اش

 . خندند یم آنها 

ر  در   ،بودید هندوستان  های  شهر جمادار شما در بسیاری    : گردید   جگړن خشمگیر

که جایی  کدام  آیا در    ،مختلف حضور داشتید های  سلطان  و   ا ه بدربار راجاها، نوا

ر همانطور  نظیم  یر   ،ت داشتند امور را بدسها  انگلیس به چشمت خورد؟ درینجا ننر

ع او دست نا ی اقبرا کاوانیاری  . است  غم نخور، این امر در دست من؛  شد خواهد  

 .  د توانیمنخورده شور  -خود کشید های و بعد به مو  کردهوا بلند  هبه  خود را 
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هالدین  جالل ر فکر    : داد   ادامه  یرس   با خنر   : مردم میگویند   هستممن هم در همیر

ن  فرما   ند و سوار   گردن ما   بالی  ،اند آورده    دسته  قدرت بسیار زیاد ب  انگریزها »

ملحدین   علیهکه    کنند یمشیا ن مردم را تحريك  شور   تمام آشوبگران و   «دهندیم

   . قیام کنند 
ی

نفر از   صدها   . باید قشون را طلب کرد   . است  در معرض خطر   نمایندگ

وی   عالم پنر داران طرفکه  گویند  یم کفتان فیض محمد  درباره  ،  کنند یممالمشك 

 ...  ها دارد، خلق شمار یر 

 زبان م فیض محمد به  نادر برابر او    بار دیگر يك    . زد   غر   کاوانیاری  ؟ها خلقکدام    -

   . بود  شدهرانده 

کفتایر    چگونههی  ،م ا  هشنید  خیایل و کفتان    یگانهمالی از عقل ب دربارۀ این  من    -

ایل  کدام  دانست    این را وجود ندارد باید    ؟ باشد محمدجان  به خیالم    ،وجود دارد جنر

 نمود   اصالح خود را نیشخند خفیقر بادار  ا بالدین جالل. جانمحمد  -

در    . باشید   کردهن  ارزیایر خامت وضع را درست  شما و که  ایناز  ترسم  یممن    ،آقا   -

ست اردو بسی  خود را کشور    ها افغان  . استبرپ  ی زیادیشور و غوغا  کابلهای  جاده

ر دارند و برای    . اند آماده  هرچنر

فهمیده  استی ر   - شکاری  که    شود یم  نیستی ماهر چندان  بخو  ی  را و  سگ    یر 

   ؟شناشنیم

   . جگړن با يك لب نیشخند زد  
ی

، سگ کمنی گاز یم   ،کند یمزیاد غوغو  که  و باید بدایر

د  سید  داشتهجرئت  ،جمادار  ،گنر ی ننی ر  . باشید، از چنر

 دانستیمزیرا جگړن    ،حقنر احساس کرد   خود را   ها افغان   هاز مقایسالدین  جالل

 خود را کلمات    ضف  نشد؛  هاما آزرد  . او خون افغایر جریان دارد های  در رگکه  

 .  جدا جدا تلفظ نمود 

ند یمها گاز این سگ -  ...  گزند ك یمنادرد بطور ، و گنر

سه چار   ند توانیم  آنها   ؛دادهشور    خود را دست    یی نا اعتبا یر   کاوانیاری  . فکر نکن    -
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م  بتوانگر من  ا برعالوه    ،دود از دمارشان خواهد کشید   نفر ما را بکشند، اما مرگ ما 

زند که   قیمت   به 
ی

اتوری  خود رسحد   گ   بدهم انتقال    کشندو ه به  را  برتانیه    امنی

 ...  دهممرگ تن یم به این دغدغه یر 

روح،   اعماق  وی    چگونههیکه    کرد یماحساس    کاوانیاریدر  از   خواسته قربایر 

خود  ن خود،  ناپس چرا در برابر مادو   ،کند یمخطری ویرا تهدید ن  و هیچ   شود یمن

ارزش این   جمادار مگر  ...   نیاورد   زبانرا ب  تاریخر   قهرمان جلوه ندهد و جمالت  را 

 .  نمود دن رس تصدیق دا فقط با شور  کردهدرك ن جمالت را بخویر 

ش  که  بود، جگړن شنید    گردیده  برقرار که    یی سکو  در  او    ،داخل شد کش به دفنی

باز کرد   دروازه  و   شد ایستاد   جنکنس   . بود   ایستاده  س جنکن  دروازهدر پشت    ، را 

 ظهار داشت: ا العاده فوق دهنماینخطاب به 

  . باشد یم  سملهوقت ارسال تلگرام روزمره به    ،مرا به بخشید آقا   کنمیم۔ خواهش  

 رفته گاطالع عاجل داریم، حادثه مهیم صورت  کدام  داد: خوب،    جواب  ”کاوی”

یا   ب  آنرا جاب  ایکه  مانده    شدهنا  اجرا   کار کدام  و  تا  اوشان  ا  هبنماید  ت  عليحرصر

 ؟هيمبد معلومات

ی موجود    ،نه  مثیل کهگفت: آقا    انداختهبال    خود را های  شانه  سکرتر   ر ر چنر چنیر

 .  نیست

ر  -  « . است برقرار مل کابل نظم کا  در مسیون»هید اطالع بد پس چنیر

 . برود که و بوی فهماند   کردهبا مباهات به جمادار نگاه   کاوانیاری

  به آدرس معينه  تلگرام مذکور در وقت    . بود   ۱۸۷۹شام روز دوم سپتامنر سال  

 ۱۸۷۹روز سوم سپتامنر سال  : معينه رسید 
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 مزده فصل پان

 کاوانیاری  کشته شدن

البرید   کرده  جابجا دی کرم  در وا که    خود را قشون    . مجبور شد   رابرتسفريدريك    جنر

کیب و در تر   نمودهحضار  اسمله  به  عجله  با    او را   . مؤقت ترك گوید   بطور   ، آن را بود 

 . تیل ایدن گورنر بنگا ل قرا رداشت شا مل کردند ا  اس آن رس در ر که  اردو    کمیسیون

به مسایل ظریف و باريك   حدودیتا  که  بلبسیار جدی    به امور کمیسیون نه تنها  

ر مرصوف    تدابنر   ، طول کشیده بود   ندازه تا يك اکه  جنگ افغانستان    . گردید یم ننر

انتقال   بود و   شده  بستههندی بکار  های  بازار ده بهنی از  فااست  جهتکه    اقتصادی

محیل خام  بالذات  چنانهم  و   انگلستانبه    مواد  ایط  هندوستان    ثمار است  رسی

 را بر بزر های  نزيا
ی

در قسمت كمك به گرسنگان و    . ساخت  وارد وضع مایل آن    گ

 و مواظبت از   . نبود   میانیی در  اندیشه   چگونههیاری  آبیتوسعه سیستم  
ی

رسیدگ

ر که  این معیر سطح  وسایل،  عدم کفایت  صورت  ر در  و شدن  چه های  نر به  مسلح 

ر ترتیب   اعضای کمیسیون اردو بالی   . کرد یم  گردد زحمت و کار زیادی را ایجاب  تأمیر

 .  ند کردیمشب کار های وقتنااین موضوع اغلب تا 

 روز    ۱۸۷۹خوشبختانه روز چهارم سپتامنر  
ً
 خانه بتر  وقت  رابرتس  ؛بود خویر    نسبتا

 . ماع وی رساند است  هرا ب  سملهین اخبار  آخر ن شب خانمش  ناپس از    . نمود   بازگشت

 افش بود   جان  نظایمخنی تورن  د
ی

  به آسایر   . بیوس و خانمش نورا همکار خوب زندگ

ی را برای شوهرش  خواست  یمزن کم حرقر بود و اگر    . دلداری داد   او را   شد یم ر چنر

بگوید  های  قسمتآن    کوشید یمحکایت کند   بکه  را  . د اشمورد عالقه شوهرش 

ال به بسنی خواب رفت، بدون تر  وقتکه  بود،    شدهخسته    چنان  طول روز در    جنر

ات   دربارۀنورا را  های  تمام سخنکه  این که اینو    ها قوتلت معينه در  و تبد   تغینر
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 .  بشنود  ،جهت توسعه خواهد یافتکدام دو در  ار  مسایع کمیسیون

در ذهنش   پیشها  مدت که    هایی رویا   بالفاصلهبسیار زود بخواب رفت و    رابرتس

 بهکشاند،    گذشتهایام    بهفريدريك را    آنها یگ از    . غش آ مد بشا  . بود   بستهنقش  

صنف نشسته های  در یگ از کنجکه  دید    خود را او    ،ایتون اش در کالج  جوایر ایام  

دیرینش دشمن  مشت  ”فيست”  و  بهای  با  بغل  از  خود  وارد ضر   ویه  قوی  به 

برای  ،کند یم او  نتیجه    نجاتش  تالش  را   ”فيست”  رسد یم نبه  و   او  ند  ر منر مشت 

 ” بوبس ،ای بچه سگ”  : گوید یمبرایش 

زد   طرفکدام  به    ”فیست”بعد   بگرفتنورا    آنرا جای    . غیبش  ر  ننر او  اما   وی ه  ، 

ز رویش ا  شدهد چطور پیدا  نبو   معلومکه  و کمپل را    . زد یمصدا    ” بوبس  ،بوبس”

 که  دید    ،باز کرد   خود را فريدريك از جای پریده چشم    ،کند یمپس  
ً
خانمش   حقیقتا

 : فريدريك ترسید و گفت ،و کمپل را دور کرد  گردیدهنورا بالی او خم  

 ؟ است ساعت چند  ؟شدهچه  -

 .  صدا دارد  ا تر  کش  ،نگاه کن پنجره از  ،است بجه يك و نيم  -

 ش شور به سوی  خود را دست  که  رفت، نیمرخ شخیص را دید    پنجرهدیک  نز   رابرتس

ز اتاق به اکرده  روشن    ريك چراغ را فريد  . طلبد یم  او را   یی هخف  و با صدای  دهد یم

ر داشت  پوستهباس لکه شخیص   . مد تراس برآ  . وی رساند ه ب خود را رسان بیی

شما که  طوری  هندوستان  در    ،درینجا ...   هزار بار   خواهمیمآقا، هزار بار معذر ت    -

  . دارند ونه چکش  ز نگها نه  دروازه    ایر ما استزیبا و ب  انگلستانالف  برخ  ،دانید یم

چگ کاغذ کو جل دارم و  عام اما تلگرام  ساختیمن  آرامنا مارا  ش  من درین وقت شب

الرا به     . داد  جنر

ر گذاشت و تلگرام را باز کرد  چراغ را  ،رفته خانهفريدريك ب  .  روی منر

از   تلگرام  قبایل   منطقهدر    سیاش بحیث کار کن  که    ویل تورن کون   طرفاین 

تاری    خ  ،  شده  فرستاده  ،رد کیمخیل کار  عیل آن    بود   شده  نوشتهسپتامنر    4روی 

ال ر تلگرام چیغ زد  خواندنپس از  جنر    : میی
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 ؟ رسیدهاخبار بدی از کابل  ،  شدهچه    : زنش با اضطراب پرسید   . زود اینجا بیا   ،نورا   -

غلخر الدین  جاللم  نا کش ب»  شده  نوشتهچه    در آن  بشنو ،  هایی و چه خنر   ،بیل  -

رسانده   خود را ، باشتاب زیاد از کابل  است  کاوانیاری مکار مخقر لویی  دعا دارد ه اکه  

ن معاش بخاطر نه رسیدکه  سه غند    طرفدیروز صبح مقر هيئت از  که  و خنر داد  

قرار گرفت  ،اند   کردهرش  شو  يك   آنها   . مورد حمله  دارند و  اختیار خود  در  توپ 

ر  الدین  جاللکه   تآن وقدر  . است پیوسته  به ایشانقسمت از شش غند دیگر ننر

از خود  ادسته  مسیون و    است  کرده کت  آنجا حر از    . ند کرد یمه  مدافعمنیتی آن 

ر  امیدوارم   «. بدستم برسد  اطالعات دیگری ننر

 کرد بود بیدار   رفتهبخواب عمیق فرو  دروازهدر اتاق پهلوی که   خود را  یاور  رابرتس

 وایشا   ما ا  ،گرفتیمعلق  به وايشا ت  همهتلگرام بیش از    . فرستاد   لیتون  لرد نزد    و 

 
ً
ال  . بود   یافتهخنر    قبال  ن و دوا   نوالییل دکه  بود    پوشیدهن  خود را هنوز لباس    جنر

را   رساسیمه او ب  خود  بررش    . رساند   ه  از   ، موصوف  با   شدهایجاد    وضعیتپس 

و    کردهتلف ن  خود را وقت  »  : را مخابره کرد   فتلگرا  این  کونویل به تورن    رابرتس

 قضایای کابل بدست درباره  ثق  مو   معلومات   زودتر   هرچهنکنید  لی پول هم فکر  با

حکایت   امیدوارم  . مرا در جریان بگذارید   پیوستهعاجل  های  ن تلگرامدفرستابا  آورده  

نیستالدین  جالل دروغ  ر العاده  فوق  ،اگر  آمنر او   . باشد   مبالغه  اطالعات  اگر   و 

البه    ،د خواهد گردی  جانهی باعث    . مستند باشد و این آوازه پخش شود  میش    جنر

  «. باشند آماده  کهخنر بدهید   و مسنی کرستی 

ان  آلرم به ر انتقال    پس از   ترتیب  به این دی در واکه  بریتانیا    سیاش  و   نظایمهنر

داشتند. کرم   ل   رابرتس  قرار  نزد  ییو  که این   داشت  درنظر بدون    . رفتند   وایشا ل 

 ،  وایشا شورای    ،است  سحرگاهان
ً
اطالع دیگری کدام    ،بود   گردیدهدش جمع  نز   قبال

بدست   ین    . بود   نیامدههنوز  حاضر پایتخت که  کردند    فیصلهاما  به  را  قشون 

سوق   در    انتقامو    دهند افغانستان  را  مسیون   رسنوشتبه    صوریی کهاعضای 

ی گرفتار    فاجعه ر ند   شدهانگنر به كمك شان   کنند یممت  و اگر هنوز مقاو   باشند بگنر

البود و قشون    شدهن منحل  و برا  قطعه  جایی کهاز آن    . برسند  ر از   ستیوارت  جنر ننر

در که    یبدوش قوا  صیل و عمده اند وظیفه  بودکابل خییل دور و در کند هار واقع  
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به   بالفاصلهکه  شد    دادهدستور    رابرتسو به    شد   گذاشتهبودند    شدهکرم جابجا  

 . کند   بازگشت  آنجا 

ر این دو ت    در آنکه    سپتامنر   دومیگ تاریخر    : ام چه واقع شد لگر بیر
ً
یت   کامال خنر

ر سپتامنر   چهارم تيك تاریخر  دراما  لگرامتبود و دیگر   م فاصله روز سو   آنها   ؟ فقط بیر

 ...  وجو دداشت ۱۸۷۹سپتامنر سال 

 *** 

بود  آورده    اطراف کابل رس بر ی  هاکوه  از که    آفتاب  . یافت  آغاز معمول    بطور روز  

  با   . گرم ساخت   ،بود   شدهد  هان رس شبانگا که    ا ر   گودایل و    زدوده  غبار صبحگایه را 

   دی را رس   این  ئید و گرا  دیکابل بشعت رو بش   خزان هوای  نزدیگ
ً
عساکر   خاصتا

هندی    و   پیاده امنیت  که  سواره  احسا بود  آمده  مسیوناقامتگاه  برای  س ند 

 .  ند کردیم

دی جوار کابل سوار بر اسپ به وا  و دکتور کییل،  آنها   قوماندان  هملتون  وقتصبح  

تا مح ر کنند  رفتند  از   . شود   تهیه  علوفه  ها اسپجا برای  در آنکه  یل را تعییر پس 

د به رس   راه بلدان با اسلحه  دسته  جایی که  ،تعليم رفت  میدانبه    بریدمن،  بازگشت

زیرا در کابل چند حادثه مرییصر   . دیدن کرد   خانهدکتور از شفا  . ختند داپر ت یمناتمری

 .  بود  گرديدهها  گلیسان باعث تشویش شدید که   رسیدهمشاهده ه کولرا ب

در   کاوانیاری خود  دفنی  به  ر  دویم    ننر اطالعات   . بود   رفتهطبقه  روی  جنکنس 

اجمال   ،ویه  از گذارش ب  قبللزم بود    . کرد یماخنر تعمق  بارۀ واقعات    در ها  اجنت

ین  تهیه آنرا   .  داد خنر  سملهبه  بالفاصلهرا  آنها  کرد و مهمنی

   ،در بالحصار   ،در همینجا   ،وقتدرین  
ً
ی  تقریبا عساكر   ،برتانویون  مسی   در صد منی

س عادی و درو   ها از مرصو فیت  ،در طول چندسالکه    آنها   . شدند یر جمع  افغا

ر کیم فرا     و یمی امور نظادرباره    ؛بودند   شدهخود دور    ، ند گرفتیمنظم عسکری چنر

ر رف  ز طا  خزانهاختالس پیهم    برعالوه که   گردید یمباعث آن    اردو لیی  با  منسوبیر

منظم در کشور فقط در   اردوی   . بدست نیاورند   را   زیادی معاش های  كر مدتعسا 
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های دستهمنظم را    اردوی نقشی    تا این زمان رول و   ،تشکیل خود بود   آغاز مرحله  

ی رسان قبایل  حمسل اغلب   آنها اكمال اعاشه و اباطه    . داد یم  انجام  قبایل تحت رهنر

 ه شهر و دعمویم اهایل فقر    تسببه ن   . بود یم  آنها خویشاوند  های  وش جمعیتبد

   . گرسنه تلقی یم گردید نیمه  فقنر و نیمه يث جمعیت قشون بح

اما   . کرد یمبیتر  پیشهنگفتی را به زمامدار جدید  گندمك پرداخت مبلغ    معاهده

ورزیدند   پرداختدر  ها  انگلیس تعلل  برایافاده  است  زیرا   . آن  پول  پرداخت   زین 

نظا وسی  ،افغایر   میان معاش  حیث  خرید  به  طرف  آنها له  آنها   اشغالگران  از   که 

باعث تحريك غرور میل شان   گردیدهتند تلقی  داشپایان  یر وشان نفرت  ا  هنسبت ب

 ... گردید یم

ترتیبو   از    باین  یگ  دفاع   ، سپتامنر های  روز صبح  وزارت  ساختمان  نزدیگ  در 

آن  چندین اجتماع کردند،  غند  سه  عساکر  از  نفر   افغانستان در    طوری کهصد 

اهن و تنبا   آنها   است  معمول ر داشتند   پنر  نزد  آتشی سالح    ،ن سفید و واسکت بیی

    موجود نبود اما   آنها 
ً
 شدهکم و بیش مزین    ۀکارد و قم  ،چاقو با خود    هريكتقریبا

 . داشتند 

عادیمه همهشور و    ، ند دادیم سالم    خود را یکدیگر    رسبازان  . برپا بود   میداندر    غنر

بزودی این حالت   . ند کردیمحکایت  یکدیگر  اخبار را به  و    ند زدیمهم  های  شانه به  

سوار  دو   : کرد   اتخاذ   هنقهارا  روحیه زردوزی  اکه  نفر  ایل  لبسه  به جنر داشتند  ر  بیی

  . مرد تنومند و چاق دارای ریش مجعد سفید بود آنها    یگ از   . شدند جمعیت نزديك  

دهمنا  که  ر جمعیت  ناز کا  نر
ً
باز    تقریبا  شاه داود  او   . تبودند گذش  کردهبرایش راه 

ال  . خان سپاه سالر بود   و چشمان تنگ  رسید یمبه نظر    جوانبسیار  که  دوم    جنر

ین را    اشاره  با   کردهخود حرکت    قومانداناز دنبال    ،داشت   جوابرس سالم حاضر

 . یم گفت

ی در گفتگو   و گویی   بود خاموش    لحظهقد بلند داشت و تا این  که  خورده  رسباز سال  -

 این کیست؟  : پرسید  خود  نفر پهلوی از  داشتهسهیم ن عمویم

مت چیست؟ من گایه ترا نا  ؟تو گ هستی   داده   جوابسوال    با   او را   سوال آن مرد  
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ر   ...  ماندیده خود  رسبازاندر بیر

 . ماآورده  پیغامخان ایوب طرفو از  ام آمده از هرات ، هستممثل تو رسباز  -

 حال و تا    یشد  ید او هو ریش سف  : ده گفتز بخشی    رضایتصحبتش لبخند    هم

حایل    . است  اهمیتبسیار با  های  پرندههمان    از   شناشنیم  نیل کریم خان را جر 

یمیم، پول را  است  حسن  ممنا ...   دهد یم  پول ی یمساعت    و کیم  گنر در   . نماییمتنر

افش  نفر  بیست  ال  ،خوردضابط  و   حدود  همرایه    ها جنر روی که    ند کردیمرا 

دو خريطه که  ی  قاطر   ،در وسط این جمعیت  . دند سوار بو   خرها   و   قاطرها ،  ها اسپ

حرکت    شد یم  چهار عسکر شمشنر بدست محافظه  طرفپول بالیش بار بود و از  

   . کرد یم

ی را  خانهاز داخل   ر ال  . و در تراس گذاشتند آورده   منر که دار    خزانهکریم خان و    جنر

جا به   ا آنهدر نزديك    همهها  نفر   بقیه  . نشستند   ،را در دست داشت  م ها نالست  

مجسمه ر تراس مانند  ناو در ک  رفتیمآهسته  او    . خان  شاهداود  یناثاستب  شدند جا  

عساکر با خوش قلتر یگ بعد   . کرد یمعابرین را با شک و تردید نگاه    شده  ایستاده

   و   شدهنوبت ایستاد  به    دیگر 
ً
 ی نا آشکه  حسن دید    . را پر نمودند   میدان  تمام  تقریبا

د نوبت  خواهد یمو ن دهایستاجدیدش از قطار بدور   : برایش گفت . بگنر

ورت نداری ؟تو چرا آنجا ایستادی -  . به من بده ا پس آنر  ؟شاید به پول ضر

م مرا شاید در نا  ،نه رفیق، موضوع درین نیست   : گفت  زدهلبخندی    ،یآن دیگر 

ما   کردهلست شامل ن ن  ها هرایی   باشند، درینجا   . کنند یمرا به جمع عسكر شمار 

تکه فکر کرد   بارهد درین بای برعالوه  .  از دست ندهیم خود را  شهامت و غنر

  از   صدای کهی بنماید اما  صحبت دوامدار خواست  یمحسن   . آدم عجیتر هستی   -

 .  ش را بخود معطوف ساختاتوجه تراس به گوشش رسید  طرف

 شده بار    شانهبالی    ،باید غرغره گردند   . باید رس شان بریده شود   ،سگ های  بچه  -

ر »که گویند  یمراست  ردمند، ما  بار سنگیر
 «است اما خوراکش خار  برد یمشنی

 . شدند رد و بدل ها سوال ؟است موضوع از چه قرار  ،بیل -
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 معاش را ه  ماه اما حال یك    ،را بدهند ه  ماه ش سه  معا که  وعده دادند    ،چطور   -

دازند یم زیاد  ...   پر  از خشم و غضب  و   میان  . رسید   انفجار به  جمعیت  غالمغال 

ر داد م،  بود   شدهبلند  که    هایی دا ص های عساکر کارد   . شکل بود کلمات را از هم تمنر

منتظرهخان به طور    شاهداود  . ند کردیمو با مشت تهدید    رفتهگبدست    خود را    غنر

بال  رکاب  را دست    شده  بالی  داد   خود  ال  . شد   خاموش  صداها   . شور  با    جنر

از چه   ،خالیست  خزانها،  مفتخوره   ؟ ها چرا جوش میخورید رذیل  : عصبانیت گفت 

برایتان پول    روان پول    انگریزها   ؟ها را دارید جنگکدام  افتخار    ،شود   دادهخاطر 

ر حال    خواستهاگر    و   . شما هم بدست خواهید آورد   ،کنند یم  ید توانیمباشید همیر

ر برایتان نیم   بود یماگر به دل من    . طلب نمایید   کاوانیاریاز   بجز سوته هیچ چنر

 . دادم

نفر  فرا    جانهی  را   میدانتمام   چند  را گرفت،  سالر   جانب  خود   . انداختند   سپاه 

ر زد و   طرفز جای خود به يك  اخورده  اسپش رم   ر افتاد   شاهداود  خنر  . خان به زمیر

ب  نبارا  نفرها  کریم خان و چند افش دیگر برای   . وی فرود آوردند   ر رس مشت را 

 شاه داودتوانستند  یمن  آنها ود،  هرایی نیم ب  رسباز همان    اگر   ،شتافتند   شاهنجات داود

دهمنا  . را نجات دهند   : و با صدای زنگ داری فریادزد  شدهبالی توده خاك بال  نر

ر مسوول بدبختی کشور   شاهداود  گر چها   ،صنر کنید   ،برادرها   - ، اما  است  خان ننر

ر تصفیه حساب کنیمبعدتر    یمتوانیمند، با او  ا  رفتهگاز گلو  ما را    انگریزها  اکنون   ،ننر

وطن    همه برابر  در  ما    ،داریم  مسؤولیتما   اگر 
ً
انگریزها    ،یمبودیممرد    واقعا

 ...   بنشینند و بر ما فرمان برانند  اینجا توانستند یمن

داری طرفب  رسبازی که  به سویتکانده    خود را لباس  ،  شدهاز جا بلند    سپاه سالر 

ه شد و با خود گفت  کرد یموی صحبت   پدید ناد  اگر این مهمان فیض محم»   : خنر

باما چه قسم    ،نباشد هللا مرا مجازات کند   شده و چطور در   است  شجانلباس 

 : داد ادامه  یی و هرا «...  ؟شده اینجا پیدا 

ومند دشمن ما مکار و    - ون کشید باید    او را که  اینبرای    است  ننر مردم را به   همه بنر

با    ، قیام واداشت را کار    انگریزها وقتی  امنر   تآن وقدر    کردیمه  طرفيك    خود  از 
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 .  است فروخته را چرا و طن که   کنیمیم است بازخو 

ر    .  . دارد یمحق و حقیقت را بیان   ،گوید یمراست  او  : صدا برآمد   رسبازها از بیر

 و در گوش کریم خان زمزمه کرد:  گردیدهبکیل بر خود حاکم   میان درین شاهداود

بازداشت   او را ید  مرا نجات داد، با  گرچه  ،است  این آدم آشوب طلب و فتنه گر   -

 . خواهیم داشت رسوکار اگر آزاد باشد با آشوب  ،کرد 

برسانند اما   به او   خود را ند  است  خو   شدهفیض محمد در حرکت    به سوی افشان  

حلقه  که  را   جمعیتی توانستند  ن محمد  فیض  ب  زدهبدور  کفتان  . نند ناشکبودند 

ر   بقیه  . ك گفتتر   را   میدان  رسباز   گروپبا يك    سابقه دامه  ا ه  ماه ش يك   معابه گرفیی

ا گفته راه  نا کفر و    مرینآبه  خود  معاش  پس از اخذ    داده زیرا   ،ند گرفتیم  خود را رسر

 کنند نیمه  باشکم که بودند   کردهمجبور   بارهرا دو  آنها 
ی

 .  گرسنه زندگ

پور ر  د  کر عسا های  قشله محل توزی    ع پول در حدود دومیل فاصله داشت   از که    شنر

و بلند   دارای دیوار ضخیمکه  گذشت  یمها  انگلیساقامتگاه  ر  نااز ک  راه آن  . واقع بود 

و در امتداد دیوار عساکر ند  بودیمآن سی های  دروازه  . گیل به محکیم سنگ بود 

مانده، خش  قو   دایص از آن سوی دیوار    . ند نمودیمراه بلدها گزمه    دسته مربوط به  

 . رسید یمخش تفنگ با صدای پای به گوش 

ند و مانند کلوخ دادیمگزمه    که  کسایر به    ساختهآهسته    د را خو های  قدم  ها افغان

نگاه  دیدیمروبرو   نفرت  با  باش بودو   آهتر های  دروازهاز خالل    آنها   . ند کردیمند 

از نظر   ،نده بودند ل قبو   برای شان  خود را   موجودیتبا زور  که  بیگانگان انگریز را  

در    . اندند گذشتیم آنهم  ب  قلعه  ،بالحصار بیل  افغانستان   ایر است مستحکم  امرای 

 : گفتیمکه بلندی بگوش رسید  های صدا  ،پیش افزایش یافت از  جمعیت بیش

  آمده  جانیه به  که  ها  بعیصر   «تان نخواهیم شد  بردهما    ،؟کنید یمدرینجا چه  »

پرتاب سنگ به  بدرون  بودند  و سیع  اقامتگاه  ها  پرداختند،  که ند  کردیم مسیون 

  . باشندگان آن اصابت کند  جانب

 ،بود   شدهاو بسیار خسته    . تاق خود آمد اپنجره  دم    لن غالمغاشنید  با   کاوانیاری
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ر   همیر از فقط  برای  اتهیه    حال  ترتیب   وایشا طالعات  آنرا  یکجا  جنکنس  با  که 

الهول ابو ”  این  . آیند بودند خوشنابسیاری از اطالعات    . بود   شدهخالص    ،نمود یم

  . دشمتر داشت  نگریزها رسخصو مت و آشکارا با اخان  ایوبهرات یعتر    ”معمایی 

  . نمود   عزامخود ا  در براگندمك دوغند را به کمک    معاهده  درنظرداشتحتی بدون  

    به سوی   لشکرکشی برای    او که  آوازه بود  
ی

د یمکابل آمادگ های نفر   غندها و همراه    گنر

 ارایصر ن گندمك  معاهده از که   را کسایر تا تمایم   است فرستاده خود را مورد اعتماد 

ر وخامت وضع احساس    . ند جمع آوری و منسجم کنند ا  ،شد یمدر خود پایتخت ننر

 
ً
پیوسته   ها رسکتمایم خدمتگاران و عمله و فعله مسیون برتانوی در بازارها و    تقریبا

  . گرفتند مورد هجوم اهایل قرار یم

یم   معلوم  چنان   و مایه و نه    است  امنر نه گوشت:  کهبا خود اندیشید    کاوانیاری

اما در حقیقت   است  مر موافقا  هب   وی نظر   ،مطالباتها و  مشوره  همهبا  که    گردد 

ر  ر منتظر    کاوانیاریاو،    . دهد نیم  انجام  را   یچنر ی   ،شود یميك مدت دیگری ننر ر اگر چنر

زیرا یعقوب خان   ،زمامدار را تغنر بدهد که    است  صورت مجبور در آن  ؛تغینر نکرد 

مشور  و  اضار  بر    ها از  مبتر  عالم محمدجان    ال جنر با  که  اینو  مالمشك  و  خان 

حمانه يک  آنها کار    نمودهتصفیه حساب    بنر اهمال    ،ه کند طرفرا  و  این   . اغماض 

و    اشخاص جمع  را   علمردم 
ً
ضد    نا بر  جدید  جنگ   اتتحريكها  انگلیسبرای 

 . نمایند می

اف   برعکسباشد اما    میانحرقر در  ست  توانیمنبرای دلخوشی خایص   باید اعنی

 . است گردیدهنحاکم حال بر وضع تا   او که کرد  

را  حالت  مشاهده    پنجرهاز    کاوانیاریکه    منظره  را کرد،  خرابنی   او  پیش  از  بیش 

م امنر جمع ناعساكر بعبارۀ دیگر   از مردم یا بانبویهجمعیت    دروازهپیش    . ساخت

ند ا راه انداخته  به  که  یی  رسو صدا  و پاها به غالمغال و   این یر رس   است  گردیده

ترعایای  که  ند  ارسانیده   را بدان رسحد  درایی دیدهکه  بل   کردهاکتفاء ن که مل  اعليحرصر

  . زنند را به سنگ یم

   ،زینه پريده  از   شبا دو که  از خود بر آمد    چناناز خشم و غضب    کاوانیاری
ی

تفنگ
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آن   . نمود ی خایل  منفور چهره    به  آنرا نگایه بکند  که  پهره دار را گرفت و بدون آن

ر نیافتاد  ده بود  ،شخص به زمیر  ...  زیرا جمعیت فشی

بلند نداشت صدای له و ضجه نابزودی پوشاند    آنرا همهمه    فنر چندان صدای 

سکوت عمیقی برقرار   بالفاصله  . هوا بلند شد ه  بود ب  هشدیمزخ  کش کهدلخراش  

ا یی وجود نداشتنام و  ناودشو  د  ، پرخاش  چگونههیگویی    . گردید  حال صدای   . رسر

به    ،دند رسو   یمبالحصار    گوشهدرختان محدود این  ی  هادر شاخهکه    هایی پرنده

 .  رسید یمگوش 

وع به دور   برتانویمسیون  اقامتگاه  و دیوار    جنگجویان افغایر از در  کردند   شدنرسی

 ، داد یمانتقال    خود را   زخیمها رفیق  یگ از گروپ...   و کش باشتابآهسته  کش  

ر اما  آنها  ر حرکت اندوه با تمکیر    . ند کردیمگیر

که   نمود یمحالت عصبایر و آشفته داشت و احساس  ؛  بازگشتباتاق    یاریکاوان

خایل کند  را  دلش  بود  جنکنس    . لزم  به  خطاب  پریده ککه  او  پنجره  ر  نابارنگ 

 ؟ دیدید  : بود گفت ایستاده

 ؟شنیدم آقا، چرا این کار را کردید  دیدم و  -

زور   . نشان بدهد   نبرای شا سوته را    آدمکه    دانند یمها وقتی  وحشی   ها و این سگ   -

  . زد   نسخ  ها یمبا بو توان  یمبا آن  که  یست  زبان  یگانه  ،ز آنافاده  است  طعیت در قا  و 

ر مانن  ،درینجا  ، در    ،وستانهند  د در افغانستان ننر ر ،   همهبرما، چیر ر ق زمیر جای مشی

د  را   آنها طاعون که   .  بنر

 ...  بناج ،اما 

اتوری  ،وجود ندارد   ”امایی ”  چگونههی  - ر    امنی ایجاد گردید و تر به همیر  روی  تیب 

ر   هادرباره  که  بیا    . است  وار است  شیوه همیر ر  نناپهلوااین    ،صحبت کنیم  دیگریی  چنر

، هستمحاضر  ده  بدست آور باره  و ددل را  تعاکه  برای آن  . دل مرا بر هم زدند تعا  لعنتی 

 تان را بشنومان زند استد
ی

ر که  روشن گردد    بالخره  است  دلچسپ  . گ ر   چنیر   مزاحمیر

و خوب ببینم در .  خواهمیمحتم معذرت  ، از ضاشوند یمکجا پیدا    تنبل نزد ما از 
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ر قابل دلچستی اگذشته   ؟است ت چه چنر

   جنکنس
ی

رسگذشت  حکا  بیهودگ را یت  ر    خود  چنیر بخویر  و   لحظهدر  خیم 

او دید  دانستیم اما  رسخ   و   شدهیر چطور داغ  درو  جانهیاز    چهره آمرشکه  ، 

ر   عت کند لزم بود از او اطا ازین رو  است گردیده  نمود:  آغاز و سکرتر چنیر

   ،بناج  -
ی

و دو ساله   ده روز قبل ش  ،است  بودهندلچسپ    زیاد   نمن چندا  زندگ

 همکتب را ب  جا هماندر  .  هستمم، من پش کالن مفتش معماری شهر ابردین  شد

 . غ شدماز فاکولته فار  ۱۸۹۸ال تمام رساندم و هم در سا

فکرش جای که  بود    معلومخته بود، اما  خود دو به همکار    خود را چشم    کاوانیاری

قبه بطور  . است دیگر  منی  : ظهار داشتانموده را قطع  جنکنسسخن  غنر

که های  بسان گنجشك  ؟شدند يك فنر تیت و پاشان    با چطور    که آنها   شما دیدید       

باشند شاه  دیده  را  ر  بدهید   . یر ادامه  ابر   ،خوب  وقت  چه  را دین  شما  ترک   خود 

 .  . ؟کردید 

شدم  هندوستان  من شامل خدمات ملگ  که    شود یمسه سال پوره    ،عد ب  ماهيك    -

  هجرا کردم بعد در دیر اوظیفه  به حیث معاون کمیسار در ملتان    . و به بمبتی آمدم 

 ضم  ،سماعیل خان بودما
ً
ر بودم  نا وایل تبدیل   میانسپس مرا به    . مفتش مکتب ننر

پشتو و    زبان  ،گرفتم   را فرا افغایر قبایل    زباندر وقت خدمت درین جاها    . کردند 

را   پارش و عریر   زبان  برعالوه  . کنند یم قبایل بلوچستان با آن مکالمه  که  بلویحی را  

ر   کنفرا نس پشاور  ت  در وق  1876در سال    استمعلوم  بشما    طوری که  دانمیمننر

   . مبود ها افغانبا  تشامنشی رس لویی پییل در مذاکر  ترجمان و  به حیث

  : نمود  تصدیق کاوانیاری

و بعد معاون کمیسار   یبود  سیاشدر لداك اجنت    تو که  حتی این را    دانم یمبیل        

ی که  . شدیم  نا ما با هم آش  پشاور شدی و  ر  همیشه تو چرا  که    است  نیم دانم این  چنر

ی    ؟داری  رفتهگوضع عبوس و   ر ی خوشت   ؟هستی   ارایصر ناز چه چنر ر از چه چنر

 ؟ آید نیم
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 همهما در مستعمرات خود از  که    کنمیماگر به ضاحت بگویم من فکر    ،بناج  -

 ...  نیم کنیم فادهاست امکانات

ر بر   - در طول چندین  سیاست    ؟گفت: مقصدت چیست  انداخته  رو اب  جگړن چیر

نضج   از    یافتهدهه  دا  چنان  طرفو  ی  نااشخاص  رهنر بگردش که    شدهیی  ما 

 .  رسیمنیم

که ازینشویم  متحمل یم  ما خساره زیادی را   ،اما بفكر من  ،بناج  ،است  همینطور       

در  دهیمیم قرار ن فاده است را مورد  آنها هنگ و فر  کنیمیم اتکاء ن ها یم اقشار بو  روی

اف  ناج  . داشت  معلوماتبیشنی    هرچهباید    بارهدرین    حایل که   کنم یمب برایتان اعنی

م و اگر انموده    توجهفلسفه و ادبیات محیل بسیار زیاد  های  زبان  مطالعهمن به  که  

  اجازهع و احوال  اوضا 
ی

ر درین راه و قف  خود را  آیندهدهد زندگ  .  کنمیمننر

 جنکنس این کار به میدایر   ؟منرصف شویهندوستان  میخوا یهی از خدمات ملگ    -

مستعمرات دیگر و بدون   و هندوستان  ن  بدو   . تلقی خواهدشد   وظیفهحیث فرار از  

ین    زبان  چگونههی،  آنها های  ثروت از  مهمالیی  و  فرهنگ   قبیل  و 
ً
بدرد   اصال

 . باشید  هداشت یاد ه ب این را  . خورند نیم

ر بگوید،خواست  یم  کاوانیاری ر دیگری ننر ون به گوش رسید   از که  اماغريو    چنر بنر

و قابل فهم بود    آرامدر ابتدا گویی  که  این ولوله    . بخود معطوف ساخت  او را توجه  

ردم از دو کوچه م  . آمدند پنجره  جگړن و معاونش دم    . شدت یافت  لحظهبه    لحظه

اما این بار    ،عساکر افغایر بودند همان    نناای  . در حرکت بودند اقامتگاه    به سوی

و حال تفنگ بر دست داشتند اینها پیشه ورایر بودند   شدند یم  معلوم  بشکل دیگری

مواد خورایک که  یر بودند  نادهقا  ،شمشنر بد ست داشتند   و   ارد ک   ،کار افزار   به جایکه  

وجود    یهاچوبسوته  آنها زمخت و محکم  های  دستد و در  رساندنبه شهر یم

حوصله   رسحد   نفرت شان از که  قشی مستمند شهر بودند    و   نوایانن یر ناای  . داشت

خاموشی   آنها   . بود   کردهو رسریزه    گذشته  یر نساا آهنگ کردیمکت  حر   به  اما  ند 

قدم  پاشنه منظم  پا ها  و  طوفا  ۀبرهنهای  ها  امواج  غرش  را شان  ابحار  تمثیل   یر 

 .  کش و یر رحم را امواج رس  ،کرد یم
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د   به هم  خود را های  دندان   کاوانیاری  وضعیت که  داد    امکاناو  ه  تجربه نظایم ب  ،فشی

ون کشیده  پنجره از    خود را   ۀتن  . کند   ارزیایر ی  را فور  ن راه بلدا  دسته  قوماندان  ،بنر

 را دیده و چیغ زد: 

 ...  آلرم بدهید، آلرم ،هملتون -

ر عالمه باشد طرم به صدا در مکه  گویی    و  عساکر امنیت   . داد   اشاره  آمده  نتظر همیر

ون ریختند و به مجرد شنیدن  ز باركااقامتگاه   خود  بریدمن مواضع    قوماندهها بنر

 .  در نقاط مختلف محل اشغال کردند  را 

ر به    گذار تند و رسی    ع از  را    جنکنسرحم  خشن و یر های  فعالیتخاطرات صلح آمنر

 ظهار نمود: ازده او با تلخر لبخند  . ساختشکسته  خسته و 

زنبور   خانهبه که بلگنجشك نه،  های  شیانه آ هبکه   ،بناج ،شود یم معلوم چنان -

ر نیستایزده دست   ؟د، آیا چنیر

چشمانش   حایل کهدر  خورده  معاون خود دور    به سویبه يك حر کت    کاوانیاری

  : باخشم گفت  ،بود  رفتهگرا خون  

   . م بیا دنبال من به با  دو تفنگ بگنر و   ،رد خدانشمند یر   ،بشنو   -
ً
تصورات خیایل    فعال

 تغینر  
ی

زیاد با    کارطوسکه  نکنید    فراموشبیل و  ...   کرد   خواهند ات در مورد زندگ

ید  خود   .  بگنر

بزودی سکرتر   و   رفتم  بالی با   داشتهتفنگ شکاری را از دیوار بر العاده  فوق  نماینده

ر  تابلو و    آنها در برابر    . وی رسانید ه  ب   خود را بود    رفتهگراه بلدان    از که    یحبا سال   ننر

 .  شد دیده یممیمویر نامنظره 

حساب کردن هجوم .  بود   شدهحاطه  ا  هشورید  متوسط مرد  طرفز سه  ااقامتگاه  

ح نا ج  . دیوارها پوشانده بود   غلو و های  بتهرا چنی    آنها زیرا    ،ممکن نبود   کنندگان

 خطر از آنسو کمنی که    داد یمس  انسان احساه  بچهارم بیشنی باز بود و در نظر اول  

 کاوانیاری که  بود    گذشتهاما يك دقيقه ن  . بود   گذشتهل عرییصر  ناکا  از آنجا   . است
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قطع   با قرص امنر   او را اقامتگاه  س  و تما  بجا گردید ل جاناد سواره نظام در عقب کادی

 .  نمود 

 
ً
    از که    جگړن رسباز افغایر را دید   دفعتا

ی
  واقع اقامتگاه  در جوار  ه  کدیوار دیپوی بزرگ

 بطور او    . رود یم  بال   است   در حدود ش فوت بلند   کاوانیاری  خانهو نسبت به    است

نید گویی چسپا  خود را   عسکر به دستك چویر   . فنر کرد   رفتهگ  شانهدقیق وی را ن

ر افتاد ه دستبعد  از جا بر کند  آنرا  خواهد یم  . ایش باز گردید و پاییر

از پشت دیوار باران سنگ و    . فنر دیگری نمود   وضعیت  به خاطر تغینر   کاوانیاری

وع شد  او بدقت .  کرد یمجنکنس فنر ن  . ند داد یم  جوابراه بلدان به ندرت    . مریم رسی

ر ی گوش   : ظهار داشتانموده مر خود مراجعه آ هب بالخره . بود  دادهبه چنر

ر نند چه یم گویند نااین مردم هیبت  ،دانید یم  ،بناج  - اول سفنر »  ؟ك وقتی چیغ منر

 « کشیمبعد امنر را یم و 

ر نیم...  پیش از وقت خوشحایل نکنید  -  . بخشند ترا ننر

 م بگویماستخو ضف یم  ،ب، من درین غم نیستمناج  : گفت  رفتهگصدای    سکرتر با 

در که  بود    شدهه  دوخت  دیپو   طرف، چشمش به  دادهبوی گوش ن  کاوانیاریاما  ... 

ر   گروپنزديك آن يك   که   قرار داشت  مردی  آنها در وسط    . قرار داشت  مهاجمیر

ر   او را چهره  مشکل بود    . کند یمرا رهنر ی    ها افغان فعالیت    شد یم  معلوم در چنیر

ر مانع این کار  بته  برعالوهفاصله تشخیص داد،   ند اما جگړن ضمن گرديدیمها ننر

 گفت:   و آورد  زبان م ایرلندی را به نادشکه این

از   مرا ابلیس بسوزاند و  ،نباشد فیض محمد ما کفتان  دوست دیرین ،اگر آن آدم -

عربده کشید  و غضب  آش  : خشم  را  حال    ،نا صنر کن  و   کنمیم   تمامفوری کارت 

 .  مهمانت میسازم 

بهای باید او    بالخره  : تگرف  شانهو با دقت ن   مساعد دراز کشیده  بطور   کاوانیاری

دازد   خود را س  نف...   تهور در عیل مسجد و جسارت صحبت با وی در گندمك را بنی

 به جایمریمی  گردیدهدرین آن فیض محمد کج   اما  . ماشه را فشار داد  و  نمودهقید 
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بازوی به  را زخم  افغان    . اصابت کرد   چپش  قلب  حتی جگړن   ،قایم گرفت  خود 

بلند   خود را رس فیض محمد    . رده خون لباسش را گلگو ن ساختکه  ش دید  خود

تا   شد   از که    بیند بکرد  فنر  بام    کسایر که  دید    ،کجا  را روی   ، ند ا  هچسپاند  خود 

را بکیل از   کاوانیاری  ،موفقنافنر    . ها پنهان شد   تمام گروپ در پشت بته  بالفاصله

ر نابه    دانستیمکه  های  زبانو با تمام    برده کوره در   وع کرد، در همیر ا گویی رسی رسر

 سته د  کر از عسا   دیگرییگ یی    . افزایش یافت  ها بتهتفنگ از عقب  های  وقت فنر 

  خود را تا زخم    ند کشاندبه محل مستور یم  خود را و    ند کشیدیمیاد  لدها فر راه ب

 ند كمك طتر کردیمفکر  که  در وضیع افتاده بودند    آنها بعیصر از    . پانسمان کنند 

 .  مفید واقع شود  آنها به  د توانیمن

س تخت خرو   خطاب به جنکنس گفت: باید از تکنر دست کشید و از این  کاوانیاری

ر كمك  کش    ؛داند یممانند کبك شکار خواهند کرد آیا او نما را  ور نه تاسخو نشیر

 . کن  روانرا پیش یعقوب خان 

از دیوار حو ییل   لباس افغایر  که    انگلیش  جوار خورد ضابطهمچند دقیقه بعد 

بازگویی   به امنر را    کاوانیاریخواهش    و   به قرص رسانده  خود را بود بال شد و   پوشیده

رسا ن هم  درباریان  امنر و   . بکشند   انتظار که  ند  گفتبه خنر رسان    . کرد  ش بدون خنر

حتی   . است  شده  مردم برآشفته محاضه  طرفمسیون انگریزی از  که  ند  دانستیم

فهام است  بطور   سپاه سالر   مستوقر و   . رسید یمن  و دود نزد شا  صدای فنر و بوی

ر ی   امنر آمنر با    ؛ند کردیمنگاه    به  او  به کناما  از يك كنج  اتاق  عصبانیت  دیگر  ج 

ر صدای قدم   . و خاموش بود   رفتیم بنظر   چنان  و   ساختیمخفه    او را های  قالیر

  . است  گدی بزرگ میخانیگکه  بل  کند یمحرکت  که  این موجود زنده نیست    آمد یم

ند تا فرمانروای دادیمسو و آنسو دور    به این  خود را های  نزدیکان او مطیعانه رس 

 .  زد یمو در اتاق مضطربانه قدم  رفتیمراه اما او  ،نگاه کنند  خود را 

 شد یمحساب    چنانبودند،    موجود   ها قوتدر بالحصار    ؟کرد یمفکر    چهدرباره  او  

آنها  امنر   که  وقتی   وفادار حال  ...   ؟داند یماما گ  .  ند ا  وفادار   به  مگر  بر ضد   اند 

 .  نیست، کار به کجا بیانجامد  معلومشوند  دادهسوق  کنندگاناجتماع  
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حکام و تثبیت اعتبار وی در است  گندمك باعث  معاهدهکه    دانستیمنخاب  يعقو 

ر مردم ن  .  ع را بیش از پیش خراب ساختمنفور وضهای  انگریز اما ورود  ،  گردیدهبیر

 یعقوب خان  
ً
 شد   ایستادهباشد در وسط اتاق    رسیده به لبه پرتگاه    مثیل که  دفعتا

جا چه میخواهند؟ در آن   آنها   ؟کشند یمو به نزدیکان خود خطاب نمود چرا فریاد  

به تفنگ زد و با این ما را    ری يك عسکر ناخان جسیم توضیح داد: مجر كم  شاهداود

برافروخت را  باید    . کار خود خشم خداوند  با  شویحر که    دانستیمآدم هوشیار   

ر در غالمغال آنجا،  ...   دارد مردم ما خطر   ال   . شود یممجهول بیان  های  چنر به   جنر

   . خاتمه داد  خود را گفتار ر دیپلوماتيك  و ط

این    مثیل که ها تمام  ر امنر بخویر    چنر ی  ،بود   معلومبرای  ر پیش که  را    حتی آن چنر

   . دانستیم   ”کشیدندیمفریاد  ”اقامتگاه  دروازه  
ً
صورت اقدامات  که  لزم بود    طبعا

د     . گنر

 . بر ضد خودش بکار نرود اقدامات    اینکه  بود    معلوم؟ و از کجا  اقدامایی   کداماما  

ی این ر ناو بگذار كم  بیل  کند یم  انکشافمنتظر شد و دید قضایا چطور    است  نی به

ر ه به  که  شخص گستاخ و خشن را    . تنبیه کنند   دهد یم  کار دارد دستور و هدایت  رچنر

 يك کنج اتاق به کنج دیگر به قدم زدن ادامه داد از    دراز خود های  يعقوب خان با پا 

وب نداشتند تلفات سالح خکه  تعلیم افغایر  عساکر یر   . شد   آغاز   آتشتبادله  اما  ... 

 شدت  اما بازهم با   . ند یادداشت  ن کشته و زخیم ز نا دهقا  پیشه وران و   . زیاد دادند 

 .  . ند آوردیممسیون هجوم اقامتگاه  به یبیشنی 

بام    کاوانیاری بالی  را    آتشاز  ر مسیون  را   . کرد یم  ادارهمحافظیر او دیپوی جوار 

و ل نگاه    فادهاست  آن مورد حاکم  موقعیت  که    دانستیمزیرا    داشتیمتحت کننی

به زودی   . دانستیم را    مطلب  اینکه  اما تنها او نبود    . واقع خواهد شد   شورشیان

دیپو  مشاهده  جگړن   دیوار  بالی  بود، جنگجویان اخانه  مقابل  که  کرد  واقع  ش 

شخیص به چشمش خورد    قیافهر ساختمان  ناکدر    و حتی   . افغایر ظاهر گردیدند 

بود   بستهدستش  ه  ک او فيض محمد  نهکه  اینیا    ؟بود  آمد؟  ر  به   ،بنظرش چنیر

ین    نیامدهش  نظر   دستور داد   آنها به  و    کردهها را جمع  ن ز نشانکفتان بخصوص بهنی
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ر   شانه دیپو برای ن  از که   ند ها  انگلیس  گرفیی اقامتگاه  ساحه  بزودی از آنجا به    . کار بگنر

وع شد   آتش مریمی هم عبور  يك  العاده  فوق  مایندهنهلوی  بود، از پ   اما عجیب  . رسی

بیشنی   هرچه  دادهاز دست ن   خود را   هوشیاریبود اما    شدهو متحنر  اگرچه    . نکرد 

های جنکنس روی پله  . در دست داشت  خود را به بام چسپانید و تفنگ    خود را 

ر تخته ها شنیده  طرفاز    . قرار داشت  زینه جگړن خیال شد؛    دیپو صدای شکسیی

  : وقتی گوش گرفت به خویر تشخیص نمود  . یم زنند صدا   او را که کرد  

 ...  ری ما باز با هم روبرو شدیمنامجر كم -

یحر را دید سورا  انگلیش  دود را زدود و مرد   ،وزش شمالج  مو   . بود   نا صدا بکیل آش

ر و فنر کردن برای   شانهن  . بود   شده  ساختهبه سطح بام وی در دیوار دیپو  که  
گرفیی

، رفتهگش را  جلو   دیگری  اعصاب و یا علتآرایمنا مگر    . د بو   لحظهكار يك    کاوانیاری 

ش ر سالح دیگر  خود را بخطارفت او  و تنر  .  رد کش ک  به خاطر گرفیی

پیش باو  را  تفنگ   ویل    د نمو   جنکنس 
ً
ر   دفعتا جبیر مریم  شد،  عقب کشیده  به 

ی  . سوراخ نمود   را   کاوانیاری سوی دیپو بگوش رسید شبیه صدای   از که    صدای فنر

بود  ر صدا    وقت ائیل در  جز های  گتفن   . آهن  را جنکنس    . ند دادیمفنر چنیر   خود 

ر انداخت بود و حال به حیث   واقعدر عقب سنگر مجهز هملتون    جایی که  ،پاییر

و كمك ا  ز افرستاده    یادداشت  به امنر   آنها   . د مانده بو   محاضه شدگان باقی   قوماندان

 .  ند است خو 

اما تعداد   ،ادامه دادند   کردن  ه آتشبها  انگلیس  ،آوردند را به سنگر    کاوانیاریجسد  

 بوقوع دیگر حریق  ی  هاساختمان درین وقت در    . شد یمدقیقه به دقیقه کم    آنها 

ر از    . را فرا گرفتاقامتگاه  ن  آ سیاه    دود غلیظ و   پیوست و   دسته   آتشاما مهاجمیر

 .  شدند تلفات شدیدی را متحمل  ؛بودند  رفتهگموضع   دیوارها عقب که راه بلد  

 وزیرمختار   و العاده  فوق  نمایندهخان از مرگ    وقتی یعقوب  . رسید یممه  نیروز به  

یافت بکیل دست و پای   .  گم کرد   خود را خنر

عساکر   آیا   ؟بعد از ین چه خواهدشد   ؟اما آیا یر دلیل نبود   ،ری را تادیب کردند ناکم
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که این تصمیم نگرفت از ترس    بارهامنر درین    ؟گسیل دارد   کنندگانعصیان    عليهرا  

 .  ری دچار شود ناکم  رسنوشتادا خودش به مب

با مالی  ساله خود   زدهپانفرمانروا پش   را  بدست که  ادش  است  موش خان  قرآن 

 .  فرستاد  بود  رفتهدر حریق فرو که اقامتگاه   طرفداشت به 

ر رو حرکت    شدهبیتر  پیش  طوری که صدا   لحظهبه    لحظهکه    کرد یمبود در جلو )تنر

از عقب او چند نفر   «راه باز کنید  برای پش امنر   ،از کنید برای شهزاده راه ب»  کرد یم

بدست   ه  ر ننر دنبال    ،بودند   روانمحافظ  ر چ که  منر  ازده  وارث دهشت    آنها به   یی

مالی بلند   پهلویشدر    . بود   روانخامک دوزی قیمتی به تن و دستار بررس داشت  

 .  رفت یمه خود راغر باریش بزی و ل  قد 

  رسید یمبه نظر  دود  خالیگاه    در   . توقف کنند   شدند   پس از چند دقیقه مجبور   آنها 

مریم  را   ها افغانکه   بلد  دستههای  از  زیر   . ساختیممستور    ها راه  نهر  نزديك 

ر های  درخت ابتدایی    کمک اولیهمحل    ،سنر ر جا   در   . بود   گردیده  ایجاد خییل  همیر

ر افتاده بودند  تمردم با    . کشته ها ننر دو نفر پیش .  ند کردیم ین نگاه  وارد  به تازه    حنر

   . رفتو عقب  رسیدهاو ت . مدند آ وارث امنر 

یف زادهشاه چرا  -  ؟ شدند  ما فر  تشی

را قطع کنید ورنه به قهر   آتشباید  ...   دهد یم   پدرم شمارا به کتاب مقدس سوگند   -

 ...  خداوند دچار خواهید شد 

خداوند    - قهر   به 
ً
وقتی   ،مای  شدهدچار    قبال ی  ما    کهآن  امنر ر  با چنیر  مفتخر   را 

لغری عسكر  زخیم  ا  هسینکه    ساخت۔  سخن    بود ش  ر  بیر درآمد   زادهشاه در 

جنر رانیم   خلق خیانت و که  باش    هیادداشتب  همیشهزینجا برو و برای  ازاده  شاه 

 ...  بخشد 

از زخیم پشتیبایر   برای حلوا  که  ت بگو  پدر   برو، برو، برای  : گفت  نمودهرفیقش 

 خانه دشمن  که  بینیم  بعد یم  کردیمام  را تم  انگریزها م وقتی کار  ای  شدهخوردن جمع ن

 ...  کیست  ما 
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ایستاد   آنها در عقب  که    یخون آلودهای  نفر و    کنندگانموش خان به صحبت  

یکه  اینبدون    کردهبودند نگاه   ر وقتی    ،در پیش گرفت  خود را راه    ید برگشته و بگو   چنر

ب  شاهداود  ؛به قرص رسید  یاور  با  ون  قبااست  هخان  بنر ال   . آمدند لش  را اس  جنر پ 

ی به فهااست بطور و  رفتهگ ر  .  نگاه کرد شاهزاده م آمنر

 ...  بشنوند ند گپ مرا است و حتی نخو ...  ؟گذرد یمجا چه در آنحال  -

را   رس   شاهداود خراب  : گفت  داده شور    خود  مکتوب  ...   است  کار   روان انگریزها 

دازند معاش شش ما هه    رسبازان  برایکه  ند  اداده  وعده    و   نموده   کهصوریی  در    مینی

 ...  شوند  پراگندهرا بس کنند و  آتش

 ؟یعتر چه : گفت  جانهیبا  خانموش 

ون ...   هیچ  : گفت  زدهباری لبخند  اندوه   بطور   قوماندانرس  ، عسا کر، افراد مرا بنر

ت  حال  ! لوده بخونآ  لپو   : کشند یمیاد  ر ف  آنها ...   کردند  که   فرستاده  مرا   اعليحرصر

او  .  . لزم است درینجا توپ    ؟ساختا م  را آر   آنها سازم اما چطور    آرامرا    شورشیان

ر    خود را مییل اسپ  با یر  ی ان  مهبه    دادهمهمنر
ز  اشاهزاده  که   حر کت نمود  طرقر

 . بودند آورده  ر هدر حدود ده نفر زخیم دیگر را به ن این وقتتا  . مده بود آ طرفآن

ال ا بلند ناصدا ی  طرفاز هر  ؛بود  شدهعدی روبرو مساناوضع ه ب جنر    . بود رسر

 ؟ به یورش سوق دهد ما را    کهمده  آ  آیا برای آن  ؟کند یم  هچ  دبه کاه درینجا   ابن  -

  . ؟! ببینید، قهرما ن ما را 

 خود را و دست    نمودهرسفه  ،  شده  ل در رکاب با  قبلسپهسالر مانند چندساعت  

ر   : کرد   آغاز بلند و چنیر

   به امر من    ! ها نمسلما  ! ها برادر   -
ً
گنده پرا   لهبالفاصکه    دهمیمستور   بشما دامنر جدا

 ...  گردید خویش بر  های خانهها و قشله به شده

الصدای   و    جنر ر   و   هبسان لب  ”دستور جدی”قطع گردید  و اندا  زاری طنیر خته 

ما   ،پیدا شد هم    دیگر   مدافعببینید يك    : شد   کنندگانباعث قطع آیر جدال پیکار  

 .  کننده  ز ما را  هایشویم اما تو کشتهگنده یمپرا 
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نده و  به دهن ما  خود را های  دست،  شدهر درختی افتاده بود بلند  زی که  خیم  ز   يك

 . ج قهقهه بلند شد ، از هر سو مو «او شه ،او شه» : ی چیغ زد بلند با صدای

این زیرا در افغانستان   ه رس را ایستاد  های  صدا الغ  به  بعد پنج نفر   . کنند یم خنر

 . ار شد تکر  بارهیه دو صبحگاصحنه  انداخته و  خود را   شاهداود طرفب

انداختند   قوماندانرس  ر  پائیر اسپ  از  ی کردور یا  ،را  ر چنر وی  نجات  برای    هش 

التوانست،  ن آشفته با قنداق تفنگ از عساکر بر   و یگ  ند کردیم  بارانرا سنگ    جنر

قبغنر   بطور   . زد یم   سینه اشبه    آن این   از که    يو بلند شد یحی غر ناجز کوچه  ا  همنی

دار ”  ،رسید یمش  صدا بگو  بود فقط   کردهحام  زد ا  هدر را  که  کسایر   ”دور شوید   ،خنر

ال  ،ر بکشند ناک  خود را   شدند موفق   در   ، بیکسو کش کرد   خود را بكمك یاورش    جنر

ر  و از به دنبالش توپ   . رسید   جا باین  شد یمگرد وخاك از آن بال  که  تویی  آوان    همیر

و  ها  توپخی ورود    . دیگر  شور  نجاتاست  جانهیبا  باعث  این کار  و   قبال گرديد 

اسپ سوار    او   . گردید بیکاره    شاهوددا به سختی روی  ياور خويش  و   شدهبكمك 

 رسیدن قوای توپخی    . بدر کشید که  از معر    خود را پنهایر  
ً
سب قوا را تغینر نات   حقیقتا

 .  داد 

ر فنر توپ در دیوار   ی  سورا  مسیوناقامتگاه  محوطه  اولیر
  بریدمن   . بوجود آورد یحر

را    بالفاصلههملتون   برای  های  توپه  کنمود    ارزیایر خطر  کوچکش   دستهکابل 

 انداخته  پ تو   طرفب   خود را راه بلدها    دستهاو با بیست نفر از    . بود آورده    بوجود 

از   شدند موفق    ها افغانصورت گرفت  که    و خوردی  درزد   . آورد به ترصف در   آنرا تا  

 . خود بریدمن به شکل مرگباری زخیم گردید  . خودحفاظت کنند های توپ

های صورت گرفت شعلهاقامتگاه ضع راه بلدان و تعمنر بر مواتوپ  چند فنر دیگر 

 که  زنده مانده بود    جنکنسفقط  ها  انگلیساز    . حریق بیشنی گردیدند 
ی

با رساسیمگ

ر   ی    زد یمجیغ    ،دوید یم  طرفو آن  طرفاین  ها ساختمانبیر ر و  ابالخره    . گفتیمو چنر

افتاد  ر  زمیر به  ر  ر   بردهم  هجو ها  انگلیس اقامتگاه  به    ها افغان  . ننر محافظیر بقایای 

ون  ر  . را تسلیم ساختند اقامتگاه گارننر

ر   خود را عقده دل    شورشیانکه  لرزیدند و منتظر بودند  یم  قرص امنر بر خود   ساکنیر
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ر   آنها بر   خواهد کرد  خا   ننر ر  یل  همیر چندین  قوماندانسبت  نامبه  به    امنیه  بار 

  . رس زد   بودند   کردهظ  حف  خانبه یعقوب    خود را ی  وفادار عسا کر آن    که  هایی قشله

را دفن  گاهکشته شد  کنندگان  قیام  ،گذشتاما خطر بخنر   از زخیم ها    کردهن  و 

  . تیمارداری نمودند 

 از   که  هایی متنها با  ،تمام کرد   خود را بود کار    شده  آغاز صبح  که    آتشی   ،تا اخنر روز 

برمیخ  نمایندهچند ساعت قبل مقر    فقط  درینجا که    داد یمنشان    استآن دود 

اتوری وزیرمختار  و العاده فوق    . بود  واقع قدرتمند بریتانیا  امنی
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 مزدهفصل شان

وی  الپیشر   کابل  به سوی رابرتس  جیی

 
ً
 مزدحم در اول صبح    ندازهباين ا  سملهدر  هندوستان  ی  وایشاهیچگاه مقر    قبال

آناما    . د شیمن    روز در 
ً
تالر جمع    تقریبا به  یك و نزد هر   شدند تمام اعضای شورا 

 یادداشتبا خود    خارجهامور   سكرتر   . بود   شدهت و تصورات خلق  ناتخمي  ،سوال ها 

   او که  نمود  
ً
 لئیل  . است  ندیده  هسیمرسا  ندازها  باینرا    ”مغل اعظم”  هیچگاه  قبال

 اما    ،بود   شدهشکسته    کابلش از حوادث  خود
ً
حفظ و    خود را   خونشدی  ظاهرا

ون نگاه  به ماو خودش  یی  گوکه  حتی از این متحنر بود    او را توجه    . کند یمقع از بنر

قبه   بطور  منی ت  نگاه    غنر  نزديك خایل در    چوگبه  که  جلب کرد    لیتونلرد    زده حنر

آناو    . بود   شدهخته  دو   دروازه را    نقطه  در   ؟ چطور مگر   ؟ببیند خواست  یمچه 

 جا در آنکه  کش کرد زیرا بیاد آورد    خود را ش  گو   ،بخاطر عدم درك فوری  لئیل حتی 

 کو
ً
 .  نشستیمش خامو  یل معمول

ر امیدبکدام  اخبار نو    ،ها گذشتمشقت بار اطالعات ساعت   انتظار در     خشی چنر

ص ها در خصو تردید  تمام  وقتی   سپتامنر در حوایل عرص روز چهارم    . با خود نداشت

رفتند   افغانستانپایتخت    قضایای حدوث   ر  بیر بکار ش   لیتونلرد    . از  او دست  د 

ر اص الیل خود هريك  خطاب به معاونیر قشون   قوماندانينس رس يك گافریدر   جنر

 : اظهار داشت رابرتس هندی، لئیل و 

ر ها   - ر   ! انآقای  ! جنتملیر کاغذ   وایشا ام،    نوشتهبه صدراعظم  که  را    یاینست چنر

 یی عنکبو  خانه»  : کرد   آغاز   خواندن  به  نمودهرا به چشم خود نزدیک    شدۀ  نوشته

 ود  ب  شده  ساختهبا دقت و تحمل زیاد  که  
ً
از امروز برای ما   ؛از هم گسیخت  شدیدا

 از موادی   و   ،آنرا بزرگنی از  که  ترسم  یم فیم و  عنکبوت جديد نبا  خانهکه    لزم است

ها را  تقد  . باشد   داشتهن کمنی    محکیم   به آننسبت  که   ر  من  که  یر تمام آن چنر
ً
 خاصتا
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 چندی قبل از آن  ها و مذاکراتدر دوران جنگ
ً
برابر ما م در کردیمب  نااجت شدیدا

ر  افغانمیل در    دولتیت يك  مقدمات موجود  . است  دادهقرار    ،رفتهستان بکیل از بیر

بدون خطر ایجاد هرج و مرج جد ی برای یعقوب   تخلیه آنشغال اجباری کابل و ا

یا هر   م آن  ناما بکه  زمامدار دست نشانده    خان 
ً
ن کشور را بدست ای اداره    عمال

یم،   . ..  فعیل لحظهدر  ،صورتبهر گنر

 جملهاز آن  )لئیل  . افتاد ند ش  به پر   امور خاریحر   سكرتر های  ، ابرو نمود لیتون توقف  

شمار   رینمامو  انگشت  در فعالیت  که  بود  برتانوی    هند   لتدو   ار شد  را  جدی 

لافغان به  که  او  .  دانستیمنزم  ستان  به    محافظه کاراننسبت  البیشنی    ها لینر

بود  بود    ،نزديك  این ککه  معتقد  ر  ساخیی ر   د توانیمشور  رعیت  ننر دیگر  طرق  از 

د: از طریق  (. محتاطانه با نرمش و  ظریفهای متو د  صورت بگنر

  ، ماند قی خواهند  با  ش در اقلیتشخاص مانند خودا که    دانستیمیر  بخو   اما لئیل

ر از  تطبیق و عمیل   خود را   يشا را پذیرفت تا مشی نزديك وا  ینر و پست یگ از معاو نیر

بر که  این  ل بخصویص بود برایناو سیگ  اشاره  کابل  اجعهف  گرچه  . د بتوان  ساخته

ر سطور مکتوب نشان   ؛تجدیدنظر شود فعالیت    شیوه در   لیتونکه    داد یماما اولیر

نیمی اقدامات  خصوص   بزودی  بر که  بل  . يشد اندعاقالنه  روی   هایی نپالخالف  را 

بر حذر  او را آیا بهنی نیست  . رود یمتر از قبیل بمراتب جلو که دست خواهد گرفت  

   ؟...  یه کوچگ هم باشد ناساخت و هشدار داد و لو با ک

    نند لئیل ماصدای  )  ! میالرد 
ی

ر   بصورت زنگ منتظره طنیر   جایی که ( تا  انداخت  غنر

این کار   گردد یم  بیتر پیش   افغانستان  ترصف  امکانات  ،دانم  یممن   آیا   سبب  اما 

آن   از   حاصلهتایج  ن   حایل کهدر    ؟گردد یمنآن    برایتخصیصیه    در   بزرگ  افزایش

 ...  است مجهول

کاقر آلفرد لئیل را   ندازهبه ااو    . انداختنظر    خارجهامور   سكرتر با دقت به  ،  وایشا 

دهمناکلمات  که    دانستیمخت و  نامیش وی یعتر پیشنهاد  با    موافقهعدم    به معتر   نر

ی پول،    . باشد یملیتون   اتوری  وقتی پرستنر ر باشد برتانیه    امنی به   را آنه کش  چ  ،در بیر

ر  موضوع مایل  بالفاصلهاما    ؟آورد یمحساب    به آن  است  و وی مجبور آید  یم در بیر
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 .  بدهد  جواب

مگر در   . د ایکرده  را پیدا    نقطهفت ضعف این  ظرا  شما به بسیار   ،لئیل عزیز   ! بیل  -

 نقشه شا 
ی

ا  يستگ نظر  امنی در  ر    برعالوهو    شده   رفتهگتور ی   یی هیچحالدر چنیر

ر فکر کند نافلز  دربارۀ این  که  نخواهد بود    انگلیش   کنم نیمرا رد    مفكوره من این    ،چنر

ر  آنرا در ضمن   : م ا نگاشتهننر

آن و فرق    کند یمنظایم را    مصارفجاب افزایش زیاد  ایمتأسفانه    ،فعیل  وضعیت

به   اینکه    دانمیممن خوب  ...   است  مجهول  سیاش   لحاظ  از که    است  درین  ضر

قبه منی ت او شان    حکومتش  دو   یتر را بر چه بار سنگ  ر با  و مصیبت  غنر اعليحرصر

از   اما  در طرقر خواهد گذاشت  دیگر  یر بر   جدید   رسحدات    و   
ی

بزرگ ی تری  نظنر

آن  . گردد یمما    نصیب ما    ترصف  بدست  که    دهد یم  اجازهبه  را  و    بیاوریم کابل 

مغل ”...   داریم رس راه خود بر   از   مای   بودها محرك آن نمکه   را  بحرایر مشکالت و  

ین  یر ز ؛  يد وش گردخام  ،”اعظم بود و قبل از    شده  نوشته  مطلبا در اخنر مهمنی

 : قرائت آن مکث کوتایه لزم بود 

ر قرار »  شدن پارچه  ،يمشو مجبور  است حال ما ممکنکه م  اداده من با خود چنیر

ب میلنامکمل  بپذ  ی  افغانستا که    یریمرا  در  حال  برایتا  تالش است  ن  آن  حکام 

 در امور این کشور  حال یریمگز نا در هر صورت ما  . یمکردیم
ً
نسبت به آن چه قبال

قوای اکنون ما    باشد هرچه    . و رسیعنی بنمائیم  تر و جدي   مداخله  ،ار بودیماستخو 

جد  جدید  مورد   تر   يو  را    فادهاست  را  قوایی  دهیم،   حکومتی  برقرار به  که  قرار 

 « ...  گردد تا آمو دریا منتیه  هندوستان  ز ابرتانیه زع نامبا ثبات و بال  ،محكم

ف با عظمتش منرص های  از مفکورهتوان  یمنرا    لیتونلرد    ،بیل  . مد آ  نفس لئیل بند 

 ؟شود یمبه کجا منتیه  باید دانستفقط  ساخت

 نتوریزم ابه او اتهام    از که    است  آن وقت  . د انجام بییم مطلق  کانا به    همه  است  ممکن

    ،د خالص شتوان  یمنیی  و ماجراجو
ً
 وایشا ر  نار کدایام    درینکه    کسایر مخصوصا

 .  قرار دارند 
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 : یافتبود خاتمه یم شدهبرای سنگ روی قنر جگړن گفته  کلمایی کهمکتو ب با  

ر تباط اکسایر که    همهدی و سنگیتر را متحمل شدیم و برای  اب  یی س ما تلفاافسو »

ان    ،دارد   من    . است  پذير ناجنر
ً
ین مصیبت  آنرا   شخصا   هزند  بمثابه بزرگنی

ی
 آینده گ

ورت   به آنهند بیش از هر وقت  که    لحظه  در آن  . هم کرد   حمل خوا ت  خود  ضر

تاز دست داد و    خود را های  نفر ین  از بزرگنی   شت، یگدا از   ملكه یگ  اعليحرصر

. از دست دادند خویش را  های  خدمتگذار   ینوفادارتر   و   ترینشایسته   ،ینمستعدتر 

   «. مگردیدمن از رفیق و دوست صمییم محروم  

تلئیل در    ؟،”مغل اعظم ”دوست و رفیق صمییم  کاوانیاریورفت،  مطلق فر   حنر

ا تا   ر ...   کش نفهمیده بود   حالاينر ک    یچه چنر ر اینست  توانیممشنی یتیست است  بیر

ر مریدیتاوی (  پسند  )زیبا  چندان که  پرخور و پرکار خشن    آقایو آن    سملهشاعر    یر

هم دیده   بار با   بیش از سه چهار   آنها بیل و    . باشد   داشتهو جود    ،دانش هم نداشت

ان    ضايعهبمثابه    لنر د  عداد جگړناست  ۀدربار ند و  ا  شدهن و   ، هند   براییر  پذنا جنر

ه    . است هلغمباکه    د گفته شو   باید   ،غنر
ً
یت اما موجود  است  ش افسوسحالب  طبعا

 وانفرا   سیاشی و گستاخ ما نند او در اردو آنهم در دیپارتمنت    خودرا اشخاص  

  . ند ا

که را    یخطنر   فۀظیو   شهید شد و نه  نااو قهرما»  : داد ادامه    جانهیو    ور با ش  لیتون

دهبرايش س  و وطنين  آمر   ه او فر یض  مر گ  انتقام  . داد   انجام  نداریمابا ای  ،بودند   نی

 «...   دهد یم  انجام  آنرا و    کند یم  کاین فریضه را در   که  امیدوارمو من    ماستکشور  

باین خاطر   : استآها فهمیدم سخن در کج،فکر کرد   خود با    خارجهامور   سكرتر »

کاوانیاری موجود نبود  در وجود  که  را  های  عداد است  آن  ورزید یماضار    وایشا که  بود  

دهد بو  نسبت  این    . انتقام  ،ی  ت  باید   انتقامو  سفنر  نابه  که برتانیه  سب صفات 

حمانه  ،دادهاز دست  افغانستان در پایتخت  خود را رس   «. باشد و شدید  بنر

گاینس و    ،هر دو فريدريك  . هم خوردند موافق بر و    تائیدیهای  صدا این افکار، با  

و  رابرتش  دل  با  و  قلب  از یط  اعظم”عایل های  مفکوره  جان  شادباش   ”مغل  را 

 . د گفتن
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پس من    ؟جل انتقاد اصویل نداریمخصوص مکتوب عا  ما در   ،ترتیبباین  یان  آقا  -

 کابینه ز  همزمان با آن اکه  شت  ن دالیتون بیا  ...   در ضمن  ،فوری ارسال میدارم  آنرا 

 ...  جا بفرستد باینیل را از افريقا دگروال کوکه   کنمیم است درخو 

الهردو    ، یند نما  ن تلقی شاعداد  است  ضوع را عدم اعتماد بر این مو   ند ستتوانیم  جنر

را ئیت  رضاعدم   آنها اما   تنو که    قوماندانرس .  . ند کردنابراز    خود  دارای مرد  و  مند 

  
ی

باشد بیان   کردهمیخ    لیتونبه    خود را گ  چشمان تنکه    ثیلم  بود عالیم نفس تنگ

 : داشت

ر   همه  -  .  دهیمیم مخصوص صحرایی را سوق    دستهمیالرد، ما به کابل    ،لیستعا  چنر

ر که ...   ر اخبار مربوط به   او  همیر البريد . . رسید،  سملهدر کابل به نظیم یر لیر   جنر

سواری    قوماندان  ،میش عیلکه  لوای  داشت  خیلدر  گردید قرار  موظف   ،

وی   به سویگردن را اشغال نماید و  کو تل شنی   الفاصلهب پایتخت افغانستان پیشی

مسی  به  تا  رسانده    برتانویون  کند  را    میش  . د بتوان كمك  آسایر کوتل  اشغال   به 

و   ،را بدست آورد   کاوانیاریالکت  ه به  اما خنر مربوط  .  . نمود  دن شنی گر   در   ازینر

  . ماند ستورات بعدی و منتظر د گردیدهمستحکم  

در   وقت  درین  ر قوایسنی صحرایی کابل را تشکیل های  دسته عجله  ی با  برتانو   ستنر

ال پیادههای لوا  ،ر لوای میشنادر ک ،نموده ال ن و  ماکفرسو  جنر  در آن بیگر را  جنر

های تاممن گوردون و جزو دیگر قوماندایر  به    توپخی   قطعه  چنانهم  ،نمودهمل  شا

به   ها قوت  اینقوماندایر  و    خل نمود کنس را در ترکیب آن داحکام دگرمن پر است

ال دهس  رابرتس جنر   . شد  نی

 وایشا   . دیدار بعمل آورد   لرد لیتونقبل از حرکت از    کابل  یی صحرادسته    قوماندان

 عمیقی بش  و افشد   وضع بد   در 
ی

از   شخیص پذیرفت زیرا   بطور را    رابرتس  . برد یمگ

 داد یمن  اجازه يش  قواکه  آشفته  یشان و  پر   چنان  ،بود   گردیده  پریشان  ندازهایا یر قضا

 .  خود برسد به 

ر  ،بود  معلومعلت هم  های ش به پست ددراز ورو  و  دور ی هاسال بار در  برای اولیر
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ی همراه داشت و این موفقیت ها های  موفقیتکه  و بزرگ    مسؤولیتپر  چشمگنر

وزی پنر و یر   ،آسان  ،ها و  بدستباید    زحمت  رایگان  بود، چرخش    آمدهنه    گفت 

آ اگر    . مد بوجود  اینست  نه  ب  مطلبحقیقت  ارتباط مستقیم  از   گرفتیموی  و 

 ، ”سملهعر  شا”که  بود    آن وقتدر    ،شد یمتاریخر پیدا    یادداشتکدام  وی    طرف

د آن بزرگنی ین تراژیدی را تمثیل استنا  هبست  توانیممجاهدت خاص  کدام  بدون  

 ...  کند 

و   ال  وایشا ازینر پذیرفت   جنر  
ی

با افشدگ  رابرتسوقتی    . کرد یم صحبت  او کمنی   . را 

 جواب  لیتون  ،پرنسیب را تعقیب کند کدام    آیندهدر    ها افغان سبا ت با    نا سید در مپر 

 : داد 

هیچگاکه  بگوئید    آنها به    ید توانیمشما    - ما  دیگر  خارج   افغانستانز  ا   هحال 

همراه تان همکاری   که  کسایر و  (  تلفظ نمود  برجستهرا    ” هیچگاه  ”)کلمه    شویمنیم

دستورات که  او وعده داد    . خواهند شد   محافظهكمك و  برتانیه  دولت    طرفد از  کن

 ا ر  ر مفصل ت
ً
 .  دارد یمارسال  بعدا

ال  توجه   لیتونیهی  مکث کوتا  پس از  ر که    را به مکتوب و تیلگرایم  جنر ش قرار روی منر

وزرا   کابینه  طرفویکتوریا و تلگرام از  که  مل  طرفمکتوب از    . شت جلب نمود دا

مل  . بودند   شدهارسال   نکرد که  مکتوب  قرائت  که   ساخت  نشانفقط خاطر    ؛را 

دل   ،پرمحبت» و  ستانه  انهو وطننی بود    آمدههیجان    بهکیم  که    وایشا   . است   «نر

 : عالوه کرد 

   او       
ً
، بودهیایش افضل تر  از رعاهريك    بهو نسبت    است  انگلیش   ین زنبهنی   واقعا

افت فع با نا موقتی  اتوری رسی ر  امنی  .  شود یمن رساسیمهیچگاه ه د شبا اش در بیر

  . یدار گشتپد  بارقه قبیلهمان    شدند و در چشمانش  برجستهگردنش  های  رگ

 بودند   دادهن  نااطمیاو   هدر تلگرام ب  : پرداخت  رابرتستلگرام برای    خواندن  بهوقتی  

ط    قید مورد اعتماد بال»که   یتد   هرگونه  بوده و رسی به هرگونه و    کند یم  اتخاذ که    بنر

ند دکه قدایم  ا ر  « . گردد یمپشتیبایر ام عام و ت بطور اقدام  ینحتی قاطعنی  ،ست منر
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وقت خداحافیطر   ”سمله عر  شا” دراما  در  ین قاطعنی ”  : نمود   تأکید تیگ  به شکل 

 ”! اقدام

دازد وقت آن نبود به شاعر   یگر د  حال ف ن یر آ  شایسته  بطور لزم بود    ،ی بنی های رسی

را   اتوری  علیهبودند    کردهجرئت  که  گستاخ  و    نیهریتاب  امنی مجازات  قيام کنند 

 . بدهد  شمایل گو 

ال    ،سپتامنر   6روز   دسته   قوماندان  . ي کرم رفتات خود در وادبه قطع  رابرتسجنر

افاده ليتل بوبس   در مورد ویجهت    بود و از این  کوتایهقامت    دارای  کابلیی  صحرا

   او که  بود    آمده  د بوجو 
ً
خود کوچ نادر ک  خاصتا تنومند  زن  د مانن  . نمود یمك  ر 

ر دارای خصوصیات عجیب بود   رابرتس  ،بسیاری از اشخاص بزرگ اشخاص   . ننر

ر نیم او که د  نگفتیموی   نزدیک ند کردیمتصدیق  آنها  . ترسد بجز پشكاز هیچ چنر

  آنرا یت  موجودکه  خارق العاده دارد    حساسیت  چناندر ارتباط با پشك    رابرتسکه  

 .  کند یمس  باشد احسا مخقر  بالشبهه در هرجایی که

ال  ،تر از پشك، بدند کردیم ص اشتباه  اشخا   مگر این   ، ترسید یم  ”نورا”  از زنش  جنر

    گر چه ا 
ی

 خانوادگ
ی

های زبان  . داشتیص جریان  مشکالت خاکدام  بدون    آنها زندگ

نبود   بطور اگر    ،را اغلبنو که  ند  کردیمیق  بدگو تصد شوهر    لفیطر   بطور   ،فزیگ 

 ی هانشان ین با مز 
ی

 .  داد یمستش و حقش را بد کرد یممرمت کاری   خود را جنگ

کوچك و نحیف آشکار های  در بدن  خود را هر  ت اغلب مظایمامال ناو    اما فشار 

ر سبب بود    ،سازد یم الکه  شاید از همیر    هایی برای ر   جنر
ی

  خانحت  را  از زندگ
ی

وادگ

  د و به شخص مصمم و زده  تبار   خود را یری  پذناانعطاف    ،نمود یمتالش    همواره

 .  د ردگباك تبدیل  یر 

ال ر    خاصیتيك    جنر ننر یرا و   اطرافکه    و خوش داشتا  : داشت عجیب دیگری 

د تا  اشخاص ر د ممثل بتوانوی  قرارگاهمهم بگنر میر ر
 .  گردد   وایشا  ملنی

  د خو   اثر   را تحت  سملهن  نفر از مقربا  چندینکه  ن او موفق گردید  اکنو   مثال  بطور 

ین  . باشد   داشته لئیل  نزدیکنی دیو   ،معاون  تیمور  مور   سكرتر بحيث    رند هانری 
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ال توما  ،لیتون  نظایمی   سكرتر و    رابرتس  سیاش انده   مفرزۀ  قوماندان  س بیکر جنر پیشی

ر    شده ر گریگور از    دگروال چارلز ماک  . شدند تعیر  درستنر
 اردوی انگلو هندی،  سنی

را قرار    صحرایی   دسته  قرارگاهس  در  این    . بود   رفتهگکابل  بجز   ؟د توانیم  شدهآیا 

 . باشد  داشته شایستهما ن ز ر هم باید  بزرگ رسدار 

 فعالیت  به  که  ازین  پیش
ی

دا  جنگ وزی  بنی امر   ، در حقیقتبود متيقن    خود زد او به پنر

 . آورد ها را دشمن جدی بشمار نباید این وحشی 

 

 رابرتسفریدریک 

ر که  ،منر سپتا  16روز    و    با بیانیهیی صحرا  دسته  قوماندان  ،خیل رسید به عیل  همیر

 
ً
ست   مطالبه کامال و  مشابه  و »به    ،ليتون  روحيۀايل  ان  و   هایل ا   رهنر کشور کابل 

ر رس  اتوری  سیاشو    نظایمهای  لیدر )  . مراجعه نمود   «به آنهای مربوط  زمیر  امنی

ر يك حرمکان  اباره  کنند و درین    تجزیهرا    افغانستانتصمیم داشتند  برتانیه   ی گفیی
قر

ر   حهصفمنحیث یک کشور از    باید   زودتر   هرچهاین کشور    : هم موجود نبود   زمیر

 (. شد یم داشتهبر 

 انتقام تا    است  ه کابلروان  انگلیش  ردویاکه    داشتاعالن    خود   نهدر بيا  رابرتس

بر حريم مسیو  و   نتجاوز  د  بگنر ر را    گندمك  معاهدهتطبيق    ۀزمين  را   . نماید   تأمیر

ورتبعدتر    رابرتس  رسبازانفشان و  اکه  امنر )  دولت حکام  است  با دورویی و تذویر ضر

آنباید      به 
ی

ابراز  کردیم  رسیدگ و که  بود    گردیدهند(  دوستی  بیشنی  ثبات  برای 

با  نام صمییم  و  حسنه  رسی که  برتانیه    دولتسبات  امنر یگانه  سلطنت  بقای  ط 
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ال  . لزم بود   باشد یم هایل  ا  ه یک باز مشکالت ترانسپورت و مواد خوراهایی  ر   برای  جنر

 ضم  کنند و   تهیه   را انتقال    و وسایل  خورایکمواد    بالفاصله  کهدستور داد  
ً
 ه دو ع  نا

 .  شود یمپرداخته  آنها همه قیمت که داد  

بدون آنکه تردید کند .  ،شد آماده    به کابل  لشکرکشی جهت    تمامبا جدیت    رابرتس

انده    ”خوشی ”در   دسته صحرایی کابل شده  جایی که درینوقت بیکر با مفرزه پیشی

 باشدیمقرار داشت، چه سور پریزی در انتظارش 

  کای یعقوب خانمحمد خان کا  ویل   دار رس ابتدا  
ً
 یهقر   یکانش باینباده نفر نزد  تقریبا

متکنر    . شدند وارد   چاق  مرد  يك    طرفباينها  مدت از  این  به   انگلیش  اردوگاهاز 

الاو    . در رفت و آمد بود   انگلیش  دیگر   اردوگاه ن نابرتانوی را با این اطمیهای  جنر

 او را   کرد یمشکایت  ه خایص دارد و از امنر  سمپایی و عالقها  انگلیس  بهکه    داد یم

عیل  حکومت  آخر دن خود در او مقرص مغضوب ش  تأکید او  .  دانستیم  نخا  شنر

مرگکه    نمود یم وادار    خطر  را  صدکه    است  ساختهوی  پدر  نزد ناد  ر  جسیی   ه 

 معلومات  . بود گو  و پر   رصفت مغموم، چاک  کیم  ،لخوردهسا  رسدار   . شود ها  انگلیس

ر شاهد    معلوماتاما این    . کرد یم تائید    او را ی صدق گفتار  و درباره    شدهجمع   این ننر

ر هموطعتباا  چگونههیویل محمد خان  که  بودند   ن خود نداشت و حال ناری در بیر

 .  رده بود سقوط ک اعتبارش بکیل بیگانگاننسبت همکاری با 

ر نا و لو    آمده  خود بدست  آنچهن برتانوی تصمیم گرفتند  ناداسیاست  با آنهم    چنر

پستی کدام  به  توان یم را  شدهخته نا شافغان  این . کرد   فادهاست باشد باید از آن هم

ر کرد و او ک  هم شور   خود را ، انگشت  ها انگلیسبدون هدایت  که  است    شتعیر

داد  اعضای   . نخواهد  طریق  از  او  میخورد:  بدرد  حال  و  و    بیل  خانواده  متعدد 

که   کند یمستان جمع آوری  نافغاوضع  درباره  ندان خود اطالعات لزم را  و یشاخو 

البرای  وری العاده فوقش هایوایشا و جنر   . باشد یمضر

وقتی    . آورد هیجان    به را از مشت    رابرتس   ،محمد خان  ورود ویل خنر مربوط به  

انده  مفرزه  به سوی  شخص امنر که  شنید   آنهم    ،است  در حرکت  انگلیش  شده  پیشی

ر نه با  میر ر
 است خوردهعقه صا  یی گوکه  ت گشت  مبهو  چنان  ،جشبا افواکه بل ملنی
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اعالم خطر   این  ر اما  چها .  بود   دروغیر ز  که  جمعیتی    گر   طرفب  سپتامنر   ۲۷برو 

  . داشت صلح خواهانه  روحيه بكیلی بزرگ بود اما    ،شد یمها نزدیک  برتانویمواضع  

صدين   ر در ارتفاعات اطراف بهکه منی دادند راپور  ،د مرصو ف بودند ترص  با دوربیر

در حدود دو صد و   شدهکشیده    انگلیش  اردوگاه  طرفکابل ب  از که    کرس   بالیکه  

، رسبازان  گروپدر جلو يك  که    گردید بزودی تشخیص    . پنجاه نفر در حرکت اند 

و    فاخر از پشت آن در حدود پنجاه نفر دارای البسه    ،تاز که  ی  بعد از آن یك سوار 

 .  سواره در حرکت اند از آن رسب دسته آنها به عقب 

ی ن هندی بود و  نامسلما  از که    جوایر شی رسید، جمادار  به به خو کوک  وقتی 
 قوماندایر

محمد یعقوب    امنر )تاز  یکه  سوار داشت به چالیک تمام    عهده به  نضباط را  ا  قطعه

با همرانش    خان( از    فاخره های  لباسدارای  که  را  متحفظ وی دور   قطعه بودند 

ال  خیمهرا به  آنها ساخت و   .  کرد   رهنمایی بیکر  جنر

ام به  رسم ا  زمان اجرای  . د نگردید   خاموش  ها توپ  ،تمام شد   ،ستانافغان  رسکردۀحنی

قوماندان یحتر خان و رس ود  خ  ش ، خخانش  مو   افغانستانرث تخت و تاج  وا  امنر 

به  شاهداود ی  برتانیه  نظایم    قوماندان  خان را 
در که  دستور داد  ر  بیک  . نمود معرقر

منتظره بز   ننابرای مهما  خیمهچند عدد    اردوگاهسط  و   آغاز وی مذاکرات را    . نند غنر

 . شی برود تا به خو  داشت عجله  کابل  صحرایی  دسته قوماندانزیرا شخص  ،نکرد 

بعد    رابرتس  او    وارد روز  پذيرفت  منر ا  بالفاصلهگردید   چنان، در مذاکرات همرا 

اك    ترجمانو    دیورند  ر اشنی ال.  ند داشتننر دندان   خانیعقوب    بالیش  اهمه    جنر

  و  کرد یماو با خود فکر ) . د دار  یم شکل عجیتر كله هر » : کرد یمیی خا
ً
ن نا سخ تقریبا

   و   -شنید (امنر را نیم
ً
اراده یر العاده  فوقاو باید آدم    ،شود یم  معلومیر زنخ    تقریبا

ر شخیص اعتماد لزم نیست  ،نه  . است  و مکار   آرامنا نش  اما چشما   ،باشد    . به چنیر

 ، بیل  ؟ویل محمد خان چطور   . عوض کرد   به شخیص دلخواه و مطمئتر   آنرا   باید 

 « ...  تر و با نفوذ تر از وی پیدا نشود  وفادار دم آ صوریی که در ...  است ممکن

 خود را نظر و تمایل    . فاده نمود اسنجیده    سنجیده  خود را کلمات    مهمانبا آنهم  

ال  . بیان داشت :  اظهار داشتخالصه    بطور   یی نااعتبا یر   و   شنیدهرا    آنها ترجمه    جنر
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زحمت  خواست  نیمزیرا    ،”هن” عیل    دادهبخود  شنر پش  توضیحات   خانبرای 

 : گفتیمنواخت یک بطور یعقوب خان  . بدهد 

بود آرایمنا کابل    در        و نا  ،  پیدا  گو   ن  و   آنها خدا  که  ،  شورشیان  ،شد نیمشت 

 خزانهدر    . ند ا  هنیدمردم را شورا  ،ار کند گرفتشان را به غضب خود  های  خانواده

ویل از   ، آورند یمهندوستان  بزودی از  که    داد یمری وعده  ناما مجر كمپول نبود ا

نیاوردند  ر  ننر معا  . آنجا  به  هستیمما  وفادار  را   رسبازها اهل  نا  اشخاصاما    ،هده 

در  تحريك   فکر    شدهپیدا    انگریزها ز  ا  يبمصا  همهگویی    صوریی کهکردند  ما 

نیستکه    کنیمیم لزم  تان  بیشنی  وی  ب  . پیشی ما )و   خانهوقتی  برویم خود   ، طن( 

ر  .  کنیمیم  مجازاتین را  مقرص   بهبنشینیم و بعد    اتفاقو    دوستی بیائید روی قالیر

 ...  خود  خانهب خود و ما  خانهشما ب ، مختلف برگردیمهای قامت است

 .  کنیمیمتصفیه حساب  مقرصین و با  رویمیمنه ما به کابل       

 ،باشد یم  مخالفبا ما  که    خانمد  یل مح و   انگریزها اردوگاه  به  که  ماخنر یافتیم    -

هداری خلق و موا فقت آن در اجرا و تطبيق ، نگاباشد اگر کشور واحد    . است  آمده

ايط   یفی  هاافغان  همۀ آشتی با    ، جرنیلآیا    . است  آساننی معاهده  رسی كمك به ما    رسی

 ؟کند یمن

ی    خواهد یمدیگر دلش چه  »  : با خود گفت  رابرتس ر  ما  که  چنر
ً
عالقه   به آن  اصال

 « ...  آنیممخالف  داشتهن

ر قبیلهقشون بریتا  اردوگاهنه،  -  ...  یر نیستو عشا ها نیا جای مذاکرات صلح بیر

وی    جرنیل  ،است  ممکن       د ندازی را دو سه هفته به تعویق بیا  نتا   د لنر   رسبازانپیشی

ر مان را های و اولد  امنیت زنها  یم و برگرد خانهما ب وقتی که تا     ؟کنیم  تأمیر

 ! نه     

را همراه    یی خیمهنتوانستیم    حتی که  قبا ل رسدار آمدیم  است  هبعجله    چنانما با        

بدست آوردیم   آنرا اما حال چند عدد    . شویم  جابجا   در آنیم  بتوانداریم تا  خود بر 
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ر عساكر نه  آنها   یمتوانیم  یا آ ( برپا داریم؟ زیرا )  در اطرا فکه  بل  ،را در بیر خوشی

 ...  کشد یمما ازین خجا لت  شخصیت

ال  - اما باید مواظب   . ن کار چندان مهم نیستایبالخره  »کرد    فیصلهبا خود    جنر

 « . فرار نکتر که بود  

ال  را   رس   جنر خوب  ،دادهشور    خود  ن  ،گفت:  اجازه  بخود  ما  که   دهیمیماما 

ام ق  مشهور مانند شما   شخصیت تمسخر   رابرتسرار ندهیم )از لهجه  را مورد احنی

(  یر بخو و  ا  . آشکار بود  ت شما اخرگاه    پهلو یزینر نند خيم  ،عليحرصر ۀ من دو  ما 

 .  جرا خواهد کرد اوظیفه محا فظ  پوسته

 . دی بپایان رسید رس  مالقات با خداحافیطر 

واز   ،برپا گردید   انگلیش  اردوگاهمنر در جوار  ا  هگاخر   وقتی  آن  پهلوی در  لندهور  ۀ 

رنگه های  هش با پر و کال  داشت  خانهو پطلون چار   یی کر که    شانهتفنگ به    یشاتلند

 دیگر از غند   رسباز يك  خرگاه    در عقب  . ختبود به موزون قدم پردا  شده  یندراز مز 

ل  گورکه دارای  ه  تنر ر  لباس سنر و کاله گرد  ای  ه بهبا  پهره    ،بند و کمر   سیاهرسخ  به 

 .  گرديد ل  مشغو 

دار قبیل خود آلفرد  ظرافت با  یم و نر   بهکه    دیورند مور تیمر ،  یعقوبپس از آمدن  

 : داشتبا شور دادن رس اظهار  ،بود  کردهیل عادت  لی

  ؟آقا   ،بیش از حد تند رفتار نکردید  بیچارهآیا با این      

ال ی خود  ل نابا او بخاطر يك    بیل  ؟تند   : گفت  ،دادهحرکت    خود را های  ابرو   جنر
يقی

ر ریشخند   شایسته  ،در کابل  آنها من    . ند خوب ا  آنها   همۀاما در مجموع    ،است  همیر

ر کار را  الخاصه ما با آشو با  . بستمپ یم   را به تو   آنرا و شما    کنیمیمبگران هندی همیر

 .  دانید یمخوب 

 . رعایای ما نیستند  ها افغانو  ،نیستیمهندوستان  ما در  ،آقا  ،ببخشید  ،اما      
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  ،است جنگ . ندارد  اهمیت موضوعاین      
ی

ر جنگ غنر ازین  ،تطبيق گردد  باید قوانیر

ر دیگر را   .  عمیل کرد توان یمنهیچ چنر

از  گفتگو   این خشن  بر   جوان  بریدمن  طرفی  قطع گردید غند  ب  . کشنر  شكل او 

  : ی خنر داد آلودتب

با   دراز کرد   رابرتست را به  ک پا   ! است  مكتوب عاجل  قرارگاهب، از  ناج  - همان   و 

 . گشتپدید  نا  بارهدو بود  شدهپیدا که رسعتی  

دربارۀ آن که  رار داشت  العمل ق  در پاکت دستور   . به قول خود ایستادبود   وایشا 

 
ً
ال وقتی  قبال  .  بود  شدهصحبت  گفتیم کرا تر  سمله جنر

ر گویی معلم مکتب    بطور   رابرتس  ،چند سطر   خواندنپس از    ، باشد نصیحت آمنر

 : ظهار داشتاکننده بالحن رس زنش   کردهبلند   خود را انگشت شهادت 

شما   کاین       خو   ،عزیز   دیورند   ،برای  لیجواب  لرد  ر  جان  تونب   شایستهشیر

الگورنر  قبیل  ،بزرگهای  جنر که  ...   دالخوزی  ،ئیلسیلاو   ،نگساست گ   یف،کال   از 

اتوری  باعث افتخار  محکم و قاطع   بطور   را خود    تهدایا  ،ند اگردیده  ما در آسیا    امنی

  . نویسد یم چه او که بشنو   ،است داده

ال    . ی کیم رسخ شد از خرسند  جنر
ی

که   ا ر های  جا   ،ختپردا  خواندنبه    به آهستگ

مکث و  آنها  رویت با صدا و حرکا  ،نمود یم یص را خا توجه ب نظر او ايجا نقطه از 

 .  کرد یم تأکید 

ر که »  تمام علل و عوامل اها  ،شدید   جابجا در کابل    همیر
ً
بررش   نت و تحقنر را جدا

ر با عث وادار که کنید    .  گردید   شغال پايتخت امنر ا هببرتانیه  دولت ساخیی

ر  که را  تمام کسایر  زودتر  هرچهکه شما اینست   وظیفه تحقیقی پس از اجرای چنیر

 « ...  به کیفر برسانید  اند  کردههمکاری   به آنیا  ،ند ا رفتهگدرین اهانت سهم  

ط مربو   به منهستند،    یای گرعا  که آنها این  ،است  من  وظیفهفهمیدی؟ این    ،آقا       

بشنو ...   است  درست   . نیست هم  ر »  : باز  چنیر ملاها  بخاطر   باید افغان    تنتی 
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 بخشودیر و وحشیانه ترین تجاوزی بود ناعمل    این  . را قبول کند   جمیع  مسؤولیت

در   یه و در حصار امنر و تحت حماکه عساکر امنر و اهایلی پايتخت آن   طرف از که 

کشو ر دوست و متحد صورت    نماینده  بالی  . قرار داشت  با ویارتباط مستقیم  

 افغانستانفرمانروای    طرف  آن از  امنیت شخص سفنر و اشخاص معیتی   . گرفت

ر     «. بود  شدهتضمیر

ین قسمت کیفر   حال»  : گفت  ،دادهتاب    خود را   پراگندههای  بروت  رابرتس مهمنی

ملت   باید این کیفر را    . باشد ،  رفتهگصورت  که  يت اهانتی  ماه و مطابق    شایستهباید  

تمام    جهه میل اهانت و   شود زیرا ستان متحمل  افغان وش بد  مسووليتداشت و 

بهاما    . افتد یمافغان    ملت یت ناقصور این جکه  بیاید    یر بالی کسا  باید قو ی آن    ضر

ا   در آنرا بدوش دارند یا   در سطح فعیل عملیات شما قبل از وقت   . اند   کرده  کاشنی

در   بارۀدر رات مشخیص  شما دستو   برایکه  بود    خواهد  و  و کیفر شهر  مجازات 

مردم   حکم  عدا  . شود   دادهمجموع  یر ایجریمه  که    د کنیملت  را کابل   متی حر   ن 

   «... دازد بنی 

ی به  است  بطور او   ر الص يمه هم ختنها به جر که  گفت    باید   ،دیورند نگاه کرد فهام آمنر

   لیتون  . شود یمن
ً
اتخاذ که  احتیایط    تدابنر   و اقدامات  »  : درین با ره مينو يسد   دقیقا

وری   ضر شما  موقعیت  دوام  و  ثبات  برای   یر ویرا   ایجاب  د توانیم   باشد آن 

ول شما  که  را بکند  ی  هاساختمانهم حاشيۀ    مات و شاید حکا است باعث اخالل کننی

ر بیتر  پیشبا    . گردد یمدر شهر   نظاجاایلزمه    که  اقدامایی   چنیر شما   ،میستبات 

ی ه هافعالیتبا    ید توانیم آنرا چطور  که  ئید  محاسبه نما
نه عادل که  نگ سازید  ماه یی

زدودن آن ممکن که  قی بماند  با  در شهر کیفر دیدهیی خاطره  چنان باشد و  انسایر و  

 «. نباشد 

الطور  ...   اینکه    - این عشنر   ؛از دستورالعمل بسیار خوشش آمد   جنر   ۀ پایتخت 

د یم خود را داش لزم و آشوبگر پا جنجایل   .  گنر

که را    آنها مشهور    پوشیدههل سال قبل بازار رس ایلنیورو چ  رد لکه  آید  یمم  طر بخا

باید کاری کرد    ،ساختنفجر  م  بود   شدهنس کشته  الکساندر بر در نزديك آن رس  
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 : شدههنوز خالص ن...  نرود  آنها از یاد  کابل  صحرایی  دستهم تا صد سال ه که 

عنر   ، عتبش   باید جداگانه    اشخاصمجازات  » و  د شديد  صورت گنر ر  انگنر  ت 

ت  م و عا  لت بايد تا حدی عدا  اجرای...  ر    حنر   باشد آن موجود    امکانکه    باشد انگنر

شما فعالیت  در    خنر معينهتا  زیرا   . گردد با رسعت اعظیم عمیل  که    لزم است اما  

 « ...  گردد   رسحداتخارج   در  موجبیر عث اعالن خطر با د توانیم

 ؟چیست ”رسحداتدر خارج  ”ذکر  مقصدش از اد: کرددیورند تذ  -

یر   رابرتس  - تو    دانمیممن    : داد   جوابمبالیی  با کیم  برای  ر  چنر  اهمیتیر هیچ 

بر    خود را   ادارۀ که    گردیدهپیشنهاد  به ما    . است  تر اهمیتنیست؟ در اینجا کار با  

 . دستور العمل مرصوف شد  خواندنبه  ... و وار سازیماست افغانستان

ستان صحبت فغاناآینده  ری داخیل  ادا  سیستم  بارۀدر که  آن نیست    وقتحال  »

ول محکم  مجبور خواهد بود تا کنکه  دارد    عقیدههند    دولتاما    ،شود  و مستقیم نی

   به آنقایم کند چه نسبت    ادارهاین    بالی  خود را 
ً
  آرزو جو د داشت یا  و   نظری  قبال

و   . رفت یم    ازینر
ً
ر که   ،است  ممه  خاصتا ر  نظیم  یر مشکالت و    همیر  باید   رود یماز بیر

آنری منظم و محکیم  ادا  سیستم برق در  و  ...   عادت کنند   باید رار شود، مردم  جا 

 چنانمردم    باید   ،ما سیاش  و مستقیم افشان نظایم و    النهعاقفعالیت  ساس  با

مش و امنیت ضامن آرا   ینرا بهنی برتانیه    دولتلت  قدرت و عداکه  تصور پیدا کنند  

 « . نمایند لقی ت خود کشور   آینده

ی  آیر چشمان   دیورند   بالی  را خود های ابرو ، ساختهتنگ  خود را مایل به خاکسنی

 و گفت:  حرکت داد  ،بیتر کیم کج خویش

  ناو په  . است  قر دقیق و همراه با آن وسیعدستورالعمل بحد کا  ،خوب دیگر 
ی

ی بزرگ

 ...  گذارد یمدر اختیار فعالیت را برای 

ال  -  گفت:   رفتهگ  او را سخن  جنر

ی دیگری -صنر کنید        ر  .  است م درینجا ه  چنر
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 شده نشی    بلکارش  شو درباره  که  را از پاکت کشید    انگلیش  ز جراید اچند نوشته    او 

 انتقامت  باشدبزودی و  که  ند  کردیمدعوت    آنها   . ند بود  زبانهم  همهبود جراید  

 ها افغانی  ناثاست  جمیع و یر   دستهحتی خواهان کشتار   آنها بعیصر از    ،شود   رفتهگ

ر بیان  ”ندارد ستا”  : بود   باید کابل باید ویران شود، در هر صورت  »  : داشتیم  چنیر

تهداب   تا  آن  حصار  و  گردند دیوارها  متمایل  «. منهدم  روما  جريده  نتیك به 

را    شعری  ”ایوینینگ ستار” پی  در آنکه  نشی رساند    بهطولیر  وی شی از عسا کر 

ر را باید    همه»   : بود   شدهمطالبه    کابل  به سوی  برتانوی  کننده بود  ناو    زد   آتشچنر

   «. داد ش نله والتما س گو  نا  ،فریاد ، چگونهیه به کرد و 

ر برود نااسم و    حتی که    داد یممشوره    ”تلگراف  دییل”  : م پایتخت افغانستان از بیر

یتری”  باید م این شهر را  ناکه  ار بود  استاو خو .  . ،ماند ن  باید کابیل    چگونههی»   ” چنر

  «. گذاشتم  ناشکتر  عهد   یعتر شهر خیانت و  ،فیدیپر  یا 

ین   ”آریم اند نیوی گازت” یات نظر   در آنکه    کرد یمرا پیشنهاد    انتقامگرام  پرو   مكملنی

ر ا ». گردید یممنعکس    میاننظا  ما   وظیفه  ولیر
ً
 که    است  این  فعال

ً
به کابل   مستقیما

   . ساخترار  برق  خود را   حکومتجا  در آنرفت و  
ً
 شوند   مجازاتها  افغان  باید   ثانیا

 مسیون   عليهدر تجاوز  که  های  غند   عساکر و   تمام  . منحل گردد نستا ن  افغا  اردوی... 

 اگر ...   د شو   به خاک یکسان  باید کابل    ،شوند   مانفر اعد  ینآخر تا    باید کت کردند  رسی 

را اشغال کنیم و آباد  جاللصل نما ئیم،  را بخود و  ر ، قندهازیمما کابل را منهدم سا

 آن وقت  ،گردد حوزه کوچك جدا    صدها قسمت شمال کشور به  که  بدهیم    اجازه

ر هراس نخواهیم از که   است  « . داشت هیچ چنر

ر عادی نبود   ”تایمز ”  قضاوت را از کران   سیا ه آقار   تمام که    یی مجازا » خواهان    ا زیر   . ننر

ندرز لزم اازین افاده ها  قوماندانان    و   کابلصحرایی    دسته  . بود   «بدهدکران تکان    ا ت

 . بودند  رفتهگرا  

اليدبر   سپتامنر تمام احضارات خاتمه یافت،  ۳۰  به روز  ن تعرض فرما  رابرتس  جنر

خودش که  ص بود  بخصو   قت هدیهاین در حقی   . ستان را داد افغانپایتخت    سوی  به

،  شد یمل او پوره  چهل و هفت سا  درین روز در حقیقت   . بود   کردههیه  ت  خود برای  
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ی

و دنبال افتخار بزرگ  ...  بود   روانازینر

السخن مذکور را ازین پش واقیع    «کندیمجنگ، جنگ را تغذیه  » هام ابرا  آقای  جنر

 ،خانهچندین بار در    ،بود   کردهل عروش  ۀ هملتون ماکسو با ایزابل بیو که    رابرتس

ر فامییل شنیده بودند   . در عقب منر

 یم نظاهای  تهبه فاکول  را   ايتون را خالص کرد ویيك  رستوکراتادانشگاه   او  وقتی بعد  

 له مشكل بود، مقو  این کردن  فراموش . نمودند  ست وادیس کامبس معرقر ساندخر 

وریی برای   همهمهمنی از     . کردن آن وجود نداشت  فراموشضر

ر دریایحا  بحساب اهایل وادی  رابرتسخورایک را  ترانسپورت و مواد  مشکالت  صلخنر

وی  عساکر که  در نظر گرفت    گر لو  مصیبت تنها درین   . ند کردیمش از آن راه پیشی

که ر  اسپ و خ  ،خورایکهایل محل تحمل تدارك قشون متجاوز را با مواد  اکه  بود  

ورت احساس    به آنزیادی    ندازهبه ا و   . داشتند ن  ،شد یمضر  دسته   قوماندان  ازینر

وادیکه  تصمیم گرفت    کابل  صحرایی  اهایل  خود  گر  لو   با   
ی

جنگ تجارب  باساس 

این کار قریه بزرگ زرغون    . همدردی کند  ایننا  ،نتخاب گردید اشاه  برای  قریه   م 

بود   فراوان  حاصالت  نشان دهندۀ تار   . آن  از  پائیننی  ی  ها تپه   کقریه مذکور کیم 
یی

آکه  بود    واقع داشت  توپخی بجا کردن  جا  امکان  ندر  قریه  و   . وجود  بزرگ   وقتی 

بار سوم  ش  نزرغو  برای  را رس اه،  ژ   خود  لو  مطالبه  و  اضار  مقابل  های ستيكدر 

ر درباره  برتانیه   عنوان ب  ،و وسایل ترا نسپورت  خورایکاز لحاظ مواد    آنها قشون    تأمیر

وی  ،نقر شور داد   .  گرفتضع  مو که  م ملسواره نظا  توپخی ز  اقریه يك بطریه    در پیشی

خل موضع  را دا  ها توپتن دارند با رسعت تمام  ه  ب  یی لباس جشتر گو که  ها  توپخی 

خود  فش دست  ا  ،ها داخل میل گردید گلوله  . قریه توجیه نمودند   طرفو به    ساخته

که   د گفتنباو    . سوال پر سیده شد همان    چهارم  برای بار   لحظهبلند کرد و درین    را 

 .  را به ویرانه تبدیل خواهد کرد  شاهون خودداری وی قریه زرغ

از او بخاطر    . ”خوب”  : ید و فقط با ختصار يك كلمه گفترنگ از رخش پر   افغان

ی تشکر کردند و  اموافقه   ر کند   حکایتکه  مشوره دادند    به او ش طور محبت آمنر

ر اقارب و  در زرغو  ر در امتداد مسنر در آن)  گذرد یم انش چه  یناآشن شاه بیر جا پائیر
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 .  گرفت  خود را ما بزرگ قریه با خموشی راه ا لوگر (، دریای

وی    به  کابل  صحرایی   دسته  پیشی
ی

ارتفاعات جنگل و   از که  های  فنر   ،کرد یمآهستگ

ر متحمل    و   رفتهگصورت    ها آن  بالیزارها  بته   ده ها نفر از   . بود   شدهکیم تلفات ننر

ر کشته و زخ نامادو     ،ند بود  هشدیمن سطح پائیر
ً
 چنانهم  . یمو از قطعات ب  خاصتا

ر بود  تمام . فش اچند نفر   .  و بس  تلفات همیر

با   راپور وقتی   ی   دسته  قوماندانطالع  را 
او    زیرا   ،دید ر آشفته نگند بر رسانید  صحرایی

د بتوان که  ف برای آنقربان کند ض   خود را های  نفر بمراتب زیادتر ازین  که  ضر بود  حا

 .  کند   برقرار جا نظم را در آنعت به کابل برساند و بش  خود را 

های نفر   ،قرار داشتند   ها راه آندر مسنر  هایی که  قریه در    برتانویتا رسیدن قشون  

مردم را بخود    توجهکه  بدون آن  آنها   . ند شدیمده  فرستا  محیلدر لباس    آنها احتیایطی  

ر خواهای  خانه باشند به    کردهجلب   فتند عشای  و رسان قبايل و   نیر های يطهخر   ،ر منر

ثروت   یبقر   آیندهدر  که  ند  دادیم  هد ع و و برای ایشان    د نکردیم هدیه    آنها به  و را  ممل

ی بدست  کا
را از   آنها ، بعیصر  داد یم اما این دیدارها اغلب نتیجه ن  . آورد   خواهند قر

یا بزرگان    بعیصر از روسا اما    . رساندند را به قتل یم   آنها یم کشیدند حتی بریحر    خانه

را  های  پیشکشکه  قوم   شان  چشم  را های  قبیلههم    ،گرفتیموزین  از    خود 

   . ند کردیمنه منع خصماهای فعالیت

   افغانستانوقتی به پا يتخت  
ً
در که  ، کشف خنر داد  ماند   باقی   فاصله  میل  ۳۰  تقریبا

لوگر های  و اگر غلخر   شوند یمکز  متمر   یان افغایر جنگجو   آسیابهار چقريه  نزديك  

را با   وضعیت رابرتس . مد آ خواهند در تله گنر  انگلیش نکند قشو   پشتیبایر  آنها از 

 ،جود نداشتنظریه واحد و   . نمود   ارزیایر و    مطالعهمک گریگور و دیورند مدت زیاد  

 ،سیاشمعاون امور    ، و نمود یمری قوا پافشاری  سوق دادن فو   رویرئیس ارکان  

 . گرفتیممل را ط و تا احتیا  طرف

قموفقيت   منی ر را تغینر   مه ه به  غنر که محیل  های  غلخر   کرده رس خان    شاهدبا  . داد   چنر

   شد و   وارد   ها انگلیس  اردوگاه  هیاد بود بز   ذ نفو   دارای
ً
ن سه نفر از   به تعقیب آ   تقریبا

   که  پنجابن  نامسلما
ً
سواری   ۱۲غند    رسخو    آیر س  و لبا  د ن آمدیمده بنظر  سا   نسبتا
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ر داشتند   . شدند وارد بنگال را بیی

 
ً
قبهرا نباید    خان  شاهد ورود با  خاصتا منی ست و  مهم ل  و در جایم انا  ،دانست  غنر

ها مدت  . کرد یمجاب دقت خایص را  ایکه    قرار داشت  دیورند ی  هاافغان   یادداشت

امنر   عیلقبل  مطالبه    شنر او  منظممالیا  کهبود    کرده از  را   ت 
ً
دهد   ا این   . تحویل 

قبيله   و   گردید   آزرده  بود از امنر   کردهد عادت نم عایبا تقسیکه  پسند  خود  کردهرس 

ر ا ر   و بت  ارق  . ش هم چنیر ر    یر ا در   يل غلخر و قبا  خصومت قدییم بیر     به اینننر
ی

آزردگ

رضایتی نایك بیشنی  ها با تحر یز انگر   هفرستادکه    است  ازین سبب  . گردید یمعالوه  

مقابل   در  مقداتوانست    حاکم  قبيلهاو  سبا  آسایر   ،یی طالهای  کهر کوچک   به 

ر که  انع سازد  ا ق خان ر   شاهدبا ر  به حلقه ملنی  رابرتس  ر کا  و با این  به پیوندد   رابرتسمیر

ر احساس کند  خود را   . از عقب مطمیی

 خیمهبه  که  فکر نبودند    باین  که آنها   باید گفت  ،سوار   کنندۀش  سه نفر گرد  بارۀ  در 

نند   رابرتس شخیص   ر منر و   ،رس  حیم  بنر برای  و   زیرا  او    . بود   معلوم  همهحشیگری 

صا حب را   نیلجر توجه  چطور  که  دانستند  نیم  آنها   ،خوردهسوارها یر اندازه ترس  

 همه  . پرید   آنها   هز کلا  بالفاصلهوشی و مستی  رسخنشه   ،ند اداشته  بخود معطوف  

ر   خود  رخصتی    ،بودند   کرده  بازگشتاز رخصتی    آنها   . روشن گردید   هساد  بصورتچنر

 .  بودند   گذشتاندهدر کابل  ...  مثیل که ،جایی کدام در   را 

 هایی ه بودند و از سوارهسفری نشستهای  چوگروی    دیورند   یگور و مك گر   ،رابرتس

 قاعد  ند کردیمبودند سوال    شدهداخل    خیمهبه    که
ً
 خورده  سوار سال  تا

ً
لور د   نسبتا

مجعد  رویکه   ریش  را  بود   . سفید های  مو   دارای  سیاهش  ها  سوالبه    ، پوشانده 

 .  داد یمجواب 

ر به غند   باین ترتیب  - خود  مهارت    رابرتس)  ؟داخل شدی  تو در زمان تورن خوکیر

ۀ خود را او . دادهشان ن را   ...  (. کرد یمهندی تلقی   -تاري    خ قشون انگلو  خنر

ر  تورن خو   . جرنیل صاحب  ،است  بیل درست  - سواره نظام    ۲غند    آن وقتدر  کیر

سواری بنگال   ۱۲م غند  ناب  آنرا و  ...   در لهور جمع و جور یم کرد   را ها  سكالجاری  یا

 ...  یاد کردند 
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   تو که    ،دانم  یم
ً
مت نا  ؟جمادار و  یی شاید هم و ت  کردهمت  ل خدسا  بیست  تقریبا

 ؟چیست

 . م را گرفتند ارتبه    ،بودم، اما شیطان مره لغزاند   جمادار   . فخرالدين، جرنیل صا حب 

 . مك گریگور عالقمند گردید  ؟۔ بخاطر چه

ب ر    : گفت  ،ردهدورخو   و ا  طرففخرالدين  جش  واقعچنیر يك که  ب  ناد  دوران  در 

 ...  زد  آتشوك من دو قریه را بل  ،بگر آشو  قبایل عليهعمليات 

بود  خوست  وادی  را    دسته  قوماندان  ؟ در  سخن گوینده  ما ا  رفته گصحرایی 

ر    در صورت حدوث که  جه گردید  متو   بالفاصله را ش  خود  ه ویواقعچنیر از   او 

 .  کرد یممجازات خالص 

ال  . شمال پشاور بود   صاحب، در   جرنیلنه خنر    ،کند یم فرق ن  : اظهار داشت  جنر

 .  ردند کار خویر ک

فکر   همینطور  هم  صاحب،    کنمیممن  آنجرنیل  ز در  و  ناجا  زیادی ن  اطفال 

 . ند شدیم  زده  آتش  باید که  نبودند  های  قریه ها، قریه  اینکه  د  گفتنبعد    ،سوختند 

 ...  ند گرفتام را   تبهسبب ر  ازین

اگر   ،فخ الدین و از تو خوشم یم آید   ، ندارد اهمیتی   : گفت  ،زدهغر    بار دیگر   رابرتس

 اش
ی

  . میسازمه جمادار دو بار  ا تور  نشان بدیه حال خود را يستگ

  ؟است حال بگو در کابل چه سخن

دادر سوارکا معلومات  رسکو که  ند  ان  از  مسیون  پس  پایتخت   ،برتانویب  در 

زیرا امنر   ، رد ندا  و د چندان نظم وج  اما باینهم،  شده  برقرار ستان بکیل آرا مش  افغان

متهم   آنرا  نگریز در  که    کنند یم  به  ا  دارد   ها خدمت  خان  . قرار   جرنیل  ،یعقوب 

نه    آرامق داد اما او  به تقا عد سو   ،ها بود عامل اصیل جنجالکه  خان را    جانمحمد

ر   . سد ناشرا به رسمیت نیم  گندمک  ۀامنر و معا هد  و ا  ،نشست مال مشك عالم ننر

 ، کند یموت  عملحد دهای  جا مردم را بر ضد انگریز   همهاو در    ،کند یم از او پشتیبایر  
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شایعه  دربارۀ کدام    برعالوه هم  هرات    گویا   . است  روانکفتایر  نزد    کرده فرار  به 

 . است رفته، خانبرادر یعقوب خان ایوب

یزها پیکار بر ضد انگر   ، نمودهن  را رسنگو   تا امنر   کند یم  بازگشتاز آنجا با فوج    و 

 . نماید 

 ؟ است  شده  قوا متمرکز ام  کد  کابل  نزدیکدر    : خود ادامه داد های  به پرسش  رابرتس

ر      : گفت  کردهفخرالدین تبسم تحقنر آمنر

ش ا همه    عساکر اصیل...   هستند   ها باشو اهمه    ؟ گوئید وا یمق  او را شما    . یر بابا -

تنر و   ،اطراف با چوبهای  یه قر   از که    هستند   یصشخاابقیه    . شود یمن  کد کنسه  

 . ند اآمده  سدا

  ؟استمعلوم یت برا ،کند یم قوماندهرا آنها چه کش      

  رد کمحمد خان رس   م نیكنايك ریش سفیدی ب      
ی

که گویند  یم،  رفتهگبدست    آنرا گ

 .  است رب امنر اقا از 

آسیاب مقابل چار   قریه  نزديكدر    ها افغانبا    رابرتس  ۱۸۷۹اکتوبر سال  6روز  ...  

 . گردید 

ال  ر  توسط  مواضع دشمن را   جنر  داد امت  کابلبکه    ککرد، رس   مطالعه با دقت   دوربیر

    ،یافتیم
ی

 ی  هاکوهاطراف آن  در  که    گردید یمداخل دره تنگ
ً
 واقعیعی  ارتفا  کم  نسبتا

معلوم که  آن  شمایل    انجام  در   که  بود   یافتهامتداد  تا محیل   ها کوهیگ از ین    . بودند 

 ...  (افغان امرای اقامتگاه). حصار واقع بود بال  شد،نیم

و  ر را در حدود شش هفت ه   خاننیک محمد  های  ننر  جایی کهتا    . زد   زار نفر تخمیر

بود   در   قضاوتممکن  توپ  با چند عدد  منظم  قوای   شده   جابجا سط  و   شود، 

ایال حنا بودند، در ج از  ها مردم  جا   غلخر   جنگجویان  ها تپه در    آنها جاری و بالتر 

ال که  ند  بود  رفتهگ محا  آنرا   جنر او ساز  ان خ   شاهپاد  زیرا   ،خود کشید   پراتیقر به 

ر  جملهجهت در محیل یر غلخر های  کردهرس  ر ملنی  . نداشت ار او قر  میر
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 د   پیاده را بهقطعات    ،برو خودداری از حمله رو برای    رابرتس
ی

گروال بیکر  رسکردگ

 .  سوق داد  ها افغانح راست نا ج عليه

 هنگان آ  پیش  ۲۳غند    و   5غند  ،  پنجاب  5غند    ،شاتلند ۷۲بیکر غند    قوماندهتحت  

 .  بود  دهشبا هشت میل توپ تقویه که   داشتقرار 

ف صاف و شفا آسمان  در    . اجرا نمود   لغزایر   آتشش  هایتوپ  ،داد   قومانده  بیکر 

شد   سیاه  دود   هایهتود  ها کوه  دامنه  ز فرا بلند  اپنل  . باروت  صفوف رسی به  ها 

 پیاده وقتی    . بودند، اصابت کرد   شده  جابجا هنه  بر   ارایصر در  که  یر  ن افغایاجنگجو 

وع کرد فعالیت به  انگلیش  . ند گرديدعقب نشیتر مجبور  به  آنها   ،رسی

ر زمان   دو اسکدرون   ،شاتلند   پیاده  ۹۲آیتی به تشکیل غند  او   جگړن  جزوتامدر عیر

ح چپ نا پیش آهنگ با پنج توپ ج  ۲۳قوا از غند    ندازهو يك ا  پنجاب  غند سواریه

احاطه کردند  را  نيك محمد خان   های  ایالجاری  روی  . قوای 
ً
باران یر   تقریبا سالح 

 . یند ترك گو   خود را مواضع  که    ساخترا مجبور    آنها و    گرفتاریدن  و مریم ب  گلوله

پیاده و  توپخی  آتش  ر که تحت  ننر داشتند   جنگجویان وسیط  به  که  اینبرای    قرار 

  . ند دشتعقيب ن ها افغان ویل  ،ند کرد  عقب نشیتر  ،فتند محاضه نی

وز   ،قرار گردید بر که    همنتظر در سکوت غنر   لند شاتهای  مند موزيك غند صدای پنر

اصیل که   دور   رابرتس  بتی ضر   قوای  تا   څفگور ” آرکسنی    . یم رسید ها  دست  بود 

ر ما  صدایرا از    منطقه  ”دو نگور  های نوازنده  . بود   ساختهمملو    ۹۲غند    رشنواخیی

 .  نواختند یمرا   ”حدرس  بالیهای شاتلند  آیر های کاله”میلودی  ۷۲ . غند 

رسان دادند  خنر خنر  مکه  ها  سنگیتر  تلفات  محمد    توان  و   گردیدهتحمل  نیك 

ویجلو  ی از پیشی    . د به کابل را ندار ها انگلیس گنر

و در   ند کردیممشاهده    یانشخان و دربار   منر محمد یعقوبگ را اتمام جریان جن 

ال  یگنزد  . قرار داشتند  رابرتس جنر

)بوبس کوچك بوبس  باشد ند مریمگز   از که    مناستر ( در فاصله  ليتل  امان  در  ها 

ور ن  ،یر خود نشسته بود راسپ تندرو ع  روی  نظایمعداد بزرگ  است  مآد  بود ضر
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بداند    باشد   داشته تعلیم دیده و  پیکار    انجام  کهتا  احضار    بخویر قشون منظم، 

ر و پیشههای  تودهبا    شده  پیکار    خود ا  ام  ؟است  هچ  پراگنده وران  دهاقیر
ً
 به آن   ابدا

نم  به آنکه  باشد    داشتهشباهت  ست  توانیمن  هایی جنگ بهر   خوب   ،ود افتخار 

شدید های جنگدشمن را پس از مواضع  کابل  صحرایی  دستهکه صورت بعد از آن

حمانه  و    دگروال مک گریگور بدست   از که    را   مکتویر قوماندانان    شغال نمود ابنر

 اظهار داشت:  به امنر بود خطاب آورده 

ت شما   وزی  د توانیماعلیحرصر  بدست  شورشیانبر  که    یر درخشا  با ما یکجا از پنر

 ...  د ی باششاد و مشور  ،مدهآ

ی کدام محمد یعقوب خان   ر  . مه کرد زمز   جوابدر  چنر

ال - ر اکنون  : ادامه داد  جنر داد   به منرئیس اركان من همیر ما هشتاد و شش که خنر

ر که    است  مرسی   است   زخیم ها سه نفر افش   جملهاز    . نفر کشته و زخیم داریم چنیر

به   ما کابل .  چه میکتر که  ا  لندن ر   ، شود   داده  راپور   سملهتلفات حتی  پاداش   اما 

 . است

 ت تلفا ”  د برایامنر    زبانکم مانده بود از    ؟است  چقدر   ها افغانتلفات    : امنر پرسید 

 . ”ما

 ...  هزار نفر دو  تقر یبا      

ال  ؛است  بردهرا با خود    کشته ها و زخیم ها   تمامدشمن  که    بگوید خواست  یم  جنر

ر سفری  ،جا در آن  . رارگاه رفت ق  خیمهبه    دادهتغینر    خود را اما فکر    از که    عقب منر

جسیم م  ،شدهباز    چوگروی    بود   شده  پوشیدهکاغذها  و  ها  نقشه ک گریگور 

 ر فطکه  او    . نشسته بود 
ً
او    . کرد یمحساس  ا  آزرده   رابرتساز    خود را س بود   عبو تا

 تا    داد یموی يك غند را  ه  ب   رابرتسباید  که    کرد یمحساب  
ً
در جنگ سهم   مستقیما

ر   . فتگر یم همیر در  را  رساپا که  بود    لحظه  اما  دگروال  ی   جانهیی  ر انگنر  رسور 

   . گرفت فرا 

یک میگویم ،آقا  -  . کشیدیمم )آشیانه( این اراذل  نا ک  به سوی خود را ما راه  ،تنر
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 .  دهند یمر نج   كکوچ  تلفاتض ف  مرا      

درباره  ما    تلفاتها ی لندن با سا س  داناستسیکه  ترسم  یم  ،نه  : ؟ها افغانتلفات    -

 .  است و تلفات کمنی از صد نفر  ، خواهند کرد  قضاوتعملیات 

ی فکر    ،غم نخورید   ،آقا   - ر  خوشی با شما در يك  که  بدهید    اجازهحال    . کنمیمچنر

که دو نفر مک گور دیگری یا فتم    شاتلند های  غند من در    . هم سهیم شوم  دیگر 

 
ً
 ...  شناختمنیمرا  آنها  قبال

 

 جنگجوی افغان

ی کنمعر  یل چار   را برای  آنها   : گفت   رابرتس
  بخویر یط دگروال را  رتباا مفكوره  او    . قر

یگور مك گر   . باشد   روی  بشاتلند رو   از اولده قهرمان میل  او که  یی  گو   . دانستیم

بحیث رهنر قبیله خود معرقر   خود را جمع کند تا    خود را ن  ناهموطکه    ،داشت  آرزو 

 .  باشد  کرده

به   اخل شدنقبل از د  برعالوه  . کند   پرگویی ها  ساعتست  توانیماو    موضوع  درین

ر مردم پخش   کابل  صحرایی   دستهن  قومانداطالبه  م  بود لزم    ،افغانستان  پایتخت بیر
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باکه  گردد   را  ی    ساختیمخنر  مردم  ر برای چه چنر را تا   باساس  . کنند آماده    خود 

  : کردند آماده   اه وین قرار گ ناکارکرا    اعالمیهاین  رابرتسدستور 

وی  که    باشد   معلومن  به همگا» اشغال   آنرا تا    کنند یمقشون برتانوی به کابل پیشی

ر ترصف کنند نور هللا نور و در غنر آن    طریق، اگر شهر را از  کنند   با   آنرا صلح آمنر

مد نه پیش آعادل قشار  ا همه  ما خواهان آنست تا با    دولت...   کنند یمزور ترصف  

آناکند، مذهب و عنع احنات  را  ام  ن  را مجازات مطلق کایتنااما ج  ،نماید نی ران 

ون از آن مسلح   اعالمیهبعد از پخش این  که  را    یر کسا  تمام...   نماید  در کابل و بنر

دشم بحیث  شوند  دولت  نادیده  شد   ختهناش برتانیه  ن  تعرض ...   خواهند  ا گر 

رو با    برتانویقشون   را بدوش   زیایر   چگونههی  مسؤولیتمن    ،برو شود مقاومت 

منیم  ولو کسایر   ،شود   وارد لخی هم  ر صا  بسیا   اشخاصحتی    جانا ل و  اگر به م  گنر

  اعالمیهمواد که باشند  
ً
 « . کنند یمرعایت  را جدا

وزی  ر  در لحن پنر ر صدا  های  رشته  اعالمیهآمنر  بخویر   رابرتس  . داد یم دروغ و فریب ننر

وزی که    دانستیم میا   ما از ا  ، خوردهو دشمن شکست    است  داشتهزیادی نهای  پنر

که   طوری  . تلفات داده باشد دشمن دو هزار نفر  که    داند یمو گ    . است  رفتهن ن

  ها افغانکه    است  دوصد نفر، این درست  است  ممکن  . داد یمطالعات رسیم خنر  ا

م ندارند ه   بمجر   نظایمن  ناقوماندا  آنها   ،بجنگند منظم درست    بطور نند  توانیم... 

 ؟ شود یمفردا چه که  کرد  توان  یمبیتر  پیش اما آیا 

و با تهدید ا   سیع کرد   برتانوی  رسدار ون  گنا گو های  با اعالم مجازات   ،مردم کابل  زینر

ساند  آنها تنها نکه  ر در  خود را که بلرا بنی    . مان سازد اننر

وی    کابلصحرایی    دسته حال،  بهر    فقط گویی کور مال   ، کرد یمبا احتیاط زیاد پیشی

ر که  . کند یم  حرکت ی در  نا  مقاومتکدام    همیر ر ها  انگلیس  ،شد یم پیدا  جایی کدام  چنر

 ...  ند کردیمرا به جلو کش   ها توپ بالفاصله

غرب  طرفب  ها افغانقوای    وقتدرین   سوی  ،جنوب  نشیتر   به  عقب  غزیر 

   . نگریزی تبدیل گردید ا نند و این شهر به مرکز مبارزه بر ضد بیگانگاکردیم
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 فصل هفدهم

 صحنه يعقوب خان از  ینار کبر 

ال  ،روز نیمه  در    ،اکتوبر   ۱۲بتاری    خ   حایلی را معاينه نمود و بعد در    قشون  رابرتس  جنر

ام بعمل آمد که    و   دا خل بالحصار گردید   ،با فنر ش و يك توپ از وی رسم احنی

از درآ مد ابر فراز بالحصار به برتانیه بنر ق  ر  .  هنی

ر روز يك   ال  طرفمردم شهر از  ه  دیگر خطاب ب  اعالمیهدر همیر   : به نشی رسید   جنر

کش    . در مقابل ما مقاومت نشان ندهند که  بودم   ساختهن اهایل کابل را باخنر  م»

وی ب خود را و مردم تمام تالش   عساکر  . نکرد  توجه به آن خرج دادند تا در راه پیشی

با قشون برتانو ی د شمتر    و   منر شورش کردند اعليه  ما به کابل سدی ایجاد کنند،  

تیب  یبا  ،رصف گردید ت  لحصار با    آنها با وصف تالش    . نمودند  قتل   برعالوه  آنها ننی

کابل با   ،با این کار که  بکیل عادلنه بود    . شدند جرم دیگری را هم مر تکب    ،سفنر ما 

و    ساختهرا با رحم و شفقت مزج    عدالتبرتانیه    دولتاما    . شد یمیکسان    کخا 

ر  را از ب  ها ساختمان و  ها  خانهما تنها آن    . ساختکیفر مکمل را عمیل نخواهد   یر

وضع نظایم را  اطراف آن  در کابل و   ،کند یمرا اخالل    بالحصار له  مدافعکه  بریم  یم

ر بدوش آن  و   کنمیماعالن   ر  نگور   . گذاریمیم  غرامت سنگیر   . گردد یمر نظایم تعییر

هفته   يك  طول  را سالح    تمام  باید هایل  ادر  نمایند   خود   این کسایر که    ،تسلیم 

ر     هر در بد ل تسلیم    . شوند یم ق نکنند اعدام  تطبی  شدهدستورات را در زمان تعییر

پاداش خویر   است  رفتهگدر تجاوز بر مسیون ما سهم  هایی که  ملگ    از عساکر و   يك

متو سط هفتاد و پنج های  رتبهافش    ،در مقابل هر رسباز پنجاه روپیه  . شود یم  داده

 « . شود یمرو پیه و افشان عالنر تبه يکصدو بیست روپیه پرداخته 

وت و شکوه خایص داخل شهر کابل گر ديد  رابرتسدو روز  بعد از   آر کسنی  . باجنر
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از  کر حرکت می   واره نظامجلوسدر    . شد یمنواخته   توپخی در حرکت  عقب آن  د، 

راه آهسته ند  داشتسالح بر پشت که    قاطرها ند،  کردیمترق و تروق    ها به عرا    : بود 

الکه    استی   ،رفتند یم بود    جنر سوار  آن  را رس بر  شور    خود  از   داد یممنظم  گویی 

ر  شدگان  وارد جمعیت    . کند یمتحسیر او  عقب  بود    روان  افغایر های  رسدار در 

) نبود  موجود  خان  افشان    چنانهم  ،)يعقوب  با کوکبه   پیوسته  ، قرارگاهگروپ 

 . کابل در حرکت بودند   کپرخا های  محکم در کوچه های  های رسخ پوش با قدمپیاده

در بالحصار و    کابل  صحرایی   دستهسید، يك قسمت  ر   مرا سم طور عادی بپایان

پور حکامات  است  قسمت دیگر آن در بخش شمال غرب شهر در   طرف   از که    شنر

پایتخت    چهل سال قبل در ها  انگلیس   ، بود   شده  ساخته  افغانستان زمان اشغال 

و به شکار  شدند نده گکابل پرا های  و رسكها کوچهآن در  های قراول . گردید   جابجا 

ر  ی    دسته  قوماندان  که  شد یم  معلوم  . پرداختند   سپتامنر حوادث    مشمولیر
صحرایی

 کامل برای خوشی و رسور دارد 
ی

ال   ، معهذا   . آمادگ ترین همکاران خود  نزديك  با   جنر

سند  اقامت خود اشغال نمود و شاد و خر را در قرص امنر برای    ها ساختمانیك تعداد  

 . بود 

د   ر خطر جنگ و یجزا    در   ،جا در آن   ارزیایر درست    بطور خشا ن کارزار را  در   پیشنر

 . بودند  کردهن

 
ً
الگریم و حرارت    ویکتوریا با که  ملکه    حقیقتا را بخاطر    لیتونلرد    و   رابرتس   جنر

ر    لشکرکشی اجرای موفقانه   ابراز   صحرایی   دستهبه کابل تنر يك گفته و از منسوبیر

ال  اما    . قدردایر کرد  ر )  افشا ن  و   قهرمایر عساکر که  داشت    عقیدهجنر ژی نر ا  همچنیر

 و کاردایر 
ی

   . گرديد یمتقدیر با سخاوت بیشنی  باید ( قوماندانو مهارت جنگ

 در اتاق  رابرتس  ، داشت  ادامه  چنانهم  جانهی
ی

کار جدید خود قدم   بدون خستگ

چپه    بطور که    کوتایه  چوگدر    . زد یم ب  ،بود   شدهمساعدی  سفیدی  م نا سگ 

بود   ”بویر ” او  ای  ه گوش  . دراز کشیده  دور های  قدم  طرفبكوچك  صاحبش 

ال  ،خوردند یمی  سك   جمادار   دروازهدر نزدیك    زده  به هم  خود را سه بار دست    جنر

 . دستار بزرگش ظاهر گردید  با 
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را نزد من   دیورند و مسنی    روال مك گریگو ر گد   ؟دلیپ سنگ  هستید نوکریوال  شما  

 ...  بخوا هید 

 .  جرنیل صاحب شود یماطاعت  -

  . اتاق گردیدند  وارد وی مک گریگور   ز ا بعد  ،دیورند تیمر  بزودی مور 

 ، رسد یمپایان بود ب  شده  داده وقتبرای تسلیم سالح  که ۀهفت ،آقایان ،بنشینید  -

 ؟چاریل  ،رفتهکار چطور پیش  

نیستعناق  ،یماستخو یمکه  آنطور          زیاد های  در روز   . آقا   ،ت بخش  اول سالح 

   بعد   ند اما کردیمتسلیم  
ً
تا حال کیم بیشنی از يك هزار   ما   ،دید بکیل قطع گر   تقریبا

   . مایبرده  میانمیل سالح را از  

 ديورند  
ی

نزد مردم که    استمعلوم  ما    برایکه  باوصف آن  : عالوه نمود   به آهستگ

 .  استموجود بیش از پنجاه هزار میل سالح اطراف آن کابل و 

مجبور    : گفت  ؛لرزیده و این عالمه حقیقی خشم نهایی وی بود   رابرتسابروی چپ    -

 هستیم 
ً
 دگروال؟  کردهکمیسیون شما چه  .  . بود کنیمنااین شهر لعنتی را  واقعا

یی دو کمیسیون را تاسیس اصحر   دسته  قوماندان  ،پس از اشغال پايتخت   بالفاصله

 یدیگر   ،سپتامنر   ظور بررش قضایای سومبه منمک گریگو ر  ریاست  کرد یگ تحت  

 به    نظایم  ۀمحكم
ی

های حکیم در  فیصلهی صادر نمودن  ال میش براجنر   رسکردگ

ان و سایر   . با سالح دستگنر شده بودند هایی که افغان مورد اسنر

   : رئيس ارکان عالیم لبخند رضائیت بخشی نقش بست و گفت عبوس چهره در 

دو نفر از   ،است  یگ آن مالی مهم شهر   ! آقا   ،مایکرده  ار  گرفتما تا حال پنج نفر را  

ت  افشان دارهای چوگو دیگرش از    منر ا  ننزدیکا  از   مثیل کهيك نفر    ،ستند ه به  عا لنر

  . است بازار 

 ؟است هاین گروه عجیب چ -
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ر هما نقدر    آنها علیه  اگر به ضاحت گفته شود، بر    ،دانید یمشما    ،آقا    داریم  سند ننر

از پاداش   در آنکه    ما   اعالمیه  بالیداریم زیرا این اراذل    دیگر   یهاافغان  برابر در  که  

تف  ایداده    هدوع نقدی   ی بازداشت شدگان  از    هريكاما    . کنند یمم  ر يك چنر در 

 ...  است خواه دخیلناخواه

 ، است  کردهما دعوت    عليهدیورند توضیح داد: مال مردم را برای جنگ مقدس  

ال ، اند   کردهحریم مسیون تحريك    مردم را به تجاوز بر   مثیل کهها  و درباری  ها جنر

یافته را   انگلیش  يك شیپور   نشایر جنکنس و   دارایتاب  دار چند کچوگاما از پیش  

 ...  ند ا

و   گرفتفرا   گونه   شفقرسیحر  را  پنجرهکه   ،بود  کردهتمام ن خود را ن نااو هنوز سخ

با آن صدای غرش مهیتر فضا را مملو   به    -  ساختمتصل    پنجرهموج شدیدی 

به  . کشید یم   د شدیسگ بیتاب گردید و زوزه    ،شکستانده  آنرا های  شیشه  ،زده  ضر

بود و  خورده  ش  رویيك پارچه کالن شیشه ب  ،قایم گرفت  خود را مک گریگور روی  

 . از آن خون جاری شد 

ه    خود را   سیاهبزرگ  های  چشم  . رساند تاق  ا  هب  خود را دلیپ سنگ    ، ساختخنر

 .  دستار کالنش به پس گردنش افتاده بود 

مصیبت  - صاحب،  بسیار .. .   صورت گرفتشدیدی    انفجار مصیبت،    ،جرنیل 

 . شدید 

 . برایم پید اکن را  انگلیش نفر از افشانکدام فوری   ،غرزد، تیارش رابرتس -

کریی  که  ایننفر مذکور از  .  بازگشتبعد از چند دقیقه سنگ همرای يك نفر دیگر  

ه  آیر و پطلون    رد ز خامك    رسخیخن    دارایدل    سیاه  آیر   هکوتا های دارای فیته  ،تنر

ر داشت و به قایصر   . سواره نظام بود  توپخی او يك نفر  ،داشتها شباهت رسخ بیی

ر چپ کند و موزه پای چپ پاره  ستآ  ،؟ بدون کالهاست  قیافه  چهاین   رس ،  شدهیر

بالتوقف حر کت   خود را   رس مذکور    سوارکار ...   بر چهره  بود تا پا خاك آلود، داغ ک

البا ديدن  ،داد یم  : گفت  ساختهراست  خود را  جنر
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   . سواره نظام  توپخی از بطریه دوم  ،بناج ،بريدمن خاوريك -

   . لعنت بر شیطان  ؟شده بدهید چه وا قع راپور  -

ند، مادر نزدیگ آن برای توپ موضع اداده    جار را انف  خانهافغایر سالح  جاسوسان        

   یم، مرا کردیمتیا ر  
ً
زن کشته نشانرسان و    گلولهانداخت،    فوت دور   زدهپان  تقریبا

از خامرتبات سالح    تمامکه  گویند  یم،  شدند  ر    نه  تعداد زیاد  ارفته  بیر   و رسباز  ند 

 .  افش، آقا 

   غر گریگور  مك    -
ی

ها مریم و  مليون   ،هزار پوند با روت  زدهجا شاندر آن  ؟زد چه میگ

 : زد یمبا صدای سوت داری گپ  رابرتس . داشتسایر مهمات قرار 

لحظه در هر    که،  است   فشانآتشم اما زیر پای ما  ای   هنشست  آرام  ،منتظر هستیم  -

ر دیپو ما نند . استموجود آ ن  انفجار  امکان  ...  زیر بیتر ما بود که   همیر

ال  ترکانده چیغ زد:  خود را  ۀتاب نیا ورده عقد جنر

چند ده نفر   . کنید   ، فردا این پنج نفر رهزن را غر غرهاست  دیگه بس  ،گذشت     

ر همرای ایشان، یا   . اشد بصدها نفر، هر قدر لزم که این دیگر را ننر

ر بود اما موفق به دایر  ترتیب  فردا   ت انگنر در   انفجار   . شدند آن ن  شدنتماشای عنر

ر   ر منسوبیر  و   کابل  صحرایی   دستهبیر
ی

برای که  ايجاد نمود    پانيگحالت    رساسمیگ

وی مقر   اما روز   . شبانه روز در کار بود   یك  عساکر   کردن  آرامتنظیم و   بعد در پیشی

 ، ها به کارگاه  پیاده  ۹۷های غند  قراول  . شدند   یختهآو به دار    نفرها   کاوانیاری   سابقه

ر به محل اعدام نمودند  مجبور و مردم را   هدا خل شدها خانهها و دو کان  . به رفیی

 نیم صد نفر و    مذکور ض ف در حدود یک  میداندر    ،ویی شهر مرده باشد گمگر  

 .  بودند  شدهمحاضه برتانوی توسط دو حلقه عسا کر که جمع گردید  افغان 

ر را آوردند مرگبار را صدای دهلسکوت   را زیر    آنها وقتی    . ها شکستاند، محکومیر

ر جمعیت زیر دويده و    ،د کردنچوبه دار ایستاد   ر چ که  دار  چوکیبه    خود را از بیر  یی

ر   ی بیی را   انگلیش  عساکر   با شدتو    زد یم  او وحشیانه چیغ  . رساند داشت  خاکسنی
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نزد    ، شد   يکش بود با بلند پروازی دور نزدکه  پهره داری    وقت  نیدر   . زد یمبه عقب  

ر آمد   آنها  او مالی   تماموقار    با   ،پنر مرد بلند قد لغر .  شخص دیگری از محبوسیر

ر ی الهام  کدام    . اصیل کابل بود  ش تا تماشاچیان کلماتصدای  .  به زن گفت  ۀدهندچنر

ر   کشان   گویی احساس ندارد، کشان که  آن زن را    . انگیخت  را بر   آنها رسید و تحسیر

ر انداخته  ها را بخورد ضابط رسخ مو یی حلقه . د ردنب  ...  گردن محکو میر

ر شنیده شد های  صدا   ،شدند بر آشفته  اهایلی     کرده خم    خود را ها  بعیصر   ،خشمگیر

ر  البر ید    ،عملیات اعدام  کننده  اداره.  سنگک پاره ها پرداختند   به گرفیی جمش    جنر

ر پای  بحیث گورنر   او را   رابرتس.  د ش  خود  جان  ر خییل با دیدن آن هوشیا تخت تعییر

دور خورد و  ،  پیاده  ۹۷غند    تور ن بروت دار   ،نفر پهلوی خود   طرفاو ب  ، بود   کرده 

 . ومانده بال شد قصدای 

 . شدند دست به ماشه    گردیدهماده باش  آبودند    کردهرا احاطه    میدانکه  ی  عساکر 

وع شد   زد که  بود    گذشتهن  لحظههنوز يك   ر یگ از محک  وقت   درین  . و خورد رسی ومیر

با صدای   آمده  حلقه را از گردن خود کشیده کیم پیش  ،رس سفیدی بود   جرنیلکه  

ر   طبییع  که  تند و پر طنیر و   زده صدا    خود را ن  ناموطه بوده  برای سن و سالش غنر

 . گردید   آراموی جمعیت های آورد، باشنیدن گپ  زبان به چند کلمه به پشتو 

ای دار جسد پنج محکوم به ه  بهچو  رویبلند شد و بزودی  بارهها دو صدای دهل

 .  آمدند گاز خوردن د ر 

 ،د کردن ن چاشت را و یکجا ض ف  ناهمکاران نزدیك وی، مانند معمول    و   رابرتس...  

نشان    کابل  صحرایی   دسته   قوماندان و  چطور اکه  پرسید    دادهعالقمندی  عدام 

 ؟ گذشت

   : جواب داد   ؛گذاشتیم  خود را پیاله پر از قهوه   حایل کهدر    دیورند   -
ً
نورمال   تقریبا

   . بود، آقا 

 » : فسار نمود است رابرتس
ً
 : گفت  جوابدر  سیاشمشا ور  «؟چه معتر دارد   تقریبا
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 او که    زد یمآن زن احمق چیغ    . دار کار را خراب کند چوکی  زن  بود در ابتدا قریب    -

این اشیا ی لعنتی انگریز ”یگ ازین اطفال  کدام  ده طفل دارند و    آنها مقرص نیست و  

ر ادعا    . بود   هنه آوردخارا ب  ”ها ر گفتاری که    استمعلوم  اما،  .  کرد یمزن چنیر چنیر

 .  د بتوانشده  صادر  دلیل برای تغینر حکمست توانیمن

-  
ً
   . طبعا

را   - اصیل    او  اینست    . ساخت  آراممالی  شکل  که  حقیقت  بخصویص دلداری 

 هچگاو مردم هی  ،تو دخنی مردم خود هستی که  نکن    فراموشزن  »  : او گفت  . داشت

   «و تو از انگریزها طلب عفو نکن دادهن نشانن خود ضعف نا در برابر دشم

دیورند به حکایت ادامه   . غنر مشخیص زر زر کرد   بصورت  صحرایی   دستهقوماندان  

 داد: 

   . کنم یمفکر 
ی

ر با عث برآشفتگ با  ما را  شد و اگر خیلس نیم بود جمعیت آنها همیر

   . ند رساان یمخودم اردوگاها ت  خود های سنگ

ر    رابرتس خیلس    گردیدهخشمگیر دو   ،است  کردهعجله  گفت:  دش  چند  و  ناو  م 

باران کنید   آنها تمام  که  پرتاب سنگ برای شما بهنی ین دلیل بود   درس خوب   . را تنر

ر  ت انگنر  .  ادامه بدهید مور تیمر  بهر حال ، خوبشد یمعنر

 .  مداخله نمود  جرنیل، يك دیگریاما بعد محکوم  

ال  - ر مزاجآتشن    نا ن هموطایچه  او با    : ند پرسید نیشخ   با   جنر  ؟ ساخت  آرام  خود را   یر

ر با بیا       ر »  : برای ما خوش آیند نبود گفتکه    یی نااو ننر امروز   ،بدست خداست  هرچنر

 « ...  را به دار خواهیم کشید  آنها ما  فر دا  ،کشند یمانگریزها ما را به دار 

 رفته از حقیقت چندان بدور ن  او که    شود یم  معلومگفت:    زدهلبخند تلخر    رابرتس

بهما    هۀقب جبعبر    ها افغانکه  م  گرفتنیم ساعت قبل اطالع    . است کردند   وارد   ضر

مید ما اینست ایگانه  را بطۀ ماقطع گردیده،    ،ند انموده  ل شنی گردن را اشغال  تو کو 

 . به کابل برساند  خود را پشاور  ۀدستکه 



308 

 

ال  ،خانهسالح  انفجار پس از  ...    ه ب  صحرایی   دسته  ۀو قسمت عمد  گاهقرار با    جنر

پور استحکامات   قرص  که  درینجا حتی آن وسایل رفاه نستر    . نقل مکا ن نمود   شنر

 . ه کنند مدافعست  توانیم  به آسایر اما این محل را    ،هم وجود نداشت  ،امنر دارا بود 

ر که ورز ید  اضار یم رابرتس  . برود  به آنجا یعقوب خان ننر

ق تا انت  انجام  از   . بالی تمام شهر عبور کرد از ل   افغانستانزمامدار   های جنوب رسی

 آور بود ا  هکوکب  . اولن بود   ۹تحت امنیت عسا کر غند  شمال غرب  
ی

 معلوم  . فشدگ

داشت و در   هوضع افشدکه    اند   کردهرا حلقه    امنر ا تنها اطرا ف  سواره که    شد یم

 .  . بود  رفتهفکر عمیق فرو 

 ه بال شکست  پرنده  . است  هفرور فت  اندوهنوس  در او قیاکه    تراشه چویر   ؟او کیست

 ...  به ماوای خود پرواز کند نتوانسته که ست  ای

  . برای وی سودی نداشت  گندمك  معاهده  با ام همسایه قدرتمند  حاسنی   تالش برای

هم   را قبل  ها  مدتخودش  تا آشکارا سیع یمانگریزها    . استه  فهمید  این  ورزند 

رول و   . پسحقوق تر از آنمنتیه یر   ،کنند ل  بدمدوم  هندوستان    را به  افغانستان

د   خود را ن خلق  نادشمفعالیت  جلو    ؟است  هقضایا چ   این  هاو در بحبوحمقام    ؟بگنر

 ...  ورزید یمعمال انگریزی کینه اعليه که بیل، پدر هزار بار حق بجانب بود  

ر  اقامتگاه  به  پس از رسیدن    هبالفاصلکه    ،آنهم در کشور خودش  ،برای او   شدهتعییر

مؤظف گردیدپها    دروازهبه   دار  خان  . ند هره  زیاد    یعقوب  تردد  از    بالخره پس 

نزد که  شد  یادآور    باید   . مالقات کند   رابرتسبا  که  تصمیم گرفت   تمایل  ر    همیر

ر بوجود آمد   صحرایی   دستهقوماندایر    شد نیم   زیرا در غنر آن تورن موظف موفق  ؛ننر

ر نزد  که   منتظرش  که  او خنر دهد  ه  منر بیاید و بنزد ا  بالفاصله  قوماندانپس از رفیی

  . میباشند 

یکه    قرارگاهبزرگ    ساختمان  تا    انگلیش  توسط قطعات انجننر
ً
  ۱۸۳۹در سال    قبال

پور  سید   به آنصطالح دست  ا  هبکه  فاصله داشت    آنقدر ،  شده  ساخته  در شنر  . منر

ال ه  برعال و   . رساند   رابرتستاق کار  ا  هیعقوب خان را ب  تورن،  بعد از چند دقیقه   جنر
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ر    و ترجمان  1دیورند  تیمر درینجا ضف مور   زمامدار   از   رابرتس  . بودند   د موجو ننر

 : در کرش بنشیند که دعوت نمود  

تبرای         بکنم؟ توانمیمایشان چه خدمتی  اعليحرصر

افغانستان   بود   او آشکارا   . سخن کرد   آغاز زمامدار   آرام که    کرد یمسیع    ،عصبایر 

 .  صدایش کار را بر هم زد  ،صحبت کند، اما موفق نشد 

با همسایه هندی خود از راه دوستی پیش آمد  که  م  ایکرده  سیع    همیشهما    ،رسدار      

 ...  کنیم

اذیت   ر هم صحبتش  لبخند تمسخرآمنر کرد لحن   هرچهو    د ر ک یميعقوب خان را 

 . توانستن یافتهلزم را 

ی این  ما    ...   -  ، رای نفرها گفتیمقبل بفقط چند سال    های خود را ليشی مفکورهآیر

وقتی که همان    داند یمخدا خوب  ،    . برای شنیدن این سخن ها باز بود   آنها گوش  

  . ما نشان دادیم...  ها بر تخت پدر جلوس کردیمآسمان صا حب اراده  به

ال    : چیغ زد   رفتهز خود در  ا  هامنر بالخر  ،داد یمبه لبخند خود ادامه  جنر

 
ً
را کش قطعا را محاکمه    ،آورد نیم حساب  ه  ب  ما  افغایر  دار   کنند یمرعایای  به  و 

نند  ر س نارسش  اشخاص  . باشد   داشتهوجود ن  در کشور دولت قانویر   مثیل که   ،منر

سید   شدند   داشتزیادی باز  این کارها چه معتر   . اسنر باشیم  گویی . و کش از ما ننی

 ؟دارد 

   به امنر حال  
ً
ان می   لبخندی در   چگونههیگویی    . کرد یمنگاه    دیگری  شخیص  کامال

ر  به ل  . است  بودهن ده، ابروها چیر  رابرتس  کنندهنگاه نفوذ   ،چشمان رسد   ،خوردها فشی

ر  آهسته   : زد یمسخن  کنندهو تلقیر

وع کنم اما خو ش    باره م درین  استخو یم  خودممن    -  طرف   از که    هستممذا کره را رسی

 
1 Henry Mortimer Durand 
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ت شما   ر بود    پالن  . گردید   آغاز اعليحرصر یم  بسیاستی را پیش  که  ما چنیر  به نفعکه  نر

ت  همه اما با آنهم پس از حدوث این    . رعایایش آشوبگر اند که    ،باشد   اعليحرصر

ها  ر ت شما    . زنیمبا ضاحت گپ یم  ،چنر روی که  ندارد    دیناسا  چگونههیاعليحرصر

خود    . حساب کند برتانیه    دولتاعتماد   مسیون    ،بالحصار در  را برتانیه  شما 

 ...  محافظه نکردید 

خداوند را بحیث شاهد   خواهد یمرد گویی  بال ک  خود را های  یعقوب خان دست

الاما  ،بطلبد  خود یهی ناگیر    : بياورد  يک کلمه هم بزبانکه   دادهوی مو قع ن ه ب جنر

 مخالفنيك محمد خان از شما دیدن کرد و بعد قوای    ،پیش از محاربه چارآسیاب  -

نمود  ی  رهنر  را  داریم    . ما  بدست  اطالعایی  تکه  ما  میخو   اعليحرصر ند  استشما 

وی ما را به کابل ما نع شوند پی  به شمال استی   خو پس از شکست آشوبگران می   ،شی

ت  . ار کتر تا بعد بر ضد ما مجادله کتر ر ف ی   شما   اعليحرصر
را مو رد تعقیب قرار   كسایر

 که داد  
ً
ر بردن  دار طرف  جدا  ...  بودند  شورشیاناز بیر

تازه کند   رابرتس تا نفس  نمود  از   ،مکث  یعقوب خان   اده فاست  ن فرصتی محمد 

 فشد او با  نموده
ی

  :  اظهار داشتگ

شاهد   - سیع کردیم    است  خدا  انگریزها  که  ما  با  و  بنشینیم  صداقت  فرش  بر 

در   هموارهیکدیگر    کعدم در ی  هاکوهاما    . دهیم  انجام  قلتر مذاکرات دوستانه و  

زمامدار خود نفرت    ها از ا فغان   گردید   ا صلح امض  معاهدهوقتی  .  شدند ایجاد    هاین را

در مقابل ما .  مایکرده  شما توا ضع و کرنش زیاد    برابر ما در  که  بخاطر آن  . ند دکر یم

 ،و پروای دزد   است  مغآدم برهنه یر »گویند  یمدر افغانستان    . ها چیده شد توطئه

 حکومت از حمل    خود را که    گوید یم به ما    ندای درو یر   «. رهزن و دغلکار را ندارد 

 ...  امنر خالص کنیم

 تقری  خال ص کند و   خود را یعقوب خان گپ  که  نکشید    ر انتظاحتی    رابرتس
ً
ون ید ببا

 بپوشاند بیان داشت:  خود را  رضایتکه آن

 . . .   
ً
ر    شنیدن  انتظار در    خاصتا تبودم، ندای باطتر برای    کلمات همیر شما   اعليحرصر
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 .  دارد یمدرستی را بیان  مفهو م

البعد   .  . کنمیمقبول  من تقاعد شما را  : اظهار داشتبا بلند پروازی  جنر

ت و    دهندهره مشاور سیاش نشان  هاما چ  . او با مباهات به ديورند نگاه کرد  حنر

افزایش   خود را صالحیت    کابلصحرایی    دسته  قوماندان . با ترس بود همراه    بتعج

  هپیو سته در بار   ”سملهشاعر  ”  : نباید هراس داشت  وایشا   العملعکساز    ؟دادهن

و ا آزادی  در   . کرد یمموعظه    نستانافغاقالل  است  نحالل کامل  این   اما  با  لندن 

  ؟کنند یمچطور نگاه  موضوع

 
ً
با  العاده  فوقمرصوف مذا کره    وقتی   لیتونلرد    ،حقیقتا با  امهیم  عجله منر بود 

   را   رابرتسرفتا ر  که  وی دادند  ه  تلگراف ب
ً
ر برتانیه  در پایتخت    . تا ئید نمود   کامال ننر

دولت    کردهن  بسته  را خود  های  دست  ،رفتیم  انتظار   طوری که آینده مسأله 

 .  ستان را رویدست گرفتند فغانا

ها  دندوره یحی   کابلهای  میدان و  ها  کوچه  ،در رسك ها   ۱۸۷۹سال  اکتوبر    ۲۸روز  

دند:  شده پراگندهبرتانوی تحت امنیت عساکر ( )جار یحی  ر  و چیغ منر

المن،  » آنها   را   اعالمیه)  رابرتس  جنر ائت یمر به پشتو و د  که  بیان   . ند ردکی قر 

اتوری  مناب(  داشتیم میدارم  ،  برتانیه  امنی از کار   امنر که  اعالم  دست  رضاکارانه 

 علیهکه سابقه  یر یت نادر نتیجه ج . ستان را بدون زمامدار گذاشتافغانکشیده و 

دولت  فرستاده همراهانش صورت گرفت،  و  اتوری  ما  بزور ردگمجبور    امنی تا  ید 

را  )کابل(  افغانستان  پایتخت  نماید و شهر   سالح  ترصف   آنرا دیگری  های  اشغال 

 « ... کند 

 .  دادند ها گوش یمیحی باخموشی به دندورهاهایل 

همان   در طول روز ها که  صدای یکنواخت  )  نماید یممر  ابرتانیه    دولتاکنون  ... »

ر  ان و رسداران وظایف    ،كما ح  تمامکه    (کردیم را نغمه رسایی    يك چنر در   خود را رهنر

 . کنند   مراجعه  به منصورت لزوم    دهند و در   ادامه  را مشخصوص حفظ نظم و آ

 . باشد آمد با مردم عادلنه و منصفانه  برخورد و پیشکه  است    میدوار ابرتانیه    دولت
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ایر  رزیایر ا  هستیشا  ش را حفظ کنند بطو ر آرامنظم و  که    خدمات آن رسد ارها و رهنر

 ، ان آرامش و صلحزنندگتمام برهم  طوری کهانمه .  شد پاداش خواهند    مستحق  و 

آن ک بکه    یر ساو  تجاوز  برتانيدولتی های  رگانا  هدر  اك  ا  ه  و  انموده  شنی ند کیفر 

 . خواهند دید  خود را   لزمه مجازات

ان قبا  ،مهمهای  رسدار ا  بپس از مذا کره    ؛گان و لیات و شهرها نمایند ل و سایر  یرهنر

د ستگاه داییم   يك  ساختماننستر در خصوص    بطور   خود را اراده  برتانیه  دولت  

   «. اعال ن خواهد کرد  ،باشد مردم موافق  ادارهبرای که 

این   و    صحرایی   دسته  قوماندان  اعالمیهطبق معمول  از حقیقت  آثاری  ر  ننر کابل 

 در افغایر گان  نمایند مذاکره با هيچيك از    مشوره و   چگونههیاو    . داشتصداقت ن

 .  د ندا انجام ”مردم اداره” مسألهبه  آنها توجه جلب   صخصو 

ال  .  کرد   برقرار  و بر عاید و مصا رف کننی ول نمودهدولتی را ترصف  خزانه جنر

ر وجود    تمایليك    اعالمیهدر   ال که  اینو آن    داشتدیگری ننر به   مسأله  رابرتس  جنر

ر  نارسمیت ش مطرح   را   ” افغانستانهای  قسمت  بقیه  نظایم  ترصف”یعتر  خود  خیی

در که  اینو آن    گردد یمادعا    اینویل قضیه کوچگ باعث برهم زدن    . بود   ساخته

که اینبدتر از آن    ، کرد یم از حدود پايتخت تجاوز نها  انگلیس  امر تسلط  واقعیت

در کابل    آنها  مجهز  توانستند  یمنحتی  خوب  و  بزرگ  وی  ننر ، شدهبدون کمک 

ول    . دهند  بر آن ادامه خود را کننی

عتر ی   دیگر هر بزرگ  در ش  وضعیتکه  مطلع بود    بخویر   کابل  صحرایی   دسته  قرارگاه

ر  ر کندهار ننر  .  است منوالبه همیر

همکاری گ   و  با کمک  و  ر   بالیرا  برتانیه  تسلط  توان  یمچطور  رسزمیر تمام 

بود    ؟قایم کرد   افغانستان ی  ر چنر و که  این  استشخصیتذهن    فکر   عماری های 

 .  معطوف میساخت خود را ب انگلیش
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 فصل هژدهم 

 نکن عجله در پی موفقیت 

ر از زمستان خوشش نترکستان    نطقهمرئيس   ر واقع هم شد    ،آمد یمزمیر   او که  چنیر

جا  نمود   هایی در  ن   از که    خدمت  سكر   زمستان  رسمای سوزا  و  بود  هوای   بدور 

ر انداز زمستان  ر   در قفقاز شمایل و   . بود   چشیدهرا نه    شفاف و طنیر ماورای قفقاز ننر

انسلری وزارت جنگ ک یث رئیس  در پطربو رگ بحکه  مدیی را    ،بود اقلیم گرم و گوا را  

   ،بود   کردهکار  
ً
 درست  ،غبار مالیم بودند    غرق رطو بت و زمستایر های  ماه   اتفاقا

 اما    ؛مستفید شود   نا لیاز اقلیم گوارا و پرلطافت و ست  توانیم   او که    است
ً
کمنی   نسبتا

ی با یر  او  ۱۸۷۹اما با آنهم در سال  . کرد جا اقامت  در آن  .  بود  زمستانمنتظر صنر

ی   کوتاه  یی کرهای  اوفمن چنگكك 
الدر مقر گو رنر    ،کردهباز    خود را قزاقی ر ناک ،  جنر

های درخت  دارایپارك  و    تند   بارانبه    خود را نگاه    . بود   ایستادهتاق کار خود  اپنجره  

دو ری خارج از پايتخت جاهای    به  تشااما تفکر   ؛ریزان دوخته بود های  و به برگ  غلو 

اطوری   عقل و فکرش مرصو ف قضایای .  در پر وا ز بود   هروسی آسیای مرکزی امنی

 . افغانستان بود 

نخست به   همهبیش از    داشتیان  جنوب کشورش جر   رسحداتدر    قضایایی که

التورن   ی  از که    کاوفمن  جنر از سبب   چنانو هم  نظایم  ،لحاظ تحصیالت انجننر

، او بود  گرفتیم دارای وسعت نظر عمیق بود ارتباط  دولتی   شخصیت  قف و مو 

ها  انگلیس  هرصانمفمن تالش  و برای کا  . داشتعهده  به    آنرا امنیت    مسؤولیته  ک

تبدیل   و  قدرت  تحکیم  پایگاه  افغانبخاطر  به  جویانهای  فعالیت ستان   ه توسعه 

حتی در ها  فعالیتاین    . صدا درآمدن زنگ خطر را داشته  معتر بها  انگلیس نده  آی

العبور  صعبهای  ا و بیابانه توسط دشتکه  طق مرکزی روسیه  نام   از که  ترکستان  
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برکت   . بود   گردیده  آغاز   ،بود   شدهتجريد   پطنر ا  از  و  تاشکند  ر  بیر  گبور ر ژی وی 

ی  لارتباط تی
خط که    گردید موفق نوصف تالش زیاد    با من  فكاو   اما   . گردید   برقرار گرا قر

 . تمديد کند ترکستان آهن را به 

چطور طوفان که    کرد یمر  صو ت  خود تاشکند خود ایستاد بود و با    ۀخان  پنجرهر  نااو ک

پوشاند و عملیات قشون یم آنرا تنگ های و معنر  افغانستانی هاکوهها و  برف دره

ر   هک  طق چپ دریای آمو نابه م  آنرا و نفوذ    سازد یمرا مشکل    برتانوی های رس زمیر

 .  ساختیمبه دشواری مواجه  ،سازد یمستان را از بخارا جدا افغان

ایل  گورنر  که  را از وزارت جنگ    کتویر م؛  بود   کردهیط    راه سختی را که  مه رسان  نا جنر

بود ترکستان   آن شامل  پرستی  در رس  رئیس حوزه    ،هم    . تقدیم کرد ترکستان  به 

ر اسک  ر کار نشست و در بیر  که    د زیادینااوفمن عقب منر
ً
عنوایر وی نوشته  شخصا

 را  های ورق ،بود  شده
ی

ر چاپ که بزرگ    ...   گرفتبود   شدهدارای میی

ال الکسا ندر پا   برید  روسیه   نظایماجنت    به بعد   ۱۸۷۳از سال  لووی    چ گورلوف  و جنر

 توپخی بعد اکادیم    و میخائیلوفسک فارغ    توپخی فاکولته    ز ا  هدنر منا  ، در لندن بود 

خالص  فمیخائیلو  را  بود  که  و  ا  . بود   کرده سك  حریر  تخنيك  ورزیده  متخصص 

و    د س های  ل نادر کا  توپخی ت مریمی های  کبخاطر تالیف کتاب خود در مورد حر  

مشاهد فکور و با دقتی  موصوف    . رخدار، دیپلوم میخائیلوفسك را بدست آو رد 

 .  بود 

اطالعات   نظایماجنت    ،جریان داشتافريقا    ستان و افغاندر  های که  جنگ  ۀ دربار 

  مطالتر بود  دربارۀا ه بهها و مصاحمقالت، تبرصه از  مجالت مملو   جرايد و  ،داد یم

مرکز    که و  های  حلقه  توجهدر  اتوری  سیاشاجتمایع  قرار    امنی   . داشتبریتانیا 

ر را در پطربو رگ در جریان  بطور  و   کرد یمرا تعقیب  آنها گورلوف  درستنر
منظم سنی

ر    همه ق  که    اطالعایی   . گذاشتیمچنر رسی به  فيدور بود یممربوط  ر  درستنر لوی   ،

 . گذاشتیمرا در اختیار کا وفمن  آنها  ،دنیلوگینووی    چ گا

ال    همهمواد را قبل از  این   ، وقت خواند جله نیمع   با کاوفمن    . کرد یم  بررشگورنرجنر

 : نوشته بود گورلوف   ،احت کنند اسنی  تا چشمانش نمود یمبوقت مکث 
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ر کسایر که    ... » نگارانپیدا کردن مقرصین آنهم در بیر   درباره   انگلیش  اننظامی و    خنر

و  میکردند  دند   مباهات  ر منر یعتر   سیاش  افشان  جانبحال    . نعره  بودند  افتاده 

من  مختلفقطعات  در  افشایر که   موفقیتظور  به  قشونتسهیل  موظف   های 

 ، د ن ده   انجاممختلفه  دیپلوماتيك با رسان قبایل    مذاکراتتا این کار را از طریق    بودند 

ی یر را با پول بخرند تا    آنها   هساد  بطور یعتر  
همکاری   آنها یا با    نماید حفظ    خود را   طرقر

   . کنند 

  انگلیش  سالحبا    همیشه  انگلیش  طالیهندوستان  در  که    استمعلوم  ه  به هم

  . است  کردهرا بازی    و اصیل  ول برتر و مقدم ر   و حتی اغلب  بودهیکجا در حرکت  

 
ً
افغانستان  ۱۸41-۱۸40ی    ها سالقبیل    لشکرکشی طالی مذکور در    خاصتا  به 

 را بازی  
ی

   . بود  کردهنقش بس بزرگ

ر   چنانهم  ، ها آن  بعد از آن در کوهات و امثال  چنانو هم  ۱۸۵4در سال   اکنون ننر

متخاصم قبايل  دارد افغان    خرید  جریان   
ی

بزرگ مقیاس  نظامیان  چنایر که    ،به 

که   کنند یمو نمايشات تلقی    رسم گذشتيك تعداد  عنوان  لشکرکشی اصیل را به  

 « . شود یمظور تسهیل عملیه خرید اجرا به من

یدرباره  کاوفمن    . بود   شده  هکشید  جملهین  آخر   زیر   خط درشتی  ر ه خواندکه    چنر

 : کهجلب گردید   مطلب به اینبعد نظرش   . بفکر فرو رفت بود 

ر    همیشهاما کار خرید  » ند یمرسان پول را    ،باشد نیم موفقیت آمنر اما بوعده خود    گنر

  . کنند یموفا ن

فت بالم  آرزو   شدنآورده  عدم بر ترتیب  باين   علت عمده   ،عناو ها در خصوص پیشی

ال  رضایتی نا تشکیل  انگلیشهای  جنر  که    دهد یم  را 
ً
مورد    طبعا در  يك حرف هم 

بزبان   وزی  شدیمموفق    آنها اگر    . ند آوردنیم خرید  پنر از  مقادیر   به آسایر ند پس 

 «...  ند آوردیمهنگفتی را بدست 

ه را بر یرسخ عالمه درشت ندا  سلن و با پ  با دیدن این سطور لبخندی زد کاوفمن  

عمویم  رئی  . آن گذاشت ر  ترکستان  س  معطوف ا  هب  چنانزمیر طالعات گورلوف 
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روز کوتاه به پایان    . بیاورند خواهش کرد برايش چای با لیمو در اتاق کارش  که  گردید  

تاریگ گرائید   . رسید یم به  را   خانه  . هوارو  معطر  پیاله چای  يك  ر  منر روی   سامان 

 . و چراغ را روشن کرد  گذاشت

 دوامدار  عملیاتکه  ن دهد  بود نشا  کردهکوشش    نظایماجنت  
ی

 انگلستان های جنگ

 خلق  نا ثر  ا  هطق جنویر افریقا چنادر آسیا و م
ی

 انگلستان گواری بر اقتصاد و زندگ

افاده    بصورتگورلوف  حتی    . است  گذاشته  
ی

بغرنج های  پدیدهکه  بود    کردهگنگ

 را    محافظه کارانموضع    ند توانیمآلود،  بحران 
ً
رنج طبقه »  : ضعیف سازد   شدیدا

 و زرا   گر چها   است  خییل بزرگ   انگلستانبزرگ  های  شهر   ر یالندن و سمستمند در  

ر  ه  ب  آنها دارا ن  طرفو   ر در شايعات مربوط به ر نج طبقه یر که    کنند یممرد م تلقیر چنر

اف  یر   اشخاصاما    ،شود یممبالغه   اعنی مستمند که    ،کنند یمغرض  طبقه  وضع 

یع و موسسات تجاریی  ناص  مویمعهمراه با آن کساد    . است  شده  کنا خییل درد

که نویسند  جا یم  همهاز    به من،  کند یمبیش از حد بر دوش ملت سنگیتر    بصورت

از ین دوامر  این وضع در هم و بر هم امو   اگر  به   انگلستانمشکالت    ،کند   بیش 

زودتر این   هرچهکه    است  افکار عامه طالب آن  . خواهند شد   شدید درجه    یتهانا

 « ...  گردد صلح بر قرا ر   شو د و  دادهبسامان خاتمه ناوضع 

:    نظایماین یگ دیگر از اطالعات اجنت    و  ر درستنر
لشکرکشی در افغانستان »به سنی

نیست  ،ند کردیمحساب  ها  انگلیسکه    یآنطور     . برازنده 
ً
را  ها  انگلیس  خاصتا

ر    ،غز یر   نزديك  ،کابلمواضع اطراف    رساسیمه  و حوایل کندهار که  د   و آباد  جاللبیر

   «. زد سایم

 :  گفت  زدهفمن لبخند و کا

د یمنظایم صورت های  فعالیت  که  هایی در تمام جا عبارۀ دیگر  )ب  ،چه خوب» ( ! گنر

ر رو   دستهاین تعاقب داییم از   ر   شدنپدید  ناگهایر و  نا حمالت    ،تنر بدون بجا گذاشیی

زیادی   ندازهنظر معنوی باچه از  نظر جسیم و  چه از  را  ها  انگلیس  آثار و عالیم،

که   گردد یم  اشاره  نگاران بدان مه نادر مکاتیب اردو و حتی    . سازد توان یمناو    خسته

 « ...  است هعسا کر را بجا ن رساند  لشکرکشی  این
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عسا کر را به نشی  مکتوب يك گروپکه   نمودهنقل قول  ”دییل نیوز”گور لوف از 

   ها افغان از    ،بسیار رنجور هستیم  همهما  »رسانده بود:  
ی

م صورت نا   با اینکه    و جنگ

این قبانیم  ما ...   مای  شدهد خسته  نر گیم  ماه ی وحشی را در سه  رسحد  لیتوانیم 

تابع   وقتی کدام    که آنها   ما با ور نداریم  . لزم است  ها سالعیت سازیم برای آن  ر 

 « ما را شکار نکنند آنها  . یا ...  را شکار نکنیم آنها همه که شوند تا آنحكمروا یی ما 

 مطلب حایک از این  که  را خط کشید    کلمایی زیر    و   رفتهگرا  پنسل    بارهکا وفمن دو 

ر نکه  گردند تا آنبرتانیه  تابع تسلط    ها افغان رودیماحتمال ن »بود:    رفتهبکیل از بیر

  «. باشند 

 .  است دهیتو صیف گرد خوبروحیه خلق  : گفت  خود او با صدای بلند با  -

ر    منطقه  عمویمرئیس،   ر چند سند دیگر را ننر ضف از   آنها   . ورق زد ترکستان زمیر

 وی  که  ند  داشتنظر جزئیات با سندی فرق  
ً
ال  . گردید   نا آش  به آن  قبال دو سیه   جنر

شود تا    داشتهدیگری باید بر های  قدمکدام  گرفت،    آرامنمود و در کرش    بسته  را 

ر    روسیه  سیاشن  نادشمکه  مشکالت افزایش یابد   ق زمیر  شده مواجه    به آندر مشی

از هر  »  نضج یافت و این مفکوره در ذهنش خطور کرد:   وی در فکرش  پالن   ؟ند ا

 « . است رسیدهرس ه عبدالرحمن ب انتظار نگاه ساعت 

وزی    پشان دوست محمدخان بهیر  نفاق و مبارزه دروزمایر که  از آن   عیلپنر  شنر

عیلتا این زمان رقیب عمده    . خاتمه يافت، درست ده سال گذشت  خان خان،   شنر

یافت وفات  ر  ننر خان  پ  ،افضل  دشمابه    خان  عبدالرحمنشش  اما  امنر ناتکاء  ن 

خان خیوا و امنر بخارا از عبدالرحمن خان .  آمو در یا فرار کرد ماورای    به  ،مسلط

به ترکستان   خود را   آنها پذیرایی گریم بعمل آوردند اما او بخاطر نجات از حیله گری  

 : رو ش رساند 

 بودند خواهان آن    آنها   طرفیرا از يك  ز   . ن تزاری سازگار بود   نا فع حکمرانااین کار با م

دیگر سیع   طرفاز    . باشند   داشته  خود را در دست    سیاشترین ورق بازی  قویکه  

عیلدوستا نه را با    سباتنامکه  ند  کردیم و مجبور بودند   . خان قایم سازند   شنر از اینر

   او را   مخالفار  کردرفتار و  که  
ً
ول کنند   شدیدا ر   را با عبدالرحمن    . کننی میر ر

زیادش   ملنی
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قی خود محیل را در    او خودش برای  . در سمرقند جابجا کردند  قسمت جنوب رسی

تیمور  سابقه  قلندر   پایتخت  در کارته  نمود   خانهمخوف  انتخاب  در   . درویش 

ر    دروازهدر نزديك    ،همینجا  ده  نام باغ بزرگ و پهنابه همیر که بود    شدهوری گسنی

داشت تعلق  بخارا  فرمانروای  به  ساکه  کوچگ  ی  هان ساختمادر    . زمایر  ه یدر 

او اباطه  شد، اعاشه و    جابجا خدمتگارانش    باافغان    رسدار   بودند   رفتهدرختان فرو  

 .  گرفت  عهدهبه حکمران تزاری  را 

از او دعوت بعمل کاوفمن  که  خنر داد  عبدالرحمن بزودی رئیس حوزه زرافشان به  

 . دن کند یآورده تا در تاشکند از وی د

ر کهعبدالرحمن   جمع    خود را نزدیکان    ؛نمود   بازگشت  کوتایهاز غیابت    پس  همیر

ر جانچطور شخص یارم پادشا که   کرد یممبالغه حکایت  ندازهبايك ا ،کرده ق آشیر

 . است  نمودهرسپرستی   در آسیا از وی حما یت و  (پادشا )تزار بزرگ

الروز بعد پس از ورود گورنر    ، قبال باشکویه بعمل آمد است  در تاشکند از من  -  جنر

.  دیدن کرد و مرا به شام دعوت نمود روز از من  همان    در   . مرا با گریم زیادی پذیرفت

رسوم  ناعنع  دیدن و  )اروپایی  ت  بود  دلچسپ  را نا مهماخییل      خانهدر    ن 
ی

بزرگ

صحبت آهسته    ،کشند یمسگرت    ،کنند یم  شگردها  اتاق زادانه در  آ همه    ،میپذیرند 

ر  خو رند(  یا میوه یم  کنند یم   . شب دوام کرد   ۲  ساعت  نشیتر تا شبب  ترتیبه همیر

ام بجا آورد و رفتند اهمه بعد از آن   ...  حنی

ر از رسوم   ت افتاده بودند و رسدار   به  نا آش  نا مستمعیر بزودی ...   : داد یم  ادامه  حنر

ال   قبال است   ز او ادروازه  در نزديك  که  از من دیدن کرد، من برآمدم    دیگر   بار گورنرجنر

شش   ،نشانمن شمشنر جواهر ،  یکدیگر   صحت   ۀار دربکنم، پس از احوال پرش  

ماهوت برایش    پارچه  زربفت  پارچه  دو  و  ی  دو   / دادم  تحفهکشمنر ال  گورنر جنر

ال روز بعد آن،    ،نزد من بود   ساعت  وقتو ما    . کرد   مهمانوف مرا  خانعیل    جنر

الدر تاشکند    . اندیمگذشتدوستانه    خییل  خود را  ر از من دعوت  های  جنر دیگر ننر

 ...  ند بعمل آورد

 به شهر   خود را جزئیات سفر    خود   و در خاطر   گردیده  خاموش  خانعبدالرحمن  



319 

 

ر زنده ترکستان  منطقهاصیل   .  ساختیمزمیر

ام لزم  ن  فمکاو که    است  واضح  ما  ا  ،نمودهپیش آمد    با وی با احنی
ً
 چگونه هی  طبعا

العاده محتاط درین خصوص یارم پادشا فوق  . است  نیاوردهدیداری از وی بعمل  

ر تزار که    کرد یمو سیع    د بو  از   . را حفظ کند   حرمت مقام عایل جانشیر اما بعیصر 

ال  ها  جنر
ً
 رسدار   که  یآنقدر   هنسبت به مهمان خاریحر ابراز عالقه کردند اما ن   واقعا

  . داشت  آرزو  هخودخوا 

    مساعدی  بطور   هريكکه  در تبعید    خانعبدالرحمن    همراهان
ی

بالی تراس بزرگ

 : ند کردیمگوش    او را از کلمات  هريك تمامحرص بود با ولع و  رفتهگجا  

این   . کنند یم میالد یاد    م ناب  آنرا   که آنها   جشن بزرگ روش فرارسید   وقتدرین  ...        

خدای    ،روز  تولد  روز گورنر    . است آنهروز  الدرین  را گاری   جنر من   خود  دنبال 

سكرتر  توسط  و  نزدش  فرستاده  تا  دعوت کرد  مرا  پادشا   . بروم  خود  طبق   یارم 

 رفته بار اول مرا پذیکه  د  ر تالری بهمان    بهو مرا    هنمودز من پذیرایی  اایستاده    معمول

ر   . بودند   شدهجا مامورین با خانم ها و دخنی ان شان جمع  در آنحال    . بود  مملو    منر

بعد از   . میشائید   و  خورد یم شب  نیمه  جمعیت تا    . گو ن بود نا های گو از خو را ك

بوسه    دیگر يک  همهآن   )عیش۔   ،کریستوس کریستوس»د  نگفتیمو    نمودهرا 

 خود را های  خانهراه    کردهخداحافیطر    صاحب خانهن از  نامسیح( پس از آن مهما

 . پیش گرفتند 

ال    ،پس از عید سه روزه الم فرستاد و مرا با گاری دنب  خود را   سكرتر دوباره  گورنرجنر

 شدهاحضار    بسیار عایل   همه  . عساکر خویش دعوت کرد   گذشتبه دیدن رسم  

ر مصنویع انفالق   ...  شد  دادهبودند، در اخنر رسم گذشت میر

اما روحش   ،کرد یمرا تمثیل و در ضمن صحبت شویحر    خریم  رسدار فضای شادی و

او دور نمای روشتر   ،ستندایم  بخویر   خود را او دشواری وضع    . بود   اندوهاز    مملو

ر داش  ستاره بخت خود  بالییافت اما  برای آن نیم   تمام با ثبات    خود را ت و  یقیر

ر » : نمود یمدلداری  از دست  را خود امیدب که  ،لزم بود   «است دست هللاه ب هرچنر

ر اطرافيان خود حفظ کند و سیع کند    خود را   شخصیت  ؛ندهد  به   خود را که  در بیر
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دولت   آت نظر  اعتباردزاری  با  دهد   م  جلوه  مهیم  ر کدام    . و  ننر او  دوران    وقتی 

 ...فراخواهد رسید 

وی ه  بروسیه  تلگرام تزار    ۀبار   دردر مالقات جدید    فمناو ک که  حکایت نمود  او   

  به پطربو رگ دعوت کرده   او را   مثیل کهو    شده  رسدار جویای حال  که  اطالع داد  

 . است

 : مر شعبه حوزه زر افشان سمرقند، تورن آرندارنکو شکایت نمود آبرای    رسدار   -

ضف نظر   خودقطیع نزدیکان  مجبور شدم از ین سفر بخاطر ممانعت  که  حیف  

داشتند    همه  آنها زیرا    . کنم اعالن   بخاطری که  ،دهند یمن  اجازهمرا  که  یکصدا 

ر ی  خود  . ند توانیمن کردهشان در اینجا هیچ چنر

 آیا  
ً
ر   حقیقتا ی که    . باور کرد   است  مشکل  ؟طور بود همیر ر    . استمعلوم  چنر

ً
 واقعا

او به بسیار   آمد یمن دعوت بعمل  ای  رسدار اگر از  ،  رفتهگبورگ صورت ن طر دیدار از پ

فرمانروای    خوشی  خواهش  تمام را یم  روسیهاین   
ی

آزردگ قیمت  به  ولو  پذیرفت 

میناطرافيان و  ر  . شد یم تمامش ملنی

مذکورمالقات تراس  روی  تکرار    ها  آنو    شد یماغلب  ی   در 
اضاقر جزئیات  روی 

به تاشکند دعوت   دار رس به ندرت در هر دو سه سال يك بار    . شد یم  انداختهروشتر  

 . شد یمو زمینه حکایات جديد برايش مهیا   گرديد یم

 به او   کاوفمن  : بود   بنمود و خییل مضطر   بازگشتروزی عبدالرحمن به سمرقند  

دوست نوا  . بنويسد   آنرا زمامداران    و  افغانستانخ  ی    تار که  بود    داده  وظیفه سه 

خان  انگلیسو  افغان    رمان جنگ اولهق  برادرزادهو    خانمحمد    گذشته ،  رسدار ،  اکنر

  . آنرا  ”یدربار ”با لخاصه قسمت  دانستیم بخویر  خود را وطن 

ر دیگری   بهر حال   ،داشتان تسلط نبر قلم چند  او که  اینو آن    بودمصیبت در چنر

 ؟ زا ها برای چه هستند نر این مشکل را بسازد م ۀچار توانست  دیبه زو 

 چارزا نو نشستهادیو   بالیعبدالرحمن  
ی

ه، ماندود  بغل خ  زیر   لشت رابا  ،ن بزرگ

ر  ویش به عیر زا  ت  حال  پیشی ر    خود را نشسته و  منر  کاغذ   ،کردهیه خم  کوتا  کروی منر



321 

 

و  مراد پیش ه  کار ب  . جاودایر سازد   خود را   آقایقلم در دست دارد تا کلمات  و    پیشی

 توسط  کهستان را  افغانتاري    خ  ”نو یس  یارم پادشا دست   پس از چند هفته  : رفت

 .  بدست آورد  ”بود شدهحکایت عبدالرحمن خان 

 

 عبدالرحمن خان

الگورنر  با این خواست یمپس   ،داشته زیاد عالقه نیهمسا  دولت گذشتهبه   جنر

از   را  تبعیدی  رو های  اندیشه وظیفه  بکشدمشکل  بدست  . یحی  را  دوم   اما هدف 

و  توانست  نآورده   قضایا  از  مرور  با  با  که  حوادث کشور  روخداد  زیرا  بالخاصه 

گویی  که  قرار داد    را در وضیععبدالرحمن    ،تباط داشتخودش ار   شخیصفعالیت  

به وطن مالوفش کشاند   چنان  او را   و   باشد   هرا تحمل کرد  آنها رس از نو بسیاری از  

،  آمودریا سوی  به آنند،  رسابه جنوب ب   خود را بنشیند و    استی   رویحاضر بود  که  

يك بار که  ف برای آنبگذارد ض   خود را رس   باشد هندو کش و حاضر  های  در تنگه

ر غر یا سفید کوهاپوشیده  های  به قله  خود را نظر   م نابیاندازد یا هر    ،ز برف سپیر

   ...  ند اداده   به آن افغانستاندر که   یدیگر 

 منتظر او    . بود اراده  محتا ط و با  العاده  فوقستان آدم  افغان  اما مدیع تخت و تاج

 ... منتظر و منتظر بود   ،بود 

 خود را تندی چشمان و محکیم دستان  که    کرد یمسیع    و   رفتیم  گاهگایه به شکار 

در    ، رفتیم  با رضایت و خوشی به تاشکند   ،ند کردیموقتی از او دعوت    . حفظ کند 

اغلب از   ،آمد یمو تاسیسات آن خوشش    ها ساختماناز    ،د ر کسمرقند گردش یم

 م همسایگان چه دور لرزه بر انداکه  جا تیمور  در آن،  کرد یمآرا مگاه گور امنر دیدن  
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نز یك یم برای مدیی   انداختو چه  بود و  لو   مدفون  به  ر سیا  ۀحزیادی  دل ه  سنر

ه یم جا درین»  : بود   شده  نوشتهالخط عریر  روی آن با رسم که  د  یگردسنگ لشم خنر

ه سلطان اعظم  تارا گای   منر اپش  ور گور گان  متی  امنر و مهربان    خاقان مشفق  ،مقنر

 « ...  است

ر مزاج منتظر بود آتشو  دار گرم خو  رس  او در نهاد خود   ...   نتظر م،  بود منتظر    ،یر

و از خود آرامش   گرفتیم  خود را ت  سا احسا  و   تندیجلو    ،حس تحمل را رشد داد 

که او    . خشم و غضب بنی کرد حاضر بود از  که    داد یمیی نشان  حال  در آنظاهری  

  خود را تا    کرد یمبسیار سیع    ،بود   رفتهگقرار    سیاشهنده و فراری  نادر موقف پ

ی    از وادی  ۱۸6۹امنر وقتی در سال    . حفظ کند   آیندهبرای   آمو دریا    آیر خاکسنی

و ،  هستممن بیست و پنج ساله  :  کهشت با خود اندیشید  ذگیم ی یاگر پیشی ر م چنر

ر چ  یاگر بتوانم رو   ا یو    است  برایم خییل زیاد این    ،نباشد  در افغانستان حساب   ینر

   . است مبرایم خییل ک  ،کنم

فقط هیچگاه برای   . با آن سازش کن  تو سازگار نیست تو   اگر رسنوشت با »  : میگویند 

وقتی ساعت موعود فرا برسد .  زیرا او آزمندان را دو ست ندارد   ،موفقیت تالش نکن

 « . آورد یم ت رو به سویکامیایر خود بخود 

امکه    باشد ایی  یدر جریان قضا  کرد یمسیع    رسدار  ا در جنوب آمو دریا میگذرند، 

نمطلتر  یش  نفرها برايش   بخویر عبدالرحمن  برعالوه    . وردند آیمامیدبخشی 

وع شود و  نظیم  یر در میهن    اگر که    دانستیم  ، قرار داد   فادهاست  مورد   بتوان  آنرا رسی

ر و بید  از که    لزم است بیر ر  وجه حاضر نیست با چیه به  که  )تزاری    لتدو   ار دید تنر

عیلرقیب وی،  ه سا خود را روابط  خان شنر  .  ر کشد ناک  خود را  (. ز د تنر

وقتی از   انگریزها     کهآن  تجاوز  افغانستانخنر  رسید   به  و   دو   ،تا سمرقند  ه  ر   انگنر

بر  بود عبدالرحمن    احساس  ن ه  ب  ،انتقامیگ حس خوشی    : مسلط  آ   با که  معتر 

 ش یورشبه وطنکه    دشمتر   برابر احساس کینه در    دیگری  ،رقیبش چه خواهد شد 

 ؟: چه باید کرد گفتیمبا خود   یر ادارخو بیبهای او در ش . است آورده

ی قرار گرفت  آنهاو پهلوی    گرفتبیدار کرد و راه جنوب را در پیش    خود را های  نفر »
یی
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ند رسخپوشان را نشان یمکه     «. گنر

عیل که  بود    کرده هم تردیدن  لحظهاما او يك   ر لخان کشمکش شش سا  شنر ه خونیر

سوگند  عبدالرحمن  ان با پشش  برادرش افضل خکه    است  کردهن  فراموش  درباری را

وارث قانویر   علیهو    کردهبودند فراموش    دادهدوست محمد خان    به امنر که    خود را 

 که  دار مکار  رس عالوه بر آن به    . جنگیدند وی یم
ً
 روش ترکستان  ده سال در    تقریبا

تعلیم را در مقایسه با عساکر یر اروپایی  برتری قشون منظم  ست  توانیمن  ،زیسته بود 

ات خراب امرای آسیایی درك نكند   ارایدو   ر ردوی اکه    دانستیم  بخویر او    . تجهنر

 . . د پایداری کنند توان نیم افغانستانضعیف 

تیب نیبا  ؟زمان روی آن تا ثنر کند  بالخره شاید نی

وری سال    ماه  ...   از ورای آمو دریا    ،هوا غبارآلود و عبو س بود   و   ۱۸۷۹فنر اما 

های سمرقند خنر   آن تا های  و شاخه  ار حصی  هاکوه  سلسلهدوردست و از خالل  

و خوش   زرافشان که    ند دادیمخنر    آنها   . رسید یمجالب  به سواحل  بزودی  بهار 

ترا س همراه پش عمو ی خود اسحاق خان   روی  خانعبدالرحمن    . خواهد رسید 

يك نفر باریش که    کرد یممقایسه  ترکستان  تندرو عریر را با اسپان  های  صفات اسپ

در   و   هاست آر نا ا  ه مدت  ر  تنر نوك  پوستی  ممانعت    حایل کهکاله  در   کرد یمدربان 

از   که  داشتکول  چبه يك دست عصا و در دست دیگر ک؛  داخل گردید   محوطه

ر خییل چ  ،بود   شده  آویخته  به آن و زنجنر دراز ی    شد یمبال    آن دود  ر ر روی چیی کیر

یی بود و  هالیی و نقر ت طنادارای تزئیکه  درخشید  و مندرس وی کمربند عرییصر یم

ها ر بود    شده  آویختهکمربند    بهيك کدوی خشك هم    . بود   آويزان  به آن  جالتر ی  چنر

ین حرکت  که  بود    کرده  بسته ها را  سنگچل  به آنکه    . ند آمدیمصدا در    بهبا کوچکنی

ر    نشانکه  بود  (  او درویشی )ملنگ او   . داشتقلندری سنر و سیاحت را بر جبیر

ی زیر  کدام    نمودهبا عصا تهدید    مانع وی شود ست  خوایمکه  را    یخدمتگار  ر چنر

)او بدون اشتباه تشخیص داد چه کش درینجا .  تراس رساند   به  خود را زبان گفته و  

 زبان  زدهکه با دود کجکول پ او را رفت عبدالرحمن نزد ( کندیمعمده را بازی  نقش

را  یماورا گویی  ،داد یمشور    خود  سخواند د  چند  عبدالرحمن  ما اداده  ی  بو که  ، 

زیادتر باو نزديك که  بل  شد ر ندو   ار رسدز  ا  رفتهگها را با چالیک  که  شخص مذکور س
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د  او را  خواهد یمگویی   شده  .  به داخل اتاق بنر

ادب را عقب بزند اما بخود  این شخص یر خواست  یم  شدهعبدالرحمن عصبایر  

ر هللا”نباید    : آمد  ملنگ برایش ه  کش آمد  ر بنظ  وقت  درین  . ساخترا آزرده    ”خادمیر

 . دهد یم اشاره یکنو ع

ر    . تاق رفت ا  هبهمراه ملنگ    رسدار  کلمات با مفهوم    رسدار   ، ربط او های یر آواز در بیر

   : فارش را دریافت

من از   ،مادر و پشت  فامیلت،...   دور در جنو ب  ،جا دور در آن...   منتظرت هستند      

 را    دولت...   کندهار ؛اشخاص بسیار مهیم انتظارت را دارند    . ام  آمده  آنجا 
ی

بزرگ

 ...  د ده انکر   تد عوت . کرد عجله   باید  . کنند یمپیشنهاد 

باره  و  دزیر کالهش دوخته شد و    جایی کدام   ملنگ  یر او خاست  کیمسیاه و  های  چشم

 ...  به گفتار درآمد 

آسمان  - در  ر   -ها  هللا  زمیر در  يوسف   ،باشید   داشتهبیاد    ...   فرمانروا  ابو  مردم، 

دارد حکه  القلندری،    
ی

بزرگ برکت  و   ، را   های يك گوششنی   ؛جستجو کنید   . کمت 

قبهیا چار یار۔ بکیل    ! واخ  ،خوا   خ،وا  منی های با چیغ  خود را گفتار    ”دو ست خدا”  غنر

ت محمد هم  نزديك و های  با آن دوست  ها افغانکه  )داد    انجام  مرسوم  ،رزمان حرصر

ر( او چند بار به رسعت عثمان و حید  ،عمر   ،ابوبکر   -ند  کردیم را ستایش    رسول خدا 

ون شد  اندحو ییل رس  دروازهبه    خود را برآمد و    خانهز  ازده  چرخ     -ه به تندی بنر

 گویی  
ً
ر کش    اصال ر    . باشد   بودهنچنیر غیب   خانهها یا قلندر درو يشاقامتگاه  در بیر

 . را در وضع آشفته گذاشت رسدار  و  گردید 

به   ،یهند  د یه کالم مشهو اما با تک  زند یم؟ به فارش گپ  است  چه قسم قلندر »

ر طور که    کعبه مقدس قسم مادر و پشم در کندهار هستند، که    داند یم  . است  همیر

دعوت    آنها   . بدست انگریزهاستکه  اما این شهر    ؟کنند یمدعوت  ...   به کندهار 

ر هم بجنگند  ؟کنند یم  در بیر
  «؟تا رسان بارکزایی

   . کرد یمایجاب تعمق را که ھایی بودند  اینها گپ 
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بعد  چ روز  بعبدالرحمن    وقتی ند  از گردش صبحانه  بريدمن   ؛بازگشت  خانهپس 

بود ناآشنا سواری   منتظرش  داشت    . یی  اعالم  رسدار  به  ترجمان  طریق  از  که او 

 . ود ر به تا شکند ب بالفاصله

ت گورنر  الاعلیحرصر   . ببیند  شما را  خواهد یمترکستان  جنر

 رسدار با خود اندیشید: 

که   . ود شمل کرد تا روشن  أکیم ت  است   بهنی   . اند  کردهیب  قلندر را تعق  مثیل که»

 و   کنم یمجمع و جور    خود را   . داد   جوابفش  ا  هب«  ...   است  از چه قرار   موضوع

 . رویمیم افردا پیش یارم پادش

ی نگفت  بریدمن ر و    شدهسوار    بود   بسته  دروازهدر عقب  که  اسپ خود    روی  ،چنر

 .  . گرفتپیش   خود را راه 

ا ل    آنرا که  جمان    از تر عبدالرحمن    نرئیس حوزه زرافشاایوانوف  چندین بار نزد جنر

 ؟شدهچه گپ  : بود، پرسید  دیده

ال،  دانمیمن   : گفت   انداختهبال    خود را های  ترجمان شانه  -  داده دستور  کاوفمن    جنر

 . ایت خواهد گفتبر ش موضوع را خود ،به تاشکند بروید که 

ا بلند ه بو صدای پای اسهمهمه    ر پشت دیوا   از که    بود   گذشتهن  هنوز يك سا عت

از نوکرها    . شد  ، رسدار   گفت  ،تاق رساندها  هب  خود را سخت ترسیده بود  که  یگ 

ون يك عالم عسکر   . است بنر

 
ً
مجبور  عبدالرحمن    . بوده  گشت  بازو سواره    پیادهعسا کر    دستهبریدمن با    حقیقتا

 . بردند منطقه برچپك به مقر رئیس او را بود اطا عت کند، 

تلخر گفتناو يا  هباو   با  آورند که  م  دانستیماگر    : وف  اسنر یم  مانند  جرنیل   ،مرا 

 .  مآمدیمصاحب فوری  

 ؟ چرا مانند اسنر  : ايوانوف با تعجب به بریدمن نگاه کرد و پرسید      
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و مفید دانستم   ،آمد یم۔ رسدار به رضای خود ن  ...  کهاز ینر

 ؟اعالن خطر داديد   در زوداینقبه ریش خود دست کشیده، گفت: چرا  ایوانوف  

ورت بجا آوردن جدی و بالمعاذیر دستورات و خوددوست ما   ت رئیس هدایا  ش ضر

ر را ترکستان  منطقهعمویم   .  داند یمزمیر

بریدمن راه    همرایهی به    خود   وفادار با دو نفر از خدمتگارهای  عبدالرحمن  بزودی  

ش لعنتی مرا برباد رویداین  »  : کرد یمبا خود فکر    رسدار   ،تاشکند را در پیش گرفتند 

 .« ساخت

تزاری یمناحکمرا  . بود   کردهاشتباه  عبدالرحمن   تخت که  دانستند  ن  و  تاج  مدیع 

تحت   هموارهافغانستان با مداخله کنندگان در کشورش ار تبا ط دارد و این وضع را  

  . نظر داشتند
ً
با وی بر خورد   انگلیش با اجنت تشاباید، بخاطر مالق که آنها   طبعا

 .  بود  رفتهگصورت   آنها  نظر بعید از  ”قلندر”ند اما دیدار داشتیم دیگری

ر تا حدودی از تماسترکستان    منطقهاما با آنهم حکمران قدرتمند   ممکن های  زمیر

و   خان  عبدالرحمن  ر  ایوان  روسیهسفنر    . بودمشوش  ها  انگلیسبیر تهران    در 

این شهر چارل  شده  وارد تورن  که  بود    دادهیف اطالع  یزينو   دادهنیپنر اطالع    زبا 

 هببیند، و چ  افغانستاننست تا رسدار عبدالرحمن را در  آ  نلندن خواهاکه    است

تتفاق  ا ر گا  طرف  از که    تلگرایم  -آوری    حنر  شدهارسال  کاوفمن  دن به  یلوی درستنر

ر محتوی بود   و طنش ثمربخش و  ه ب خانعبدالرحمن فرستادن که بود دارای چنیر

 ؟ این موضوع را فهمید و تعبنر کرد توان یمچطور   -مفید خواهد بود 

ال گورنر   مرصوف مبارزه با    ها افغانکه  داد    جواب به تلگرام    گردیدهمشوش    جنر

متجاوز  هاانگلیس ظهور    بودهی  تفرقه   در   ” تبعیدی”و  و   
ی

پراگندگ باعث  آنجا 

ستان خواهد شد  . صفوف وطننی

از  یتلگرام گاکه    گردید بزودی روشن    گرچه ترتیب   ”لستاندوست انگ”  طرفدن 

ر لقب شخیص در  . بود  شده اتوری یدربار های حلقهتحت همیر وجود   روسیه امنی

اسبق   قوماندانداشت و او عبارت از سفنر مشهور تزار در لند ن پطر شووالوف  
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 ...  ژاندارم بود 

ر وضع بهنی بود ب  افغانستان   رسحد   خودخواه را از   رسدار   باشد که  ر صورت  هدر چنیر

در تحت   نزديكدر    او را   ،موجب خالص کرد یر های  از و سوسه  ا خود ر   . به دور برد 

ر ترکستان نظر مقامات عالیه حکومت   .  کرد   جابجا زمیر

ال گورنر    خانهبه    او را به تاشکند آوردند    بالخرهوقتی عبدالرحمن خان را   ،  برده  جنر

از نی  همیشهوی  که  کار توضیح داد  به اینوی راجع  ه  ظریفانه بهای  در افادهکاوفمن  

مشوره و ای  هناحکیمهای  به  دارد  افغانستان  حوادث  با  ارتباط  در  و ااز    شان 

 . رد نکند  آنرا که   است خواهشمند 

گولواچف   ،زمان گورنر حوزه سنر دارین  در آنکه  را دادند    ۀخانبه عبدالرحمن خان  

  
ی

ر  هایبرای ر   آنرا   وقتی کهتا  . کرد یمزندگ   با خدمتگاران خود   رسدار   ،ند کردیمش تجهنر

   . شدند جابجا ”کاشغر”ه تدر کار 

سال   زدهپان:  کهبود حکایت نمود    گردیدههمراه عبدالرحمن خان موظف  که    نفری

ر شورش در گرفت و زمامدار   تسلط  علیهقبل در کاشغر   يعقوب    منطقهاین    چیر

 . گردید   ،رسید یمآسیای میانه    هقبیل خوقند كه منشاء آن ب  نظایم  قوماندانبیگ  

قی شامل گردیدند    در قلمرو حکومت آن ابتدا شش و بعد هفت شهر ترکستان رسی

التای شار )شش شهری (و دژيتای شار )هفت شهری(   مناب  را   آن  ،سب با آنناو مت

   . یاد کردند 

یافت  ۱۸۷۷بیگ در سال  يعقوب   ر    . وفات  ن وی نفاق و اختالفات ناشیجانبیر

 را   بیکن برضد   . گردید   آغاز 
ی

غرق در   ا ر   شهر   ،نمودهسوق    دژیتای شار قشون بزرگ

هزارها نفر فراری داخل حدود   ،بر آن قایم نمود   خود را سیادت    خون ساخت و 

در   . شدند   روسیه خود  زیاد  هواخواهان  با   )
ی

بیگ )بیگ کویل  بیگ  یعقوب  پش 

  . م را دادند نامحل این  به آنتاشکند اقامت گزیده و 

 ،کرد یم مقایسه  شغر را با افغانستان  اک نوشت  رس   ،دادهگوش    به آنرسدار بادقت  

ر   در آنکه  وارث یعقوب بیگ را    مقدر خود و    . مشنی ك زیادی وجود داشتهای  چنر
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ومند دشمن  که    است  مافغانستان مصمکشور   د   میانتر را از    ننر زنده خواهد   او   ،بنر

ر    ”مقدر   لوح”اگر در  ...   در غربت خواهد مرد که  این یا    ،بود  باید   شده  نوشتهچنیر

داد   به آن ن  او   . تن  این زمستان در که    تداششك  ات قاطیع   در  تغینر  وی 
ی

زندگ

د یمصورت     . گنر
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 مزده فصل نو 

 مر گ چرخ فلك

چطور زمام  که    ن امر ای  توجهم  خود را مسایع    همهکابل    صحرایی   دسته قوماندایر  

د،     افغانستان را بدستشدیر نارام    مطلق پایتخت رس کش و  و   . بود   ساختهگنر ازینر

 .  لیقش آسوده سازد نامامدار c از خود را  همهقبل از که ت  تصمیم گرف

 شده زدوده ن  کابلهنوز غبار شبانگایه از فراز  که    ۱۸۷۹صبح روز اول دسامنر سال  

قطار جگړن هاموند   قوماندان  . يك ستون سواری راه پشاور را در پیش گرفت  ،بود 

دارای    وظیفه را    اهمیتمحرم  آن    عهدهبه  بخصویص  و  توسط   کهاینداشت 

امنر محمد یعقوب خان   ،سواری پنجاب  5غند نمنر   اولن و  ۹اسكدران غند نمنر  

ر اولن  . بدهد انتقال    هندوستانبه  الحفظ  را تحت و   انگلیشهای  مشکل بود بیر

لباس شوخ و   پنجایر  و   با  ه  روشن شان  ر ننر  ه ب  در آنهای  پارچهه  ی کهااز خالل 

از ا ر ر چهره ، چند بود هنی    . داد خیص دار را تشپوستیر

ال  بدستور   همرایهی ویرا    شدهضف چند نفر از نزدیکان امنر رسنگون  ،رابرتس  جنر

را  شخپ  . ند کردیم خان  یخشی  وی  سال  پایتخت عنوان  ه  بورد  در   گروگان 

 . نگهداشتند 

  . یط کردن راه کویه پر برف آسان نبود   ،روز سوم دسامنر قطار به گندمك رسید 

با خود فکر   نیم سال    که  کرد یمیعقوب خان  از  به حیث   او که    شدهکیم بیشنی 

یف فرما گردید تا با همسامالك   معاهدهه خود  یالرقاب مطلق افغانستان باینجا تشی

ر برای افغانستانیر یی معاهده  ،عقد نماید  پیش این ها مدت  امنر قبیل . مایه و ننگیر

ه بیش تجربیر   جوانهنوز    در هرات بود، و   وقتی کهآن    . موضوع را فهمیده بود 

ش یاد برای  گذشته از  وقتی پدرش  ...   کرد یمباور    انگریزها های  زبایر چرب    به  ،نبود 
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توصیه  آوری یم  و  انگریزها تا    کرد یمنمود  نکند   به  ر خود  دپ  با اما وی  ...   اعتماد 

ر    همهکه  وقت بود  همان    از   . کرد یممشاجره   سنگ اویل تهداب   شد: اگر   آغاز چنر

تا    . کج مانده شود  ب  ،شود یمج اعمار  ک   آخر دیوار  اینك مرا جان پدر حق  ب بود، 

 ...  رسنوشتکه   استمعلوم  . د ن بر یم مانند ارسا 

افغانستان   رسحد   اقامت گاه یعقوب خان دور از   . قطار با عافیت به پشاور رسید 

و این کار   انتخاب گردید در شهر کوچك دهرادون، که در نزدیگ لوديانه واقع بود  

شجاع ،  تخت و تاج کابل  سابقهزیادی سلف  ی  هاسالانه  سمبوليك بود زیرا در لودی

 یم کرد 
ی

حرکت نمود تا به كمك    از آنجا   شجاعدرست چهل سال قبل    . الملك زندگ

  . ترصف کند  خود را د کشور بتوان یقشون انگریز 

ر کاری نخواهم کرد »   : یعقوب خان با خود فکر کرد  قوماندایر   کابلدر    اما «  . من چنیر

 آنها بعد از ین نصیب  که  تا به مردم ثابت سازد    کرد یمکوشش    با تمام قوا برتانیه  

 .  و بس است اطاعت مطلق انقياد و 

و  و وعید  تسلیم سالح وعده  به  مردم     عفو عمویم،  مگر جلب 
ً
مردم   تقریبا ر  بیر

وی  ه  روزمره تسليم سالح را ب های  وقتی راپور   ،رابرتس  . تمايیل ایجاد نکرد   چگونههی

 .  بود یم، زیرا تعداد آن انگشت شمار داد یمم ناو دش دو  زبان زیر  ،ند دادیم

ال - ر تصمیم گرفت:  با مور تمنر دیورند  جنر خود  ین تالش آخر خلوت نمود و چنیر

 . ها جور بیاییماین وحشی تا با  کنیمیم را 

ال ر    حایل کهدر    جنر ر بر جبیر  سیاشبه مشاور    کند یمگویی دندانش درد    انداختهچیر

 : خود گفت

-   
ً
   . باور دارم  با این مردم کمنی   سیاش اقدامات  وسايل و    من به کار برد   شخصا

ً
 خاصتا

 که  یتکارایر مانند اینها  نابا ج
ً
سمبول اعتقاد و باور من   . کار داریم  با آن رس و   فعال

ابلیس   . بتوا نیم  کردههم باید بهره برداری    سیاشاما از خدمات    . است  هیم و برچر م

 . زل شود نا آنها بر 

 
ً
بکشید  زحم  لطفا باشد    تهیه  را   اعالمیهکدام  ت  طوری  و  این که  کنید  طبع  به 
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د  آنها ها برابر بیاید و مورد قبول وحشی   . قرار گنر

عساکر سواره    طرف  از که    آنها   . شدند ها پیدا  جاریحی   باز در کوچه و بازار   ،روز بعد 

   گشتند و درشهر یم،  ند شدیممحافظت  
ً
فتند و ر در بازاری پر جمعیت یم  خاصتا

ب»  : د خواندنیم  را   ”  انگریزها جدید    اعالمیه” در   گوید یمکه  المثیل دارید  شما ضر

 این موضوع    . است  تر از سالحافغانستان طال قوی
ً
  . تخاب شما تعلق دارد نابه    کامال

ی که ر ر تقسیم    دولت  . دارید انتخاب کنید   آرزو   چنر ریم برای م  ،است  نمودهما چنیر

دوستان  ننادشم برای  باشید   ندازها  بهاگر    ،و طال  عاقل  را   ،کاقر   جمله در    خود 

 « . دوستان ما قرار دهید 

هر    تا  در  شنیده های  صدا ر شهر کابل  ناو ک  گوشهشام  ها  دندوریحی  گوشخراش 

   «؟گلولهچه میخواهید، طال یا  » : شد یم

فرارسیدن از  شانتاریگ گویی    پس  يکدم   مهه شد  با  شده  دادهومانده  ق  برای 

نعره  های  یحی جار   اینست  توانیمنتی بلوك سوارها هم  نه ح  گردیدند، ور   خاموش

پنهایر با خود داشتند    بصورتکه  عابرین  های  بکش را از اصابت سنگ ها و چو 

 .  در امان نگهدارد 

نداد خا  نتایج  ، جدید   اعالمیه بدست  تسلیم    . یص  سالح  اجمال   شدهارقام  در 

ر بل با حقارت و تو کا  صحرایی   دسته   قوماندان  . فزایش نیافتا  قرارگاههای  راپور  هیر

 : گفت  ،بعد خطاب به مک گریگور  کردهبه دیورند نگاه  

خویش را تشدید  های  کمیسیونفعالیت  که    رسیدهآن ن  وقتیل  به نظرتان چار  آیا   -

   ؟کرد 

اینها  کمیسیونفعالیت  آقا، تشدید    - نفر که    است  معتر   به  افغان   دو سه صد 

هوشی خ  ذکاوتکه    1” روی  روب”  . کشته شود  ر  ،فتادهاخنده  اص داشت به  و تنر

 .  است سیاش اقدامات از  گفت: این کار، گایه مفید تر 

 
1 Rob Roy 
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  ها ها، تفتیشکاریتصفیه    سلسلهيك  که  بود    گردیدهبیتر  پیش  رتبهم  پالن  باساس

د، تا   به محکمه نظایم   شود یم شان سالح پیدا  نزدکه    را   کسایر و تالشی ها صورت گنر

 .  کشانده شوند 

پور   اردوگاه ی  اه ساختماندر یگ از   ر مقابل هم قرار   شنر عقب یگ   . داشت  دو منر

جیات   دکتور بیلیو و   ،مرکب از مک گریگور که  بود    رفتهگآن کمیسیون تحقیق قرار  

ر   از منسوبیر ر در عقب    . بود   ،وستان هند  سیاش  اداره خان یگ  اعضای   منر دیگر 

ا ل میش، جگړن مو   کهنشسته بود    نظایممحکمه   ری پر یی در تشکیل آن برید جنر

ر قربایر دقیقه شماری    انتظار در    آنها   . شا مل بودند   جگړن خیوئنسو    . ند کرد یماولیر

  : گفت  ،نمودهمکاران خود خطاب ه به  مك گریگور 

ر        ی در انتقام احساس مقدس    امروز که  گویم  یمها باضاحت برایتان  جنتلمیر گنر

 .  روحم جریان دارد 

   : شدند بلند  صداها 

دازید  باید اینصورت شما نی؟ در گنر انتقام        .  به قضا بنی

   : گفت  ،کردهبا رسعت بلند   خود را های دسترئیس ارکان 

ر        مقدس    ،ببینید   . باشید   آرام  ،ها جنتلمیر احساس  یانتقاممن گفتم،  این   ، گنر

ندارد کدام  احساس   مستقیم  داریم حال    ما   . توجیه غنر برایتان   همهوقت  را  ر  چنر

 : دهمتوضیح یم

ات و ج  پن  -  در )  در راولپندی  ۀرهايش فرق  سال قبل من به حیث معاون آمر تعمنر

را   ما   . منمودیم  وظیفهایفای  (  هندی  مترصفاتغریر    رسحدات ر کشف  منسوبیر

ر تمام   ر آن بود )رسك ها،  حالمربوط وضع و  که  هایی  چنر  امکاناتو  ها  راهت ساکنیر

زمایر لزم شد   . ساختیمعالقمند    ، خراسان، ترکمنستانافغانستانمواد خورایک  

ر که  من تصمیم گرفتم    بروم و اروپا    هب .  . مفید و ثمر بخشی جمع آوری کنمهای  چنر

و   سفر ...   روسیهپارس و    ،طریق افغانستان  از که  راه خش  از که    کردم  فیصلهازینر

 .  . کنم
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  : و گفت زد  آتش گرفتهسیگار را   ”روب روی”

عیلکه  برای آن  آن وقتدر    اما دولت ما   -   او را خان را رایصر نگاه کند، رعایت    شنر

مرا    کرد یم نکنم  از که    ممانعت کرد   قاطعانهو  عبور  افغانستان  ر    . طریق رسزمیر

به کرایحی رفتم از   شدهمن از بمبتی سوار کشتی    بناءً   . است  ور آخنده  سیاست چه  

از، یزد   آنجا به بوشهر و  جند تا رسحد    از طریق شنر    رساندم   خود را هرات    منطقهو بنر

 : کتور بیلیو گفتد 

  است افغانستان منطقه شامل این و  -

  . برای من شدهقدغن  ،بیل -

ین   ۀمیو   ،استمعلوم    مهه به    طوری که  : دگروال اظهار داشت ممنوعه خییل شنر

  هایی راه  حکامات هرات و است  ات در خصوصممعلو برای ما    همهمهمنی از    ،باشد یم

وری بود امتداد داش  آمودریا وادی    ن بکابل و آ  از که   هرات   حکمرانمن به    . ت ضر

تا   فرستادم  مکتوب  صاحب  هرات    اجازهمستوقر  شهر  در  را  روزی  چند  بدهد 

و    باشم    جوابمنتظر  که  اینبدون    خودمبگذرانم 
ی

آهستگ رفتم   به  پیش   به 

 دادهن مک گریگور گوش نادقت زیادی به سخ اعضای کمیسیون با کنجکاوی و ... 

 .  . بودند 

 که    جوایر افغان    ،همهدر جلو    . ا پیداشد سواره گروپ    م یكویپیشی که  دیدم    -
ً
 مکمال

ده منا بود    روان  ،دوست دارند   آنرا   آنها که    چنان  ،بود   شدهو تفنگچه مجهز    با کارد   نر

این دیگر قراو ل   . مهماندار شما سید رستم و با خود فکر کردم  : معرقر نمود   خود را 

نظر بوظيفه خود پذیرایی گریم ز مهمان  اکه  این  به جایاما مهماندار    . است  امنیتی 

من    . است  هرات مسدود   طرفراه من به  که  اعالم داشت    پررویی بعمل بیاورد با  

سوءتفاهیم   گفتمم، برایش  زد  نسخ  سو   و آن  انع سازم ازین سو ق  او را سیع کردم  

او با چشمان بزرگ  . کند یمفایده ن ،در خريطه برایش طال نشان میدهم، شدهپیدا

ر را تکرار یم نماید همان    و   کند یم  من نگاهش به  ا  هو پر کین مجر صاحب »  : يك چنر

  . (بودمجگړن  آن وقتدر )من   «زود بروید را پس دور بد هید و  اسپ تان
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   . ؟تبعیت کردید هم  شما   : میش پرسید 

اگر   -  ...   مجبور شدم  ؟ید کردیمشما چه  ؛  ید بودیم من    به جای  شما   آقا 
ً
 حقیقتا

راه دیگر،   از که    مکردباز تالش    ،از یگ دوساعتی   اما پس  ،بدهمدور    خود را اسپ  

 ؟ید کردیمشما چه فکر    ،هرات داخل شومه  باشم ب  دادهکش را خنر  که  اینبدون  

 
ً
و مرا   مقابلم پیداشد   بارهدو   ار شهر همان مهماند  دروازه پنج میل دور تر از    تقریبا

 . الحفظ تا رسحد پارس رساند تحت

 .  د پف کر را  حلقه دو د  ”روب روی ”

ی که    اینست  و   - ر    قطعهاز    : زمایر در بوتان  . م درین مورد بگویماست   خو یمچنر
ً
 تقریبا

مقابل من حقش را به بسیار   جداشدم يك نفر بوتایر مرا زد، در   لبه مسافه نیم می

بوتایر   . نتیجه بسیار عایل بود   . ش تازه شد جانکه  شدید    چنان بدستش دادم  خویر 

  دهیمیمن  اجازهما به کش  که    دانستیمبوتایر از سابق  اما  .  مانند ابریشم نرم گردید 

م با چوب خدمتگار را تهدید بودر پارس د کر وقتی با عسا  . د کنجدی  شویحر  تا با ما 

اف کنم   جاهل )سیدرستم(   این افغانخواست  یم دلم بسیار  که  یم کردم باید اعنی

نتایج عکس  که  کرد  دمیت چیست؟ اما باید سوگند یاد  آ که  بیاورم تا بدانند    براهرا  

ر حالت   . بود   آمده  در بوتان یا پارس بدست  کهآن یم بود    بالفاصله افغان    در چنیر

ه مردی بجوانکه  اینیا    آورد یم  نو نتایج بسیار شویم را به میا  برد یمدست به کارد  

من    انتقامحس    . دفاع بلند کند بالی دشمن یر   خود را دست  که  نیم داد    اجازهوی  

را تربیت کنیم   ها افغان  شده ما باید هر طوری    . کرکنی افغانیست  ن خصایصایعلیه  

  . زایل گردد  آنها تا این خصوصیات  را با اخالق جهان متمدن عادت بدهیم آنها 

  . به پایان رساند  در اینجا  خود را رئیس کمیسیون تحقیق، حکایت آموزنده 

برتانوی    چنانهم  شده رفتار  گ  ” پاكسازی”هنگام  که  های  نفر ردن  و آ به  عساکر 

پور به    ،بودند  وع کردند   شنر  ،بودند از بافندگان، آهنگرها این اشخاص عبارت    . رسی

بان،  سابقههای  رسباز   ، ا، سوداگرها ه بسقا  به شهر که    هایدهقان   ،ها ها، کاللشنی

 بودند   کردهرا بخاطر آن گرفتار    ها بعیصر ...   شاگردان مدرسه ها   مالها و   ،بودند   آمده

 . ند ساختیمپدرکالن ها و اجدادشان شمشنر یا کارد  ،نادر مانند پ که آنها 
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بودند، و یا   یافته  ن شاهای  دستعالیم باروت در  که  اینباروت یا    دیگراناز نزد  

 آن دیگری از جای دوری  . برآ مد   است  هعنعنکه  با کارد    خانهفالن آدم از  که  این

  بخاطری با خود   آنرا پنهان کند و    خود را تفنگ چقماقی  که  بود  نتوانسته  و    آمده

که بودند    آوردهمنطقه  کش را هم از    . مواجه نشود   در راه بادزدانکه  بود  آورده  

لباس او بود ویرا گرفتار   ازینکه لکه رسخ بر بود،    شدهپدید  ناندی  ه  سوار جا  در آن

یکبار شها  فیا ا  رسبازها کاقر بود به    . است  قصابکه  و آن بدبخت نگفته بود  کردند  

يك از   کمیسیون تحقيق فوری هر   . قرارداد  ”آشوبگران ” جملهدر  ا ر آنهاو  نگاه کرد 

قلمداد  مجرم  را  محکمه  گرفتارشدگان  بود  که  نظایم    و  نشسته  مقابلش   آنرا در 

 .  کرد یممرگ محکوم ه بالفاصله ب

قبهقضایی مك گریگور به طور  های  فیصله  ،داغنهایت    لحظهدر   منی بیان داشت   غنر

   : ند ديدگر او   متوجه همههاچهره که 

بدست ملحدین انگریز ی گشته   کش کهدارند    عقیده  ها نامسلم  ،این کاقر نیست       

   شود یم
ً
 آنها   ،رود یمسوختانده شود به بهشت ن  کش کهاما    . رود یمبه بهشت    راسا

 . باید سوختاند که بلرا نه تنها باید ضف اعدام کرد 

 گفت:   نمودهپیشنهاد دگروال را تایید  رابرتس

ر کار را بکنید         . پیشنهاد عالیست همیر

از   یگ  شد،  بالفاصلهبالحصار  های  میداندر  وع  که مل های  حکامخی است   کار رسی

 را ا
ی

با   همهکه  ستاد کردند  ای  هچهل پای  را   آن  دورا دور   ،کردند آماده    عدامگاه بزرگ

 شده   ابداع  ”روی  روب”  طرف  از که    این اعدامگاهفرق    . بودند   شدههم متصل  

 کرده  فادهاست  ریسمان از زنجنر   جابجایدرینکه  ن بود  آ  دار معمویل در ای  ه بباچو  

 .  بودند 

یگ از رشته   . مایع سوخت شعله ور زحمت زیا د کشیدند   تهیه  جالدان در قسمت

ل روغن چرب کاری بیادش که  دارها )دیپو دار(   بود درین زمینه   آمده  بموقع يك بنر

ها را عالوه    در آن  . کمک نمود  ر مواد دلخواه    ،با هم مخلوط نمودند   و بعیصر چنر
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ر    در که  ایناما ضف نقص کوچگ داشت و آن  بدست آمد   ، چنانوقت سوخیی

جا در آن مدت زیادی  توانستند  ن  انگلیش  افشان  که  شد یمو متعفن ازان بال    بوی بد 

 نوبت مخصوص تقسیم اوقات آنها برای  قرارگاه در که   شدند  ر مجبو  و  باقی بمانند 

 عساکر    ۀدربار اما  .  کنند   رتیبت
ً
این  آنها ها،  هندی  خاصتا ها   به  ر دارند   چنر  ، عادت 

   ...  بگذار کار را پیش برند 

خود  های  توپر  نادر ک ها  توپخی   : اشغال کردند   خود را جاهای    همه  ،در وقت معینه

 جانمحمد   شوبگرانآ  هبودند تا در صورت حمل  رفتهگموضع    حاکمدر نقاط  که  

عالم مشك  مال  يا  ش  وردك  یا  به  شهر کابل    آغاز هر  خود  در  تحت   آنرا آشوب 

دهد گلوله قرار  راه  . باری  قطار انتقال    هایدر  اعدامگاه  محل  به  ر  های محکومیر

ر کنند تا نظم لزم را  ند گرفتعساکر صف   ند جلو تالش برای فرار را  و   تامیر    . بگنر

محل مملو    از که    بود   شدهه  گذاشت کالیر    هایشت تاعدامگاه    در  سوخت  مایع 

بود    بود این بار لزم  دادهقبیل نتیجه مطلوب نهای  عدام اکه  آنطور    . بودند   دیدهگر 

شود  که   و حتی کوشش  نشوند  د عدام اکه  مردم جمع  مخقر صورت گنر اما   . ها 

ر   عدادی زیادی از شوم ت  سحرگاهان آن روز   . د شممکن ن  آن  کردنمخقر نگاه   ساکنیر

بالحصار    دیوار بلند   از که    کردند مردم تالش    ،بالحصار رو آوردند   دروازهکابل به  

ر   . گذرد یمجا چه  در آنکه  ولو يك نظر هم باشد به بینند    شدهبال   جمعیت  در بیر

زمخت پوشانده های  با چادری  خود را های  چهرهکه  ن بودند  نازیادی ز   مذکور تعداد 

قنداق    ند با کردیمزیاد اضار  که  را  آنهایی  تا    رساندند   به جایدارها کار را  پهره  . بودند 

 .  تفنگ بزنند 

وع گردید  رسی ر  محکومیر برای    ؛انتقال  قضا  در   ،بود   یکسان  همهحکم  بدون 

گلکار بود   ،خوردهیاسال  جوانكودك بود، نو .  وضع اجتمایعی   داشت سن، پیشه و نظر 

 آنها   میاندر  اما آیا    . مرگ  ،يك فتوا بود   همهرای  ب  ،ساز   یا حلتر   د چوپان بو   ،زرگر   یا 

بود   که    کسایر 
ً
مرتکب  ج  حقیقتا را  عدالت    شدهریم  به دست  افتاده   انگلیسو 

 . ن مقدرش با این موضوع وقیع نیم گذاشتند ناز ؟ قلم باشد 

در دهل صدا  به  پهلویاآمده    ها   است ک   از که    هندیهای  جت  ها تشت  ند، 
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بودند جا  ”  دینمطرو ” شعله   آنها ند  کردیمفعالیت    ، معه  مایع  شونده   ور با 

ر را چرب  محکو های  لباس آویختند و به زنجنر یم  را   آنها بعد جالدان    ،ند کردیممیر

 .  افروختند یم  آتشش ر در زی

ومند شعله  به    رفتهگ  آتشخشك بزودی  های  بچو  را قربانیان    و   شدهتبدیل    ننر

ن   . گرفتند یمدربر   دقیقه  تبدیل   قربایر که    گذشتیمهنوز  فروزان  مشعل  به 

 . گردید یم

غنر  و  وحشیانه  حساب  تصفیه  یشن   انسانه  ک  انسایر این  ر انکنر دوران  یاد  به  را 

  . ه را گرفتناگیر   انساندو صد    جان  در ظرف چند روز   . انداختیم)تفتیش عقايد(  

ه تبدیل   سیاه  بر ا  هو ب  گردید یم، پهن  شد یمیک بلند  ناوحشت  سیاهد دو   ار از بالحص تنر

ین نا شتبود و به باشندگان آن از وح  این ابر مدت زیادی بر فراز کابل معلق  . شد یم  كنی

ی   ترین انسایر و غنر 
ان حکایت ن شنادوستان و هموط  دیکان،نز   ،اقارب  ها برایقربایر

 .  کرد یم

چویر بالحصار را به مقصد های  قسمتکه  دستور داد    رابرتسها  ختم اعدام   در 

با    ،سوخت پور باروت به    بقیههمراه  ند   شنر از خود    را   باقیمانده  بقایای  . بنر قبل 

 . با خاک یکسان کنند  و  ساختهمنفجر  قلعه

افتخار کابل   ،( افغایر ش بدیل آرشیتکت )مهندبه بسیار رسعت یادگار و مظهر یر 

 . یکسان گردید  کبه خا 

هم  اقدامات  : اگر این اظهار داشتن خود نابه مادو  کابل  یی صحرا  دسته قوماندان

ر   خود شهر را از که  شویم  نتیجه ندهد، مجبور یم ر پاک سازیم و ساکنیر  روی زمیر

 تمام  آنرا لعنتی    منحوس و 
ً
یم  ا ر بنر   آرام حال این وحشی ها  که    کنمیماما فکر    . از بیر

 . شوند 

مردمعکس نکشید   العمل  بریتانیایی  های  پوسته  تماماز    . زیاد طول  در که  جلوی 

رسید یمبودند در خصوص تمرکز قوای دشمن اطالعات    شدهاطراف شهر جابجا  

ال  . ك آور میگردید بیش از پیش پانی آنها  محتویات که داد تا   وظیفهبه دیورند  جنر
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طریق   تا    موضوعخود  های  اجنتاز  سازد  روشن  را    انتظار را  ی  ر چنر  داشتهچه 

 باشیم؟  

 : بعد از مدیی گذارش داد  سیاشمشاور 

   ما   ،آقا   -
ً
و فعالیت  با    عمال ننر مقابل  های  یکجایی  دشمن    . مای   شدهمختلف 

 در کوهستان واقع  کابلدر شمال    آنها   هپایگا  که  و قبایل  سابقهعساکر    ،ها جاریایله

   . در غزیر قرار دارد  آنها   مقاومتو مر کز اساش  است

ی   ،رفتهبقایای اردوی امنر از وادی لوگر به غزیر  که    آمده   بدست  معلومات رهنر

دهمنادارد،    عهدهبه  خان   جانمحمد  آنرا  که این پس از    بودهیگ از افشان توپخی    نر

مس  جنگ  در  از  عیل  داد  نشان   
ی

برازندگ از خود  به    طرفجد  عیل خان   رتبه شنر

 ...  جرنییل ارتقاء یافت

 حو مك گریگوری با یر   -
ی
 ؟است  هرول مشك عالم چ  : و پرسید   قطع  او را سخن    صلگ

 : داد   جوابدیورند  -

افتمندی خود بسیار   از لحاظ نجابت و   ،است  هندیهای  مال یگ از مسلمان       رسی

  که  ادیست  مدت زی  . است  مشهور 
ی

به حساب افغان    خود را ،  کند یمدر غزیر زندگ

به يك سخن او هزارها    د و نمیتوا  کردهمنتها حرکت  ،  شدهخورده  ، خییل سالآورد یم

ند  غازی مبارز راه   وردک  خان  جاناز محمد  . قربان کنند   خود را جان  که  حق، حاضر

وی   پنر
ر مذهتر و از مشك عالم  کنند یمعساکر افغایر    . متعصبیر

برخ  هایجاریایلهبرعالوه    : داد   ادامه  سیاششاور  م ما  بر ضد   . ند ا  هاستقبایل 

   آنها های  ها و کالنل، ملكیرسان قبامعمول ً
ً
ر خود در دشمتر    شديدا  . باشند یمبیر

وی مرموزی کدام   مثیل که دانمیمن  . باشد   دادهآشتی  به همرا  آنها ننر

ال  .  است وقتیر اظهار داشت: بکیل  جنر

  آمده   طالعات بدستا  هآیا ب،  دانم  یم نبدون شك    : گفت  ،نمودهد توافق  دیورن

در تاری    خ افغانستان زن در سیاست که    است  بار اول  مثیل کهما  اباید باور کردیا نه؟  
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از    : کند یم  مداخلهآشکارا   یگ  را ای فرستاده  ما  که    یایر دربار زن  هنگفتی  مبلغ  م، 

 را مجهز    دستهتا    است  کردهمرصف  
ی

  . سوار کند   در غزیر روی اسپ  ختهسا بزرگ

دشمن همان    دخنی   ،مدار نا خانم    اینکه  :  کردهاو با نیشخند عالوه    . حقیقت اینست

خان،  لعنتی ما در جنگ او ل  ...  است اکنر

خان يعقوب    و زن  مادر که  نزد من اطالعایی وجود دارد    : مك گریگور عالوه کرد   -

ر زیورات   ها از کوهستان به کابل پشتیبایر  ازیغ  ویتا از پیشی   ند ا  بخشیده  خود را ننر

 .  د نباش کرده

توپخی   رابرتس  - افش  زد:  غر  عصبانیت  قبایل، ،  سابقه  رسبازانمال،    ،با 

 اید:    ساختهگیل زیبایی برایم   دستهن چه ناها، زن، دهقاکوهستایر 

بهيك    باید گفت: چه خوب با   ،و یم آیند   دور خورده  -ما    بالی  همهو    - کار این   ضر

را  اراذ برایتان    سازیمیمل  چه سالیح   استچقدر    آنها تعداد    استمعلوم  آیا  و 

 ؟دارند 

 : داد  جواب  ،کردهدیورند فکر  

تعداد    - خصوص  ر   آنها در   شورشیان صفوف    ،یمتوانیمنمشخیص گفته    یچنر

اما   . یابد جوار و قریه های دور و پیش افزایش یمهمهای  شهر توسط اهایل    پیوسته

اما   است  هخییل سابق  آنها های  تفنگ  ؛ توپ ندارند که    دیدهگر ؟ تثبیت  آنها سالح  

تا مسافه دوریه   بخو  تمام    . کنند یم  انداخت  ستند و  اما   ،تفنگ ندارند   آنها و 

ه  ،ن مردم عادی دارای کارد، شمشنر چاقو آعالوه بر   ر سالح که  لخما ن  پشایحر و    ،ننر

 . باشند یم، استآنه عنعنوی

  : گفت  ،دادهرس  خنده رابرتس

 ...  بیایند بگذار نزدیك  ،سازیمیم شان را ر کا  -

 . شدند ف مختلف به کابل رسازیر  نااز اک  ها افغان   ۱۸۷۹ول دسامنر سال  ا  هدر هفت

ال  رابرتس بیکر را در راس يك هزار و دو صد رسباز و چهار میل توپ از طریق   جنر

 وظیفهفرستاد و    ،بود   کرده غزیر حرکت    از که    چارآسیاب به عقب جبهه دشمن
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ال  . را قطع کند آنها    راه عقب نشیتر که  اد  د مک فرسون را با يك هزار و شش   جنر

جلو    و   را مورد حمله قرار دهد   ”غزیر ”قوای  که  داد    وظیفهصد نفر و ده میل توپ  

تنگ  آنها الحاق   در  و  د  بگنر با قوای کوهستان  بیکر    آتشی  نارا   را قرار   آنها قوای 

 .  دهند 

ر افاد  خود را مفکوره    رابرتس مك فرسون چکش و بیکر سندان خواهد   : ه نمود چنیر

  انکشافدیگری    شکیله  اما حوادث ب  . خودش با مك فرسون حرکت کرد   و   . بود 

 .  کرد 

انده   ل میش قوای غزیر را دو قوماندایر  مك فرسون به    شدهمفرزه پیشی  بار جنر

 شده   زدهدهمزنگ عقب    ۀخان به در   جان محمد  طرفا ما از  ؛  مورد حمله قرار داد 

شغال اکه    در مواضیع  ها افغانبه کوبیدن    . توپ کویه را از دست داد میل  چهار  

که بزودی روشن گردید    . مك فرسون موفق نگردید   دستهبودند حتی تمام    کرده

 خود را روحیه    شدهتوسط بیکر باغزیر قطع    آنها رتباط  اکه  با وصف آن  ها افغان

 
ً
بیکر بارسعت تمام   . تند به تعرض پرداخ  آنها خود    برعالوهو    اند   کردهحفظ    کامال

  در آن دادههجویم را ترتیب  دستهيك 
ً
  ۹۲غند   پنج صد نفر شاتالندی را از  تقریبا

و بعد از آن   پنجاب  پیادهپنج    عساکر غند عقب آن  خاليندرها در خط اویل و در  

ر   به روز این قطارها    . و توپخی را قرار داد   پنجابند سواری  غ  عساکر  دسامنر   مده سنر

را در    ها افغانتوانست    کابل بود و   کحاکم بر رس که  رساندند    خود را بر فراز کویه  

 . ارتباط قایم کند  نبامك فرسو که مضیقه قرار دهد و بیکر موفق گردید  

مشکالت عمده که    کرد یمفکر    رابرتس  وقتی که  ،دسامنر   ۱4یعتر    ،آن  یردافاما  

ر نقاط    و عساکر   شدهتمام    کابل در اطراف    سمایی وضع را آ  همرتفع کو وی با گرفیی

ول دارد   که اما او مجبور گردید  (  امیدوار باشد ست  توانیمن   بیش ازین)تحت کننی

 نه از مستورا    و   با مهارتکه    افغایر مشکالت تلخر را و تحمل کند زیرا جنگجویان  

بلندی حاکیم که  دگروال کالرك را    دسته  ؛بودند   رفتهسمایی بال  آ  ه کو های  صخره

 شدیبود    کردهرا اشغال  
ً
ختند پا به فرار سامجبور    آنرا مورد حمله قرار دادند و    دا

ر  کویه را   بگذارند و دو میل توپ    . رها کنند  ننر



341 

 

تدری    ج فشار    وردک  خان محمدجان   را به  داد   خود  افزایش    ها افغان  . بالی کابل 

وی کرد  بال ا  هب  ،پیشی سیع کردند    شدهرتفاعات  را که  و  دشمن   خود  عقب  به 

 . برسانند 

به ندرت فنر آن    . بود   ساختهدیزراییل بیش از پیش خراب  های  تفنگرا  هاانگریز کار  

 در    . فتامنر خط
ی

ر سکتگ  بسیاری از توپخی   شدنمهمات، کشته    تأمیر
ی

ها، رساسیمگ

با عث تضعیف   همهو    همه...   بودند   کردهدور عقب نشیتر  های  جا   از که    قطعایی 

بتی   وی ضر ال  خود   . یعتر توپخی گردید   رابرتسشدید ننر خود  که  لزم دانست    جنر

پور   اردوگاه  به  را  از آنجا    ،برساند   شنر ست فعاليت قشون نخواهد توا  آساننی زیرا 

 .  هنگ سازد آهم آنرا و  کند   ادارهسوق و  برتانوی را 

ی  برای همکه  اما بتدری    ج روشن گردید   ر  چنر
ی

ر چکه    نمانده و اگر لزم باشد آهنگ  ینر

بايد   صحرایی کابل به مك   دسته  قوماندان  . د ن کار را کر ای  بالفاصلهرا نجات داد 

پور رساند خود را که فرسون امر داد   مواضع دیگر  سمایی و آ هرتفاعات کو ا هبه شنر

 آنها .  پاك کردند   انگریزها طق را از  ناخود این مافغان    اما جنگجویان.  رها کند   خود را 

ی تمام به جنگ تن به تن دست زدند، ال در حدشمن    ،آنها ۀ  سوار   دسته  . با دلنر

 ساخته   را داخل موضع  ها توپعقب آن  در  که  ید  نا و د  اردوگاههای  را تا خندق  گریز 

ند است هرا بها غازیبودند، تاجلو دخول   . حکامات خویش بگنر

اما تلگرام   . سالح از دست دادند   ینفر و تعداد زیاد   بیش از هزار   انگریزها درین روز   

 سمله به    ۱۸۷۹دسامنر    ۱۷  ز به رو   کابلصحرایی    دسته   قرارگاه  طرف  از که    رسیم

 دارای محتوی    ،شد   فرستاده
ً
  اردوگاهبا هفت هزار نفر در    رابرتس» بود:  آرایم  کامال

پور   قرار دارد و مو ضع    شنر
ً
ذخایر   ماهبرای پنج    ، نمودهرا اشغال    شدهتحکیم    کامال

بود حفظ آن مشکل و ممکن بود در معرض   پراگندهموضع اویل بیش از حد    . دارد 

د   خطر قرار   «. گنر

ال  چکش باشد و نه سندان   نه  توانستنليقی از کار در آمد، او  ناآهنگر    رابرتس  جنر

  . را به زانو در بیاورد  ها افغانتوانست نرگ مقوس نا چنانو هم
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 فصل بیستم

 مار  زیگزاگ  حرکت 

به   او را که  خنر داد    آمده  قاصدی نزد عبدالرحمن  ۱۸۷۹نوامنر سال    ماه  آغاز در  

الگورنر اقامتگاه  در  رهمذاکخاطر   . ند ا  خواسته  جنر

 جا  در آنداخل گردید    نا تالر آش  بهفاصله زیاد دور نبود، عبدالرحمن بزودی  
ً
 قبال

که خت  ناشنیم  فقط يك دگروال را   آنها جمله  از    . بودند   شدهجمع    نظایمچند نفر  

   و   متوسط، رسخ مو   دارای قد 
ً
ر    و کورا   بود ش ساله    تقریبا برای   . م داشتناپاتکیر

ر    بود رسدار مشکل   به لهجه   را نآ  و باشد از اینر   داشتهم سختی را به خاطر  ناچنیر

را  نا  ”کیلیك”  ساختهخود سازگار   ر  پاتکیر تاشکند کورا  در  ر  مید،  یاد نابه همیر م 

 . ند کردیم

تاکاوفمن  وقتی   پا خ  همهاخل گردید،  د  لر به  با استبه  پرش  احوال  در وقت  ند 

ین   ال  حاضر طو گورنرجنر نگاه  به  خان  عبدالرحمن  به  خاص    همه وقتی    ،کردهر 

 : و اظهار داشتانشستند 

اقامت    آیندهدر    ! انآقای  - عبدالرحمن خان در   عزیز مان،  رسدار نزديك ده سال 

ر ما پوره    ...  شود یمرسزمیر

 « . وقت من فرا رسید  ،اینك»قلب رسدار به تپش افتاده، گفت:       

با    - و  مهمانداران خوشنود هستیم  تجلیل ما  را  افتخار  پر  تاری    خ  این  خوشحایل 

 را به خاطر شدیر نا شدید و بیان    تشویش  رسدار   ها سالاما در تمام این  ،  کنیمیم

عداد است  با   انسانما خواهان آن بودیم تا  که  ازین  ،است  کردهوطنش تحمل  قضایای  
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 حوادث توفایر  در آنکه مخاطره دور باشد باو مشوره دادیم   و شايسته نظنر او از 

 ...  نکند  مداخله

ر  ترکستان    منطقهرئیس عمویم   بروی مستویل که    یر اۀ اضطر دربار خواست  نیمزمیر

ی وقتی از بر   . بود سختر گوید   شده
آشکارا ها  انگلیس  . خان خنر یافتيعقوب    طرقر

خود  های  دست نشانده توانستند    آنها   ،فغانستان را روی دست گرفتند اتجزیه  کار  

م  را  دنابه  آمو  چپ  ساحل  ستند  طق  بفر   )ریا 
ً
بود( گویی   خاصتا مطلوب  غنر 

ر استمیخو  آسیای  در    روسیهصورت موضع  در آن  . بیاورند   ترصفهارا بند این رسزمیر

واقع  میانه   خطر  بود    . شد یمتحت  نخواهد  بهنی  کشیدن صحنه  از    برایآیا 

این مکنا خطر  بدهند  نا ترین رقیب در راس  قرار  را   اکه  طق شخیص 
ً
، حرمت قال

نواز  مستقیم  داشتهرا    روسیهی  مهمان  بازمانده  بران  عالوه  امرای   باشد؟ 

ر   خود را عبدالرحمن خان    ،افغانستان شمال های  ذیحق حکمرایر کم از کم رسزمیر

   . دانستیمکشور 

مثال   ،ن خود مانده باشد ناموطه به  كمك    آرزویاگر مهمان ما تا حال در    و   ...   -

ولیت،   آنچار  میگوییمدر  برایش  ر   طوری که«  حافظخدا  »  : صورت  چنیر در 

 . است حالت معمول

الگورنر   ی از چار ولیت یاد نه نمود   بصورت  جنر
چار ولیت   بخاطری که  . تصادقر

ر ترکستان    ”سنی ”به حیث  ست  توانیممو دریا پیوندداشت و  آ  هب طق نا م  و آنبیر

ر  د ا شدهمستحکم ها انگلیس در آن شد یمفکر که افغایر   رسزمیر  . ند، قرار گنر

ر برا  انتظار کاوفمن  ن  نااتمام سخداری ایل  ی عبدالرحمن لزم بود با منتیه خویشیی

به گفتار   رفتهگو با چشمان خون    شده خاموش گردید او بلند  کاوفمن  وقتی    . بکشد 

، کلمات پشتو، از بگ کرد یمویل نه چندان مرتبط به فارش صحبت    آرامکرد )  آغاز 

 .  (. د بر و حتی روش را بکار یم

  . گردد یمخداوند در او قات لزم ظاهر    ۀاراد.  بیند ب را بخوا ب یمآ  هبیل، تشنبیل،    -

را   بخویر و صاحب لطف خودشان    مهربانب  ناج تنها چار   . داند یم  این  اما چرا 

ام    سند و ناشیم  افغانستانولیت؟ مرا در تمام   به من پول، سالح و    . کنند یماحنی
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 داشته جاودان    او را خدا عمر  که  ادشا  من بدامن تخت آق پ  و   چند نفر افش بدهید 

را مترصف ...   هزاره جات و   ،کابل، هرات، کندهار که  بلولیت    نه تنها چار   ،باشد 

 : دامه داد اباره و بعد از نفس تازه نمودن دو  ،نفس او تنگ آ مده . شومیم

قبل توسط ها  مدتکه  افغانستان    هایبا یادآوری از شهر   رسدار   . حتی پشاور را   -

ر خالصه نمود  را خود ن ناسخ ،بود  شدهاشغال ا ه انگلیس  : چنیر

 آنها به  دوست محمدخان کبنر    ،پدر کالنم  . خورم کوبم سوگند یمرا یم  انگریزها من         

ام بگذارند که  آموخت   من    . اند   کرده  فراموش  او را های  درس  آنها   . به مردم ما احنی

 ...  برای چهل سال دیگر  ،دهمیم یادشان ه ب

ایر  این سخکاوفمن   با  جایر هینر را  عبدالرحمن خان   . احساس تمسخر گوش کرد  

ر  آنرا و   نمودهدرك    او را فور ی مفهو م تذکر قبیل   به حیث تمایل به محدود ساخیی

الگورنر    . لقی نمود خودتفعالیت  اریصر چوکات      را   نارضائیتی افغنا  جنر
ً
درك    کامال

طر آشکار تصادم را خ  انگلستانفقط چندی قبل وقتی برخورد با    برعالوه  . کرد یم

البود،  آورده    میانبه    که  حاضر بود    جنر
ً
 رفتهگ  عهدهقشون را به  قوماندایر    شخصا

بتواند   محروم ساخت که  را ازینروسیه    ،زیرا لندن  . بجنگد   ”رقیب مکار ”و بر ضد  

وزی خود بر   از  اتوری  پنر  ما تا هنوز مکلفیت  . ثمرات کاقر بدست آورد   ،عثمایر   امنی

 ...  مطرح بود  . رابر گورچاکوفدیپلوماتيك در ب

از  شاهزاده  ترین  برازنده س  وزارت، گنر پست  در  وی  جاگزین  ر   همهو  هایی چنر

اوضایع  ست  توانیمکه    ترسید یم اخالل  با که  باعث  روابط  در  زیاد  زحمت  با 

با در نظرداشت این اصل در که  لزم بود    بناءً   . بود، شود   آمده  بوجود   انگلستان

کمک کرد، ضف توان  یمپول؟    . شد یمرسدار هم عمل    حصه برآوردن خواهشات

   ،اسعار کدام  که  باید فکر شود  
ً
ازان   . است  سالح؟ قابل تردید ...   . نه  ،روبل  طبعا

ط نه  ؟افشها ...   . روسیه  رسحداتماورای    شود، آنهم در   آتشباید   هرگز   . بالرسی

قبه   منی ر خود عبدالرحمن خان باید به صورت غنر
قسم   حتی   . شود   معلومنه، رفیی

باید از ...   خودرسانه فرار کرد   او که    سازیمطوری وانمود یم  و   . يك عمل جسورانه

ر حال   ...  وی تفهیم کرد ه ب این را همیر
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مگر ما   ،كنيد ترك  ما را    د ای  رفتهگشما تصمیم  که  م  تأسف مالعاده  فوق  ،عزیز   رسدار   -

  . است  عشق و وفاداری به میهن خود   و آن  قلتر شما چیست  آرزویکه    دانیمیم

من با پطربورگ تماس   ،ما به شما كمك مادی خواهیم کرد   ،دوست دیرینعنوان  ب

م  یم ر کند  ندازهاکه گنر  ...  مبلغ را تعییر

 .  عبدالرحمن خان لبخندی نقش بست چهره در 

ر    خودداریباید گفت مجبورم    تأسفدر مورد افشان روش با   اینقدر   آنها کنم، رفیی

ر خواهد شد و باعث اذیت ش  است  هدور بیهود  به حيث يك   نت ترا ناهموط  . ما ننر

مین  جملهدر    ،سند ناشنظایم با تجربه یم   قوماندان ر ر  ملنی زیاد دلنر   جنگجویانت ننر

 . کنند   اداره  را سوق و   و کندها   غندها بخویر    ند توانیمکه    است  و تعلیم دیده موجود 

اض نماید اما خاموش ماند خواست یم گویی   ،رسدار حرکتی کرد   . اعنی

شما ت  - قوای  ر  نیست  .  جهنر نفر   قوماندهتحت  که  جای شک  هزار  چندین  تان 

انده این کار را بکنیم اما برای مغرزه    یمتوانیمنبر علل مشخیص  ناب  . خواهد بود  پیشی

  . دهیمیمبردان برای تان  های  تفنگ  ،کند یمبه خاطر امنیت شما حرکت  که    شده

الگورنر   ی که  کورا پاتنيك    به  جنر
 داشت  عهده به  را  ترکستان    پیاده لوای  قوماندایر

بردانوك خود    ۲۰گفت: چطور الكس نیکولیو وی    چ، در لوای نمنر    نمودهخطاب  

ی پیدا   ر  ؟به دوستان بدهید که ید  توان یم  کردهچنر

 .  (کردخم   خود را رس یك ل)کی . بیل، حرصر ت عایل  کنمیمفکر     

خوب ات    ،۔  ر انگریز   را   بقیهتجهنر از  افغایر  غیور   شدهکوبیده  ای  ه جنگجویان 

 ...  بدست خواهند آورد 

اندی  جملهاین  کاوفمن   خنر لبخند  با  نداشت    ،ادا کرد   شانهرا  تردیدی  ثر اکه  و 

بجا   انه  عمویم    گذارد یمپیامنر رئیس  آن  غنر ر ترکستان  در  افاد  زمیر ورت   آنرا   ه ضر

  . نداشت
ً
ك رس   فعال به   خود را زودتر  هرچهت  هاینفر با که   ماستدار به نفع مشنی

زمانش در خصو ص حرکت   و   وقته  ب  دیگران  حکومت بخا را و   . برسانید   نستانافغا

 . ، هیچکش مزاحمت نخواهد شد شود یم  گذاشتهشما در جریان  
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 : کرد   آغاز عبدالرحمن به سخن 

-   
ً
کمینه در طول   از که    و مواظبتی توجه  از جرنیل صاحب سپاسگذارم از    من عميقا

این خاطره را   دهد یم  م کار ا  هحافظیر که  زماتا    . طولیر به عمل آوردند ی  هاسال

ام من به رو س    . حفظ خواهم کرد  مرا که    است  پیمانه بزرگهمان    بهاحساس احنی

افزایش هم    آنرا و اگر    است  ماما سالح ک   ...   سازد به تاج و تخت اجدادم نزديك یم

آنیر های  افغانبدهید   از  ما  ممکن .  توانست  نخواهند   کرده  فادهاست  تعلیم   اما 

   جرنیل  است
ً
درباره  من  ...   پیوپان متخصص سالح را به من بفرستد   صاحب اقال

 . است او با من موافق ،ام کردهکشورم اغلب با او صحبت  

ال گورنر   بوگایفسگ انجننر حوزه    ،از نظر گذشتاند   خود را ن  نابا تعجب مادو    جنر

 . شد  ایستادهدر جای خود 

تا   - م نا سالح بماسنی ما يك نفر    ؟است  کردهری  رسدار از گ یاد آو   دانمیم  ! اعليحرصر

نوف داریم،   لقب محیل همان    رسدار   کنمیم، فکر  کنند یمم فیوپان یاد    نا ب  او را سمنر

 ...  به کار برد  او را 

   : ظهار داشتا داده عبدالرحمن خان گفتگو را با دقت گوش 

ق پادشا آ  هب  ها افغانهمه    ،بدهید  و پول را به من  ماسنی این    ،پیوپان  ! بیل! بیل   -

 .  کنند یمی یاد وفادار سوگند 

 روس نباید در امور آن انسان کند یمعزیز! فیوپان یا پیوپان فرق ن رسدار  ،نه خنر  -

 . کند   مداخله رسحد  طرف

 . ..  است یافته مجلس خاتمهکه فهماند    شدهاوفمن از جای خود بلند ک 

يك شنبه( بود اما روز  )  روز رخصتی هفته  ۱۸۷۹( نوامنر سال  ۲۳)  ۱۱روز    گر چها 

ی  درنظرداشتبدون    داشته کار گنجایش تاخنر را ن از مقر گورنر    ،روز رسخ جننی

ال   است  درخو عجله  باکه  به لیوادي مقر موقتی تزار تلگرام شفری مخابره شد    جنر

  زده پس از پنج روز دوا  . نمود یمهزار روبل را برای مدیع تاج و تخت افغانستان    ۲۰

محمد رسور خان   تتر وی محمد اسحاق خان و نا رادران  بهزار روبل دیگر برای  
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 . گردید   است درخو 

انش نزدیک   ،نموده  بازگشتبه سمرقند    بالفاصلهعبدالرحمن    مصارف تایید گردید و 

 جا  در آن
ً
سه شنبه نهم محرم سال   روز ه  ب  . بودند   شده  به وطنحرکت    ۀآماد  قبال

شهری را ترک   دار رس بود،    ۱۸۷۹( دسامنر  ۲۳)  ۱۱مصادف با  که  هجری    ۱۲۹۷

جنوب به   به سویو  ا  هاما را  ؛بود   گذشتاندهده سال طولیر تبعید را    در آنکه  کرد  

ن  افغانستانرسحد    طرف به مفکوره گورنر    . یافتیمامتداد  ال نظر  ترکستان   جنر

ر  راه  ،زمیر فرغانه  وادی  به  ق  به سوی رسی نمود او  دنبال   . پیمایی  از  بعد،  روز  يك 

میعبدالرحمن خان   ر تیوب   اورا در شهر کوچک  عبدالرحمن    . فتادند ا  هرا  هش بنملنی

 کردهتوقف    ،قرار داشت  در امتداد راه سمرقند فرغانه  و   خارج ایالت واقع بود که  

نفر سوار    . احت نمود اسنی  از چند روز در راس يکصدو ده   کاروان همراه    بهپس 

 .  کوچگ راه جنوب را در پیش گرفت

ر   نظر گرفیی در  وع  ستایر زمچله  که  اینبدون  رسی روزه  د)رس   شده  چهل  شدید  ی 

خود    همراهان( عبدالرحمن خان با  است  میموننا  کنندگان برای سفر  که    زمستان

ر گردید   نمودهجبال ترکستان عبور    سلسلهاز   راه سخت و    . به زرافشان علیا پاییر

 ...   دشواری در پیش بود 

انتقال   به ربوط  حل و فصل مسایل دیپلوماتیگ و تخنیگ م  به  فاصلهدرین  کاوفمن  

بود   ”فراری” با    . مرصو ف  پط  ،بود   اهمیت این خییل  قیمت به هیچ  بورگ  ر زیرا 

  و   . برهم زند   انگلستانافغانستان با  های  به خاطر پروبلم  خود را حاضر نبود روابط  

الگورنر   بود   قوماندان  که   جنر ترکستان  نظایم  حوزه  البرید  ،قشون  فریدی   جنر

 ظهار نمود: ا ،خواسته  خود را رئیس ارکان 

   باید رسدار  انتقال    در مورد   -
ی

قسیم   آنرا   کنمیمو خواهش    گردد   تهیه  رو نویس بزرگ

م نانخست عبدالرحمن خان را ب  در آنمانگردد    شدنباعث رسوا  که  نماید  ترتیب  

 به امنر باید    برعالوه  . ن یاد خواهیم کرد نام مهماناب  او را های  یا کالن و نفر   کردهرس 

   ،و ایجاد نکند ا  هدر راموانع    چگونههیکه  بخارا خنر داد  
ً
باید تعقیبات لزمه و   ثانيا

د  رفته رسدار که   دیگر غنر رایههای فریبنده در راه   : صورت گنر
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از         ما  امنر مظفرالدین خان خواهد فهمید وقتی  اما  تا!  یا   کرده رس کدام  اعلیحرصر

 . آوریم میانکالن سخن به 

 .  وی نوشته شاید بهنی باشد بدون لفافه ب  -

افغان   رسدار »مکتوب را به حکمران بخارا د یکته نمود:    لحظههمان    وفمن در اک 

  که    یی آنها  ،و خویشاوندان او   عبدالرحمن
ی

ند و مخقر گردید کردیمدر سمرقند زندگ

ب شما خواهشمندم عبدالرحمن نااز عالیج  باشند یمخود    دیار   رهسپار   حال   ،بودند 

 ،خدا بسپارید اراده    هرا ب  آنها لمرو خود معطل نکنید،  در ق  و را ا  نوندااخان و خویش

 . میخواهند بگذارید بروند که  یی  ند، خدا یارشان، هر جاارفته  خود شان  که  ایناز  

ری نه برای شما و نه برای ما متصور  چگونههیازین کار  به  کردند   هرچه  . است ضر

 « . ارتبایط ندارد ما 

عمویم  بدهید    رچه ه »عالوه کرد:    نمودهفكر    منطقه  رئیس  دستور  که زودتر 

ر هایبیگ  « . نگردند  آنها ت مانع رفیی

 نمایید و  کنمیم۔ اینك خواهش  
ی

رسان بفرستید   زودتر به بخارا   هرچه، رسیدگ  . خنر

ر خنر کرد قبل از  دیگرانکه   لزم استحال  چنانهم    . وزیر جنگ را  همهرا ننر

 : این تلگرام به پطربورگ مواصلت کرد 

با خویشاوندانش به  به خاکه  افغان    رسدار    بود   رفتهفرغانه    منطقهطر مال قات 

باشد، در خصوص   رفتهسوی آمو دریا  به آنکه    رود یمو احتمال قوی    کردهفرار  

به   خود را   د توانیمکه  کرد  بیتر  پیشما باید  ا  شده  داده لزمه    اتیگرفتاری او هدا

  «ساحل چپ آمو بر ساند

رئیس حوزه   آیی به  تلگرام  ر  ننر ن  خان   رسدار »  . ارسال گردید   زرافشا  عبدالرحمن 

 لزمه اقدامات    ، به خاطر پیدا نمودن او است  شده و مخقر   گذاشته  خود را فامیل  

 «. مو دریا رسانده یا نه؟ فوری اطالع بدهید آ هب  خود را ا او یآکه   ،بعمل آور ید 

البرید داد:    بالفاصلهایوانوف    جنر کهپاسخ  ر  شد،    همیر روشن  موضوع 

، رسورخان و اسحاق خان شدند پدید  ناالرحمن خان از سمرقند  خویشاوندان عبد
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   آنها   مثیل که
ً
به خاطر جستجوی فراری ها در حدود   . بودند   کرده  همهباهم مفا  قبال

ی    صد نفر سوار 
 بازگشت   بارهدو   یافتهنرا    ردپای فراری ها   آنها موظف گردید اما  قزاقی

   . کردند 

ر را در ثر زیاد وزیر  اتباکاوفمن    ،کایمنا بخاطر این    . جریان گذاشت  جنگ، میلیونیر

تعقیب  که  بود    عاقالنه تمام    شد یمفراری  اگر  ترکستایر   ها قزاقویل  به   و صدها 

، زیرا رسدار بکیل راه ند شدنیمبیابند، موفق    او را ند تا  کردیمشتاب    دریا   آمو   طرف

که ن ایساکت ارتفاعات کویه زرافشان را( اما با    منطقه)راه    . دیگری در پیش گرفت

نکرد    او  درك  خویر  به  را  عمویم  الگورنر    کهموقعیت  او  اگردیده  مجبور    جنر ز 

و    شخصیت  خود را حال دیگر  که  اینبرود یا    خانهب   زودتر هرچه  که  خواهش کند  

به حساب   را   و   آورد یمفرمانداری  به حال خود    شایسته  خود  مطابق  آمد  پیش 

 .  او در ماگیان مرتکب اشتبایهی شد  . دانستیم

 بخارا فرستاده  به امنر   . عبدالرحمن خان به مترصفه کوچک ماگیان دریا رسید وقتی  

موانع مارت ایشان بال ا  منطقهدر    د توان یم  یا آکه  نمود    است  ز وی درخاکرده    روان  را 

 ؟بدهد وی  ه  اسکورت بدرقه ب  خواهد یم  خانظفرالدین  م  یا آ  چنانحرکت کند و هم

ین  کاوفمن   از  آش  موضوعوقتی  بر  این   ،فته شد خنر گردید  ایوانوف  در مکتوب 

ر   ی ننر    .«رس ندارد  کردهرس  مثیل که»بود  شدهنتیجه گنر

  بصورت داشت او    را   حیثیت امر شديدي  شاهارم پادی  مکتوببرای حکمران بخارا  

اسکور ت   خواهد یمنهم    و   توا ند مالقات نیم  ،فراری»با  که  عالم داشت  اقاطعانه  

 قرار داشت   در مسنر راهشکه    ایی ه هی ندگان قر به باش  برعالوه  . بدر قه برایش بدهد 

 این دستور    . کنند ی وی دور   از که    شد   دادهدستور  
ً
زیرا هیچکس   ؛یافت  انجام  عمال

 « ...  افتاده باشد با رس بریده در خاك که خواهان آن نبود  

و وقتی  های ز حدود ترکستان گذشت و در یگ از قشالقابالخره  دار  رس   دسته  ازینر

ها  دروازه  ،مرده باشند   همهگویی    ؛خایل بودند ها  کوچهز توقف نمود،  جو   منا بخارا ب

بودند های  حتی سگ  ،بسته  همه خاموش  و    . ده  و  اسنی   هب  ها اسپنفرها  احت 

ورت داشتند علوفه    خوراك و  شب فرا رسید و عبدالرحمن خان به کالن قشالق    ،ضر
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را   خانه  ندینچنداد او    جوابباو اخطار داد اگر کش به صدایش    کردهمراجعه  

ر   نموده اشغال   بخشید   خود را خطار تاثنر  اکه  اینیا    . زور خواهد برد ه  ب  را   آن  هرچنر

ر ها  کوچهو یا با فرا رسیدن تاریگ مردم جرئت یافتند در   ها  سایه روشن های اریکیر

 . ن میش گردید نا پوشاك و اتاق برای مهما ،خوراك . پیداشد  خانهمهماننمایان و 

و آسایش محروم   آرامس حوزه زر افشان در این روز ها از  رئی  ”فراری”مسوول  

 .  . گردید 

از  نامت دوری  با  رعایت    ،مترصفا ت روشسب  به  پنهان کاری   تدابنر رسدار کمنی 

 در   حیثیتی را   او اعتبار و   شخصیت  کار برای   اینکه    کرد یماو حساب    ،پرداختیم

بخار  ر     رسدار   . کند یمکمایی    ا رسزمیر
ً
مقام  های  ت شخصیم  نا از    وسیعا   اداره عایل 

او   ، کرد یم  فادهاست  ترکستان مالقات  به  ر  یم  کنندهلیر را  آن که  داد  مکتویر  روی 

البرای ”بود  نوشته    ”ایوانوف جنر

دسامنر   ماهدر طول    . هدف در حرکت بود   به سوی  خانعبدالرحمن  بود    هرچه

بايسون   ،ينبت  از پاکو باغ و در   رسید یم تعداد آن به دوصدو پنجاه نفر  که  گروپ او  

به   خود را   بالخرهو    نمودهتیویر و کولب عبور    -کور گان   ،ریگارو گیسار   ،او   نا و دی

 
 
 گ
َ
 . ر دریای پنج رسانید د

 . گردیدند   آرامبالخره  ترکستان  ن  ناحکمرا   ۱8۷۹جنور ی سال    ماهاول  های  روز در  

خروش طرفبا    رسدار  دریای  معنر  از  خود  و اداران  عبور    ن  پنج  اخل د  نمودهتند 

 آبایی خود گردید 
ر  . رسزمیر

 ایستادناعبدالرحمن خان ک...  
ی

دریای رس کش   داند یمخدا  که  بود    هر سنگ بزرگ

زین چه باید ا  بعد   : انديشيد او با خود یم.  بود آورده    جایی دور با خود کدام  از    آنرا 

یف مقر لوی  به مکرد؟ آیا    دایر نا  ؟ئب چار ولیت غالم حیدر خان رفتنازاررسی

و حتی اگر هواخواهان پش    شدهنآماده    زمینه هنوز   . و قوای زیادی دارد ا  ،است

 ؛ کند یمم پیدا شوند فایده نه بوده  زمایر حکمران آنجا  که  افضل خان، عبدالرحمن  

با    اشخاصباید اول   پیدا کرد، بعد    نه، نه هنوز وقت ...   رابطه قایم نمود   آنها را 

 .  ئب رقابت کرد نابا لوی که   است



351 

 

ق چه؟ بدخشان قرار دارد و است  در غرب  کهاین    ،خوب اهایل آن   ز ا  ، اما در رسی

ر ویرا    ، است  ه، کم از کم داماد حکمران قبیل بدخشان منر جهاندار شاشناسند یمننر

 که  مرکز آن فیض آباد را    است  ا کاقر یه. آمند جاندار شدنا درینجا می  نچهنایا چ
ً
 فعال

بفکرم   ؟د حمله فوری قرار داد جا قرار دارد مور در آنعمو ی زنش شاهزاده حسن  

 ؟ کرد مذاکره  آیا بهنی نیست با عمو  ؟چرا فوری مورد حمله قرارداد  ،این هم نه

وگ    خانعبدالرحمن    در آن که  بدون اتالف وقت همرای مرزای خود به کلبه منی

زا    . نزدیگ بود رفت  هموار بود نشسته وسایل تحریر که    نمدیروی    چهار زانو منر

وی خود گ  . ذاشترا پیشی

 نباشد سالم برسد از شما پوشیده  »   خود دیکته نمود:   خطاب به خو يشاوند   رسدار 

ر مقدش کشور    بار دیگر که  قسمت ما بود   ،تبارك  به رضای هللاکه     خود را رسزمیر

  . باشیمیم  افغانستانبر    خود ردن مکمل حقوق مورو یر  کوار  است  ما خواهان  . ببینیم

بدخشان  که   امیدوارم  عاقل  دراز  خکه  منر را  عمرش  مورد   باشد   داشتهدا  درین 

 « . ش با مادر یغ نکند اداشته و وسایل دست    امکاناتبا تمام   خود را همکاری 

خاتم   با  نیل  عبدالرحمن  مضمون  در  و کاغذ  مهر  بدست گردیده    جابجا خان 

رسان   . فیض آباد برساند  به آنرا تا توسط اسپ  ،شد  دادهخنر

 باید ض ف  ، شده دادهخنر مربوط به خودم ، شدهکار اجرا    : کند یمزمزمه   رسدار  -

اما ؛  کشید   انتظار چطور    است  هخوب آموخت  به او   انتظار ده سال    . کشید   انتظار 

ا هم آموختبه او غربت  ی  هاسال     . ا جرا کرد   ماهرا نه  باید   آنرا که  ند  اا ينر
ی

گویی زندگ

و    . است  از تصاد فات مملو  عرق   ز هنو که  خود    از جنگ جویانعبدالرحمن  ازینر

توان یمبدخشا ن چطور    و باران  درین باد .  عاينه بعمل آورد م؛  بود   شدهخشك ن  آنها 

ایستاد    بطور   آنها ،خشك شد  امنیت عقتر  .  شدند قطار  پنجاه سوار  که در جلو 

ر    بقیه  ؛مسلح بودند که  بردنهای  تفنگنصف آن با   خویر داشتند و  های  تفنگننر

 . قرار داشتند   ،ر سمرقند بدست آوردند د  ”اقا مت”بودند در زمان    شدهموفق    آنرا 

آن   دو صد س عقب  افغایر د  وار در حدود  داشت  یگر  سالح   آنها غلب  اکه    قرار 

ات ایشان هم قابل یادآوری نبود  ر که با خود گفت: حیف    رسدار   . نداشتند و تجهنر
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 اسحق    نفرها يك تعداد  توانستم  ن
ی

و رسور خان به مزار رسی یف   خانرا به رسکردگ

ر در آنه دوست محمدخان  بازگشتنواسه  که    ید با  ،کنم  روان قایم   خود را   نفوذ   جا ننر

 ...  کند 

ل فاصله که  به شهر رستاق برساند    خود را که  کرد    ابتدا فکر   رسدار  ر سه روزه به منر

بابا    کهنبود    معلوم  برعالوه،  بودند اما افراد خییل خسته    . داشت حکمران   خانمنر

  به آسایر مد کند  آاگر خصمانه پیش  ؟کرد   آمد خواهد پیش  چگونه  با ویرستاق  

افتاد  از که    را   خانعبدالرحمن  جنگجویان    د توانیم پا  از   
ی

از  ا  هخستگ  صحنه ند 

ر را در روز اول از دست   همهکه  ور و ترا ژيك خواهد بود  آخنده  بسیار  .  بکشد  چنر

 . بدهد 

  
ً
د یمپاداش    همیشه  مآل اندیشی و کار عاقالنه قاعدتا و رسدار    . گنر  ویان جنگجازینر

وك  قلعهدر    خود را      منی
ی

  . کرد   جابجا   بود   واقعدر مقابل راه رستاق  که    قلعهینگ

 . وردند آاحت بدست اسنی  و  شدنافرادش امکان گرم 

به سواری    گروپيك  که    کشف خنر داد   مفرزهسوم،    روز نیمه  و در    ،گذشتروز  

    سوی
ی

وار کاران س  . بال شد   قلعهوار  ید  عبدالرحمن خان بر   . نزديك ميشود   قلعهینگ

ه و شمشنر   در حدود هفتاد نفر مسلح  : کرد شمار  توان  یم   به آسایر را   ر  تفنگ  ،با ننر

 
ً
 ، کالن به تن دارد   ار شلو   و   یدو ز  خامکیی کر که    در جلو شخص چاقی   . ندارند   تقریبا

تراشیده ناریش رسخ    ،کرده، روی باد  شود یمبخویر دیده    اشچهره    ،حر کت یم کند 

  ؟است خان بابا مثیل که

با چند نگاه   آنها   ۀرسکرد  . داخل شوند   دهند ب  اجازهین را  واردکه  داد    اشاره  رسدار 

ر )دو درجن دوا  قلعهباز    دروازهاز    طرفو آن  طرف  باینسان  اهر   زده با دو دو جیر

ر يك نظر کاقر بود بداند    ،سوار داخل گردید (  نفری ونکه  فقط همیر ر چه   قلعه  گارننر

   . وی بر تری دارد   ستهدر تعداد و چه سالح بمراتب از  ظناز  
ی

این باعث رساسیمگ

رفت   خانعبدالرحمن    به سوی  دادهاز دست ن  خود را گرديد اما با آنهم    و ی  شدید 

 که 
ی

ر  قلعه از ديوار  به آهستگ  .  رستاق بود  حکمراناو  بیل . شد یمپائیر

بابا   ام    خود را   گذاشتهبه شکم عريض خود    خود را هر دو دست    خانمنر برسم احنی
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ر جستند  ها اسپ از که   افراد او ن را احر کت حکمر   . خم کرد  ر  پائیر   . تکرار کردند  ننر

  . دعوت کرد   خانهرا به    ننامهما  داده  جواببا حرکت خفیف رس    آنها برای    رسدار 

اتاق   خ  بالفاصلهروی صحن  مکقر    ناالرحمدعب  . هموار گردید   ناو دسنی نسبت 

ر  که  ظهار داشت  اخواسته  معذرت    کهن خورا  بودن   ه با ز گشت بوطن  ال حفقط همیر

 ین کلمات را    آخر   ،است
ی

بودن و بموقع بودن   تلفظ کرد گویی طبییع  به آهستگ

ی  باباخان    ،البته  . سازد خاطر نشان یم  خود را بازگشت    جوایر
نموده   موافقهبا حاضر

اما متاسفانه خنر   ،یمآوردیمقبال شایان بعمل  است  رسدار : ما باید از  اظهار داشت

 . نشدیم

خود  تردید    مثیل کهبعد    . ساختیممنعکس    او را مبارزه درویر    ،گ او چشمان زرن

 : ادامه داد  باشد  ساخته مرتفع  را 

ی کنم  از که    مگرفتدستور    امروز صبح از فیض آباد    . ورود شما به بدخشان جلوگنر

رسول   رسدار را   . بجنگیم  رسدار قصد نداریم برضد  کدام  ا نم هیچرسباز اما نه من و نه  

   . باشد  داشتهود ه خناخدا در پ

 باباخان  
ً
ر دو که  زیرا    رفتهگدود یل و تردید فرا    او را به طعام دست نزد    تقریبا بیر

ومند قدرت   بود فقط با پریشایر    دادهبود اگر شاهزاده حسن را تسلیم    رفتهگقرار    ننر

  ؟است  کرده   انتخاب درستا یآکه فکر کند  ست توانیم

ر او پیش قدم شد عبدالرحمن   : خان در تسکیر

از پشتیبایر آن برخوردار   م و ای  آمدهرو سیه  ما از    . داد   قرار راست    خدا تر ا در راه

اینست    وظیفه  . هستیم ر  که  ما  را رسزمیر پا   خود  انگریزها  وجود  و   . کنیم  کاز 

حادیث پیامنر را در خصوص مبارزه  ا  کهحسن  شاهزاده  مانند    اشخاص  چنانهم

 ...  کشند یمن نابرخ مسلما خود را و شمشنر  کنند یم فراموشبر ضد ملحدین 

 .  فهمید و لبخندزد باباخان منر 

بهآباد  جا بر فیض  بعد عساکر ما یک  ؛رویمیمما به رستاق    : افزود   رسدار    وارد   ضر

 انتظار اما نباید  .  است  من  نزديكحسن از خويشاوندان  شاهزاده    گر چها  ؛  کند یم
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 . نمائیمجهاد یم عالناو  کنیمیم را جمع ها قوتبعد  . باشد  داشته را  و فع

 داشت دریای کوچگ قرار    ر جلگهناشهر کوچگ بود روی بلندی در ککه  رستاق  

   اطراف جمعیت آنهای  هیهمراه باقر 
ً
 که    . رسید یمبه بیست هزار نفر    تقریبا

ً
 عمدتا

  . پنج مسجد و چهار مدرسه داشت  ،سه کاروا نشای  ،ها بودند هزاره  ازبك و   ،تاجك

 امتعه  ،جا پوست خز در آن  . داد یمسیصد دوکایر آن تشکیل    زار ها را باافتخار رستاقی 

جا این ه باز پشاور  . گردید یمهندی خرید و فرو ش  حالصچیت و م ،ابریشیم بخارا 

و  زیره  م  . ند آمدیمزرك    دنبال  شهنا موقعیت  مساعد    ،ر سب  را  تجارت  کار 

فیض   ،و کشمآباد  خانبه    ،بود   یافتهامتداد  ها  راههرسو  ه  ، از رستاق بساختیم

ر (  سوی آنبه آنشمال به سواحل دریای پنج )  طرف، ببزرگشهر    آباد و  های رسزمیر

 . روشامنر بخارا و ترکستان 

ر    خانعبدالرحمن    ننر
ً
ر موضوع محاسبه نمود   خاصتا ر د  شدنبا تحکیم    . روی همیر

ارتباط پیدا کند و در صورت   افغانستانبا نقاط دیگر    به آسایر ست  توان یمرستاق او  

رسدار در  خود  . تسلیم نخواهد کرد  او را  هکست به ترکستان بر گردد، یارم پادشاش

 .  کرد   جابجا رستاق  قلعهعسا کر را در . محله تاجك اقامت گزید 

ه ماندرس و صدا اعتبار باز یر که  ایناصیل پرداخت و آن    موضوعحال ل زم بود به  

ن کوچك  ناحکمرا  همهجدانه  اما بالتدري    ج و م؛  حکام داد است  بزرگ را های  بارکزا یی 

دور   راه خود  از رس  را  بزرگ  يك    ،نمودهو  و  را جمع  وها  دیگر   منطقهننر بعد  را 

 .  بترصف در آورد 

 د توانیمصورت    در آنتنها  که    دانستیمخوب    ،و با تجربه زیاد   کمدار زیر سیاست 

یت در کشور برخوردار   از نفوذ  که دهد    قسو   به سویذهن مردم را  که  شود    اكنر

ستان   از  که  اینیا  ،ار دارد  ک   و   رس   به آنوطننی از کم  کار دعوت بعمل   باین  آنها کم 

یف مبارزه با ا نگریز افغان    هر که    است   آن وقتدر    . رد، و عمیل هم هستو آ رسی

ب  . مقدس خود خواهد دانست   ۀوظیفمنفور را   ر مفکوره  را روی همیر  نا باید کار 

 ... نهاد 

زایش  دازهنا  خان در رستاق بهعبدالرحمن    برای هم    نبود و   نزديكهیچکس    منر
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زا  دازه  نابه  دشوار  های  درین روز که  کش دیگری وجود نداشت   زحمت کشیده منر

زا مکاتیب نر م  بهاز صبح تا شام    . از کار زیاد بکشد   او را   خواهد یم  رسدار گویی    . باشد 

مجبور  رفت این با سواد بدبخت  احت یماسنی   و وقتی برای  کرد یمدیکته    ها را مهناو  

  . د سرا چندین نقل بنوی آنها بود بعیصر 

ر بیان  ها  نامهیگ ازین   علیه که  م  ا  همن برای آن نیامد  ! ها مسلمان»  : داشتیمچنیر

  آمده   برای جهاد یعتر جنگ مقدس بخاطر ايمانکه  بلی مومن بجنگم،  هاافغان

و   . ام ور   ازینر اینها در حقیقت   ،اطاعت کنید شما دستورات مرا    همهکه  ست  یضر

از ما   يك  هر و جهاد فریضه  ینر خدا هستیم از   ۀما بند  همه  . است  خدا و پیامنر   ر اوام

 « . هاست

 ” مسلمان ”دستخط ض ف    به جایها  اعالمیه در زیر  خواست  یم  رسدار در ابتدا  

به تصمیم   نا نخواهد کرد ب  خود را تاثنر لزم    اعالمیهکه  بنويسد اما بعد فکر کرد  

يسد:  که  گرفت   دوست عبدالرحمن  »بنو  نواسه  خان  محمدافضل  پش  خان 

  «. محمدخان

 داده خان تاخنر بخرج ن  عبدالرحمن  آمد یمآسایر بدست    بهموفقیت  هایی که  در جا

 .  یکتاپرستا ن عمل نمود  علیهمسلح  ۀبا دست

ر عملیات    نمود یمسیع    او که  حقیقت اینست   ر در پهلوی چنیر تبلیغات جدی را ننر

 . پیش برد 

روشن گردید    ندارد   توان  حسنشاهزاده  بدخشان    کمران حکه  وقتی  را  ؛  مقابله 

 بزرگ قوا را به    دستهخان،  عبدالرحمن  
ی

ده ناکه  نمود   عزامبابا خان انر م  رسکردگ منر

ر با خود داشتعبدالرحمن  مهنا  : را ننر

 وطن ه  من بخاطرى بکه    باشد   معلومبشما    ! آباد روسا و رعایای فیض  ،بیگ حسن»

ر    یزها آزاد کنماز دست ا نگر   آنرا تا    ام  آمده  کرده اگر این کار را از طریق صلح آمنر

ايماندار   تمام  . بجنگیم  مجبوریمتوانستم  ناگر    و   است  م، خوب بتوان مردم  شما 

بگذارید   نباید  و  انگریزها  که  هستید  اگر    حکومتبر وطن  و  بر بتوان  آنها کند  ند 
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ها لقخ   همه  . شود یم  برابر خاك  ه  ب  شهرت ما در جهان  ،کنند   حکومتکشور ما  

ن  شما غرور و که  فکر خواهند کرد   ی 
را دین    وطن و   ؛ید داشتمتانت کاقر تنها   خود 

گوش   به منمن گوش بدهید و اگر    ۀبه مشور   .  خود از دست دادید اتفاقی بخاطر یر  

ید   . ملحدین جهاد کنمبر ضد شما بمثابه  که    است  ندهید فريضه من تصمیم بگنر

جنگ   آمادهکه  اینملحدین همراه و یا    يهعلو با من    کنید یماز خدا و محمد تبعیت  

 « . میشو ید 

بارۀ  شاهزاده   در  نزدیکانش  از  تن  چند  و  وحشیانه رسدار  احسن  ر عمال  های چنر

جرئت که  بود    رفتهگبا کسایر صورت  عبدالرحمن    طرف  از که    زیادی شنیده بودند 

قی طنابه م  کردهرها    خودرا   شانهو کا  خانهبسیاری    . زرده سازد آ  او را ند  کردیم ق رسی

.  کرد بدخشان قایم    تمام  بالیبتدری    ج    خود را خان تسلط  عبدالرحمن    ،گریختند 

ون نشد   . اما از رستاق بنر

فت که  در نزديك این شهر پهلوی زیارت خوا جه توراب   مردم زیادی به زیارت آن منر

خرو ش بسان فواره    بود، آب آن با جوش و   واقعجرغتو    ب گرم خواجهآ  هچشم

ون یم  باشد   ؛گردید یمباز جوشان    تاهکو   بعد از وقفه  و   ید هجبنر
ی

ر دیگ گویی در بیر

 . نمود یمگل و لی و ریگ یکجا فوران   با  قوی بسوزد و باز  آتشزیر آن که 

در آب گرم فرو    خود را کندند و او پاهای    حویصر   چشمه  در پهلو ی آن  رسدار برای  

آنا  هب  برد یم پای    از که  مید  را کاهش   گرم درد   آب  ،یافت  خواهد شفا    شدید درد 

ر همراه  نر م  . داد یم به دیکته کردن د   رسدار آمد و  چشمه یمی   به  خانعبدالرحمن  زا ننر

قراء که  خود  های  مه ناعوت اهایل  و   ،برای  آن   شهرها  رسداران  و  قبایل  وليات 

 مبارز حقیقی راه دین و   او که    داد یمعت  ناق  آنها به    ، پرداختیم  ،اختصاص داشت

هم    پول های  ن مکاتیب خريطه ای  هگایه همرا  . است  کابلخت  و ت  وارث قانویر تاج

 . گردید یمارسال 

حسن ا  هبه و ج  رسدار در نزديك چشمه هوا رسد و یکنواخت بود، کار  که  این  باوصف

و پش عمو ی    خانرسور   گر چها   . رفتپیش یم اسحاق خاندیگر کشته شد   ش 

لیت غالم حیدر خان   و   ئب چار ناها را بر قوا ی لوی  موفقیت  سلسلهیك  توانست  
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   بدست بیا ورد و 
ً
 رسدار   . ترصف نماید   ”خانعبدالرحمن  ”م  ناولیت را ب  تمام  تقریبا

ر برتری بدست آورد   مردم از پاشید که  در شمال کشور    . در قطغن ننر
ی

 ، نظیمیر   ،گ

ار    ”های ساعتی خلیفه”نزاع، نفاق، تبدیل   ر  جا  در آنبودند و    شدهبنر
ً
ول   عمال  کننی

که   شد یم  معلوم  ،یا ری کرد   خانعبدالرحمن  بخت با    داشتود ندولت مرکزی و ج

ی صورت گرفت  بعدتر  اما    ؛ ی کاوفمن قريب در حال تطبیق باشد هاپالن ر که چنر

 
ً
التصور آن برای گورنر  اصال  .  مقدو ر نبود ترکستان  جنر
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 یکم فصل بیست و 

 ...  داخل شویکه  قبل از آن

ایی   وضعیتدر    ۱۸۸۰اول سال جدید  های  ماه   : ه آمد جدی بوجود ن  کابل، تغینر

 دست زدند تا چرخشی به   رگونه سیع و تالشی و ه به  مك گریگور    و   رابرتس
ی

زرنگ

 نا حمالت    . شدند اما موفق ن  بیاورند وجود  
ً
   گهایر وقتا

ً
پور از    فوقتا  به آن ضف    شنر

گردد    مجبور   پیاده  آتش  قوی و   توپخی فعالیت  و    آتشدشمن زیر  که    شدند منتیه  

 جانبه بسیار زودی محمد  و بود رها کند    شدهویرانه تبدیل  ه  بکه  چند محله را  

های ز ویرانهاباره  قشون برتانوی را دو   ، نمودهتجدید قوا    مالمشك عالم  وردك و 

پور مذکور کشیده به   ر زمانتوانستند  ن  ها افغاناما    . راندند   شنر حکامات است  در عیر

پور  ند و این لنه فسا   شنر  ؛ بود سازند ناد و نفاق افگتر دشمن را در پایتخت  را بگنر

الفنر سالح رسي    ع  قوی و های  توپبا  که  این لنه    . کرد یمکفایت ن  زیرا تخنيك حریر 

شده   تبدیل  قدریی  پر  و  محکم  حصار  به  نتیجه  در  و  ر  تجهنر که   بود گاتلینگ 

   . تمام حمالت را عقب بزنند توانستند ها انگلیس هبالواسط

وضع  زبانتند  های  لیستناژور  ب  آمده  بوجود   لندن   ” کابلهای  گاز ”م  نا را 

های دیوار نزدیکنی به    نزدیکنی و جنبیدند و  منظم یم نا  بطور اما این گازها    . ند کردیمیاد

پور پرواز    به عایل  قوماندایر    و   گردید یمك  ناوضع بیش از پیش خطر   . ند کردیمشنر

یون  وایشا هدایت   ر پور حکامات  است  گارننر همراه خدمات   . فزایش داد اره  بارا دو   شنر

 . به تجارت مرصوف بودند  که  کسایر عقتر صخ و تدارکایی و  

 ، هزارها اسپ  . رسید یمپایتخت به پنجاه هزار نفر    منطقه در    انگلیش  تعداد اردوی

ر    شنی   ،قاطر    اباطه   نفر اعاشه و   همه  اینکه  اینبرای    . عالوه کرد   به آن  باید و خر را ننر

عل  شود  مواشی  به  هم  ايجاب    تهیه  وفهو    و   کابلهایل  اکه    نمود یم  آنرا گردد 
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  . مربوطات آن غارت و تاراج شوند 

ر تعداد زیاد  را   پشاور   بهراه را از کابل    ترینکوتاه حفاظت و مراقبت م عسا کر    یننر

بود   . ند نمودیم آنها   لزم  شوند   که  اعاشه  ر  پاپوش    ،ننر و   با   . باشند   داشتهلباس 

ر مهمات و مریم  و  . گردند   تأمیر  شده   آغاز با رس و صدا که   درخشایر  لشکرکشی ازینر

در که  وسایل قلیل مادی را    ،انسایر های  قربایر   درنظرداشتروزه بدون    مهه   بود 

   . آنهم یر نتیجه بود  و  نمود یمبلع  شد یممحل پیدا  

وزمندانه عملیاتا درباره   پنر کانشواتوری   حکومت  طرف   از که    جرای موفقانه و 

ضف ممکن بود از  ،  بود   شدهلرد لیتون بش رسانده    طرفاز    و   ابداعبیکنسفیلد  

و  غبارآلود  سخن گفت  دورنمای  را نظایم  های  مفکوره  وایشا   . مجهویل   خود 

 ا   هحال در صدد آن بود تا را  کرده   فراموش
ً
یفایی برای ختم    قال  کابل  لشکرکشی تشی

 . بیابد 

های ورق  است  ممکن  . لزم بود بدست نیاورد   طوری کهنتایج مورد نظر را    ها توپ

بر جسته ( متخصص  ؟دیپلوماشطال و  )موثرتر واقع گردد  برتانیه  سیاست  اساش  

ق مور ا با ارتقای منصب به   او را تیمر دیورند تا حدودی کامل از کار در آمد،    مور رسی

ر   ،عمده در کابل  سیاشدادند و در پست اجنت  انتقال    کلکته ر را تعییر لیپل گریفیر

 د  او کارمن  . کردند 
ً
ز چهل و دو سال ا  و   بود هندوستان  خدمات ملگ    جوان  نسبتا

  
ی

 ت  خود زندگ
ً
پس   ۱۸5۹در سال    یو   . بود   گذشتاندههندوستان  در    آنرا نیمه    قریبا

آن برایتون و که  از  ارستوکراتیك  پایان رساند،    کالج  به  را    آمد   هندوستانبه  خارو 

 
ً
خدمت نمود و در یکنیم   پنجابتمام این مدت را به حیث معاون کمیسار در    تقریبا

ر با جدیت و   . داشت عهدهبه محیل را   ادارهسال اخنر رسیاوری داییم  دقت   گریفیر

وکتور دولتی  ر   ،سنی راجاها فعالیت  و    شخصیتجهات مختلف    ،حق وراثت  ،قوانیر

ان  و  م را مطالعه  و  پنجابرهنر ر حتی سه کتاب منحرص بفرد   نموده ایدیالوژی سکنر

 .  رسانید موضوعات به نشی را روی این 

که افغانستان  های  در خصوص تمام پروبلم  با وی  ”مغل اعظم”که    شد یم  معلوم

ر از   ،سملهعالوه بر آن در زمان حرکت از    نمودهصحبت    بود   توجهقابل   گریفیر
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آنکه    گرفت  مکتویر وايشا    طرف جدید  اتوجه    جملهيك    در  را   سیاشجنت 

 : داشتیمبیان که خود جلب نمود   بالفاصله

خروج ازین تله برای    را   احضارات  کابله  ورود تان ب  به مجرد که  بینم  علیل نیم  من»

د   « . موش بگنر

ر لبخند   ق    شاعر ما   بالخرهکه    نماید یم  چنان» فکر نمود:    زدهگریفیر روح حکمت رسی

ب  مثیل کهو هم    کردهرا کسب   قبل   : گوید یمکه  باشد    کردهالمثل افغایر را درک  ضر

 « . شویچطور خارج یمکه کر کن  داخل شوی خوب ف که از آن

ر که ر    همیر  داده هدایت    وایشا   : شد، هدایت دیگری برایش رسید   کابل  وارد گریفیر

حال   تا   . شود   فرستادهزودتر اشخاص مورد اعتماد نزدعبدالرحمن خان    هرچهکه  

که    شدههم ثبات ندارد، هنوز دیر ن  وضعیتو    است  قوا ی مدیع تخت ضعیف

ایط   .  کرد   وی دیکتهه ب  خود را رسی

 بود های  مه ناکار   ۀ تشن  رابرتساما  
ی

   ۱۸۸۰ما رچ    ماهدر    . جنگ
ی

 او عملیات جدید جنگ

 همان   در   ،طرح ریزی کرد   ،سازد یمه  طرفرا یک  وحشيان افغایر کار   با که  آنعنوان  برا  

   بصورتآوان  
ً
رسیخ  کلکتهموردی از  یر   کامال لييل   لفرد اخارجه  امور سکرتر  که  د  نر

 . آید كابل یمه  ب

ا نظا  لجنر از  بسیاری  مانند  بود،  درینجا کم  او  فقط  ده گفت:    از که    میایر غرز 

مصايب منتیه    به  همیشه  آنها عمال  اکه    کنند یمتنفر دارند و فکر    ” نناداسیاست ”

 .  گردد یم

  . بود ترك كرد   شده  آغاز مونسویر  مرحله  گرمای قبل از    وقتی کهرا در    لئیل بنگال

 گردید یم)تا اندوس( باعث اذیتش    نمود یم  سفر ن  در تر   آنجایی کهگرمای سوزان تا  

از آن سوار گاری   از پشاور داخل دره  شدهبعد  یه گردید و  کو   تنگهای  با عبور 

د تا نشود  تدابنر ی  شد در برابر رسد  مجبور   . خنك یم خورد که  احساس کرد   ی بگنر

پیچاندهرس که   خود  دور  را  شایل  بخورد،  روم  ما  جرعه  چند  نوشید   و  ر  مگر .  ننر

بهار  که    شد یماحساس   و ، هوا  رسد یمبزودی  بود،    پاك  اطراف ی  هاکوهشفاف 
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نظاره  سو  بهر    ، لئیلکرد یمراهپیمایی  موانع  گاری یر    . گذاشتیمدلپذیری بجا    رسور 

ی فرو  و  نمود یم ر    . بود  رفتهدر خیال سكرانگنر

ر جمالت نو  ا   هبرای چ  کاین پور به    وارد ولیر ریگور  مک گ  ،رابرتسباعث تعجب    ،شنر

ر گردید   . و گریفیر

چه بهار اطراف آن  کابل و  ...   چه سفر افسانوی بود   ،من حالت خلسه داشتم  -

ر   همه  . قشنگ و زیبا دارد  این   . ند ا  رفتهگشکوفه    همهدرختان مثمر    . است  جا رسسنر

 گویی کا
برف   از که    دهد یم  تشکیل  ها کوه  آنرا های  دیوار که  ست  ای  ه سوادی بهشتی

هندو کش با ابهت مرموز خودنمایی   جا دور، در افق تصوير ندر آو    شده  پوشیده

 ...   نمود یم

به طور    - قبهمك گریگور  منی را صدای    غنر ببخشید نابلند کرد گفت: ج  خود  ب 

. ریختهروی دلم    ؛ اما برای من این زیبایی ها است  مچه قس  دیگرانبرای    دانمیمن

ب عبوس گردید  که  ماند  یم رسگردایر    هایتوریست  به آناو حال    ،لئیل خوش مشی

اتوری  به خاطر افتخار   لحظههر   خواهد یمگویی    . قربان کند   خود را رس بریتانیا    امنی

 
ً
 . به کابل بیاید   آنها به خاطر    شده باعثکه  پرداخت  های  باید به بررش پروبلم  طبعا

 .  بزند  آخر تا  خود را تصمیم گرفت حرف  بناءً 

  کسایر را در برابر    آنها شان و نفر ت    طنبه و را    ها افغانمیتوانم عشق    به آسایر من  

ند درك کنم آنها ش آرام که ر  ...  را بر هم منر

ر تعجب و   تسیمای مستمعیر ی را افاده    حنر ه ب  خارجه سكرتر امور   . کرد یمبیشنی

ه  : ظهار نمود ابرده  خطای خود یی   ر تغزیل و شاعرانه درینجا زمینه های  بیل! انگنر

 : ن خود ادامه داد نا گری به سخاو با لهجه دی ند توانیمن کردهپیدا  

  . کنند یمرا به خاطر اميال شوم خود اذیت    دیگرانوجدایر  با یر   خود   آنها   گر چه...ا  

از   این جنگ که  بداند    است  ا، ممکنماه بعیصر  ورت  به مفکوره ضر تا اخنر  من 

اما  ام  کردهن  موافقه آن که  ازین،  شدیم،    به  فرو   مثیل که کشانده  باتالقی   رفته به 

ون کشید  خود را ن آ اید از  ب ،باشیم افت بنر   از وضع بوجود  لیتونلرد . با حفظ رسی
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 . است پریشانالعاده فوق آمده

آنطور  ئل  را  همکارانش   و   رابرتسبرای    کنند یمنگاه    به آن  سمله  در که  يل وضع 

دورن و  داد   که    آنرا ای  ماه توضیح 
ً
نشان پریشا ن یم   را   وایشا   خاصتا سازد خاطر 

از    . ساخت از متحد    مهه لیتون  بکار    و   ها افغان  شدنبیشنی   سته د  شدندست 

تا حال    . ترسد یم  آنها جمیع    جنگ 
ً
لینگ مرصف دربر    تقريبا پوند سنی ملیون  يك 

مرصف هندوستان  وجوه متذکره در حقیقت امر از بودجه    گر چها .  ستاداشته  

 خساره یما  . شود یم
ی

ر مصارف بزرگ از چنیر آنهم  با  لندن  ، ش  . بیند ما  اید در اخنر

پروبلم   . نتخابات عمویم قرار دارد ا  نه استآ   در   انگلستانکه  ن باشد  ایهمه  مهمنی از  

ر قضایا زیاد   برعالوه.  شدهافغانستان برای کانشواتور ها خار زهر آلود   در افریقا ننر

ر زمان برای    انتظار   طوری که، آنکنند یمن  انکشافخوب   فت در عیر المنر  یهالینر

  . سمانیست آ  هند قضایای افغانستان بمثابه ودیعا  دادهحکومت را از دست  که  

ال، مجهول   ن وضع را در افغانستان به حيث بودگالدستون و تمام اپوزیشن لینر

 .  دهند یمقرار  فادهاست حربه خویر مورد 

    آنها ...  
ً
ستانه  وسيعا ر مورد ما را    کایمنا و نه چندا ن وطننی فا ده است  در مشی ق زمیر

باص  . دهند یمقرار   نمود لئیل  پنر حق   لرنس  جان  : که  دای مالییم خاطر نشان 

را   همهخروشان افغانستان    دریای بیکران و سیاست  در    مداخله  از که    ب بود جانب

 : نفس عمیقی کشیده بیان داشت خارجهامور سکرتر ...  ساختیمبرحذر 

ن اگر ما بدون بر تخت نشاند  ؟باشیم  داشتهجا دوستی نداریم و از کجا باید  درینما      

ی ازینجا برویم ملك را مبارزه   در بر خواهد گرفت و اگر ما   ما   ضد   رحمانهیر امنر

خارج کنیم در طول دو    خود را به قدرت برسانیم و بعد عساکر    خود را انتخاب  

 ...  مردم رس نگون خواهدشد  طرفز ا ههفت

   : گفت  شدهدا خل صحبت وی  رابرتس

اتوری  فع حیایی انم  رئيس ارکان یکیست، نظر من وب!  ناج          نماید یم ایجاب    امنی

ی نظایم آن بر خود بلرزند سیایی آکه   ستان را از قشون افغانباید    . ها در برابر پرستنر

بن برکشید   ما را از بیخ و   ۀ ارا د  مفهوم هر گونه مظاهر مقاومت در برابر   پرساخت و 
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ر   .  بود کرد نا آن را  و اگر لزم شود تمام ساکنیر

ظاهر خویش توافق مطلق   و   قیافهبا    کردهخود نگاه    مر آه  ب  جانهیمك گریگور با  

ر بر   مگر   . با او افاده کرد   خود را  او   نهاطبع شاعر که    افگند بخاطری  ابرو   لئیل چیر

ر ساختخودرااین  را   او اظهار نمود:   . ی مشمنی

ر   - احساش  جنتلمیر من  برآشفته  که  ها  را  میکن  سازد یمشما  با   م؛درك  باید  اما 

 آنرا یم تا اردوی جدید تشکیل دهیم و  دار   ش فا  هما نه عسکر و نکه  ضاحت گفت  

دیگر خود    مترصفاتقرار در  است  در قسمت حفظکه  بدون آن  ،باینجاسوق نماییم

هم   اینکه    ،کند یمزمان را   عالوه بر آن این کار ایجاب مصارف جدید و   . فکر کنیم

و باید به حل    . نزد ما موجود نیست  آنرا پرداخت و    سیاش  از طریقها  پروبلم ازینر

 .  باید بدون تاخنر جستجو کرد 

 نزدیکانکه    کرد یمسیع    او   . الفردلئیل آدم حلییم بود 
ی

ان و  یناآش  ،باعث برآشفتگ

ر اکنون  همکاران خود   و   به اینست  توانیماو  (  نشود )طور مثال همیر
ی

 رسدار جنگ

نشسته و    خلوت افغانستان  گوشهدرین  که  ن تلخر بگوید  ناسته فریدريك سخیشا

وی درخصوص برقرار کردن نظم درین ملك در  های  فعالیتاز    یکتعداد   داند یمن

اض واقع  ساده  و   رسیدهنشی  به    مطبوعات این .  است  شدهتر باید گفت مورد اعنی

الکه    است  درست را دورتر   که آنها   کرد یمخوش نداشت و کوشش    را   راپورترها   جنر

ها در گردید یمکار موفق ن  ینبه ا  همیشهنگاهدارد، اما    خود از قشون   ر ، بعیصر چنر

 . د شیم اهر و مجالت ظ جراید 

 در کابل”  ا عنوانب  مقاله طويیل
ی

لندیر    ”حقوق جنگ از طرف مجلۀ  فورت ”که 

    ؛بود رسیده  به چاپ    ” یتیل ریویو  نا
ی

ۀ نویسند  . بجا گذاشتبالی لئیل تاثنر بزرگ

از  که  ارسیون  ه ريدريك  فن  آ صاحب قلم بشمار   ها و ترین حقوقدان  رسیدهیگ 

داشت  امور   سکرتر   . بود   ،رفتیم قوی  خییل  حافظه  که توانست    او   ،خاریحر 

   ما عساكر    ها و افش »  مرور کند: در ذهن خود    آنرا هنجار ترین بخش  نا
ً
 همیشه  تقریبا

 را    آنها   ،اند   بودهو قسمت دیگر پولیس    قسمت جالد يك  
ی

 در آن که  به ندرت جنگ

  . خواهند برد   بکنند پیش  ند توانیمنمقاومتی    چگونههی  که  رسایی اۀ  ناکشتار خونشد
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ر قري  . بندند به توپ یم  دستجمیعارسا را    آنها  مردم را به دار   ،کردهسقوط    ۀدر اولیر

 ها را  ، دهکدهکنند یمتفنگ شکار    آتشرگبار    آویزند، مردم را گروه گروه با یم
ً
 کامال

یم  صدها   ،سوزانند یم بگور  زنده  را  یمای  ه رس ،  نمایند نفر  هارا   ، برند زخیم 

 کنند یمروحانیون و موسفیدان دایر  بالیوحشیانه را  نظایم بربری و های محکمه 

 «. ایم را برقرار میسازند نظو بزعم خود حقوق 

که اینبرای چه؟ برای    . نش بیان دارد نامادو   و   رابرتسبرای    آنرا   استلئیل نخو   ،نه

ر کار را بکنند    است  ممکن  همیر
 گردیدهموفق    به آنجهان متمدن    کهخودشان زمایر

   : او ضف با تاکید اظهار داشت . است

ر ،بیل -  .  و بالتاخنر حل و فصل کرد  سیاشپروبلم را باید تنها از راه  ! ها جنتلمیر

   صحرایی کابل دسته قوماندان -
ً
  : دستور داد  تقریبا

رچه ساخت پا  ،خورد خورد و پارچه  آنرا   ،صورت باید این کشور تجزیه شود در آن       

 .  برید و قطع کرد  آنرا 

 : پیش کرد  رابرتسبا نخوت به  خود را دست  و  شدهلئیل ایستاد 

ر درین جهت    . توافق محکم دارد ما با هم  های  درینجا نظر   ،فريدريك  ،بناج  -  هرچنر

پیشنهاد    استمعلوم    طوری که.  کنیم یمرا قبول   اتوری ا  دوستانهایوب خان   منی

و ا.  است  کردهرا رد  برتانیه    است   رانایشاه  با    مذاکره در تهران مرصو ف    سفنر ما   زینر

مستقل باقی خواهد   انگلستاندر قیمومیت    قندهار   . تفویض کند   به او تا هرات را  

که   لزم استطق شخیص  نا برای این م.  شمایل   و افغانستانکابل  ماند  یم باقی    . ماند 

یگ    داشتهدو صفت   دکه  این باشد  و  باشد   
ی

بزرگ اعتبار  ی آرزو که  اینیگر  دارای 

 ...  باشد  داشتهریای را با ما همکاری صادقانه و یر 

ر بلند   همهقبل از   : گفت   شدهصدای گریفیر

با   دادهبه من وظيفه خایص    ،مکردیمحرکت    افغانستان  به سویوقتی    - تا  شد 

 پیدا یی نا آش  ،آمده  چندی قبل به بدخشان که  عبدالرحمن خان    شخصیتدقت به  

 شما    ،کنم
ً
حتی ما را    دولت  توجهنواسه دوست محمد خان    این که    دانید یم  طبعا
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ً
ش ا درباره  که    معلومایی   . نمود   بخود جلب  قرار داشت  در سمرقند که  آن وقتی    قبال

 عبدالرحمن خان    گر چها   . است  هخییل دلخوا  آمده  بدست
ً
خود  تالش دارد    ظاهرا

امر هیچیك از مگر در حقیقت    ،مبارز راه دین و آزادی افغانستان نشان دهد ،  را 

 نخواهد کرد، حتی خودش  فعالیت  ش بر ضد ما  هاینفر 
ً
خان ایوبپیشنهاد    شخصا

یکجا کابل حمله کنن  خواستهکه  را   از    . است  کردهرد  ؛  د بود  ر  ر گریفیر که هایی  چنر

ی کرد   : گفته بود نتیجه گنر

از  که    است  آمده  این نظریه قطیع بوجود   - ر عبدالرحمن خان قبل  شایق   هرچنر

 . گردید   همهداخل مفابا او که دارد   آنرا جای  ءً نا ب . است نکرد  حکومت

، است  بوده  روسیهمگر ببینید او مدت بسیار طولیر در    : مك گریگور بیان داشت

 . کار کند   آنها به نفع که سیع خواهد کرد   لذا 

و   ،قرار دادیم مطالعهرا مورد  امکاناین  وایشا وزیتر افا ده کرد: ما با  بطور لئیل  -

به که  خواهد کرد  فعالیت  عبدالرحمن خان به نفع کش  که  نتیجه رسیدیم    اینبه  

 ...   دهیمیم به او ما  همهبیشنی از   . بیشنی بدهد  او 

 *** 

  لرد لیتون با تایید و موافقت هندوستان  ی  وایشا    ،۱۸۸۰اول اپریل سال    به روز 

دولتی   وكهندوستان  امور  سکرتر  تما  ،ویکونت کرننر و نخوت  تبخنی  جدایی م  با 

داشت اعالم  افغانستان  از  را  راس حکومت که  نمود    فیصلهلیتون  .  کندهار  در 

عیلکه  را  خورده  شخیص سال  ”وایل ”م  ناکندهار ب و    م داشت و پش عمو ناخان    شنر

عیل خان مرحوم بود قرار دهد   .  خش امنر شنر

ر در   ر روز گریفیر پور در همیر   ایل را رسکردگان قب  بزرگان و   و   دادهتشکیل    دربار   شنر

 . سازد  نا نگلستا ن در افغانستان آشاآینده سیاست را با  آنها تا  نمودهدعوت 

 باید بود    شده  فرستادهندوستان  ه به  که  خان  يعقوب    دارانطرف  برای  برعالوه

حتی   ، کند   بازگشت یعقوب خان  که  ند  ورزیدیماضار    آنها زیرا    ،شد یم  دادهجواب  

تخت و تاج را به که  خواهش کردند    نموده م  تقدیبرتانیه    دولتی   مکتویر به مقامات
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قرار است  کار باعث  اینکه  بودند    عقیدهبر ین    آنها تقال دهند  ناباره  و دقانویر    شاه

   . گردد یمصلح در وطن 

 که    کرد یمحساب    سیاشاجنت  
ً
در   تنها   اما   . د ش  خواهند چهل نفر جمع    تقریبا

با که  ند  استخو نیم  دیگران  . رساندند   به همحدود نییم از دعوت شدگان حضور  

و  پیوند  ر  انگریز   داشیی با  را   ها ارتباط  بد  خود  این کار   . م کنند نارسوا و  اغلب  )زیرا 

ر اشخاص زیاد متنفذ  داد(  یمنتیجه بد   ر از حضور نیافیی او    ،گردید ن  آزردهاما گریفیر

ر   ق زمیر را در مشی متیقن  یم  بخویر قدرت و رسعت پخش شایعه  و    بود دانست 

در که  را    کسایر  حاضر  در  خواهند   شدهبار  رستارس کشور  در  بزودی   بودند 

 ... ختناش

ر هرگونه   یعقوب خان را به تخت قاطعانه رد نمود و این کار   بازگشت  پالنگریفیر

ین گردید   . باعث جنجال حاضر

ت ملا  چگونههیاو            محافظه را از اراذل آشوبگر  که  قدایم نکرد تا سفنر اعليحرصر

که   کرد در جایی   روانورد سال خود  خ  ش کفایت را با پیر سالر    هجا سپادر آن  ،کند 

و سواره ها را   رسبازها که  لزم بود   . ند ستتوانیم  کردهچه    آنها   ،یم کار بود ر و م  گلوله

که همراه ما همکاری   يعقوب با کسایر   برعالوه  . کشید یمرا    ها توپ  ،داد یمسوق  

سیاب حركات مشكوك از  آو در زمان محاربه چار   نمودهداشتند خصمانه پیش آمد  

 ...  داد یمخود نشان 

ر تصمیم گرفت تكتيك   ،غالمغال کم نگردید   :  عوض کند  خود را گریفیر

خداوند یعقوب که  ،  بدهممکلفیت ندارم به شما تو ضیح    من  ! ها رسدار آقایان          

  ساخته    دور اراده  خان را از عقل و  
ی

ب المثل .  کردن را ندارد   حکومتو شایستگ ضر

ر  و  ا درباره    کنمیمفکر    «، شودنیمرا بزیر اسپ    هر قدر خر »میگو يد:    شما چنیر

باشد  دارم  ،کاقر  دیگری  مهمنی  اطالعات  عالقه کندهار   ،من  بعد  به  روز  این   از 

   ،آنرا   ۀادار   . کند یمکسب    خود را قالل  است
ً
اتوری  تحت حمایت  طبعا  ،بریتانيا   امنی

عیل خان    وایل  ر آزاد شود  ه   است  ممکن  ،خواهد داشت  عهدهبه  شنر  بها  یرات ننر

 ...  ران پیوست گردد ای
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  . گردید   برقرار سکوت مرگباری 

ما          هم  ،باید   ،و  با  نما  درینجا  افکار  و  که  یم  یتبادل  اعتماد کنیم    ادارهبه گ 

ر  آنرا  افغانستان    ۀماندباقیهای  رسزمیر م  . اریمپبس   به  و  را  طق نا)کابل  ( شمال 

 انگلستان صدیق    ستو د  همهباید قبل از    باشد که  این شخص هر کش  ،  امیدوارم

 . باشد 

ر   .  را پیشنهاد کرد  کردهرس ی و دربار چند نفر گریفیر

ر مشم  .  مشوره کنند  بارهتا با هم درین  آمدند بر   دربار  ولیر

 ؟است کردهها را از کجا پیدا  م نااین  : پرسید  سیاشاز اجنت گریگور مك  

در   من    : گفت  جواباو  شان  که  خواستم  یم  من ضف  ،بود   تفاوت یر برای  ر  بیر

ر   خود را ، ما کاندید دلخواه  دانید یمشما    طوری که  ،دامن بزنم  اختالفات را   تعییر

   . نگرفتم  او را م  نااما  مایکرده 

ر  روز  همان    عرص   کهداد    سوارکاریبرای    خود را   تهدایاین دستورات و  آخر گریفیر

ر داشتآماده   بیی افغایر  پیمایان  راه  لباس ساده  بود و  پوستینچه   ،عتر ی؛  حرکت 

اهن سفید  ر   خود را چپیل، آن شخص اسپ    تنبان کرباش کالن و   ،بالی پنر  مهمنر

  . پدید گشتناو خم شمال )راه رستاق(  داده و در راه پر پیچ

در گذر که    خانهب  خود خان از حمام طتر نوبتی  عبدالرحمن  وقتی    بعد از يك هفته 

منتظره برخ  ، برگشت    بود   واقعچرمگری   ر غنر  خانهپیش  که  بیند  یم  . ورد نمود به چنر

ر هموار  چند قا  ش يك نفر سوداگر ا ر و گلیم را روی زمیر های که آن ت  بالی  کرده لیر

ی را  های  خ هندی و شالشو  های و سامان   ها آرایش زنهای  قیط،  گذاشتهکشمنر

و رسم   کند یمخم    خود را دار  رس   شدنبا ظاهر   که  دادهخود قرار    دیگری را پیش روی

ام غر   .  آورد یمیی بجا ااحنی

عبدالر حمن خان داخل اتاق گردید و به نوکر  که    کرده بود ن  بلند   خود را رس هنوز او  

 : خود صدازد 
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 ؟ د یدادی اینجا بیا اجازهچرا این سودا گر را   ! محمود       

 داد:  جواببود  رفتهگ  خوبپیشکش  مثیل کهمحمود 

خواهید   حالخوشنش  از دید  سید و ناشیم  او را شما  که  او گفت    ! صاحب   رسدار         

 . شد 

  . ش کنروانپس داخل  است موضوع از این قرار  ،خوب      

را که  و سوداگر   برابر  ه  ب  خود  ام در  احنی در   کردهخم    خانعبدالرحمن  رسم  بود 

فوری احساس کرد   رسدار را ست کرد    خودرا وقتی آن شخیص  .  ظاهر گردید   دروازه

ه و نشسته را جایی د اینکه   .  است هیدچشمان خنر

هاجا  درینش، اما  ناشمرا یم که  تو میگویی          ر ، برای آورده  بابکه ی ظریف و تچنر یی

 .  جا نیستدرینزن  ؟لزم استجا  نیدر  گ

ومند به رسدار    کنمیمجرئت    - هایش    ننر ر کدام عرض نمایم آیا برای زن خود و کننر

ی و لو  ر  ؟خواهد خرید شدنبام ه  خورد چنر

   آنها   گر چها   -
ً
خداوند   استسوی آمو دریا اند، اما به خو آن  در   ،نجا دور یاز   فعال

 ...  یا چار یار  ،اینجا یم آیند 

تراس   ،خانذهن و خاطره عبدالرحمن    وازش در آهمه    مهمنی از   ، صدای سوداگر 

 را   سمرقند و 
ی

 .  ساختیمجسم م بود جا دیده در آنکه ملنگ

   : ظهار داشتا داده از دست  خود را  ویل معم خودداریرسدار 

 ! قلندر  -

   : سودا گر نقش بست و گفتچهره لبخند خفیقر بر  -

 .  هستممن فقط يك سوداگر ساده  ؟قلندر  کدام        

  . به رسدار تقدیم کرد   و   گرفتاز کجا    آنرا نشد    معلومکه  در دست او کاغذی بود  
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 یی آمده  افغانستان  بهخنر شدیم  که  ایناز  »  : ضف چند سطر تحریر شده بود   در آن

 ت را به دولت ناجریا  تماماین مکتوب را برایت فرستادیم تا شما    ینفر اعتما  توسط

ها ن  آ  ههم  ،در کابل معلو مات بدهید   انگلیش ر  هدف آمدن شما را تشکیلکه  را    چنر

ی وجود نامه نادر پایان  «. دهد یم
 .  داشتمضایی

  . به مهمان دو خت  خود را منتظرانه چشم    خانعبدالرحمن  پس از خواندن مكتوب  

 ملنگ  ،داشتتو ضیح  انتظار و ا
ً
 این موضوع را در ك کرد:  قبال

احتیاط       با  مدتوستایر هندی  هاهمسایه   . چه خوب   ،است  رسدار خییل  از  ها   

و شاید    ،بینند برا    شمایل   افغانستان  هستیشا   در وجود او حكمروایکه  خواهند  یم

طولیر    . کابل  حکمرانهم      . سازد یم ن  مآرانا را    آنها روسیه  در    رسدار اقامت 
ً
 فعال

نفع    ،انگریزهاست  بدست  افغانستاندر    دولت مکتوب  که    است  رسدار به  به 

 .  بدهد  جواب

 . جواب خواهم داد  بعد  چند روز   ،کنمیمدرین باره فکر  : داد  جوابعبدالرحمن 

 اما    ،باشد هرطور میل رسدار    -
ً
تا توش   فعال از سوداگر فقنر بخرید  ی  ر راهم    ۀچنر

 . شود 

ر        خان خنديده و با صدای بلندی دستورداد  عبدالرحمن  یم.  گنر زیادی نیم  البته چنر

ر ترکمتر و کاشغری  کیتا   که کندز    در بعد    هبرايش بگذارد و يك هفت  را   جوره قالیر

 .  وت بیاورد ماه برایش  ،خواهد رفت به آنجا وی 

 .  شود یمرسدار فرمايش تان بجا        

 *** 

 سیاش اجنت    ۀبهاری فرستادهای  ز شاميك هفته دیگر هم گذشت در یگ ا  ...  

ماز  برتانیه   به  پور    شمایل طق  ناسفرش  شنر ر    . نمود   بازگشتبه   جواب گریفیر

 کرده دیپلوماتيك صحبت    موجز و   بطور رسدار  .  کرد   مطالعهعبدالرحمن را با دقت  

خودرسی و حماقت امنر محمد یعقوب  »  توسط  کهرسوایی    یم و نابد  ۀ دربار او  .  . بود 

    ۀدر بار   ،بود   شدهستان  افغاننصیب    «ن یر شعور ویخان و مشاوری
ی

ورت زندگ ضر
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ر دو قدرت  افغانستانبرای مردم  آرام  در بیر
ی

با   خود را او مکتوب  : بود  نوشته بزرگ

ر   او را یت کشور  تمامهر دو    انگلستان و    روسیهکه  بود    دادهپایان    جملهاین    تضمیر

 . کنند 

ر شخص خویشوی مفهوم مق   سابقه و تنقید بر   به امنر   اشاره   . است  دم دانسیی

  
ی

ر مربوط قضایا و   همهکه  تعبنر بران کرد    باید را    آرامتمایل برای زندگ ايط   چنر رسی

ر و  روسیه  یادآوری از    . خواهد بود  نواسه   . باشد   هداشت  یاد م ز یمفاه   د توانیم  تضمیر

به گیسن ابه  تنها  که    کند یمافاده    خاندوست محمد   و  بود  نه خواهد  متگ  ها 

و    کردهبه مکتوب اعتماد ن  رسدار   است  ممکنکه  این یا    . پرداخت  تجارت خواهد 

ی  به اینکه   خواستهن
رسا ن تصادقر  .  بگوید  خود را های  مقاصد و مرام  همهخنر

ر دیگر   تصو رات شخیص را؟ ،عالوه کرد  به آنتوان یمرا ی چه چنر

ر    سیاهصحبت چشم  هم با    ۀ بار   در گریفیر خود     انگلیش  زبانسفر 
ً
سلیس   کامال

رسان  . یت نمود حکا ر   ؛بیان داشت  تشابه شمال با تمام جزی  خود را سفر    خنر گریفیر

طع نکرد، تا اخنر قاو رااما گفتار    ،سوال را بشنود   یك  جوابفقط  خواست  یمگرچه  

 .  نمود بدقت گوش 

 بیش از نییم زند که    آیا عبدالرحمن خان، این رسگردایر   : سوال این بود 
ی

 خود را   گ

بات مقدر قرار   وی خود اعتماد دارد ،  ته داشتحت ضر   مطلب همزیرا اصل    ؟به ننر

ر   ...  است در همیر

ر نا  ب  انسان  اگر که  ست  یکایم چنر نیندازد  پا  از  را که  وی یم آموزد  ه  را  راه مطلوب 

نیست    ،انتخاب کند  نداند  عبدالرحمن  ممکن  ر    همهکلید  که  خان  بدست چنر

 . انگلیس هاست

رسان  : داشتیمبیان  خنر

خود  یکان  دنز   . پذیرفتتنهایی  مرا به    ،پذیرایی گریم از من بعمل آورد رسدار در کندز       

ه رس یاد کرد، از  های  م خر ناب  را  با ما تنها در که  وی مشوره داده بود  ه  بکه  اینخنر

انده و  گذشت ترکستان  ده سال را در  که  گفت    . جنگ صحبت کنند و بس  میدان



371 

 

 است  او بسیار عالقمند   . بدهد بدی را با نیگ    جوابکه    بودهدر فکر آن    همیشه

  ار استخو   گر چه  . و روی پشتیبایر آن حساب کند   باشد دوست  ها  انگلیسبا  که  

ر  دوستی   ...  است با شمال ننر

ر خواست  یمگردید و    خاموش  ”رگسودا ” عبدالر حمن   خود را   مهم مالقاتهای  چنر

 ...  بیا ورد  بخاطر 

و جایی با خرید بسیاری از جایی با زور  ،جایی با وعده و وعید  خانعبدالرحمن ...  -

 . است ساختهمایل  خود ه ن را بناگان و حکمراکرد رس  

 . کنند یممردم از او اطا عت    ،کردهزیاد پیدا    قوت   قطغن و چار ولیت  ،در بدخشان

مامورین دنبال کش    . بگوید مردم  ه  ریم را بنو    او مهارت دارد کلمات بسیار چرب

وند   زیرا او برای حفظ   : ا زیاد خوش نیستند ه ر تاج  . باشد حکومت در دستش  که  منر

 است  آدم مضبوط  ،شخود شخص    . خواهد یمو قوای خود پول    نفرها 
ً
زیاد   ، سابقا

اب     ” هوشیار”مفهوم  که  را بکار برد    ۀخنر رسان کلم  -   شده  ، حال آبدار نوشید یمرسی

ر زمان      . ساند ر یم  ا ر   ”زیبا”و    ”عایل ”و در عیر
ً
 و کوشش   شخصا

ی
به شکایات رسیدگ

 . ند ا شده پراگندهشمال  تمامش در هاینفر  ،عادلنه باشد  ند کیم

خکه  گویند  یم از  امنر رسدار  وقتی   است  اندان  دا  ۀادار   و  بدست  را   تش آنجاها 

 کنمیمفکر    . است  کار و پر   با انرژی  ...   قرار سازد،ش را بر آرامه بود نظم و  توانست

که   است  ل حاضر حا. ..   به بسیاری عوض شود   د توانیمما  ا  هش نشستبر کر   گرچه

دازد برساند تا به بر  یکار ه چار ب خود را با پنج صد نفر     . رش امور بنی

ر با خود   ر مه  اندیشید: گریفیر ؛ د یبرای مذا کره بیاکه    است  او حاضر   ،است  مهمیر

دلخواه    ز رعایایاندازه  ا  هتا چ...   خانعبدالرحمن  آه عبدالرحمن خان،    ؟بعدتر اما  

بود برتانیه   وی جدی    مذاکره  ؟خواهد   ؟توانست  خواهد   رفتهگصورت    با 

سختر   چگونههی  ! افغانستانو    انگلستان  : بودند ها درین مورد قاطع  العملدستور 

   د توانیم ن  آمده  میاناز قدرت سوم ب
ً
ر  جنگ هم    خاصتا وع  به همیر  شدهخاطر رسی

 چون و چرای تا تسلط یر   ،بگذاریم  طرفك  ه یرا ب  تیگمااگر مهمالت دیپلو   ،بود 

اتور  ر را بر رس برتانیه    یامنی ر و امرای آن    افغانستان  زمیر  که مدیع   . حال  د ی نما  تأمیر
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ون    وعده داد که قوا   یو   هب  د یتخت حاضر خدمت است فقط با    شود یم  دهیکشبنر

 است.   تینر خ و  نر خ قی با. شود و در امور داخیل مداخله نیم

ی چه وس 
ر فی. گر ستی خوب  لهیارتباط تلگراقر  دهیه سمله رسحال ب  که  را   لیاجازه لئ  یر

ر ن  ا ش یوا  بو د و  ( ئتین )ه و یدر آنجا قرار داشت، بدست آورده به آماده کردن مس  نر

عبدالرحمن خان از کندز نقل   که  جایی ؛  فتنر آباد مبه خان  د یکه با    د یمرصوف گرد

 تر باشد. نزديك تختیمکان نمود تا به پا

ر در ب  ،دهیمستحکم گرد  یدایقت بصورت بننو یدار تا ارس   افتهیستان شهرت  نی وطن  یر

نه، بلکه سفارت    افهیق  ینر جاسوس با تغ  یو   عاقالنه بود که نزد   بود، حال بکیل

آن داخل   بیرا در ترک  شیکه اگر کدام انگل  نستیا  قتیرا فرستاد. اما حق  رسیم

ها  ز یبا انگر   ی ه برخوردنچگو یکوهستان ه   انگ هخدا نجات بدهد. اگر چه رسکرد  د کر 

آنها را تحريك   یعمد  د ینخواهند کرد. اما بازهم نباه  نکرده و ابراز عمل خصمان

نبا  از   نمود.  مهمنی  عاد  د یهمه  ز   یمردم  حوصله  ساخت که  برآشفته  هم  ایرا  د 

 ندارند. 

آن سه نفر   بیدر تر ک  . براه افتاد   کوچگ  ئتیاز کابل ه   ۱۸۸۰  سوم ماه یم  روز 

افضل خان   ان و خ  میدو نفر آنها ابراه   که  مسلمان سالخور ده و معزز شامل بودند 

ر فیگر   میاز مادونان مستق  ف یوظا ت و ایهدا ی اجرا یبودند که از هندوستان برا یر

از خو يشاوندان دور عبدالرحمن   گ یمحمد خان    نر ش  آمده بودند، سویم  ش  ا یس

ن  ؛بود  ر چند نفر نوکر  آنها بود. راه  نر شده رسعت   از برف خایل   کویه  یهاهمراه 

تابع سن و  د  حرکت ضف  بود. چهر   ها تمالو پیسال  آنها  تحمل   ن ی ا  یمرکز   ۀو 

داده بودند که   فهیاو وظه  . بداد یم لیتشک  خان  انديش افضلمال  را پنجایر   ئتیه 

 بماند .  همراه عبدالرحمن باقی   هیتانر ب اشیس ندهینما ثیبح

ر ف یاز خدمتگارها صندوقچه را که مکتوب گر   گی  قرار داشت  در آن  رسدار   عنوایر   یر

 .  . بود  شده نوشته در آنمشهور  جملهو این  مود نیمبا خود حمل 

ال » و گورنرجنر بحیث    شما   وايشا  بهنی شایسته را  و  باركزایی  قبیله  فرد   ن یترین 

اقوام    میاندر    شخصیت نموده  افغانستانتمایم  شما   تخت  ،تلقی  به  را  امارت 
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د تان با شما کمک کن  حکومتحکام  است  در که    دهد یم  هدوع بشما    ،کند یمپیشنهاد  

وریات شما را بر آور ده سازد  این پیشنهاد را قبول   است  حاضر   اگر رسدار   « . و ضر

دعوت   او  از  به   بالفاصلهکه   شود یمکند  تاخنر  بدون  )  کابلو   چگونه هیبیاید 

ب در  اییط  او  رارسی ر    (. نشد   گذاشتهبر  او گریفیر داد  نااطمی  به    ها انگلیسکه  ن 

  خود را عساکر  که    کنند یمکوشش    ازد و سملحق    خود ه  ستان را بافغان  خواهد یمن

 . خارج کنند 

قی با    ماه  ۱۸روز   ر رسی ر یم سه جنتلمیر میر ر
را در    آنها   . باد رسیدند آخانشان به    ملنی

  . کردند   جابجا  داشتقرار  در آنعبدالرحمن خان که نزدیگ قرص حکمران قطغن  

 آنها برای    محیل را های  تمام انواع طعام  ،مد آیمها مواظبت زیاد بعمل  از ديپلومات

ها تشکیل ها و تاجكیکقسمت اعظم اهایل این ول یت را ازب)ند  نمودیمحا ضر  

شکار  داد(  یم افتخار    ،ند ساختیمرا رسگرم    آنها به  تشکیل   رسم گذشت  آنها به 

یانش حلقه کوچك دربار   جو دیتدر مو   تنهایی و یا دار یا به  را رس   آنها اغلب    . گردید یم

ر که    شد یم  معلوم  . پذیرفتیم ی که  یگانهتنها    . رود یمعایل پیش    هرچنر ر گان یند نما  چنر

محه عبدالرحمن خان مساکه  رسدار به مکتوب بود    جوابکمبود داشت    یبرتانو 

هم   : گفتیماو  .  . کرد یم میل  اگر خالف  بدهد  جزا  مرا  تخت هایقبیلهخدا  بر  م 

ها  ها و ملك  ده کر رس   موافقهبه چاریکار بروم و بدون    توانمنیممن    . اجدادم بنشینم

امضاء کنم  معاهدهکدام   آن من مفهوم حکومت    . را  از  بدون افغانبعد  را  ستان 

 ؟ کندهار و هرات ندانستم

ر را مهر نمود مکتوب    پس از تاخنر زیاد رسدار   گریفیر
ر مهمل   . عنوا یر این مکتو ب ننر

 دولتشده بود و اظهار امید در خصوص پشتیبایر    دوستی تمایل به    در آن  بود 

  ؟مقاصد کدام یا   ؟مسایل کدام اما پشتیبایر در   . از او بود  یسانگل

   . و به تجارت یا معامله گری پرداخت  کردهحفظ    خود را خصلت    خانعبدالرحمن  

اوایل   به کابل    ماهدر  هیئت  اعضای  وقتی  توضیح ؛  ند بازگشتجولی  ر  به گريفیر

روابط   خصوصیت  ،خواهد یمشود    امنر که  ازینمدیع تخت و تاج قبل  که  دادند  
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خواهد کرد روشن   اداره  آنرا   او که  را    افغانستانابعاد    چنانو هم  انگلستانبا    خود را 

   . سازد 

   خانیم  براه ا
ً
ر واقع  نسبتا به   رسدار قول    از که    سوال بخصویص را با خود آورد   بیر

ر   ر    . شد   دادهگریفیر ر »  : مطالعه نمود   آنرا با خشم و عصبانیت  گریفیر های این آدم چنر

از    حالتا  که    آنقدر   ،بداند   اهد خو یمدلش  زیادی   بدست شاه هیچیك  ما  از  ان 

 : بداند که خواهد یم خاننواسه دوست محمد  ،مثال   «. است هنیاورد

آیا    ؟ساختمرا مطلع خواهد    افغانستاندود  حدرباره  برتانیه  چه وقت دولت  »

داخل   آیا  بود من خواهد    حکومتکندهار  و سفارت برتانیه    دولتگان  نمایند ؟ 

ر ما روابط دوستانهکه  عد از آن  بیی اروپا باقی خواهد   افغانستاندر    گردد یم  برقرار   بیر

م و    برتانیه  دولتدشمن  کدام    جلو   ؟ماند  شکل با من    چهشما به    دولترا باید بگنر

  «؟خو اهد داد  به منمتیازایی را ا هچ چنانو هم ؟نمود  خواهد كمك 

ر را به رقت  دیگری گریف   وارد در م  رسدار و کنجکاوی    اضار   است  ممکن   . آورد یمیر

   . شویحر کرد   شد نیمبا او    آمده  بوجود   وضعیتاما در  
ً
ی به   بطور   او کامال

تصادقر غنر

  «. بالفاصله و بدون تاخنر به کابل بیاید »: کهپیشنهاد کرد  عبدالرحمن 

ر که  بود    در آنمصیبت    تمام هایی که انگلیستمایم    اگر دقیقنی گفته شود   ،گریفیر

بود، مهمنی   شدهبکیل تنگ    آنها بر    ساحه  یچ وقت نداشتند ستان بودند ه افغاندر  

ی که    همهاز   ر ساخت مشوش یم  افغانستانرا در پايتخت  برتانیه    سیاش  اجنتچنر

این  که  بود    مفكورهاین   و اهمه  نشود  م  حتیاط  تاج دمحافظه کاری  و  یع تخت 

ی و آگایهی او از     ی او   خودرا ضف بخاطر خصلت  که  بل  ،نه  وضعیتبخاطر باخنر

  . باشد 

 ابحار در پايتخت  و   ها کوهزیرا در ماو رای    . بود   انتظار وخیمنی از    جدینی و   وضعیت

   ،دیگری
ً
تاکوهاکه  بود    یافتهپریل حوادیر جریان  اماه  در    قبال آن  های نعکاسات 

 . بود  رسیدههندوکش 
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 فصل بیست و دوم 

عیلسقوط بیکنسفیلد و پرواز   خان  شیر
از کندهار به کابل از طریق   برتانویدیگر    ۀيك فرق  ۱۸۸۰  یم سال  ماه پنج    به روز 

نمود  مواصلت  داشت    . غزیر  وظیفه  فرقه  آنرا    ها انگلیسموضع  که  این  جا  در 

التورن    آنرا . ازد  شمال افغانستان نظم را برقرار سو در    ساختهمستحکم   لد نادو   جنر

د  نا به    قومانده میداد و   ستیوارت     که  بود   شده  داده  وظیفهمنر
ی

قوای    مامترسکردگ

د و    عهدهبه  اشغایل در کابل را   تنظیم   افغانستاندسته صحرایی شمال    را در   آنها بگنر

  . نماید 

 دايمکه    رابرتس
ً
یورشدمرصوف    ا دگروال های  فع  قطعات  به  دشمن  پیهم 

ز ورود رفیق دیرین نظایم ا  ،بود چارآسیاب    منطقهجنکنس در    ماكفرسون و دگروال

دهندۀ   نشان  ستیوارت  سفید های  بروتعبوس و    ۀ چهر اما    . خود خوشحال گردید 

   . است آورده  با خود اطالعات اضطراب آوریکه بود  آن 

و  یگ رسیدن مع پس از خوش  رابرتس  ازینر ر سفر ناالخنر به دو آمدید و تنر لد از چنیر

 ی عالقمند  ،بود   گردیدهدشمن واقع    ایر زیاد هگنا مورد حمالت  که  مارش دشوار    و 

دهمانان داد تا بداند نش  ؟ است یشانچرا پر  نر

ال تورن     : پرسید  جنر

   ؟دایر یمن مثیل کهخودت        

 .  لیتون هم همرایش د لر   ،ق گردید به تقاعد سو  دیزی -

 .  . این خنر تازه بود 
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ی باید    ...   ر ر چنر و جوش   ها زدنپس از دوران کف    . شد یمبیتر  پیشدر مجموع چنیر

خاطر    ها و خروش در  انگ  برای  کگندم  معاهدهبه  چه  چه هندوستان  لستان  و 

   . بخود بیاید  و  آمدهمستی بر  از که   زمان آن فرار سیده بود  ،جزایر 

هالکت کاوانیاری  سپتامنر   ماهشورش   و    طولیر های  جنگ  ،و    زمستان خزان 

الاپوزیشن    طرفز  اهمه  و    همه،  ”کابلگازهای  ” ات    و   ها لینر    آنها نشی
ً
  مورد   وسيعا

بیک  . گرفتقرار    فادهاست ی نسفیلد احساساگرا ف 
از خشمیی وقتی   . د شمی  منفجر    

ی برا يز روی یر ا   ه کش در جلس
 انگلیسملت  »  : کرد یمنقل قول    ”تایمز”از    شنزا كتی

   ،آید ش یمدب  نباشد سودمند  که    هایاز جنگ
ً
 چندان موفقانه هم  وقتی که  خاصتا

 . نافغانستا در  همهاما قبل از  ،افريقا بود های جنگمربوط به  موضوع «. نباشد 

  
ً
 بحران   : انداختیمثر  ا  نگلستانادر  ت  حالبر وضع و    مشکالت درویر هم که    طبعا

نتیجکه  زراعتی    ، و کساد تجارت  رکود   ،بود   آمده  د و جو حاصیل بدو سال یر   ۀدر 

ر رفع نشد های  يع )بكمك با زار ناص  امکاناتمصارف بزرگ و هنگفت    ،(جد ید ننر

یر های  عملیاتدر    
ی

م  ،کهنه  مفهومجنگ نداشت  تنها  اقتصادی  مفاد که  بلفاد 

 . هم ببار نیاورد  سیاش

و انتخاب   کردهشهرتش سقوط  که    کرد یمقبل درك  ها  مدت ز  ا  هصدراعظم با تجرب

یگ از دوستان  ه  ب  ۱۸۸۰سال    آغاز در    . اند   هشد  ان از کانشوا تورها رو گردانگ کنند 

یت    ی را در دیگر يك سال    کند یمگمان ن  : خود نوشت  کند   ۱۰داونینگ سنی
ی

 . زندگ

 .  تائید نمود  او را بیتر پیشها واقعیت

پیچیدند   ...   افغانستاناین جنگ   آن  بدور  باید گفت  ، نه  ،بسیار  عر ”   ؟چه  شا 

صفات سازمان    و   کار   پشت  ،قاطعیت  ،انرژی.  بیل بازی داد   ،بازی داد   او را   ”سمله

 یابد به  آغاز روی احساسات  که    کاری  . ساختنآورده  امیدها را بر   ،وایشا   دهنده

  . رسد یمآخر ن

  کردهها عادت  الیستنقبل به تردستی و بدجنش ژور   ها ز مدت اخورده  یزی سالد

از کم  .  . بود  را   آنها کم  اوقات  او  مستقیم    . ند کردیممسحور    بعض  غنر  آنها طور 

بودند   زمایر که  دریافته  را همکار کابینه  که    لیتون  هند   خود  دولت  رئیس  بحیث 
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اینبرتا پیشنهاد کرد  بیان    جمله  نوی  ر  »  : بود   داشتهرا  زمیر ق  مشی   انسایر به  در 

ورت داریم   نیم  که  بیکنسفیلد حال بخاطر نداشت    «. باشد نظر    صاحب که  ضر

   ؟را گفته بود یا نه جملهاین  دیگر  وقتکدام ا  یدهه قبل 

 اما  
ً
صدراعظم   در آن که  رس برآورد    ”لنچ”این کاریکاتور افتضاح آور در مجله    دفعتا

نیمه قيافه    و (  گذاشتیمروی پیشایر    خود را   ۀطر   همیشه او  )ده  ولیژ های  با مو 

خود سالح پدران  های  دستو در    رفتهگافغان    جنگجویان  آنرا   اطرافکه  ديوانه  

را  و کارد   ،تفنگکه   خود  سویو    رفتهگ است  شمشنر  ، ساخته  توجهموی    به 

   از هایی که  در قسمت عقبش هندي  . و خاليست  هپکریی اش چهای  بجی
ی

گر سنگ

ح    . قرار دارد   شوند یمهالك   ر رسی آیا صدراعظم »  : بود   شدهرسم و کاریکاتور چنیر

  «؟بکجا میکشاند  او را شا ی خیالت واکه بود   کردهتصور  

ر جمعیت نبودند    . اند   افتخارات دورا ن صلح زود گذر  در   خموشی   با که  آیا همیر

ر چندی قبل با هیجان و   ،ها جادهوقت ظهور وی در     بایر ”  به اینور  ش  فقط همیر

اتوری ر   فاتح” ،”امنی  . . . ند زدیمکف   ”دیزی ما” و  ”کانگرس برلیر

های انتخابات مقدمایی در حوزه  . برق در خشید   ،سیاهدر لبالی ابر    لحظهکدام  در  

با    مهم وساوتوآرك  شیفیلد  لیورپول،  قبیل  نمود   محافظه کاراناز    . مساعدت 

مار چ در هر دو مجلس اعالم داشت   ۸  روز   ،بود   رفتهگآن الهام    از که    بیکنسفیلد 

مارچ انتخابات   ۳۱  به روز پس از تصویب بودجه، پارلمان منحل خواهد شد،  که  

وع شد   . عمویم رسی

پر  فعالیت  گالدستون   ویلیام و  را تند  یر   ؛داد   انجام  حراریی   
ی

 نهايتشسالخوردگ

 خود  ه به  گالدستون  )
ی
ر  (  بودرسیده  شتادسالگ وی ه  کگردد    نآمانع  توانست  نننر

م تجاوزگر ”  ،در شاتلند   ،کایم مواجه سازد نا در حوزه خود میدلوتیان را به   ر یالنر امنی

 درین  و   داشتجر یان    برای ترصف بیشنی   آنها وسواس    ر پو تالش    ” کانشواتو رها  

برازنده  افغانستانکه    است  وقت اندام    مثالترین    بحیث  کمپتر ”  کند یم عرض 

ر افگن شد   رفتهگر  جراید قرا  ۀمورد تبرص که    ” مدلوتیان  . بود در رستارس کشور طنیر

بود    برای وری و لزیم  زیاد ضر از کم  که  کانشواتورها خییل  موفقیتی در  کدام  کم 
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  . آورند  بدست باشد که   افغانستان کندهار، هرات و یا هر جای   ،کابل

ور بود   با    مقداری پیدا شود یر   رسدار   ملك یا کدام  حتی  که  ضر داخل ها  انگلیسو 

ورت احساس  اشد،  قبیل بطالعات از افريقا و لو از هر  ا  هب  . گردد   ههممفا  . شد یمضر

   ند ستتوانیمکه  بود    آن وقتو  
ً
در ها  و فصل پروبلمبه حل  که  وانمود کنند    اقال

  اما جریان تلگراف خاموش در خاموش بود و   . یل خواهند گردید نانزديك    آینده

یهمان   همرزمانش   و   بخت از دیزرا ئییله  کد  انتخابات نشان دا  روز اول رای گنر

 ها توریتا روز چهارشنبه    ،دست دادند   ز ا  کرش را   زدهپا ن  آنها   . است  هگشتاند  روی

وزی بخاطر تشکیل    بهرش را از دست دادند و همراه با آن امید  کپنجاه    کابینه پنر

ر از   ی در شهرها بود ها نتایج رای اینکه    است  درست  . رفت  میانجدید ننر اما   ،گنر

ر یمستاجر که  فته بعد روشن شد  ه  ر ن گراف نشیر ر در برهم زدن  (  ها )کنت نشیر ننر

  . اند  کرده ایفا   خود را نقش  کا نشوا تورها   هایپالن

 که  بیکنسفیلد    حکومتاعضای  
ً
متیقن   گردیدهتبدیل    ”قبیل”  حکومتبه    فعال

   نتایج انتخابات  گردید که
ً
ا  منتیه ب  ،است  ۱۸۷4تخابات سال  نابه  مطابق    تقریبا

 .  مهر و نشان معکوس

 
ً
الدر پارلمان منحل شده تعداد    عمال ها  دو صدو پنجاه نفر و تعداد توري  ها لینر

ه آيرلند پنجا  و اعضای حزب خود مختار   سه صدو پنجاو يك نفر (  کانشواتورها)

ال  . يك نفر بودند   و  داران طرف  وگ و چ  ۲4۳کانشواتورها    ،چوگ  349ها  حال لينر

 .  بودند آورده  بدست چوگ  60 ”گام رول”

های یی ها در مورد ماجراجو نو شته ها  نامه صفحات روز   در   ...   بیل دورا ن سختی بود 

ب کیم  ئر مصایحاصیل و ساکم  ،د تجاریی ارکود و کس  ، ستان و افريقا افغاننظایم در  

 ...  شد یمبخویر احساش   سیاش بحرانمشکالت اقتصادی و  . داشتن

ی آرا منتظر شود که  ایناپریل بدون    دوم  به روز 
ۀ  دربار بیکنسفیلد    ،به شمارش نهایی

در آسایشگاه بادن بادن   وقت  نیدر که  ویکتوریا  که  خود به مل  حکومتشکست  

ابراز   خود را و تعجب عمیق    اندوهدر جوابيه خود  که  مل  . تلگراف داد   ،داشتقرار  
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ر که  . داشت د  با صدراعظم مجلس نمود تا از او مشوره بگنر   شتگبر   خانه  به  همیر

  ؟را به گ بسپارد  ندهیآ هتشکیل کابینکه 

 داشت العاده  فوقویکتوریا  که  بود    در این  موضوعدشواری  
ی

 به دیزرا ئییل دلبستگ

اتریس و کشور را   شدن قب  لمقدمات مکه  )زیرا بخصو ص او بود   و يرا بحيث امنی

ا”م  ناب وز گالدستو ست  توانیمن(  مهیا ساخت  ”وری برتانيهتامنی ن را لیدر حزب پنر

نه که بحيث مل او را گالدستون  که  یه رساند  نابیکنسفیلد باو ک مثیل که . تحمل کند 

افاده    . کند یمتلقی    موسسهبحيث  که  بل خشم  با  ر  ننر ویکتوریا   : بود   کردهخود 

ملکه  وزیریست    یگانهگالدستون  » و  زن  يك  بحيث  من  با  آمد که  هیچگاه  پیش 

ایر   برعالوه  «. است  کردهن بخود  ا  ه عامهای  در سخنر لقب که    داد یم  اجازهو  به 

 . حمله کند که عريض و طو یل جدید مل

رد خود زهر چشم نشان دهد و تشکیل کابینه را به ل  از که    ویکتوریا تصمیم گرفت

 این که و اعالم داشتند    نمودهخودداری  آنها گارتنگتون یا لرد گرینویل بسپارد، اما 

   . امتیاز به لیدر حزب تعلق دارد 

یتد  ین بار در آخر پریل وزرای حزب توری برای  ا  ۲۱رو ز   جمع    ۱۰  ،اونینگ سنی

 . شدند 

بیکنسفیلد   از    همیشه  مانند که  گراف  داشت  ر  بیی يخن  در  با گیل  شیك  دریشی 

بعد از آن به وند   . پرثمر شان سپاسگذاری نمود های  همکاران خود بخاطر همکاری

 . رد، پیشنهاد قبول گردید قدیم کتکه  ری را به ملناو پیشنهاد رسیم بر ک  رفتهزور  

مل  آمده نیست،  ردی  و  که  را  آشتی کرد  مزاحم  با  روز  دو  از  يوآرت   ویلیامبعد 

 ...  صدارت را بدست آورد  مقام 1 گالدستون

 ، نتخابات خنر یافتند اوقتی از شکست قطیع کانشواتورها در  یل  ئو ل   لیتون  لرد 

شای یمقر وا  فید را کهتالر طویل قرص س  ،”مغل اعظم”. قرار داشتند   کلکتهدر  

 ن سوزا  آفتاباشعه    . نج به کنج دیگر در حرکت بود کز يك  انموده  هند بود گز و پل  

 
1William Ewart Gladstone   
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ه    انسانها چشم  پنجرهز ورای  ا هایی که های پطنوس پوشزنگوله  ؛ساختیمرا خنر

آهنگ آرایمی را منعکس    ،ند آوردیم  با احتیاط  آنرا بنگایل با حفظ سکوت    متگاران خد

قبه  بصورت  یتون ل  ،ند کردیم منی دیوار  که  د گویی  کر   توقف  غنر تنابه  صادم مریی 

 .  باشد رده ک

 . شومبه تقاعد سوق یم بالفاصله، شده فیصله۔ 

ر تبدیل شود که ندارد   آنرا معتر  دولتمیلورد؟ تغینر  ،چرا  -  .  . وايشا ننر

یر هستید، آلفرد   -
 یمدانیمما هر دو خوب    اما   ،شما شخیص با نزا کت و خو ش مشی

اضات به سیاست  که    وظیفه   ،ام  کردهرا من فراهم    حکومتزمینه بسیاری از اعنی

يك باشم  مسؤولیتدر    آنها با  که    است  من  به جای این کار    ؟درست نیست  آیا   . رسی

از من مؤدبانه خواهش کنند ک برومناآنکه  چهل    طوری که  ؛است  تر شایسته   ، ر 

ر افغانستان لعنتی  ر بخاطر همیر ر  رد  در مو   ،سال قبل ننر  ... شد   واقعلرد او کلند چنیر

اض  ست  توانیمگرچه  خاموش ماند،    لئیل چهل سال قبل   نه  که   نماید و بگوید اعنی

الو نه حال هیچکس گورنر  افغانستان ”  به اینکه    ند ها و وايشاها را وادار نکردجنر

 . مگر او خوش نداشت به زخم تازه نمك بپاشد  ،د ننمای لشکرکشی  ”لعنتی 

 کابینه در سهیم بودن مسووليت    خود را نوشت و تمایل    مهنام به لندن  دمانلیتون ه 

داشت ابراز  خواهش    . کانشواتورها  ر  پذیرفیی نظر   ”سملهشاعر  ”اما  در  بدون 

برعالوه لزم بود   . هندی ممکن نبود   مترصفات داره  ا  ۀزمین  خدمات وی در   داشت

به از همفکران را  در مجلس لردها تحکیم یابد و یگ دیگر    ”هاتوریموضع  ”که  

 . نمایند  داخل آنجا 

صدارت که    لیتونولینعمت و پشتیبان سیاش قبیل    را   وظیفهدادن هر دو    انجام

بادن در    ملکه   به  ۀم نا اپر یل    ۸  به روز او    . گرفت  عهدهبه  بود    دادهاز دست    خود را 

ی    طرفمه به لهجه عادی از  نا  . بادن فرستاد 
و از زمان دور   شده  نوشتهشخص ثالتر

  مدت شش سال )مولف اندیشیده و   ،”لرد بیکنسفیلد”  »  : بود   کردهسخن    غاز آ

ت ایشان مشو ر ا  هب  همواره (  خط درشت کشید  زیر رقم تا پانزده    داد یم  ه علیحرصر
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ر  را  1پنر  ر تالش را کرد    . نمایند تعییر باز رقم درشت نوشته )سلف او پنج سال همیر

ت شما مشوره  ا  هو ب (  شد ی  )پنر    هفت  ش و که    داد یمعليحرصر
یگ از القاب اعيایر

ر نماید نادر   با سلف خود در این که    خواهد یمبیکنسفیلد ن  لرد   . گلستان( را تعییر

ت شما را در قسمت توزی    ع   است  کردهسیع    همیشه  او   . مورد رقابت کند  تا اعليحرصر

ر  ا  ه شانه ن ننر ر آن ارزش  خواست  نیمکه خودش  بیا ورد   آنرا با رایج ساخیی ر    ، پائیر

 « ...  ار دهد تحت فشار قر 

که   است   مند آرزو بیکنسفیلد    رد ل.. »  پرداخت  مطلب  صلا  هبکه  حال لزم بود  

ت این    اجازهشما    اعليحرصر تا  به    برجسته  ۀشان نبدهد  نیك   ی وایشاخدمات 

اتوری ت شما اعطاء گردد   امنی که بود    شدهشای هند نیاو هنوز وا  . هندی اعليحرصر

ست اای  برجسته   انسانلرد لیتون    . شت قرار دا  پوزیشنا  نهامورد تاخت و تاز احمق

ش در مجلس لردها ارزش  موجودیت  ،است  عداد است  و پر   نا واعظ تواکه    و از آنجایی 

 
ی

در که    است  خواستهیکنسفیلد  باو از طریق تلگراف از لرد    . داشت خواهد  بزرگ

تیکجا به حضور    خود   استبا درخو   او را ری  نابرک  است  خو  تقدیم   شما   اعليحرصر

 « ...  دارد 

حساس رسور ا؛  هاز نظر گذشتاند   بار دیگر يك    آنرا بیکنسفیلد    قبل از ارسال مکتوب  

 .  معقول بود  بجا و  همیشهشای هند مانند ییادآوری در مورد وا . نمود 

   ،اند   القلب تر رقیق  و   تر مردها با احساسه  زنها نسبت ب
ً
درباره  یه رساندن  نابا ک  طبعا

بیشنی به رقت خواهد آمد و  که  قلب مل  اپوز يشن  طرف ز  اچاره  یر   لیتونتعقیب  

ال  زیشنپو  ا  برعالوه  . در موردش دلسوزی خواهد نمود  حال   متأسفانهکه  )  ها لینر

اوتوریته   بیل و   . است  بودهکه  مورد نفرت مل  همیشهند و  ا  رفتهگزمام امور را بدست  

و در مورد قبول خواهش   . وی در سطح عایل قرار داد   ر رونده نزد ناصدراعظم ک  ازينر

  . ماند یمجای تشویش باقی ن

 حقیقت
ً
روبرت بولویر لیتون   وارد ل رد اد  ۱۸۸۰اپریل    ۲۸تاری    خ    از که  مل  طبق فرمان  ا

های راه رسیدن به مجلس لرد که  افت  ی  لقب پنر و  ها ارتقا  گراف   شایستهبه مقام  

 
1 Peer, Lord, backwoodsman 
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 .  گشود و ی یمه را ب انگلستانپارلمان 

ر جو رج پامور کنا اگر در وقت ک تنها نه    که  حقوقدان را   و   نا دا  ،اموشخ  ویل ر رفیی

يك وی بود   نظایم  هایپالن  و مغز و رو حوایشا    ۀسایکه  بلساده    سكرتر  ی اتنر
و   سنی

در آسیا از نظر لرد مترصفات انگلیش  رسحدات    ۀدربار همان کویل که نظریاتش  

لرنس”لیتون   نفر  بیست  نظریات  داشت  ”ارزش  پاداش ؛  را  سخاوتمندی  با 

 . باشند   روح آرام داشتهتوانستند  نیم،  ”مغل اعظم ” بیکنسفیلد و نه    نه،د نکردیمن

موصوف   خدمدگروال  نسبت  هندوستان  در  خود  اقامت  مدت   )   تشادر 
ً
 طبعا

وز ی  بارۀ آن   در ظهار مستقیم  اکه  و نظایم در افغانستان    سیاشهای  بشمول پنر

 نشان  : بود از قبیل  رفتهگقرار    ها نشانها و  زیر باران مدال (  گرديدیمباعث رسوصدا  

ین نشان    ،یل مقدسئ میخا  ،بایر   برعالوه   ”ستاره هند”گریگور مقدس و هم عالينی

روز  یل سال  ا  ۲۶  به  ایلبرید  رتبه به    ۱۸۸۰پر  تال نا  بهباره  و دو    گردید ایل  ن  جنر

بحیث گورنر ض  بعو  اولسیل  و کمیسار   قوماندان  گارنت  جنوب   عمویم  افریقای 

قی رفت  .  رسی

ر روز چهار شنبه    ،تقدیر   باساس بازی عجیب اپریل وقتی نتایج درخشان   ۲۸در همیر

ر که    لیتونلرد    زحمات ق زمیر و    رفتهگورد پاداش قرار  م   بود آورده    بدست  در مشی

و ب اعطا گردید ه  لقب گرا ف  پارلمان  ،ی  لندن  یورت  لییو   حکومتجدید    در  ام 

 . قرار داد  گالدستو ن را مورد تائید 

ال  حکومت ننگ  ها لینر داغ  در   لیتونرسوایی    و   که     ،وستانهند  را 
ً
در   خاصتا

الآن حکومت    ،افغانستان با خود داشت که   گفتیم  و   کرد یمبیتر  پیشکه    ها لینر

ورت توسعه مترص  های شیوهنباید از متودها و    انگلیسفات و نفوذ  در صورت ضر

ند ر  عاقبت باعث تضعیف   د و کردن  فادهاست  ها توریچنان که    ،شود   فادهاست  هبرانگنر

 . گردید   آنها 

د   خاموشم و   آرا   باید آقایان این کار      به  ،صورت گنر
ی

سالح و شیو ن   آتشکه    جنگ

کمنی   هرچه  باید صدا    و   رس   . شود   زدهکمنی دست    باشد   داشتهبا خود    نا دهل و کر 

   . مد آنتایج کمنی بدست نخواهد ؛ از نرمش زیاد کار گرفت باید  ،باشد 
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تشویشی را برای  گونهچهی ،ز پست وايشا ا لیتونری ناکانشواتورها و بر کسقوط  

الو بسیاری از    یگور   مك گر   ،رابرتس  ،ستیوارت .  نیاورد شان دیگر ببار  اف و    ها   جنر

مردم   علیهها  در جنگهایی که  و مدال    ها نشان   همهن  آکه  آن بود    به معتر این    و 

خواهد   هدادبرای شان    ،بود   شده  داده  هدوع  آنها به  ستان  افغانسالح و غنر منظم  یر 

تغینر   کیم  به آنرسیدن  های  شیوهضف    ،است  همان اهداف قبیل  اهداف  ،شد 

 ...   است کرده

ر که  لیتون قریب  همیر را الوقوع  شکست  تالش   افغانستاندر    خود  احساس کرد 

همان   از   . کند   تجزیهستان را  افغانری خود  ناد قبل از برکبتوانکرد تا    آغاز وسییع را  

قی کشور را اشغال  نامقشون برتانوی  که    ابتدایی  برتانیه ت  دولد  کردنطق جنوب رسی

  مطالعه را با دقت مورد    ولیت کندهار   ۀ ادار   موضوعحتی در زمان يعقوب خان  

عیلو برای آن    دادهقرار   این شخص چاق    . ساله را در نظر گرفتند   پنجاه  خان  شنر

ب با چشمان فرو  و یر   هبرجستدر موقف  که  اینمکدرش برای    ۀچهر در    رفتهمشی

داشته   از قرار  بود  حاضر  ی  ناد  چگونههی  باشد 
را او    . نکند   داریخودئتی از   خود 

نجبا  فامیل   گانماند باز   از که    کرد یمدعا  اهمیشه    ،انستهدس  نارسش  و   خانواده 

   . پرداختنیمان استاین دبه بیان که بود  نه  در کجا  و  است ن کندهار ناحکمرا

ر بیست و دو پش » عداد خداداد حکمرایر داشتند  ستا  خان پنج نفر آن  یندهاپ  بیر

دل خان، رحمدل خان، که  : از   این پنج تن از يك مادر و عبارت بودند  ندل خان، شنر

هم ق  او با اتف  بودند نند پنج انگشت يك دست  به ما    آنها   . خانپردل خان و مهردل

ر پشان مهردل    . ند کردیم  ادارهکندهار مشهور را   من    همهتر از  بر جسته  خانبیر

عیلن ، مبودم  « ...  کندهاری  خان شنر

  : داد یمو توضیح   نمودهدر اینجا کیم مکث 

در محمد خان برا  بعد از عمویم دوستکه  کندهاری؟ برای آن  ،من میگویم  چرا »

عیلن کندهار پش عمويم  ناحکمرادر  نا  جلوس بر تخت امارت کابل  کابیلخان    شنر

 « ...   کرد 

 : کرد یمالوه ین مقایسه و برابری او عا نکردبا خاطر نشان  
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و    ساختضمیمه    کابل  مترصفاتکندهار را به    خانعمویم دوست محمد  » از اینر

عیلمن برای  ر کرد  صادقانه خدمت کابلخان   شنر ی به پش او یعقوب خان ننر
م حتی

برآنست   خدا  رضای  حال  نمودم،  صداقت  با  پدری که  خدمت  قرص  به  مرا 

 « . ن کندهار برگرداند ناحکمرا

 .  کرد یمبلند آسمان  به سوی خود را ادت کوتاه و چاق هانگشت ش وقت نیدر  و 

ر ه گا  رسدار  ر گایهی با ملنی شهر واقع بود خارج   شمایل در قسمت  که  خود از قرصش    میر

 یر ادر   شاهاحمد  ۀجایی برود را هش به مقنر هر  که  ند  دانستیم، نزدیکانش  گردید یم

 .  شود یمکشانده   ،لش کندهار بود و پایتخت اکه بایر کشور افغانستا ن  

عیل ه هشت ضلیع خشتی  ناک  خان  شنر های کوچك  ر نار آن دارای میناهر ک  که ر مقنر

به   ؛شد یم  دهایستا  ،بود گنبد زرین    دارایو    شده  رنگارنگ پوشیدهيك  ئو با موزا  بود 

خود    همراهانبه  ن بار  چندیو    داد یمگوش    شد یمداخل شنیده    از که    تالوت قرآن

 ؟کنند یماحساس  خود را عظمت فرمانروای  آنها  آیا  ،انداختیمنگاه معتر دار 

پس از ادای نماز صبح اطالعات مربوط به   ،به کار چندان عالقه نداشت  رسدار 

 .  داد یمو چند دستور مخترص  گرفتیم وضع مایل را 

ت و باج جمع مالیا  بیشنی   هرچهکه    شد یم  خالصه  در آنتمام مفهوم دستورات وی  

ر کار    عمالاستراه از    تی درینآوری شود و در صورت لزوم ح   . شود   رفتهگقوه ننر

عیل ن  خان  شنر نشان  عالقه  زیاد  هم  حرم  طعام   . داد یمبه  زمان  خوری وقتی 

 سیاش اجنت    طرف  از که    شاتلند او به ویسگ    . گردید یمش  اخییل بش  رسید یمافر 

اليور   در کندهار   انگلیس سش    بطور سنت جان    دگروال  بدسنی گذاشته مخفیانه 

ر مذهتر و   لحاظ  ز اکه  اینبرای    . داشتدلچستی  خییل زیاد میل و    ؛شد یم
اسالیم    سیر

يك چاينك  سگ را در یو که بود   دادهاو دستور ، باشند  شدهوی آشفته ن بر  دیگران

برایشعنوان  ب آن  . سازند آماده    چای رسد  تکه  با وصف  نرم  ول ناخوراك چرب و 

 خوردن   در اخنر طعام  . تساخیمظاهر    خود را سگ عالمات  یاما بازهم و   کرد یم

به بسنی گرم و   رفتهگاز زیر بغل    او را   گفتیمگشت و به نوکرها  رنگش رسخ یم

ند   آنها  . د ر کبه قرص دعوت یمن را  او شب سالخوردگان قصه خ  طرفاز    . نرمش بنر
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را  ها  چشمرسدار    . ند کردیمزمامداری پنج برادر حکایت    از حوادث مختلف دوران

ین و طالیی دوران کودگ شدر خیالت ش و  بستیم   . گردید یمور نانر

نقاط که  هندی برتانوی    قوای بزرگ ،  گذشتیمدیگری    قسم روزها یگ بعد   باین

ی عادی  اطراف آن  در    ،را در دست داشتند   کلیدی شهر کندهار 
 . شد   برپا   آنها چویر

    شدید خشم و عصبانیت    اهایل شهر در   . دو گاه مستحکم اشغالگرانر یعتر ا
ی

زندگ

و   . دند میکر  عساکر  برای  خورایک  مواد  زیاد  افزايش   برتانوی  افشان   خرید  باعث 

آن  . ها گردید قیمت  شدید  مواجهها  انگلیس  اکمالت که    یی حال  در   به مشکالت 

 . ردند کمواد خورا گ در شهر را مصادره یم، میگردید 

هر  در   ،پرداختند و خو رد یم  ند و به زد کشیدیمغلب عربده ا هو نش عساکر مست

اك    در آننفر    ها برخورد با اهایل اغلب ده  آتشو    ند و گاهگایه کار به فنر کردیماشنی

ق معمول  طوری که  . خورد یمها جوش  دل  . د یکشیم  آنها جای اجتماع    است   در رسی

ات و  ر ه   دروازه  از که    هایی چهدر مرکز شهر کندهار در قسمت تقاطع كو    . بود بازار  

آن    بود   واقعچارسو    ،شد یمشکارپوری کشیده   چار   ساختمانو  کنج    بزرگ 

های خانهن در زیر ورااطراف آن پیشه   در چارسو و .  بود ز چوب و تخته  اپوشیده  رس 

ها به خرید و فروش مرصوف نفروشندگان در دوکا  ،ریختند تاریك و محقر عرق یم

معطر های  ها چاینكیحی سماوار   ند،دادیم ژ  را مسا  کنندگانها حمام  بودند، حمایم

تا چا با  ،ند بردیمو بال    ی را  با صدا ناشنی دار”  بلند های  ن  د و کاروان نگفتیم  ”خنر

ها و عطر یر اکببخش  لذتنها گرما و دود  ای  برعالوه.  اندند گذشتیمآنجا    از   خود را 

طالیی های  ن نادلپذیر   بر ا  هتاز که    رنگ  گرم  تنور  دو   آمدهز  تا  متصاعد ر بود  ها 

بریم  گردید یم را  اشتها  و لهجه  ،ها زبان  ،تانگیخو  درینجا های  لحن  ها  مختلقر 

اتحادیهیقبا  بههایی که  افغان  ،رسید یمبگوش   و  منسوب ل  مختلف  قبایل  های 

  ،هزاره  ،کاکړ و بسیاری دیگر مانند تاجك  ،ختك  ،وردك  ،غلخر   ،یر ادر از قبیل    بودند 

ه یا در   هندی و   ،بلوچ ر جا    غنر برای   های دور سکونت داشتند و یا از فاصلههمیر

 . آمدند یم فروش امتعه خود 

مورد هر  در  و  هرجا  خواه  که  ی  در  بود  و گفتگو  اخنر نا صحبت  در  ر   ،خواه  بیر

ر خود عشق  که  ان کندهار  گ باشند  یادآوری  پایان  یر به رس زمیر به    هدربار داشتند، 
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   : ند کردیمسوال  خندهبا  و  د یتبدیل میگردها انگلیس

  : داد   جواب هنگری آ ؟رد را تحمل خواهیم ک آنها زیادی برای مدت 

یمیمبا لخره سالح    . کشید   انتظار   باید  ب  گنر را المثل  و ضر د    خود   : آوریمیمبیا 

ر د ر »   «. باليش روشن باشد  آتشکه سوزد  جایی یم زمیر

ی   ،احتیاط  -   کرد یمر مشهور کندهار را پاره  ناا  حایل کهدوکاندار در    . جا سخن نزنیر

 . گذشتنزديك شان یم از  کهباشد  زی رسبا توجهمنمود تا  اشاره ویه ب

ا ض ک    : ن یم گوید ناحلتر ساز اعنی

ش          . ش نیستپو رسخهای از آن سگ ،کند یممثل ما فکر هم  او  ؟از چه مینی

عیل ساخت  خان  شنر منسجم  در کندهار  را  بینوا  مردم  تعداد   ها نآ  رو ازین    . يك 

به هایی که  دقهصها و  ششخب  . رسانند نوی صدمه    عتبار ا  هند تا بکردیمکوشش  

ر قرص و قوای عسکری از   شد یم  داده  آنها  سالح و مهمات   لحاظ  در تدارك محا فظیر

   . کرد یمكمك   ،بودند  نهکهولو  

ر مردم  که  معلو مات دادند    رسدار   هب شغالگرا ن افزایش ا   هرضایتی نسبت بنادر بیر

ر اهایل و بیگانگان برخورد صور ت  در کوچه  ،یابد یم د یمها اغلب بیر در اطراف   ،گنر

آمده  احتیایط از قشله بر روی یر از   کهو هندی    انگلیش  غلب اجساد عساکر اشهر  

 .  و قشون شخیص خودش قابل اعتماد نیست شود یمپیدا  ،ند ا

از وی   ”جانل سان  ناکیکه  قيافه جدی نشان داد    و   خورد  تکان  وقتی زمامدار فقط  

ر می  جاناو دگروال سنت    ،دیدن نمود   افغانستانرایج در    حتی کلمه  . مید   نا را چنیر

ر تلفظ کرد  انگلیش  از کلونل  ،کرنیل عیلاو به  ست  توانیمن  هرا ننر د   خان  شنر ر گورسی

مطيعانه   خانعموزاده دوست محمد    . ن خود محتاطانه رفتار کند ناو نمود تا با ماد

وب  ”  دیدار در تکمیل ذخایر   اینکه  و اظهار امید کرد    نموده  موافقه ر آتش مشی یر

ر   ”کفار  ...  كمك خواهد کرد و حتی امکا ن دارد خزا نه ننر

 که  دگروال    ۱۸۸۰اپریل    5روز  
ً
این بار   . آمد یممختلف به قرص  های  با لباس  معمول
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سواره نظام   کيك بلو   . گردید   وارد با لباس رسیم مکمل و تمام عالیم رتبوی خود  

لباس  خود کالهکه   دارای چرمهو  ب ر رنگاهای  فیته  و هاهای  های   تنه  نگ  موزه  و 

بشمله همرایه  ه  دار  ویرا  داشتند  نشانای  ۀهم  ، کرد یمپا  آن    نها  که بود  دهندۀ 

 ورود و وقتی در مورد    . است  آورده  مهیم را با خود العاده  فوقدگروال معلومات  

عیل  انگلیس معمول از بالشتبه شنر  های تخت پريده خان خنر دادند به رسعت غنر

مکتوب وايشای   ،دار رس ن پس از احوال پر ش با  سنت جا  . رفت  مهمانقبال  است  هب

   . وی تقدیم کرد ه ب را  هند 

مکتوب   در  لیتون  مل»:  کهبود    نوشته لرد  ت  س یاتر نی ام  و برتانیه  که  اعليحرصر

لقب   و   ساختهمرکزی مستقل    حکومتتا ویرا از سیادت    نموده الطاف  هندوستان  

ب  ”وایل ” تذکر    است  دادهوی  ه  را  ر  ننر  آینده   در   ات کندهار حدرس که  بود    رفتهو 

ر خواهند شد و کندهار در    نزديك و لیات کشور فقنر افغانستان باقی   جملهتعییر

م کندهار نا ظهور کشور جدیدی ب  نقشه جهان با که  در نظر بود    «. نخواهد ماند 

 . یابد  نا غ

کندهار خط آهن تمديد  شهر    تا که  بود    دادهوا ی جدید وعده  ر لیتون به فرمان  لرد 

  قشون هندی و   ار هدر کندکه  بود    هطالع وایل رسانده شدا  هب  برعالوه  . خواهد شد 

 .  واهند بود خد و جو م همیشه سیاشو کمیسار  انگلیش

برای  نااپریل  ...   ی گردید  کارانمحافظه   کابینهمیمون  سنی در   ”سمله شاعر  ” ، 

اتوری  اما   . گردید یل  نا  به آنری کرد و  نابرک  استخو    خود   هایپالنز  ابرتانيه    امنی

عیل جوار قرص    میدان  در   ۱۸۸۰یم    ماه  ۱۱صبح روز    . گرديد منرصف ن   خان دو   شنر

ق افغانستا ن  که  شنر    کبنر   ۹۹تویلی غند   بود و    شده  وارد چندی قبل به جنوب رسی

در پهلوی چپ آن   . صف بستند   ،داشتقرار    تبرایدر راس آن دگرمن جمس هل  

غند  سواره  عاليجای  ایشان  ناشخیص  نظاکه  ب  سواره  جا مربوط  بود  بمبتی  م 

ی  آنها در جلو  که  گرفتند   کیم   . داشتقرار    سیاهبر اسب  ن  آ   قوماندان  جگړن کنر

ر در راس آن جگړن ککه  گردید    جابجا که  مل  توپخی   ۱۱بطریه و لوای    دورتر     فود ولیر

به سوختاندن موجودات زنده   شدید   آفتاب: به ساعت ده که هنوز  قرار داشت

وع ن ا ل پریم  کردهرسی  این فرقه  ،فرقه بمبتی به قرص آ مد   قوماندان   راوز   بود بريد جنر
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ال  . ند کردیم  قه کندهار یاد ر م فناب  آنرا که    بود ه  ماندزیاد در شهر    آنقدر  سنت   را   جنر

برتانیه   سیاشحال کمیسار که  در جنوب افغانستان    انگلیش  سیاشجنت  ا  نجا

 ...  کرد یمهمرایه  ،بود  شدهنزد وایل 

 

 کندهار

 ور کندهار به  مرا سم ایجاد کش
ی

عیل  رسکردگ جشن   کنندهدایر    . گردید   آغاز خان    شنر

و   قرار داشت بود در نزديك در خرو یحر مقر خود  شدهاطه حا ندرباریا توسط که

ب قیمت  زربفت  ر  ر    هایی چیی آن  ،کردهبیی سفیدش  دستار  ر   طوری کهشمله  بیر

ز یکسو  اه  کبل  ،ایستاد   هن  بجا او جا  . چپ آویزان بود   شانهبه    است رايج  ها مسلمان

و با    کرد یمخود نگاه    بالیو    به قد   لحظهبه    لحظه  و   بود دیگر در حرکت    به سوی

 ؟کنند یمپر شکوه باو نگاه  لحظهدرین  همهآیا  : اندیشید خود یم

مکتوب    ،ند کردیمعجله  ها  انگلیس نمود    وایشا کمیسار  قرائت  بلند  با صدای  را 

از روی دور اندیشی این کلمه را   جاننت  اما س  ،،وايشا ی قبیل”شدیمگفته    باید )

   ،ترجمه کنند   او را ن  ناکشید تا سخ  انتظار نگفت( او  
ً
به که  فز ود  ا  نسنت جا  بعدا

ب کند و  که  م خود سناباشد و ب  داشتهتا شورای    شود یم  داده   اجازه وا یل   طوری ضر

ر عالیم آ زادی و   استمعلوم    که ود روال افز گد   . باشند یم خودمختاری    اينها اولیر

ر صورت  که   د یمبا این کار عدالت تاریخر ننر  ، ها بارکزایی   حکومتاوایل    زیرا در   ،گنر

 .  کندهار مستقل بود 
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النوبت    بعد از آن تعقیب او يك قطار   آمد، بهو تورن پیش  ا  اشاره  هب  ،رسید   جنر

عبارت بود از شمشنر که  تحايف وايشا را با خود داشتند    آنها   . کرد یمعساکر حرکت  

دانههای  ، ساعت نشانجواهر   و   مرصع دارا ی  طالیی های  جیتر  زنجنر و   ،الماس 

پریم راوز شمشنر   . دیبا   وت و ماه   ،زربفتهای  کهیی و تظروف نقره  ،ساعت دیواری

 : و اظهار داشت آویختهرا به کمر وایل 

ك ما را یر ناشمشنر دشم  اینکه  داریم    باور ما    -
  . بود خواهد کرد نارحمانه  ن مشنی

ت بشم  اعليحرصر خوب  باید  دوستایر    ر نادر ککه    باشد   هیادداشتا  قشون  تان 

ند در دشوارترین لحظات    همیشهکه  قراردارد   بكمك متحدین خود    خود را حاضر

  . برساند 

بجا آوردن   . و بازهم غر ش دیگر   دیگر غرش    ،وا بلند شد هبه    ها توپ  آتشغرش  

ا م از بیست و یك میل توپ بمعتر ایجاد کشور جدید بو   .  د رسم احنی

عیل فرو نشست، نظرها به    ها توپوقتی دود   او پیش برآمد    . شدند خان دوخته    شنر

ی بگو   خواهد یمبلند کرد گو یی    خود را های  دستو   ر اما ،  د یخطاب به خداوند چنر

 سنت جا ن دراز کرد:  و  و پریم را به سوی خود را های  دست بعد 

ر ما یم  -  همیشهمن    . نوشت بساز اگر رسنوشت با تو نسازد تو بارس   : گویند در بیر

با ما   انگریزها   که  باشد اگر رضای خدا بر این    ،بسازم  رسنوشتبا  که    ام  کردهسیع  

و در   هستممن از ا نگریزها سپاسگذار و مشکور    . کمک کند، باید همینطور باشد 

 هم. ن بدنااطمی  آنها به به وفاداری خود  کرد عوض سیع خواهم  

ر خواست یمخارید و  خود را او پیشایر   : را بخاطر بیاورد  یچنر

افتخار    ،بیل  ،آه  - بر تختبه  كم اهایلی  مشکالت  که  ما تصمیم گرفتیم    ،جلوس 

تعلق ندارد قبایل درایر  به  که  ت رسشماری اهایل  مالیا  شود از حال به بعد   ساخته

ر   . گردد یمپول مش لغو   مالیات هم  و  شود یم  بردهاز بیر

ر درباریان اکر سچند صد نفر از ع  میداناز    . د گردید تمجید و تائید بلنهمهمه    در بیر

ر    آنها   . گذشتند،  بودند چندان تعلیم دیده نکه  وایل   بعیصر ،  داشتهالبسه مختلف بیی
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 . ند کردیمحمل    های انگلیشتفنگو بعیصر دیگر    را   پدرا ن خود که  مولت های  تفنگ

 . بپایان رسید  مراسم

عیلدو روز بعد   از    شنر الخان  دیدار رسیم نت جا ن  پریم راوز و دگروال س  جنر

عساکر صف کشیده   ،ها انگلیسدر تمام طول راه وی از قرص تاچویر    . بعمل آورد 

ام  و   ورود   . بودند   . گردید بدرقه    ها توپ  آتش  توسط  بازگشت وایل با اجرای رسم احنی

ختاری خودمبه  که  آیا دیگر هم جای آن موجود بود    : بودند   شدهشکاکیون رسوا  

 ؟دولت کندهار شك کرد 
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 سوم  فصل بیست و

به ومند  ضی  خان  ایوب نیر

داخل شهر   ر کندها  دروازه  طریقاز    سوارکاری  ۱۸۸۰یم سال    ماهاول  های  روز در  

ر    ،و خاك  گرد   . هرات گردید  ر سنر ی و ریش مجعد   او را دستار سفید و چیی  خاکسنی

ه    او را   ماش و برنج ر تنر ر    کار ار سو و    رفتبه مشکل راه یماسپ    . اخته بود سننر به ننر

نیم   آن چارسو  .  گرفتغرض  از  بوی که    جایی   ،گذشتراهنورد  و  زیاد  جمعیت 

 .  انگیختکباب پیازدار گوسفند و پلو اشتها را بریم

 به سوی   خود را اسپ    الشان جامع را عقب گذاشت و مسجد عظیم   ،را ست  طرفب

ر که  . قرص حکمران در چارباغ راند  وی قرص رسيد   میدان  به  همیر وارکار با س،  پیشی

ر منظره موا جه   در حدود چند ده نفری از عساکر به مارش مرصوف   : گردید چنیر

 گروپ يك    آنها از عقب    ،آموختند و حرکات با سالح را یم  ند کردیمتعلیم    و   بودند 

را متحنر وارد  نو    ،داد یم  قوماندهکه    صدای عسکری  . ند کردیماحرکات را اجرا  سواره 

 شد،  یمشنیده    شانگلی  زیرا از آن کلمات  ساخت
ً
ر تماشایحی   دفعتا که   ها مردیاز بیر

 داشت جدا  های  بروت
ی

يك چشم   خودرا در   و   ،شدهسوار اسپ خود    و گردیده  بزرگ

 . نزد راهنو رد رساند  ،زدن به هم

محمد  ،    ،عزیز   فیض  توهستی خدا ”این  پیامنر  امید    ،گشتی بر   ”دوست  ما  ر  ببیر

 .  خورد یمن ن ناهیچ که   است هخفچنان غفور  . یبم ترا باز ببینیمداشتن

  . گفت: سالم پلو خور ورزيده  زدهلبخند  سیاهمرد ریش
ً
  خوری. ب یمتو خو  طبعا

ر   هر مهمنی از  خورا ك ؟چرا یر  -  .  است چنر

شما های  قوماندهصنر کن مراد حلیم این    : گفت  نمودهطع  ق  او را محمد حرف  فیض
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 ؟ حساب مانند انگریزهاست کدامبه  

 : گفت  ،خاريده خود را مراد حلیم پیشایر 

 . باقی مانده آنها از  ،جا بودند  نی مشاورین انگریزی در وقتی کدام ،  شدهعادت      

 .  علیم بدهیمت خود زبا ن ه عساکر را بکه   لزم استبرای ما  کرنیل  -

را در هر جا   انگریزها ما  که  این مانع آن نخواهد شد    ،تشویش نکن  بارهدر این       

 .  بکوبیم

فیض محمد روی گردن اسپ خود دست   . بزودی این کار را خواهیم کرد   ،انشاهللا  -

 پرگویی بس  . ام  شدهقوت  من هم کم  ،پرافتخارم از پا افتاده  ”باز”اما    : کشیده گفت

 .  خانبرویم نزد ایوب  ،است

زیرا او بسیار زیاد   : کند یم دو رویی  که  سابق عیل مسجد با خود فکر کرد    قوماندان

   . پشش را ببیند  ،حکمران هرات ل از قبکه طالب آن بود  

   . بود رفتند   کردهچارباغ را احاطه  که  همراه مراد حلیم به درون بایعر  
ً
زودی ه  ب  تقریبا

 . آمد   ناو د  ناو د  آنها   به سویه  استآر   جوانشنیده شد و    ”پدر”از قرص صدای  

شمرده های  با قدم  شدهآهسته  خود خجالت کشیده باشد    جانهیبعد گویی از  

ه گرفت  ”باز”و ( چقدر وقت پیش بود داند یمر آمد )خدا پیش سوا ر  .  را از قنر

پیاده از اسپ  های فراق هفته  . غوش کشید آ  هب  خود را   ش پ  و   شد   فیض محمد 

زیر چشمانش حلقه    ساخته  تر را درشت  غفور   ۀ طولیر خطوط چهر   سیاه بود، 

 شوق  ملو از ویی رساپای وجودش مگ اما حال با ورود پدر    ؛بود   شدهخفیقر پدیدار  

 .  بود  شده و رسور 

ی شنیده شد  واز آ نا درین اث ر  ؟شما زن هستید یا جنگجو  ها افغان  : تمسخرآمنر

محمد فیض  را نگاه    خانوقتی  افتاد  وبای  به چشمش    ؛گشتاند   خود  که خان 

از   حکمران  . خندید یم تن  با چند  این    هرات    کرد یم مشاهده  را  صحنه  نزدیکانش 

   : د کر دا  صخان ایوب
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 . جور کن و نزد من بیا  خود را نیل لباس ر ک       

 م، بودمن کرنیل نیستم تورن  رسدار  -
ً
 .  هستمساده افغان  فعال

یتر من اشتباه ن  - ر ر میگویماگر یم،  شده  داده  رتبهم بتو این  ا  کردهتنر  : خوایه چنیر

  . فیض محمد افغان  کرنیل

   . تلفظ نمود  را مشخصنی  ،”افغان”کلمه  خان  ایوب

  : گفت.  نمودهخم  خود را به سینه ماند و را ا ه دست فیض محمد  

   . هستممتشکر   رسدار      

قالیتر در صحن   روی  ر يك و نیم ساعت بعد از ضف طعام، فیض محمد با غفو 

 .  نشسته بود  ،هرات با مردم حکمرانهای تالر مالقات 

ر ستآپوستينچه یر   رسطانوصف گرمای    با که  هللا خواجه  جا وزير عصمت  درین یر

ر   ه مرد    ،داشتبیی ر    خود را ش که کاله  ناشنامراد حلیم و پنر  پائیر
 کردهبر پیشایر

 نشسته بود، او خطاب به فیض  در کرشخان  ایوبروی بلندی    . بود، حاضر بودند 

 :  محمد گفت

 ؟ د ای  هآورد هکرنیل از سفرهايت باخود چ  خوب -

ها  رویمن    ،به هرات  بازگشتدر تمام راه    رسدار          ر شنیده بودم ه و  دیدکه    یچنر

ی که  است مشکل . اندیشیدمیم ر  . فهمید  به آسایر جریان دارد چنر

و صدا   جنگ با انگر یزها بسیار رس   ۀدربار   ،آمده  در سمت شمال عبدالرحمن فرود 

ر بنظر  ا  ،انداختهبراه   انگریزها    ار جنگ با استخو در واقعیت امر  که  آید  یمما چنیر

 گپ مردم را بخود جلب نماید و   ف با ض   خواهد یم   است  ظر اوضاعنااو    . نیست

 ...  حفظ کند  خود را 

   : خاطر نشان ساخت حکمران

، ما چهار پیغام به   بتو حق بجان      یکجا که  وی فرستادیم، پیشنهاد کردیم  ه  ستی
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بهدشمن   بالی  ؟چطور  انگریزها مگر  . او طفره رفت . ا رد کنیم و  ضر

 حال ضف در   آنها   . پا ایستاد کند ه  را ب  آنها بازی عبدالرحمن خان  که    کنمیمفکر   -

 کوهستان   . از کابل سالم بکشند   خود را چطور قوای  که  یش اند  و يك انديشه و تش

مال مشك عالم   وردك و   محمدجان  جرنیلغزیر قوای    طرفاز  .  رفتهگرا شورش فرا  

از   خود را   ستیوارت اگر فرقه    . ندارند   آراما نگریزها شب و رو ز    . کند یم  ویپیشی 

رمق در   ،باوصف آن هم از ترس  . زار بود   انگریزها کار  رساند  یمکابل نکندهار به  

از تله بکشند تامثل زمان   خود را   شدهقیمتی  بهر    جان شان نمانده، تالش دارند 

خان  .  نشوند  بود نا اکنر

 این کار بنظرت چه خواهند کرد؟   انجام برای آنها  : وزیر پرسید 

   آنها ۔  
ً
را اقدامات    قبال با اند   کرده  خود   روانمخقر  بند    و   زد   خانعبدالرحمن    ، 

 . بیاورند روی کار  خود را های نفر  کنند یمسیع  ،دهند یمطال  هدوعکس  بهر   . است

ن  آنها مگر   را خوب  ما  ویل    رسدار آباد  جاللهای  پیش غلخر   ...   شناسند یممردم 

فرستادند  را  خان  مبلغ  . محمد  از    او  جانبداری  بخاطر  را   
ی

هفتگ   انگریزها بسيار 

بحیث گورنر یگ از کاسه لیسان   میداندر    . کشتند   او را ، مگر غلخر ها  کرد هاد  پیشن

خان ر  )محمدحسیر تعی(  خود  ر را  اما  یر آن کردند  مردم  در  به   بالفاصلهجا  دست 

تا حال در جستجوی او هستند، اما پیدا   . است  شده  پدید ناشورش زدند و گورنر  

   ...   نمیتوانند  کرده

ر کردند، مگر او هم بعد از چند   تانسشهباز خان را حکمران کوه  روز فرار کرد    تعییر

پور به  انگریزها و نزد   .  کشتند یم او را غنر آن  رفت زیرا در  شنر

خدر   دوست  با  پور  روبرو گردید   ود شنر خان  سد  . عبدهللا  مینی او  از کجا ”از  تو 

 ؟ یکردیم جا چهدر آن” ،”از لوگر” دهد یم جواب ،”؟آمدی 

  ”گور نر بودم ” -

   ”؟ینجا آمدیچرا ا” -

 ، ؟تو چرا اینجا آمدی”-
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ر  آنها صحبت     . جا پایان یافتبه همیر

 . واداشت خندهحکایت حاضر ین را به 

 ظهارداشت: اخواجه  عصمت هللا

 ...  اند  کرده رسی و ع   ر در کندها  را  عاقالنهنگریزها بازی اکه گویند  یم      

 داشت:   فیض محمد با تمسخر بیان

از خويشاوندان   او   ،ببخشید   رسدار ،  اند   کرده  را پیدا  یر او پهل.  النهعاق  ندازهبیش از ا      

مستقل گذاشتند نا  ،شماست زمامدار  را  خو   ،مش  دلشان  طوری  را   استهر   او 

 .  است زمامدار که   است هم دلش خوش   او  ،ند خانچر یم

  : هرات تائید نمود  حکمران۔ 

 خان عموی من   عیلشنر   ! شود یمنبزیر اسپ    را   هر قدر خر   . است  بیل درست        

  چه   هر   است  او حاضر   ،د نگفتیم  ”احمق مالیم”  موصوف را   در فامیل ما   ،است

شنی عطر گالب که    داند یم   آنقدر کشور    ۀادار در مسایل    . دهد   انجام،  بگویند   برایش

 ...  را بداند 

فغایر  ا  هیناکمنظور   ا  مشهور  المثل  ب  ین    بود کهز ضر ارادی   بصورتحاضر غنر

  . دند افتا هبخندباره و د

 : گفتخان  ایوب

های رسخ پوش قسمت بزرگ این سگ  شود. داده یم  جواب تمسخر با تمسخر    -

به لزم بر    ،وطن ما را در دست دارند  ون   آنها   بتوانرد شود تا  وارا    آنها باید ضر  را بنر

ر  ،دهیمیمرا تعلیم  آنها م ایکرده قوا جمع   . کرد  ر از میمنه دو امیر غند با  هللا خان ننر

 ...  است هآورد خود 

ر بود   شخیص که بیان رسدار در اخنر   . حرکت داد  خود را رس کاله بر پیشایر اش پائیر

ر   لشکرکشی هداف و وظايف اکه است   رسیدهقت آن و حال  : داشت  . د ردگتعیر
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 مراد حليم  
ً
 مداخله نمود:  دفعتا

   . کرد   قدیمکابل پیش  طرف باید به ،ندهاباقی نم  کردنفکر   چگونههیجای 

 : گفت  داده شور  ود را خ رس فیض محمد 

ی    . پلو خوردن نیست  ،پیکار با انگریزها   - ر توپ و    باید   ،شود نیمبا دست خایل چنر

درین   . د نبتوان  کردهعمال  است  صحیح  آنرا که    افرادی  چنانو هم    داشت  یاد سالح ز 

ر باید فکر کرد  به  باید به کجا  که  باره ننر  ... شو د  وارد ضر

  : د خورده، پرسی او دور  به سویخان ایوب

؟ خودت چه پیشنهاد یم        کتر

       
ً
 ، ند ا   شده  جابجا مات  احکاست  و در   است   موجود دشمن    بزرگ در کابل قوای    فعال

 ، دهند انتقال    بشعت  خود را عساکر    به آنجا پشاور    از که    توانند یم  انگریزها   هبرعالو 

آنها   داند یمگ    ،هم دور نیستعبدالرحمن   ن  که  از  او    ،باشند   شدهبا هم متعهد 

خواهد  پشتیبایر  خرابا  برعالوهکرد.    انگریزها  بسیار  راه  تا کابل  هرات    . است  ز 

درد ه  ب   شدنبکار    دست  آنها ، بدون  ند توانیمن  کردهاز بسیاری جاها عبور    ها توپ

 ...   خورد یمن

   . هدف لشکرکشی را مشخص ساختخان ایوب . کندهار که  یعتر   -

  : محمد تائید نمود  ضفی

 . جا کمنی هستند در آنقشون انگریزی    . است  کندهار بمراتب بهنی   راه  ،کندهار بیل    -

 
ً
ر    به آنجا   طبعا  گردد یم بکیل روشن    آن وقتدر  اما    ،قوای کمگ بفرستند   ند توانیمننر

با که   اش    کشور کندهار  اجانب  بطور وایل  دست  در  مجبور    آنها   . است  مکمل 

و    . ند برایز آنجا  اه  کاینجستجو کنند یا    خود های  شوند پالن جدیدی برای خر یم

چطور  ر    ؟کابل  ننر را  بل  ترك گويند مجبور کا  شان  ماندباقی   ،ند  آنن  ممکن در  جا 

 ... نیست

  : نگاه کرد و گفت دیگرانو به   نموده موافقه حکمران
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 .  است هعاقالن    

ر   وزیر و  ر  امیر ر   ،افتند ی  ولفیض محمد را معق  قضاوتهللا کم حرف ننر مراد حلیم ننر

اض ن ی نمود رسد.  کرد اعنی ر نتیجه گنر  : ار چنیر

انده    ایر فیض محمد قوماند  کرنیل  ،رویمیمبه کندهار    باین ترتیب         شدهمفرزه پیشی

و به   نمودهه  مانددار را قو عقب   دستهکرنیل مرادحليم    ،خواهد داشت  عهدهبه  را  

 تدارکا ت  
ی

  به مواد خورا گ رسید   د توانیم  دیگرانزیرا او بهنی از    . خواهد کرد   رسیدگ
ی

گ

و   . اوست  وظیفۀاین    ،کند  ر   من  بود بقیه  با  هللا خان  امیر های غند   . قوا خواهیم 

ر ا  همیمن ننر خواه   و  حرکت  اصیل  قوای  عصمت   . د کرد نبا  را  شهر  هللا رسپرستی 

  . خواهد داشت عهده به خواجه 

با   ،شد   تماممجلس   ماند   حکمران  وزیر  پرداختند نظامی  ، باقی  ر  رفیی به  اما   ؛ان 

قبهغنر  بطور خان ایوب  : را ايستاد کرد  آنها  منی

 دیگر،    مسألهيك        
ً
 ، نتقال قوای بزرگ را مخقر نگاه داریم  ا که    یمتوانیم نما  طبعا

نهایت اما باید    ؛است  شهر هرات موجود   ی انگریز در نفرهاچقدر    دانیمیمن  برعالوه

شد در   گفتهکه  یر  نا سخ  . دیرتر مفکوره و مرام ما را بدانند   آنها سیع را بخرچ دا د تا  

باید آوازه  ؛شود یمدنیا پخش    تمام و  به   : ضد و نقییصر را پخش کرد های  ازینر ما 

یفتهران، سیستان،    طرف .  کنیمیم  لشکرکشی غزیر و حتی کندهار    ،کابل  ،مزاررسی

های کوچك را گروپ  ،در حقیقت امر   . مرصوف شوند   ها بگذار به باز کردن معما

ر یمها قامتاست این به  ...  فرستیمننر

به قيافه رسدار جوایر   : ض محمد لبخند زد فی  
ی

ب   و کم تجربگ او  آید،  ه  جور نیم 

  . اندیشد یم رسیده و  مانند رهنر پخته 

  : بعد حکمران افزود  و 

تا  های  افش   باید        شوند  انتخاب  و   ملنگ  ،داگر سو   ،مسافر م  ناب  آنها مطلوب 

 طرفوایل را ب  ردویا که    نمایند ه کندهار نفوذ کنند و کوشش  ب  مخقر   بطور يش  درو 

ر  د یم عهدهبه هللا خان ما بکشانند، این کار را امیر  .  گنر
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 ...  رسدار  شود یماطاعت  -

ر يا غند برای حرکتتعداد هشت    به  ۱۸۸۰جون سال    ماه  آغاز تا   گردید آماده    پلیی

ش عدد توپ   ،هزار نفر سوار   ،منظم   پیادهدر حدود چهار هزار نفر    در آنکه  

افغا با خورد و کالن ساخت  نفر کمگ  و مهمات   بار   نستان و در حدود سه هزار 

  . شامل بودند 

 گردیدهذکر    در آن  که  شد در مقابل عساکر قرائت  خان  ایوب  بهقبل از حرکت خطا

 : بود 

دشمن لعنتی یعتر   طرف  از که    خود را های  شهر تا  رویم یم  ا م  ! مسلمانهای  رسباز »

یم ون   را دشمن  که  انشاءهللا    . انگریز اشغال شده پس بگنر از خاك مقدس خود بنر

وطن و ایمان   ،خانهپذیر شب و روز به خاطر حفظ  نااندازیم ما به طور انعطاف  یم

وزی یر  . جنگیم خود یم  «دغدغه و با قاطعیت به پیش خواهیم رفت، یا مرگ یا پنر

 ، مختلف حرکت کردند های  قامت است  بهسوار  های  بود گروپ  شده  پالن  طوری که

  اجازهگرشك و کندهار    ،قامت فراهاست   یناثاست  هها بکاروانو    گانهکنند به سفر   آنها 

ر این  با تحت  ، ند دادیمحرکت   ول گرفیی حكومت هرات دشمن را   ،ها قامت است  کننی

ر اطالعات رسی    ع محروم ساخت کار مدت زیادی دوام    این که    شد یمفکر    . از گرفیی

بزرگ مس  ،زیرا   نکند  قوای  وی  پیشی زیادی  برای مدت  بود  نگاه شود مشکل    . تور 

و   کنه ها  انگلیسکه  رسیعنی پیش از آن  هرچه که عمده عبارت از آن بود    ۀوظیفازینر

 . شود  یمقدپیش ،قضایا را دریابد 

 لحظهتا آ خرین    ،شد یمحرکت    ۀآمادبا مفرزه پیش رانده    فیض محمد   وقتی کهدر  

د یا نه توانست  ن د غفور را با خود بنر و بود  ا  توجهم  از زیر چشم  جوان  ؟تصمیم بگنر

،  کرد یمخموش نگاه  های  با چشم  ،بداند   او را ترین تمایل  کوچککه    کرد یمو سیع  

را   خودداریاما   نیمواقیعمرد    ،نمود یمحفظ    خود  خوشش  خواهش  از   . آید  

  کرد یمپدركالنش صحبت    ۀدربار ر خود  دپ  با بیش از معمول    او که  حقیقت اینست  

ی را در ما  یهناو کرنیل این ک
 یاد بیاور و با منه  پدرت را ب»خود درك کرد    ضمنر   قر

ر  ۀلحظدر  «طور رفتار کنهمان   : گفت  ،نموده فیصلهتر یحرکت از هرات تنر
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  ؟سپ سوار میشی ا هچطور غفور ب  -

 داد:   جوابو با خوشی  کرد وی نگاه  ه ب زدهپش با چشمان برق 

-  
ً
  . پدر  طبعا

  نمود یممطابقت    ۱۸۸۰  با نهم جون سالکه  هجری    ۱۲۹۷اول رجب سال    به روز 

 ...  به حرکت درآمد  دشمن علیهاردوی هرات 

عیل خانفغانستان پس از  اتجزیه    مترصفاتبه    و تبدیل شدن آن  مرگ امنر شنر

 مردمنهایت  تاثنر    ،مختار نیمه  
ی

باعث آن   و   کشور بجا گذاشته  و   شویم را بر زندگ

وزی   بهها  انگلیس که  شد      خانه  و نفاق    . یل آیند نارایگایر  های  پنر
ی

 موجودیت   ،جنگ

ر مفریع و یر   رسحدات و    مالیات  جاها در آن  شد یمکنر لزم  ا که  طق رقیب  نامورد بیر

دازند، بدون  های  باج  بنی
ب ای  ۀهم  ،نظایمهای  فعالیت  درنظرداشتاضاقر  ۀنها ضر

 .  وارد کرد  خاریحر  شدید بر تجارت داخیل و 

از پر رونق ترین   کرد یموصل    هرات و کندهار را که  ک  رس ها  انگلیسمداخله  زمان    تا 

به ترکستان و ایران و از طریق  را  ها ن او کار در شمال این راه   . افغانستان بود های راه

در این راه    . ند نمودیمو هندسفیل هدایت    آن به ترکیه و در جنوب به بلوچستان

چای   ،پوست و پشم  ،ادویه جات  باب و که  ای تباره شنی دارای  های  کاروان  همیشه

در مسنر این راه واقع بود از آن که  های  شهر خشك در حرکت بودند و  های  وهو می

   . برد یممنفعت 

ب تجاریی  سال  ...   ایر است راه  تابستان  ا های  سوداگر   ۱۸۸۰در  داشت،   گرچه کمنی 

سوداگرها یا   اما  . کرد یم آنها منفعت زیادی را نصیب  ،کمبود اموال تجاریی مرسوم

سفارش کش  ا  هب یا  خود  اغلب  بتکار  بودند که  طقی  نام  ۀ بار   در دیگری  دیده 

آوری    معلومات اشغایل    معلوماتازین    . ند کردیمجمع   فاده است  انگلیس دولت 

به کندهار   که  کسایر ه ممانعت از حرکت  ر در باخان  ایوبدستور    . نمود یموسیع  

منتظرهطور    به  ،رفتند یم وضع   ۀبار   در ت کسب اطالعات  ناامکا  ها انگلیسبرای    غنر

 شديدرا  هرات
ً
 .  تقلیل داد ا
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ر فرار کند   خواهد یم  ؟بکند   خواهد یمچه    حکمران آن   ،قوا   با   ؟به کجا   ؟از خان نشیر

ر    ؟دست بعمل خواهد زد؟ آیا قوا دارد  د بتوان  گموثق    معلوماتکدام  بدون داشیی

 . شد مطرح یمکه بود  ها  سوالفقط  ؛کمک کند   آنها در بررش وضع با 

از کندهار   جاندر جنوب افغانستان دگروال سنت    اشسییم اجنت    ماه  ۲۲  به روز 

به ترکیب پنج صد نفر دارد و از کدام  هر   پیادهغند    زدهیاخان  ایوبکه  تلگراف داد  

د به حرکت  توان  هفت یا هشت غند یعتر در حدود چهارهزار نفر رسباز یم  جمله

در » داد:    اتمعلوملرد ریپون به لندن    دهند ی جدیوایشا  جون  ۷  به روز   . در آورد 

که   است  هر غند متشکل از شش صدو پنجاه نفر   و غند    اردوی منظم هرات هفت

 مجموع
ً
   « . شود یمنفر   4550 ا

ر خنر حرکت   تاری    خ    قامتاست  بهخان  ایوباولیر به  به کندهار   ۲۷جنوب  جون 

   این خنر   . رسید 
ً
ر خان  ایوب  هایی هدف ن   و   نمودهروز بعد مواصلت    زدهپان  تقریبا ننر

برا در یعقوب خان عاری از    ،ایوب خان  : شد یمگفته    گر چها   . شد نیم  معلوماز آن  

تعلیم   ۀبا تودکه  اینکاقر هوشیار بود، برای  ندازه  به اکه  اما باید گفت    . است  عقل

هنا ر ننر همراه  سالح گرم،  بدون  و  منظم   ،دیده  اردوی  با  دست  چوب  و  شمشنر 

داده قرار    فادهاست  مورد   سیستان را که  الش بخرچ داد  ت  شد با  شدهانگریزی مواجه ن

 . دست زدند اقدامات سلسله ها به يك صورت بریتانوی بهر  اما  . تاراج کند  آنرا 

 *** 

امور زمامدار کندهار در قرص  ...   بود   به  ه مرد  های  به قصه  : عادی مرصو ف  پنر

يك، کدام  )اما    کرد یمرا دنبال    ”پنج برادر”رسگذشت یگ از  که    داد یمفرتوت گوش  

در زمان شکار گراز یا بنر در   ،مشخص بیاد بیاورد(  بطور ست  توانیمن  ناو قصه خ

عیل  . ارغنداب یا ارغستانهای  زار تپه ه مرد را    کنندهخان هنوز گفتار رسگرم    شنر پنر

آدم   ،جانسنت    . آید یم  سیاشکمیسار    ،وی خنر دادند ه  بکه  نشنیده بود    آخر تا  

 .  خشك و کاری بود 

ت . کنم یمفکر   ؟باشند  داشتهخنر خان ایوبهای رسباز تقرب  شما از  اعليحرصر
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او   - ما    ؟دارد   رسباز   چطور  دادند  به  جنگکه  اطالع  هرات  ر های  در  بیر سختی 

ر   برند و میمنه و محیل جریان دارد و پش عموی مرا گایه به قرص یم  ،کابلهای  پلیی

انند  ون منر   . گایهی از آنجا بنر

 دهنده نشان    آنها سیمای    ؛نگاه کرد   بودند   شدهدور تخت جمع  که  یان  دربار وایلی به  

ت چطور    حنر بود:  ایشان  تعجب   داشته قواخان  ایوبکه  تصور کرد  توان  یمو 

   ؟باشد 

 : لذا متذکر شد  ؛ گفتگو ادامه پیدا کند   است سنت جا ن نخو  -

 احتیاط بخرچ   باید هوشیاری و   برعالوهباید بگویم این قوا وجود دارد    همهقبل از        

ممکن را  های  ها گروپایی هر   است  داد   كوچك 
ً
اشخاص   فرستاده   قبال تا  باشند 

باشد باید جلو این کار    کهقیمتی بهر    زمامدار قانویر تحريك كنند،  علیهخرد را  یر 

 ...  شود  رفتهگ

    ،فتاد ابراه  یت او چیست و باید  ن  شد فهمیده    -
ی

را به   خانهو پر سکون    آرامزندگ

 تبدیل کرد  مشقات سفر و 
ی

ر این کی  خواهد یما! دلم نآه خد  . خطر جنگ  ل نا اما ببیر

   . رفتهگن آرامسان جان 

   . دیده برود ناقبال مزاحم  است  هکندهار به  است در راس لشکر آر که  وایل مجبور گردید  

دریا   ...   ر  بیر ین    ،ستان افغانهای  در  بزرگنی هلمند  کوه  سلسله    از   . استآنهدریای 

 لومنی  کی  ۱2۰۰و با طول    رفتهگ پغما در غرب کابل رس چشمه  
ً
ر   تقريبا تمام رسزمیر

یزد   نمودهجنوب غرب قطع    قامتاست  به افغانستان را   تا   . به جهیل سیستان منر

ر    ، گرشك این دریا   داخل نارسازیر و بعد از آن در همواری و په  ها کوهدر بیر
ی

ی بزرگ

در فصل بهار و   . گردد یم  فراواندارای آب    گردیدهیکجا    به آنچند معاون    شده

 کند یمتاجون دوام    یم  ماه  از که    ا ه ب سیال   و   ها بر ف  شدنآب    تابستا ن نسبت 

يد در حدود سه کیلومنی را در بر   نمودهاین دریا با قدرت تمام عرض اندام   يك رسی

   . گردد یمتبدیل  عبور و مرور  به مانع جدی رفتهگ

  . گرشك قرار دارد   قلعهر  ناکندهار در ک  - اساش این دریا در راه هرات  نر گدر یا مع



402 

 

 م تقرب به دریا حاکهای  بر راهکه  اضار داشتند تا وایل در گرشك  ها  انگلیس  و زینر ا

د  است  .  موضع بگنر

 هلمند نام 
ً
 .  گردید یمباعث خشم وایل  معمول

 داشته كودك قوا  خان  ایوب  اینکه  بالفرض    ؟غوغا برای چیست  ولوله و   همهاین    -

وی کاقر داریم   وزی فقط چند    . یب کنیمتاد  چوچه سگ را   اینکه  باشد، ما ننر پنر

ر تبدیل شود و این لقب  شاهکندهار به  که    شود یممهم باعث آن   ر  نانشیر  ”وایل ”چنر

پرآوازه  جان) به مراتب  لقب  به   ) ر از آن  ”امنر ”شیر بهنی   . تبدیل خواهد شد حتی 

 ؟د بتوان شده ”شاه”است ممکن

عیل خان دو غند  ،انگلیسمشوره مشاور  ساسا هب صد و پنج  هزار   و يك  پیادهشنر

قري به  توپ  میل  چهار  با  را  فرستاد رسحد  ۀسوار  واشنر  محیل دربار   . ی  قبایل  ۀ 

آماده   و خورده  گویا فریب جاسوسان هرات را    کهزایی آنجا این آوازه موجود بود  عیل

و در عقب   شدند سواره پدیدار  های  فراه جمعیت  طرفز  ا  هبرعالو   . شورش هستند 

 شد یم  معلوم  چنان  . شد یموا بلند  هبه  خاك    رد و ضخیم گهای  دورتر توده  کیم  آنها 

برایش   ، دارد   اهمیت  هچ  . راذل مسلح را جمع آوری کند ا  هتوانستخان  ایوبکه  

 . است آورتر زیان

ومند او   هایکه ویل نعمت  دانستیموایل  اگر     باشند یمبیشنی از وی مضطرب    ننر

  
ی

 قضاوت   هایساس تلگرام باباید    باره  درین  . داشتیمبه مراتب روحیه کمنی جنگ

ر حکومات برتانيه رد که کرد    .  است شده و بدل بیر

سكرتر دولتی   برای ۱۸۸۰جون سال  ۲۷لرد ریپون به تاری    خ هندوستان ی وایشا 

ر  خاریحر امور   هارتینگ تون به لندن مخابره نمود:  مارکنر

    با خان  ایوب»
ی

وی    به سویلشکر بزرگ ما باید   کنمیممن فکر    . کند یمکندهار پیشی

عیل وادار کنیم    شنر را  را لمند  ه   بدر عقکه  خان  ب   ...   محافظت کند   خود  ه اگر 

دریای هلمند بگذرد وضع نظایم ما را در کندهار به   از که    ه شود ددا   امکاندشمن  

و اگر    . دازد انیمخطر   پریم راوز  که    کنمیمبه فراه برسد من پیشنهاد  خان  ایوبازینر
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قوای کاقر   را با  قوای  به گرش  خود  عبور  تا جلو  برساند  دریای خان  ایوبك  از  را 

د   «...   هلمند بگنر

ی هند وایشا  جون برای    ۲۷در جنوب افغانستان به تاری    خ    انگلیس  سیاشاجنت  

در   ،ند کردیمجون قوای منظم ایوب باید از هرات حرکت    ۹  به روز »  : تلگرام داد 

وع شد بعدتر  امر حرکت چندروز    واقعیت من    . رسی و  هرچه که  دارم    یدهعقازینر

ن باشند(  ناقوای وایل قابل اطمیصوریی که  گردد )در    عزام به میوند ا  زودتر يك لوا 

ند  بگنر حمایت  تحت  را  زمینداور  قبايل  را    تا  ما  تسلط  و  نفوذ  آنو  بر در  قرار جا 

 .  . «... کنند 

ب  ا یش وا اول جولی  تاری    خ  داد   افغانستاندر جنوب    سیاشجنت  ا  ه به   : تلگرام 

ا که    شود یم  ادهددستور  » میوند  به  لوا  که   است  اکید   دستور   . گردد عزام  يك 

ورت از    . قوای دشمن نباید از دریای هلمند بگذرد   چگونههی وایل در صورت ضر

 «. جابجا کند  خود را لمند باید او قوای ه  بدر عق ،حمایت شود 

تلگرا م ذیل را یم فرستد:    وایشا اول جولی به    به روز   سیاشجنت  ا  هدر نتیج

  ، روبرو نشود خان  ایوبدر واشنر با قوای منظم  که  دهم  من به وایل مشوره یم»

من  وقتی که  تا چنان  هم نرسد    به  را هدایت  خویش   توانمنیم  او  جدی  از كمك 

حرکت   است  ممکن  . نمایماما روی ارسال فوری لوا باز هم تاکید یم.  ن بدهمنااطمی

حتی زودتر   بعد از ده روز و   د توانیمبه تاخنر انداخت اما او    رسحد   در   را خان  ایوب

 «. به گرشك برساند  خود را از آن 

ر  ،من» : دهد یم جولی خنر  3از کندهار به تاری    خ  ”تایمز ”خنر نگار   بیتر پیشچنیر

ر    وب با ایکه  م  کردیمن  . به فراه برساند   خود را   کرده مسافه طولیر را یط  رسعتی  چنیر

كمك   با ویقبایل کوهستایر    . کنند یم  آمد خصمانه پیش  با ویمردم    ؛او پول ندارد 

  او که    شد یمفکر    . يك قسمت اردو با قسمت دیگر اختالف شدید دارد   ،کنند یمن

ون شود در  نمیتواند ون بیاید و اگر بخواهد بنر ها  کابیل   لحظههمان    از لنه خود بنر

ت این مشکال   که  شود یم  معلوم  ،در پیش خواهند گرفت  خود را ها هريك راه  هرایی  و

ر  اهمه   ت.  است  رفته ز بیر  که  آور اینست    حنر
ً
جولی   ۹به تاری    خ  خان  ایوب  تقریبا
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سه ،  پیادهمرکب از ده غند  که    است  هرك گفتت  خود هرات را با تمام قوای منظم  

 قبضه شمشنر و شی عراده توپ  ۹۰۰در حدود چهار هزار میل تفنگ    ،غند سواری

ر با الجاری  یو پنجصد سوار ا  و پنجصد تا سه هزار   زار ه   کز یا برعالوه    . است ننر

 ...  است  هوی همرا

   ایوبگویند  یم
ً
کابیل اعالم  های  غند که  هرات را بگذارد اما وقتی  خواست  نیم  اصال

ر   خود را های  دار زنزنهای  یلکاب  . داد   عقیدهتغینر    روند نیمداشتند بدون وی   ننر

 حقیقت  که آنها بلت،  مساهله نیس  و   ها از روی مدارا بردن زن  اجازه  . گرفتند   باخود 
ً
 ا

 ...  ند برنگردند ا رفتهگتصمیم  

ر شایع در که  تا کندهار را    داده   اجازهخود  های  رسباز به  خان  ایوبکه    است  هچنیر

به خاطر این   ها نآ  و ازینر   . کنند   غارت  گردیدهمعمور    مدت اشغال يك و نیم ساله ما 

از طریق   آنها   که  اما من کمنی متعجب خواهم شد اگر بدانم  . کار شتاب خواهند کرد 

قشون   طرفاز    کنند یم احساس  یی ند و گوا  ه فتادابراه  غزیر    به سویهزاره جات  

به  آنها برتانوی بر   «. شود  وارد ضر

خنر   وایشا جولی به    ۷دیمان در بلو چستان به تاری    خ    سان  انگلیس  سیاشاجنت  

لمند به خاطر ه   به سویخان  ایوبکه  م  ا  رفتهگاز منبع بسیار مطمئتر اطالع  »  : داد 

وی ن عیلبا  که    کند یم آن پیشی رشی در ناهدفش ایجاد اکه  بلنر شود  گخان در   شنر

ر   ساخیی مشکل  و آاداره  کشور،  آوری ن  جمع  نمودن   درین  . است  مالیات  کند 

 خودداری رتانوی  ن بباقشو   شدنسیع خواهد کرد تا از مقابل  خان  ایوبصورت  

 « . کند 

دیگر او    تاری    خ    بار  به    ۱۰به  داد   ایشا و جولی  قوای هرات  پیش»  : تلگرام  روی 

 را در وطن بوجود   جانهی  لمند ه به  خان  ایوب
ی

ر نظریه پیدا   ،است  آورده   بزرگ چنیر

عیل ایل و با  او که   شده  « . ها انگلیسه با ن کرد خان مقابله خواهد   شنر

را ...   ر    این  با   خود  تسکیر مختلف  تصورات  و  در خان  ایوب  گویا که    دادهامیدها 

را   ۀادار تا  آنست    آرزوی دست    خود  و    داشتهدر  هیچ  باشد  حاضر به  صورت 

با   مقهور  که    انگریزها نخواهد شد  و  بجنگد اساخته  ویرا مسحور  عساکرش   ،ند 
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ند   سو فرار کنند، اما باز هم دولت برتانيه تصمیم هر ه  ب  رفتهگ  خود را راه  که  حاضر

و که  گرفت    دسته زم بود  ل.  در کندهار تقويه کنند   خود را های  به طور عاجل ننر

ومند  بوجود العاده  فوق  ننر ورزیده  قطعات  از  مقابل آورده    متحرك  به  تا  شود 

بخان  ایوب و  بر    همیشهبرای    دادهدندان شکن    جوابوی    هگسیل  تجاوز  فکر 

ون کند رسش را از  ”کشور کندهار”   . بنر

الافشان قرارگاه    پریم راوز سیع کاقر به خرج دادند حتی    جنر
ً
جولی   5به تاری    خ    قبال

    ۱۸۸۰سال  
ی

بتی به رسکردگ اللوای مختلط ضر راوز    جنر از کندهار حرکت نمود،  بنر

پیشاپیش آن   آآآهنگ دلنواز    با در  انگلو  رد آن  اگن او رکسنی    - افتخار سواره نظام 

مل ت  اعلیحرصر بمبتی  نظام  سواره  سه  غند  غند   . کرد یمحرکت  که  هندی،  این 

میش خوب  را  تاری      . ختناافغانستان  اول    ن آ  خدر  جنگ   برعالوه  افغانتمام 

بود پ  هایپیکار  ثبت  ر  ننر و حبشه     ، ارس 
ی

)   رسکردگ را  دارای   آیر لباس  که  سواران 

ه با  های  پارچه ی تنر
ا تر که  نشان ملخاکسنی ی   (. س به تن داشتند یو امنی جگړن کنر

 در دست داشت
ی

غند نمنر سه سندی دگروال مالیکو  عقب آن    در   . با شایستگ

ه و   آیر های  لباسکه    لمسون در حرکت بود  سك، را جپوت  های  جزوتام  ها نآ  خرس   تنر

 .  داد یمدر ترکیبش شا مل بود بخویر نشان که و پتان را  

 قوماندان   هلمند حر کت کرد،  طرفبمبتی به  های  نمنر يك بویم  رسی    ع   پیادهغند  

 .  کرد یمدگروال اندرسن سواره حرکت ن آ

 ،بود   شدهن ترسیم  آقش اسپ سفید بر نکه    آنرا راجپوت تنو مندی با افتخار علم  

ر این غند    . داد یمنقل   ر به  که  منسوبیر ر داشتند ننر
 غند   گذشتهلباس رسخ بیی

ی
جنگ

افتخار   آن)ند: مرص، حبشه  کردیمخود  زیادی در رس های  جنگدرباره  که  بدون 

ر په سالح که  بود    رسیدهاینك باز موقع آن    و   (. صحبت شود هندوستان  ور  نازمیر

 .  . یاندازند بکار ب خود را 

 شد یمیم بمبتی گفته  و ب  پیادهغند نمنر ش  که    ”جیکوبتنر اندازان  ”از آن  بعدتر  

بادقت    داده حرکت    اجازه  آنرا صفوف    ک، ر وال مینوارنیگد   آنها   قوماندان.  فتاد ابراه  

 . از نظر گذرانید 
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بتی لوای مذکور را   وی اساش ضر  اما ننر
ً
که مل  پیاده شش  و  شصت    غند نمنر   طبعا

تشکیل    انگلیش  خالصکه   به    و ،  داد یمبود،  با های  لباسملبس  عنعنوی   رسخ 

کدام  در    ،این غند ورزیده و بیدار با افتخارات دیرین  . بودند   آیر های  ها و پارچهفيته

د تاریخر بود   اك ناکه  ننر دوم  نیمه  طولیر با فرانسه در  های  در پیکار   : اشد ب  کردهشنی

 ما شدید با ا هاشغال کوپنهاگن در زمان جنگ کوتادر  ،زدهقرن نو  آغاز قرن هژده و 

ین  ،دنمارك پنر جزیره  شبه  در   
ی

جنگ عملیات  ورزيدند ا  هدر  اك  را ناب  . شنی ر  چیر در 

زیر آن که    شدهروی علم آن دراگون نقش    . سواستو پول را محاضه نمود   اشغال و 

ر ”بود    شده  نوشته حشت  ”چیر نفری”  قوماندان،  جمس   ”دوشش  من    دگر 

ر  ایت  حتی  هیلنر همکارانش  از  بسیاری  جهت   که  کسایر ا  یر  بودند  دگروال 

 .  . ند خوردیمن

تروق بطریه توپخی سواره نظام   و خاك و ترق و   گرد   ،پیادهسواره و   در عقب قوای

بود ه به  که  مل بلند  ر  ها  سواره  . وا  ت  رسخ  و   آیر لباس  ها  توپخی مانند  ننر ما ا  نبه 

افتخار های  شعار   ها بالی توپ  . تند داشبر رس  سفید  های  دارای پر رسخ  های  کاله

ر   گفته نباید  نا   . بود   شده  نوشته،  ”افتخار بکشاند  خداوند و جایی که    جا،بهر  ”آمنر

همرایه   بمبتی تقویه و های  حکامخی است  يك ونیم تویل   قوای توپخی را که  گذاشت  

سه بار از اصل قوا بیشنی   دو که  (  بنه )قوای کمگ  و ر  عقب، ستون با  در   . رد کیم

خدماتکه    کرد یمحرکت    شد یم رسان  ،شامل  گاریراناریگ ها،  خنر ها ها، 

 ...  گردید یم سودخوران، سوداگران و معامله گران 

دهمناکه  با وایل قرار گذاشت    جاندگروال سنت   در حصه جمع آوری و حفاظت   نر

 نماید    قلعه  مواد خورایک در 
ی

عساکرش   اباطه  برای اعاشه و که  نزديك گرشك رسيدگ

 .  خواهدشد  فادهاست نآاز  انگلیش عساکر هندی و دم اول در ق

سوی دریا  در آن.  جو لی به سواحل دریای هلمند رسید   مده   به روز سواره نظام  

الروز بعد    . خفیف و موریر نمایان بود   باد خاك  ،گرشك راوز    جنر پیاده با قوای  بنر

 . گردید   وارد 

با  جانسنت    بالخره  ، 
ی

د  نفس کشید   آسودگ با فشی  خپله  چاق و ی  هادستن  و 
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ال مورد تمرکز لوا    در   سیاشجنت  ا  هن خود، ب نامادو های  بعد از شنیدن راپور ،  جنر

قبهیای  اقض  بروز در صورت    : گفت  و   ات داد معلوم منی در این کشور لعنتی که    غنر

ی  است فراوان ر    اتکاء کرد؟توان یمروی چه چنر

  سواره شش میل توپ و پنج صدو پنجاه نفر  ،  پیادهيك هزار و شش صد نفر    -

 که ها  حکامخی است
ً
 .  شود یمنفر  دونیم هزار  جمعا

ر در عقب ما قرار دارد به عالوه پریم  است  بسیار خوب  ،است  خوب  - او   . راوز ننر

ورت قوای دیگری  د توانیم وی در ساحل متحد ما   . گسیل دارد به ما    در صورت ضر

 ...  است شده کندهار مستحکم

  ؟است  قوایش چقدر  -

 تق  -
ً
.  . شش میل توپ  يك و نیم ایل دو هزار سواره و بطریه دارای،  پیادهسه هزار    ريبا

 . تمام گذاشتنا خود را سخن   دگروال  ...  اما 

راوز  ت باو نگاه کرد بنر  .  با حنر

البینید  یم  -  من  ،  جنر
ً
عیلکه  م  نموداضار    خاصتا   . کند فعالیت  مستقل    خان  شنر

  . با قوای او پیوند دهیم  خود را جدی    هایپالنترسم دچار خبط نشویم زیرا اگر  یم

 .  تا حال خام هستند  آنها چطور برایتان بگویم 

  ؟هست یا نه یش خنر ادرباره کجاست؟ فهمیده شد، اما دشمن ما      

یل گرشك قراردارد خان  ایوبکه    گردد یمبیتر  پیش  - ر جرئت نخواهد   و   در پنج منر

برتانوی به  اینست  انیات  ها حمله کند،  کرد  را    که مواضعو  را   زده دوره  ما   خود 

ر مزا ج را آتشك  جوانصورت ما باید این  بهر    اما   . زودتر به غزیر برساند  م  نا ک  از که    یر

م خود  ناکن درنده به  ایباره  دو که    شکست دهیم  چنان  آمدهخود دنبال شکار بر 

 .  د ناو خزیده نت

سنت   با    جاندگروال  صحبت  ال در  قبهقضایای  »  جمله  جنر منی در که    غنر

  . یل کاقر داشتاو برای آن دل   . نیاورد   زبان، را تصادقر ب«است  فراوانفغانستان  ا
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راوز،    مشب ده  عیلجولی در ابتدای مالقاتش با بنر خان با چند نفر نزدیکان   شنر

منتظرهخود به طور   شکایت   سیاشجنت  ا  هاو ب  . شد   وارد ها  انگلیساردوگاه  به    غنر

الیش رس تیپ یا  و پش عمکه  نمود   دسته خود که پنجاه نفر با  ور محمد خان  ن   جنر

  : نمود  عالوهر ها کنده است. زمامدار  موضع جلوی را ترك نمود است جنگجو 

به غضب   او را خدا    . است  آنها تنها رستیپ با  که  ل سان جان  ناکی  است  خوب       

ر انسان از    ...   نمودهرا دعوت    رسبازها   و   ا سوارهاو تمام    ،خود گرفتار کند  آن   گفیی

بکار گریزها دست  ناو  وایل    علیهکه    نمودهرا تحريك    آنها او حتی    کشد یم  خجالت

 ...  شوند 

 بعد چه؟  ؟بعد چه -

وایل    سبب شد کهاین کار    . را به شتاب واداشت  زدهیل خان بهت  عشنر    ،دگروال

نش فهمیده ناوقتی رسگپ آمد در اول سخ  . ن ماند زد  نبکیل از سخ  لحظهبرای چند

  . شد نیم

 ؟گردد یمریشایر شدید وایل چه باعث پ -

نیست   اسواره   - تشویشی  خانواده  آنها ...   جای  فامیل از  و  و های  ها    ثروتمند 

انتخاب  نارسش  ...   اما رسبازها   ...   ند ا  شدهس 
ً
آن  ...   غند خینر   خاصتا   کسایر   در 

ر که    ند هست تنها در خزان سال   . بودند   ده سال در کابل...   دهند یمرا از دست ن  یچنر

  . ا اینجا فرستادند ر  آنها گذشته 

را خلع   آنها صورت شاید    درین...   رسد یم   یبدهای  فقط افواهات وخنر   آنها از  ...  

 ؟سالح کرد 

ن خواهد  ایهمه از   بهنی ...   ند ازده تا حال به شورش آشکار دست ن،  کنیمیمصنر   -

الش  مطلبکه  فهمید    سیاش)اجنت    بروز صاحب    جرنیلکه  بود   ( است   راوز   بنر   جنر

 ...  دهد انتقال  هلمند سوی در آن را به نزديك ما   یشانگل قشون

کشانیم را به دریا یم  ا و ق  تماماما ما    . د توانیم   شدهنی مانور  خوبر دریا  نادرین ک  ،نه  -

 . درینجا مستحکم میشویم و 
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عیل مدت    شنر برای  شنید  رد  جواب  وقتی    بالخره   . خاموش گردید زیادی  خان 

 . شد یمختی شنیده  سبه  که  بود  آهسته    نچنااما صدایش    ؛به سخن آمد   ردیگر با

صورت   - مشکل  درین...   درین  ما  برای  ده  مقابله کر خان  ایوببا    است  صورت 

 بتوانیم ... 

رسیخها  انگلیس  قرارگاهجولی به    ۱۲دوشنبه    به روز    اردوگاهدر    وضعیتکه  د  نر

به ریش وایل تف »  جمله  مثیل که  . است  شده  زمامدار کندهار هنوز هم وخیمنی 

 . است شده عساکرش  زبانورد «نیمک

بیاورد  نتوانسته    جانهنوز سنت   تاب  تا شب  زا که  بود  عیل  ی منر خان خنر   شنر

  وی اطالع داد: ه ب را  دیگری ور آ تشویش 

بهنی نخواهد  »  : رساند کندهار ب  به زمامدار که  داد    بدست وی مکتویر   سیاشاجنت  

اگر    سالح گردد؟خلع    (کیلقسیم یا    بطور )منظم شما  قوای    تا   دهید   دستور که  بود  

 «. را بعمل آریم  لزمهاقدامات  که  بدهید    اجازهبه ما    این کار را بکنید   ید توانیمنشما  

   . نمود  موافقه ؛زیاد فکر کند که  وایل بدون آن

نفر افش    سیاش  جنتا   بعد صبح روز   ساحل غریر دریای هلمند   هروانبا چند 

 بعد  . گردید تا خودش او ضاع را از نزديك ببیند 
ً
عیل همراه    ا   قرارگاهخان یکجا به    شنر

راوز   .  نمودند  بازگشت بنر

ر که ال  خیمهدر    آنها   همیر   ایل و را بررش کنند    وضعیتتا    شدند با هم یکجا    جنر

 ! آید ایوب یم : ظهار داشتازده اختیار چیغ یر 

-  
ً
   : دادند   جوابزمان هم  و دگرواللوا  قوماندان تقريبا

 ...  کنیمیمقبال است از او  ستلزم ا طوری که ،پس چه     

عیل ضعف   ۀدربار را بشنود در غم خود غرق بود و    آنها سختر  که  اینخان بدون    شنر

حتی با بشاشیت  ،گردیده   آرامبالخره  . کرد یمفکر  بود،  یافتهتقلیل که قوای خود  

 : زیرکا نۀ نظم و ترتیب را پیشنهاد نمود  پالن
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به نزديك دريا    خود را شما قوای    ،رویمیمخود    به جایما پس    ؟چهکه    دانید یم  -

که گفته شود    در آنو    نوشتهبه ما    مکتوب مهیم را   جانل سان  نابعد کی  ،بکشانید 

  . شود  دادهانتقال  به ساحل دیگر دریا  بالفاصلهعسا کر کندهار  

شورش   ند توانیمنها  انگلیسپهلوی  آنها    ؛دهیمیمخود نشان  های  فش ا  هب   آنرا ما  

ید مگر با احتیاط تا   آتشرا زیر    آنها رخ داد شما  ۀ  قضیکدام  گر  ا   و ...   کنند  توپ بگنر

 . فتد ه ابالی ما ن توپ گلوله

ب  به سویها  انگلیس  ،جولی  مارده هسحر گاه روز چ بالی   طرفمواضع جدید 

يك تعداد قطعات سواره حرکت عقب آن  در جلو و    پیاده  . آمدند هلمند بحر کت در 

ق   . د کر یم عمده  قسمت  راوز  وای  اما   بنر
ً
و    به جای توپخی    خاصتا ماند  باقی  خود 

  . سوی دریا گردیدند در آنمنتظر انکشاف قضایا 

ر را از چشم دور کند   لحظهيك  که  بدون آن  جانسنت   وایل را زیر   اردوگاه  ،دوربیر

ر   . نظر داشت  ،ند، خرها کردیمها را جمع  خیمهجا  در آن:  آمد یمعادی بنظر    هرچنر

هارا با  قاطرها و   بار شنی
ی

ات جنگ ر   . ند نمودیمتجهنر

عیلخویشاوند نزديك    ،ساحل هلمند   طرفدر این   وارد   خاندلور    رسدار خان،    شنر

  . انتخاب کند  محیل را جدید  اردوگاه گردید تا برای

را دست    سیاشاجنت   یر   از که    خود   
ر ر دوربیر

ر   شدهحس  گرفیی پاییر   ،آورده  بود 

  . گردید   جویای اوضاع و احوال وطندارانش

 خنديده گفت: چهره ار پهن رسد

ر        و   است  خوب   هرچنر زیاد کردند   نق  باید    ،فق  چه دی  ،شوند   آرام حال   گر 

 تر آرامفقنر    ،دار هستند ناکه    کنند یمن یم دهد، زمزمه  نا  برای شان  ؟خواهند یم

   . و رهزن را ندارد  زیرا غم دزد  ،است

سوی دریا در آنود به ترصدخ و نمودفیلسوفانه دلورخان را قطع  سخنان ،دگروال

ی کدام  جا  در آنکه    گذشتهفقط چند دقیقه ن  ؟است  چه مصیبت  . ادامه داد  ر چنر

ر را پاک کرد   جانسنت    . است  پیوسته  بوقوع .  مگر زیاد بدرد نخورد   ،شیشه دور بیر
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شکار آ  هعالمکه    شد یمگردو خاك بال   قرار داشت  در آنوایل    اردوگاهکه    یقلعهاز  

بود  انتقالت  و  ترین  غ  . حرکات  امتداد رسگ  نقطهلیظ  باد در  به غرب که    خاك 

ر چند  که    گدری   نزدیک  ،بال بود   شدهکشیده   قبل دلور خان از آن   لحظههمیر

ر    به را  هاانگلیساردوگاه  آن  های  شاخهکه    است  هچ  این كمان  . نبود   آرام گذشت ننر

 ؟است زدهدوره  کندهار   قامت است

ر  آمد یمها بنظر  سواره  و   ا ه پیادهنیمرخ    ،و خاك  ابر گرد   در   در افق  جمعیتی ، اما در بیر

به غرب  که   ب  کردهرو  ر   و   وضوحه  بود  بیر دور  باردار حیوانات  و    ها توپ  ،بدون 

 . شد یممشاهده 

ی فهمیده شود   آرامرا  این بابا غرغری - ر    . کن تا چنر

 ...  دریا تاخت به سویآن را  و  شد این را گفته بر اسپ سوار  جانسنت 

 دفعتکه  رسدار  
ً
 ” اوشه  ،اوشه”دنبال او برساند  به    خود را   استتنها مانده بود خو   ا

 .  ایستاد کرد  ،میدوید که را   رسعت خری با 

آور بود   جان برای سنت   عیل  . خییل تحقنر باین   خود را کو چگ    گروپخان با    شنر

 . دریا رساند  طرف

   : لرزید وایل یم

ر شنیده . سگهای بچه ؛سگ های بچه      .  و بس شد یم فقط از دهانش همیر

راوز  خیمهدر   خود را زمامدار کندهار وقتی    . گردید   آرامدر امنیت یافت کیم بنر

ر در اول           و   رسبازها ،  شد مهمات باربندی    ،ند شدها جمع  خیمه  . عایل بود   هرچنر

،   ؛شد   داده  حر کت  اشاره  وقتی کهاما    ،ا صف بستند سواره  از صفو ف غند خینر

ون شد یك یر  راه ما از  »  : گفت  رفتهگریشش    از   آمده   و نزدوایل )وی(  رس و پایی بنر

عیل)  «. ت برو هایانگریز   نزد   است  جدا هم   سکوت کرد    بارهدرین  از نزاکت  خان    شنر

 . (. و به پشتش بالگد کوبید  دادهدور  او را  رسباز که 
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د   جا هماندر  که  خواست  یماو )وایل(    توانست ناما از قهر زیاد    ؛ رس آن هرزه را بنر

ر اولد سگ اند  که آنها را از غالف بر کشید و از نزدیکانش )  شمشنر  کش این (  ننر

وی دور بدهند راه    به سوی  خود را حتی روی  که  اینبدون    آنها کار را نکرد و بسیاری  

  و را در بر گرفت    لحظهت فقط چند  ناتمام این جریا  . کندهار را در پیش گرفتند 

   ...  مانده اند وفادار  آمدند جا نایکه   شماریتنها ...  ويش متالشی گردید ارد

ر  ر زمامدار حکایت توهیر ر خاتمه داد  خود را آمنر  : چنیر

   ما       
ً
به کندهار عقب   بالفاصلهکه    دهیمیممشوره    دیگر هیچ عسکر نداریم و جدا

 .  نشیتر شود 

اض  -  گفت:   نمودهدگروال اعنی

ر قبل از   . رد قرار دا  انگلیش  درینجا قوای بسیار قویکه  یم بینید    ،نخنر        باید   هرچنر

 ؟کجا رفتند ه  ب ،شدند چه  آنها  . شود  دادهبه شورشیان جزای عمل شان 

عیل   : حدث زد خان  شنر

 . باشند  رفتهگشاید راه هرات را در پیش        

راوز   -  : با خشم گفت ،بود  گردیده  خیمهدر اخنر صحبت داخل که بنر

 .  ی از تماشايش لذت بنر توایر یماگر اینطور باشد      

در ساحل مقابل دریا جنگجویان افغایر از رودها، که  دیدند    آمدند بر   خیمهوقتی از  

وایل با تعجب اظهار   . شوند یمجابجا  و   کرده   فادهاست  ارایصر ها و عوارض  چقوری

   : داشت

 ؟ روند نیمچرا  ؟منتظر چه هستند       

ال   : توضیح داد  جنر

ر را    دیگرانشیتر  نعقب  ،دهند یماینها امنیت عقتر را تشکیل          آنها ،  کنند یم  تأمیر

  . دنبال شان بفرستیم سواره را که   ترسند یمقوای سواره ندارند 
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 گفت:   نموده مداخله سیاشاجنت 

 ناج      
ً
به  آنها بالی  ب باید فورا  .  شود  وارد ضر

شصت و   انگلیش  پیادهتویلی غند    متقاطع شنیده شد و بزودی چهار های  قومانده

انداز ”شش و   يك بطریه توپخی   اسکندرون سواری و   دو   رایهی همبه    ”ان جیکو بتنر

 .  از دریای هلمند عبور کردند 

و   آتش  ها افغان تفنگ  بالی    توپ  منفرد  را   آنها را  دشمن  وی  پیشی تا  گشودند 

ر باعث کندی تعرض  جوی  نهرها و که  شب  . ممانعت کنند  تنها   . گردید ها  انگلیسها ننر

به   . برسانند   ها افغانمواضع    به  خود را که    توانستند   آنها بعد از دو ساعت   اما ضر

شش عراده توپ از کار   و   کرده عقب نشیتر    رسبازها   زیرا   شد   وارد به محل خایل  

ضف چند نفر جنگجو ی جسور    بخاطری که   . بودند   گذاشتهرا بجا    شده  انداخته

ر   آنها در اخنر    و   گرفتیمرا  هاانگلیسجلو حمالت   ر بته  ننر پدید نا،  ها و درختاندر بیر

  . شدند 

لمند هدف  ه   بعق  اما برخورد .  توانستن  رفتهگمجازات و تنبیه شورشیان صورت  

عیل  طرف  از که    قلعه  به سویراه را  که  ایندیگری داشت و آن   خان مواد خورایک   شنر

ه    در آن مهمات    و  جنگ برای   میدانو وقتی  ینر از   . موار سازند ه   ،بود   گردیدهذخنر

بفرستند و مواد    قلعهشنی هارا به  که  دستور داد    جانسنت    . شد   گذاشتهها  انگلیس

تبا بهت و  اما    . را فوری از آنجا خارج کنند  روشن    انگلیسقوماندایر    به  زیاد   حنر

 . است هذخایر بزرگ بکیل خایل شد و   کردهچور   آنرا  شورشیانکه گردید  

دیگر  روز که    ۀکمیت  بار  جلسه  های  در  بار  چندین  دایر گرد  نموده اخنر    : ید بود، 

راوز   . را بررش کنند  وضعیتکه و وایل مجبور بودند   جانسنت   ،بنر

عیلخطاب به    ،الحمایه خویشاز تلفظ لقب تحت  خودداریبا    سیاشاجنت    شنر

  : خان، گفت 

 ؟ کند   تهیهما برای   موادخورایککه   د توانیمب آیا گرشك ناعالیج -
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، کی  - اعاشه کند، زیرا فقط   خود را هایل  ا که    د توانیمنها  ت، آنجا  جانل ساننانه خنر

ر بکیل سنگ   استها و کاریزه جویکه    هایی در جا   . شود یمدر امتداد دریا کشت   زمیر

ی بدست نیم  ،بودهزار  ر  .  ن وجود ندارد کاجا بیش از بیست دو  در آن . آید چنر

بهنی   - ال   آقای  است  درینصورت  میوند   جنر به  ازینجا  نخود  یا    باید فوری  كشك 

 هدر حدود کمنی از پنجاه میل فاصله خواهیم داشت و در نتیجاز کندهار    ،بروند 

راوز با تلخر اظهار داشتا  ر آساننی صورت خواهد گرفت: بنر   : كمالت ننر

ج  اجازه   هب  - زمامدار کندهار  ناتان  )به   ب 
ً
نداشت  توجه  اصال يك (  مبذول  من 

ی یم  سلسله ر ما  نا نمایم، اردوی متحد  نتیجه گنر   . ید بخودی خود منحل گردمطمیی

که اینقبل از    . ها افتاد ر ما بدست یایعر یذخا  مواد خورایک و   . تر گفته شود اگر درست

همه بعد از    . ایم  شدهمتحمل خسارات و تلفات    ،باشیم  زدهبه جنگ واقیع دست  

مواضع  ها قوتاینها عقب کشیدن رضاکارانه   تمام    از  اما   . شوند یممساعد گران 

   . ...  ستید ه  بجانشما حق بکه   متأسفانه

ل در نزدیگ قریه کشک   ۱۸۸۰هفده جولی سال    به روز  ر لوا پس از یط سه منر

که   وضعیتروی    جانسنت    وقتی کهشب روز بعد    . میوند جابجا گردید   نخود و 

در کشك که  یی  خانه  دروازهدر    کرد یمبود فکر    آمده  در جنوب افغانستان بوجود 

اشغال   شد    کردهنخود  نمایان  درازی  هیکل  چار کریی که  بود،  دراز  کاله   ،خانه 

ی و  ی   حصنر در زمان  که    سیاش اجنت    . داد یمرسیم    قیافهوی  ه  ب  دستهعينك یر

ب نظایم ه  اخنر فقط  در    کردهها عادت  دیدن  ر شخص  با ظهور چنیر  منطقه بود 

 برای يك های فعالیت
ی

 . مبهوت گردید  لحظهجنگ

سندون۔ لیدس خوش    ”تایمز”نگار    مهناه  باو    . یکردحتی مرا درینجا پیدا    ! سندی  -

 : آمدید گفت

ی که    از   آساننی به مراتب    - ر ر دنبال دو   ار بسیکه  من حاضر بودم    . بود   شدهتصور  چنر

  . مثال تا هرات ،تان بیایم، اليوور 

 سنت جان با تلخر اظهار داشت: 
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به   آنرا موضوع را تغینر بدهیم و  که  بیا    ،نکنید سندی بالی من فضل فروشی        

د یمتبدیل کنیم در غنر آن گلویم را نوشیدن براندی خوب   ...  گنر

ظاهر گردید   دروازهنزدیك  که    را به نوکری  لزمه  زد و هدایت  را به همها  دست  او 

 .  داد 

ر     : ظهار داشتاکرده گری نگاه  با حیله بان ليدس به منر

 ؟ است بیخ و بن لرزان از که   شود یم معلومکشور کندهار    -

ر نظریه بوجود ،  شدهمبالغه    رهبا  درین  . بیخ و بن  نه از بکیل    - مانند که    آمده  اما چنیر

ر دنمارك ر کارها طبق مراد نیست ،سلطنت نشیر  ...  در اینجا ننر

  ؟ متاثر هستید  -

ر این  ،چرا یر   - و  دلچستی  با    کلکته  در لندن و   به آنکه    است  شخصهمان    ببیر

  . د ز کار درآیاشایسته نات اگر ساحیف  ،ند گرفتیمارتباط پایان عالقه یر 

 . . ید ساختشما بار گران را از دو شم دور      

 . دوست عزیز مقصدت را بخویر نفهمیدم -

خرس   کرد یمفردا تصور  که  مشکل بود براندی را با شخیص نوشید   ،اليويور عزیز   -

ر که    از آنجایی ...   ماگذاشته  را زیر پایش   عیلکه    است  نظر ما يك چنر خوش    خان  شنر

شما را با تلگرایم که  بده    اجازهرسپا نشد و    خود هنوز   ار با کشور کنده   نا اد  و   بنصی

   . است شده فرستاده یی ه یمن به نشی  طرفاز  امروز که کنم    نا آش

 ساخته به روشتر شمع نزديك    آنرا   و وید  وی پیش کر ه  را ب  کالیر   کاغذ سنت جان  

تشکیل  که  را    هایقوتتوانست  نوایل کندهار  »  خواند و   ما  در   شدهبكمك  بود 

ن او يك...   گاه دارد دست  به نفع   . فنر هم اجرا نشد   وقتی شورش صورت گرفت 

 آنهایی حتی    ،دهد   توقفرا    آنها هیچکس تالش نکرد    و   آمدند بحر کت در    ها توپ

را   که نظام  او  سواره  بقایای  نكردند،  متالشی    ،ترك  را    شدنکاهالنه  نظاره  اردو 

با قدریی در ک  حکومتن  کرد  برقرار ...   ند کردیم مردم   طرف  از که    ندهار زمامدار 
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)در صورت امتداد خط آهن تا   باشد   داشتهانتخاب اما در حقیقت امر با ما پیوند  

 کندهار(  
ً
ر هدقر سیع و تالش ز یاد بکار دارد اما که    طبعا  چنیر

ً
 ممکننااین کار    فعال

 .  کرد یمسیمای دگر وال را با دقت تعقیب  العملعکس نگار مهنا ، ...  است

ورد اعتماد و م  بود برتانیه    دولتمورد انتخاب  هایی که  افغان   هیچکس از آن... »

توده مستقل کندهار    است  بودهنمردم  های  پذیرش  زمامدار  اما  به كمك که  و 

ر   ر که  . زوال رفته  رو ب  بالفاصله  ،بود   گردیدهصالحیت و نفوذ ما تعییر نفوذ    همیر

عیلین مربوط به  آخر   قضایای  ؛گردید ما ضعیف   روشتر ه  را ب  واقعیتاین    خان  شنر

ر   کهنشان دادند    . د نبرگردا  بارهبرايش دو   او را رفته  اعتبار از دست    د توانیمن  هیچ چنر

ر  )ندوستان  ه به  فرستادن وایل   مسا عدترین پیشنهاد (  برايش  خوب  تقاعد با تعییر

 ...  خواهد بود 

   : اظهار داشت ؛خالص شد  مطالعهوقتی دگروال از  -

کا شو د باید گفته شود که زمامدار سقوط نظر خودت ات  رویخوب سندی اگر       

ر هم نیست و  که  البته  .  است  کرده سم  اجازهزین  ا  بعد چنیر وقت موفق    چه  : بده بنی

   ؟حاصل کتر عصيان لعنتی معلومات  ینادرباره شدی 

 : گفت  ،زدهلیدس لبخند 

و    هستملیست  نامن ژور   کهم  دادیم  جواببرایش    بود یماگر نفر دیگری بجایت    -

ین جریداز اعتبا اتوری  ۀر خدمت خود در مهمنی اما، به شما   کنم یم  فادهاست  امنی

 من    ،میگویم  خود را   است  ر   اليويور 
ی

، است  هگپ ساد  . است  بودهندرینجا شایستگ

عیل  سابقهرزمان  هم از    آنها حال    کنمیمبه کندهار رساندند، فکر    خود را خان    شنر

ی خواهند کرد و در هر جا  ناوی ک هلمند بوقوع   طرفبه آن که    ضایایی ق  ۀبار   در ره گنر

 است  ، قریبکنمیمبه ریش وایل تف  »  جملهاکنون    . پیوستند حکایت خواهند کرد 

ر مردم بحيث سالم عليكکه  د  فادهاست مورد  بیر  « ...  قرار گنر

 ...  بدی با خود آوردیهای خنر  -

ر    - مسایل   هم باشد به  خودم  زبانولو به    ام  کردهمن عادت    ،توایر یمن  کردههيچ چنر
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 : داد، گفت نر لیدس موضوع را تغی . هوشیارانه بیاندازم و  عاقالنهيك نظر 

   : ؟فرمایید یم به لندن چه شدهخنر ارسال  ۀدربار اما      

 .  به فکر فرورفت  جانسنت 

-   
ً
ی   برعالوهبزرگ باشد  که  آنهم    ،بندی نیستممن زیاد عالقمند جمع  اصول

در باقی

بخو  وضعیت  افغانستانطق  نام آناگر    و ...   دانمیم نیر  را  به   وضعیتجا هم  در 

ر   چه زودتر روی تخت شخص هر   باید :  هستممنوال باشد با خودت موافق  همیر

د    و تمایالت ما را در نظر ها  پالن که  و کش باشد    کرد بجا  جا  بتی را اصال ب  باید   . بگنر

 .  اینجا کشید، اما نباید زیاد دور رفت از  خود را 
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 چهارمفصل بیست و 

 است  صبور  اشخاص ر دو ستدا تقدیر  

ر   بدون انکشافخان  عبدالرحمن  مذاکرات با   برتانیه   سیاشنت  مطلوب بود. اج  ننر

 شده یی رو برو نبا شخص سادهکه  درك نمود    بالخرهستان  افغاندر کابل و شمال  

  . است

از تمآورد نیمزبا ن  ه  ب  ”نه”و هیچگاه    ”بیل ”  ،گفتیمبه ندرت    رسدار  ام ، وقتی 

هجو ناو ک  گوشه تحت  به  مربوط  اخبار  افغانستان  ر گار   مر  و قرارگرفیی ر  هاینننر

ر    ،کرد   آغاز   شدنبه رس ازیر   انگلیش مذا کرا ت دنباله   درینکه  س نمود  ا حساگریفیر

او   . گردد یم ضعیف ها انگلیس موضعبل و در مقا قوی ،ع مدیع سلطنتدار موض

و با خط   شدهمزین    لیتونزیبای رس  با خاتم  که  بیادآورد    بخویر ی را  کاغذ  صفحه

عبدالرحمن به بازی   است  ممکن»  جملهجا زیر  در آنکه  بود    شدهقشنگ او تحریر  

 .  را دو بار خط کشیده بود  «! اما، ما نمیتوانیم ؛دست بزند  ر اانتظ

به   1لرد گارتینگتون  وستانهندجديد امور  سكرتر دولتی    ۱۸۸۰یم    ماه  ۲۱بتاری    خ  

ي    ع قشون رس   هرچهدر مورد لزوم خروج    2لرد ریپونان  هندوست  د وايشای جدی 

 گذشته از آن زمان تا حال سه هفته    . یت داد نستان هدااافغ  از   انگلیش  -هندی  

ر مطالبه نمود  از گر   ریپون  . است ینکه  یفیر  ۀمعاهدحمن خان  زمان با عبدالر   در کمنی

د ناسا تهیه    اما   (فکر کند  شدهاج  خر اخان  يعقوب  دننابازگشت  ۀدربار   ببندد )یا اینکه

 .  مطلوب نرسید  جنتای بهعبدالرحمن با 

ر   ایط اساش  در آنکه  فرستاد    رسدار جدیدی به    مهنا گریفیر ر نابرسمیت ش   رسی خیی

قطیع   خودداری»  : از بود    بود و آن عبارت  گردیدهبحيث زمامدار ذکر  عبدالرحمن  

 
1 Lord Hartington 
2 Lord Ripon Viceroy of India, 1880–1884 
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با   روابط  هرگونه  ر  داشیی بریتانیای کبنر های  کشور از  بجز  برتانيه   دولت   «دیگر 

وی صورت ه  بکه    هرگونه تجاوزی   برابر زمامدار کابل را در  که  بود    گردیدهمتعهد  

د حمایه و پشتیبایر کند  وفادار بماند ها  انگلیسبه  وی    صوریی کهاما فقط در    ،گنر

  . را در امور و روابط خاریحر خود بکار بندد  آنها های و مشو ره

ر    . بود   رفتهگکندهار مورد بحث و غور قرار ن  موضوع  : بود   نوشته  بارهدرین  گریفیر

ده ر به زمامدار مستقیل سهاولیت کند  تمام» ر و  نای مناثاست  هب  شده  نی طق پشیر

 شمال غریر    رسحد   چنانهم  . ماند یم  باقی   انگلستاندر قلمر و  که  سیتر  
ً
با امنر   قبال

مورد   درین  خان  یعقوب  محمد  و ،  رفتهگصورت  یی  معاهدهقبیل   دولت   ازینر

مزو آر انگلستان   درین  نیست  شما    وارد مند  آورد مذاکرهکدام  با  بعمل  را  در   «. یی 

 به آن نظر که بود   نمودهنشیتر و گذشت عقب برتانیه  دولت ،هماندباقيهای ماده

ر    مداخلهافغانستان  در امور داخیلی    گردید یممکلف   ریاست نکند و در مورد گذاشیی

و (  بودافغانستان  تجاوز به  های  بهانهیگ از  که  )در کابل اضار نورزد    خبارا تاست

ی بماند آن مسلمان  به جای
در مكتوب   بالخره  . های هندی بحیث اجنت آنها باقی

مترصف گردد ه   شد با  خواستهعبدالرحمن    اگر که  بود    گردیدهعالوه   را   ؛رات 

را  طرقر یر لت  حا  نیای کبنر برتا نمود   اتخاذ   معتر   اینکه    . خواهد  عالقمندی   به 

ر رسدار با  به همی مقابل کردن و براها انگلیس  شدید     . بود خان ایوبانداخیی

ر    خارق  را گریفیر
ی

و    بوده  سیاشجنت  ا  زیرا او   : ساخترسگرم یم  شموقعیت  العادگ

منر دوست محمد خان ا  ه، چوگ سلطنت افغانستان را به نواسباشد یمدر کابل  

ر یعتر خان  ۀدر شهر عمدکه  شهنر    و آن   . کند یم  پیشنهاد   ،آباد قرار دارد قطغن زمیر

ه رسی   اینکه    کند یموانمود    چنانو    کند یمدیگری خنر یا  را   موضوع  گو  زیاد   او 

ومند  است  با اینکار قریبکه  اینهمه  تر از  زننده  چنانهم  . سازد عالقمند نیم  ترین  ننر

د:   ی قرار گنر ر آمنر  به این که    رسیدهوقت آن    ،خنر   نه»قدرت جهان در وضع تحقنر

ر   در خود فکر کرد و    او با   « . باری ما ابدی نیست  ه بردکه  هرزه حایل شود    ه عالو   میی

ش چهار روز برای  ،گردد   نباید بحيث اولتیماتوم تلقی   مکتوب وی  گر چها که  ساخت  

 .  دهد یم جهت فکر کردن مهلت

نزد  که    خانافضل    ،انگلیش  مسیون  کرده رس ، رو ز پنجم  گردد حاضر ن  جواباگر  
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 .  کرد د  ا ه آباد را ترك خو خان  ،باشد یم رسدار 

قامت است خانعبدالرحمن . آباد مواصلت ورزيد جون به خان 14روز  ه ب فرستاده

 ،روز پنجمه  ب  ،پاکت  اخذ   چهارشبانه روز پس از   بعد از درست    ،نمودهحفظ    خود را 

زا   . مه را تقدیم داشتنا جواب خانفضل ا هيش بمنر

ر  جون    ۲۹رو ز  ه  ب اکت قات و با  بشکل پکه    داشت  را   یکاغذدر دست خود  گریفیر

بود در  آورده    مکتوب را بدستکه  ال  ح  . بود   گردیدهمهر با دام نمای رسدار مزین  

اندیشید   سیاشاجنت    ،نداشتعجله  آن    خواندن ی بهانهکه  نشود  »  : با خود 

 « ؟دیگری تراشیده باشد 

 خان عبدالرحمن  عداد دیگر دیپلوماتیگ  است  پاسخ نمایانگر   . بود   کرده او اشتباه ن

در که   حدایی فغانستان را با حفظ رس اکه اینبود از ه  کرداظهار رضائیت   ر رسدا. بود 

ر    معاهده  چنان و هم  کنند یموی تفویض  ه  بود ب  شدهبا دوست محمد خان تعییر

 یند نما
ی

کر گندمك ذ   معاهدهدر  که    برتانیهرا در کابل سفنر  برتانوی    هند   دولت  گ

  آاو اظهار  پس    . نماید یمهندی  های  مسلمانکه  بل  ،بود نهگردیده  
ی

بود    نمودهمادگ

هرات   موضوعدر    . گردد نگلستان با هیچ کشوری داخل تماس نا  موافقهبدون  که  

ر او و پش عمو یش روابط دوستانه  زمایر که  بود تا    نمودهخان اظهار  عبدالرحمن   بیر

 . کند   حکومتجا در آنخان ایوبوجود دارد، بگذار 

ال   ر وي  وقتی ،  شمایل   فغانستانا   صحرایی   دسته  قوماندان  ستیوارت تورن جنر  گریفیر

   ؛من خوب نه فهمیدم  که  خواهش نمود   ؛ساخت  نا آباد آشرا با سند خان
ً
يك   لطفا

   سیاشاجنت    . ید ناو این سند را برایم بخ  بار دیگر 
ی

 تمام و با صدای رسا    به آهستگ

 .  خواند  بارهمکتوب را کلمه به کلمه دو 

ال   هرا ب  کشالش ویهای  بروتد و  سفید مجعهای  کار )ابرو یه دغل  : غر زد   جنر

 ؟ستا  نخامقصدش از کدام معاهده با دو ست محمد(  ساختیمدم برقر شبیه  آ

 کردید    توجهموضوع    به اینشما  که    هستمب بسیار خو شحال  ناج  -
ً
به   ،خاصتا

   جز  این
ً
  : معتر داری ا فاده نمود  بطور  سیاشاجنت  . مو جه کامال
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که   ۱۸55یگ در سال    : را عقد نمودیمیی  معاهده ما با دوست محمد خان دو    -

شهر   اینکه  پس از آن  ۱۸۵۷و دیگری در سال    داشتن  ترصفهنوز کندهار را به  

ر به    . ش گردید تضمیمه مترصفا  به آن  دهد یم  امکا نعبدالرحمن  این افاده ذو معنیر

   ...  است برایش سودمند تر که  بچسپد  یی معا هده

   : تگف  قطع و   خود را ستوارت سخن همکار 

اموش ر برای همیش فکندهار را  که    سازیمیمپیوسته خاطرنشان    ما   که   در حایل      

 .  کند 

ج  - دو نابیل  او  و  از    ...   کشد یم   میانه  ب  آنرا باره  ب  سند خایل  این  دلچستی اما 

ر    . نیست  نوشته به فارش  که  نمود  پیش  کاغذ کو چگ را    صفحه  ،انماندو قبه  گریفیر

ر دیده  بالی خانعبدالرحمن  مهر  . بود  شده  . شد یمآن ننر

ر   -  گفت:   نمودهتوضیح گریفیر

متحدالمال به رسان افغایر    بطور که  د  داری  خود شما مكتوب بخصوص رسدار را با    -

 بر   او را   حکومتگویا ما  که    نمودهذکر    در آناو  ؛  رفتهها جلو  خییلکه    شده  نوشته

حمد خان پرقدرت در زمان دوست مکه  یم  اکرده  قبول    یحدود  در آن  افغانستان

 .  داشتوجود 

دیگر  به    - تنها کندهار  عبارۀ  و    ،هرات  ،کهبلنه  سیتر   ، ر هاو   کوتلتمایمپشیر

های کویه      ؟مورد عالقه ماستکه معنر

ال چهره    .  گرفترنگ ارغوا یر بخود   جنر

 هبدست ما رسیدکه    دیگریهای  یگ از ورقه  بد نخواهد بود ب  کنمیمفکر    ، بناج  -

اندازی شود  د عوت    عالقه دارند مان  ای  به  که  کسایر   همهاز    در آن   رسدار   ،نظر 

ند  که    جنگجویایر یعتر  ،  شامل شوند ها  غازیبه صفوف  که  آورده    بعمل  جانحاضر

 .  قربایر کنند بخاطر مبارزه در راه مذهب  خود را 

 اما  
ً
بهکه    است  کردهن  اشاره  یشی دبا دوران  حقیقتا اما   ، شود   وارد چه کش    بالی  ضر
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فکر   روشن  موضوع  اینکه    کنمیممن  ال  ...   است  بکیل  و    جنر ر گردید  خشمگیر

 : گفت

شعبده ...   ما تلگرام بدهید که مذاکرات با این  طرفز  اسمله  فوری به    ؟ چهمیدایر         

قطع   م   ستیوارتد.  گردباز  حتی کلمه  ادای  نابرآشفته  برای  را  خود   مطلبسب 

وند و  شدهرو ز بغرنج  روز تا  آنها  . نیافت ر ه هیچ بمنر  . ندارند شباهت  عاقالنهچنر

بودند، آورده    در افغانستان بعملها  انگلیسکه  تخنیگ  های  نوآوری   جملهدر  ...  

 
ً
اشغال    تلگراف   طبعا را  اول  چها .  کرد یم جای  تیلگراف  ل  گر  ر  را که  یر کابل 

اهایل از کار   طرفاغلب از    ،باوصف محافظت شدید   کرد یمل  صو هندوستان  با

ترمیم    آنرا   ما ا  ،شد یمکشیده   و کردیمبه رسعت  بود آماده    همیشه  ند  .  خدمت 

ر   و  ستیوارت   . آور دند بدست  خود را جوا ب تلگرام  پس از يك شبانه رو ز گریفیر

برای مر   سیاشاجنت    و   قوماندان  اگر  ا  این  اثبات  ورت  که   داشت یموجود    ضر

 شدیداراده  یر    ،”مغل اعظم ”با    وايشای جدید از نظر کرکنی خود 
ً
جواب ؛  فرق دارد   ا

را  تا  آن  پیشنهاد  پری  لرد   . نمود یمید  ئبکیل  به يك    که  کردهون  ر  ننر دیگری  چانس 

 .  شو د  دادهعبدالرحمن 

 »  : کهبود    نوشتهاو  
ً
ر وی پشتیبایر و   قطع عال قه نمودن و از   با وی  دفعتا مخالفیر

آن زمایر ما نباید تا    ،بزودی لزوم پیدا کند اما   است  ممکن  تدابنر این    - حمایت کردن  

ورده  آ  هرا بدست ن  انه ویگ تر بازی دو  د موثق ناشواهد و اسکه  دست بزنیم    به آن

ر  هندی به    -نگلو  ااداره    ۀکرد رس ...   باشیم حسن   نمایندهکه  بود    دهکر سفارش  گریفیر

کوچگ به کابل   ۀدستاز وی دعوت بعمل آورد تا با    د و تدار بفرسرس   دوستی را نزد 

ها  انگلیساز نظر    و اۀ  پشت پردهای  فعالیتکه  شود    اختهس  حایلبیاید و بعد به وی  

 . نیست پوشیده

 آرام  ،خوا ند   آخر اما وقتی نوشته را تا    ؛تلگرام برآشفته گردید   خواندنبا    ستیوارتا 

صوریی که تخت و تاج قطع رابطه نماید در    ید اندک با  که    داد یمحق    به او زیرا    شد. 

دهمنا دا زد یا   ساختهبه    نر ر زمان کوشش کند   کاری بنی  که این، یا  برای به تاخنر انداخیی

تر کیب   امنر    حکومتدر  ر  عیلمنسوبیر مرحوم  شنر سازد   خان  شامل  از   . را  پس 
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ینتیجه  زودتر از    هرچه  مثیل که»  : و با خود اندیشید شد    آرام لد بکیل  نارس دو   گنر

ی عموزاد  ؟را بکشم  قوا   آمدهکابل بر 
جهت ا یر مر   خانکنر ی ا هاهاین دیپلوماشی آسيایی

ر   مشغول    سازد یمخشمگیر بخود  مرا  فکر  ب...   کردهو  ریپونه  اما  تمام بار    گردن 

را شکسته    حالتاکه    یر باهمان    ؛است  بار   افغانستان اوکلند  تنها  نه  که بل گردن 

ر شکست  لیتونگردن   ال،  است  هرا ننر ر   ،خوشش آمد   کلماتاز این بازی    جنر او ننر

ر کمنی از من و    « . ید آازین دوزخ بر  زودتر  هرچهکه   خواهد یمدلش نگریفیر

 که    دانستیمن  ستیوارت
ً
  هور بیکار آمیمون اندوهناخنر   قبال

ی
ی زمامدار کذایی  اردو گ

ر و   وايشا از  که    دانستیمنهم    این را او    . است  رسیده  کندهار تا به وا يشا   دروغیر

 .  است نمودهحام اسنی  لندن درخواست

عقیده من برین  »  : را مورد تائید قرار داد   ا نظر وايش هندوستان  امور  سكرتر دولتی   

خان قطع عبدالرحمن  زودی با  ه  ب  خود را عاليق  که  ستید  ه   بحق بجان  م شمابکیلا

ر  و    ستیوارت  طوری که  ،ید کردن با که  بود    نوشتهگارتینگتون    لرد   ،خواهند یم گریفیر

ن  تعمق پیدا  برايش  ی 
دلیل کاقر موضوع  این  شاهد های  تلگرام  ،گردید روی   آخری 

برای قبول   او را و توافق  کرد    مذاکره  با وییی وجود دارد تا  نا هنوز هم امکاکه  آنست  

   «. حاصل نمود  بیشنی وی طبق دلخواه ما  بدون مقاومت ،حکومت

ر هدایت    . به کابل بیاید   رسدار شد تا    فرستادهمه  نادعوتآباد  خان به   را   سملهگریفیر

بیشنی ازین نمیتواند که  فهماند    آیندهظريفانه به زمامدار    بطور داد و    انجام  نهاصادق

هایی که مه نااز بعیصر دعوت  آنها و    نماید شمار    مذاکرات خود   طرفحوصله    روی

 .  خنر دارند  ،است فرستاده مردم یر او عن

    ندازهاین بار هم يك اعبدالرحمن  
ی

تا   نمود و قبول    دادهبارز  ت  خود از    سیاشزرنگ

ر له دار  دنباکه  به کابل بیاید زیرا احسا س نمود     . خطر دارد   ،امور   بیش ازین  ساخیی

نمود  تهم    و  و  هایمه نادعوتکه  وضیح  اغفال  برای  ر   آرامش ضف  قبايل ساخیی  

   . است بودهجنگجو 

ر   : و گفت  انداختبا ل  خود را های  با شك و ترديد شا نه  ستیوارت یا نه،   است  چنیر

ول کن  .  برو کننی
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  ، عبدالرحمن بود   علیهخصمانه  های  ایش مملو از افادهه یادداشت    که  گور مك گری

  . آید بیهوده به کابل یم : انداخت آتش ر برو غن 

ال ر ب جنر  ؟  کنید یمشما چرا اینطور فکر  : گفت  روانداختهب ا هچیر

حتی    - آنمن  ارکان    که  زمایر   در  تعداد   دستهرئیس  يك  با  بودم  صحرایی کابل 

امارت را از دست ما   تخت  امنر که  د  گفتن  به من   آنها شدم،    نا با نفوذ آشی  هاافغان

 ...  ما از اينجا برائیمکه آید  یمنخواهد پذیرفت و او وقتی به پايتخت 

 . مگر عبدالرحمن تصمیم گرفت تا به کابل بیاید 

ر   هنمایند  ،عبدالرحمنروز حرکت    آغاز در   آمد   ،گریفیر نزدش  خان  تالر    . افضل 

از قیل و قال   د بو   شدهاشغال  عبدالرحمن    طرف  از که  آباد  خان  حکمران پذیرایی  

نده به   . پر بود   ،بودند   گردیدهجمع  کسایر که   ر ی برانگنر ر چند نفر سوداگر هندی چنر

در چوگ کوچگ   کردهتنگ    خود را های  چشمعبدالرحمن  اما    . ند اظهار داشترسدار  

و    پنجرهر  ناک دو    . است  هنشنید  را آنهاگپ  که    نمود یم  چناننشسته  ش  طرفبه 

ر شمشنر بدست ب  .  بودند  هيستاداجسمه مسان ه محافظیر

ایستاد شد و با خشمگیتر اظهار   ،زین وضع بتنگ آمده ا  نخاعبدالرحمن  بالخره  

 : داشت

ر شما احمق نیست  کش که  - که نیست    معلومآیا برای شما    . است  او الغ  ،در بیر

و   . لزم استبسیار زیاد    ؟است  مبرای ما پول لز  کا لی متعفن شما تحویل   ازینر

 ...   به فروش رسید  و  گردیده  خزانه

  : داد  و ادامه کردهبا کراهت به سوداگرها نگاه   خانعبدالرحمن 

ر خداوند تعیکه  وقتی ما در زمان معینه   یم  حکومت  نموده   یر  ممکن  ،را بدست گنر

دازیم یا    ۀیك قسمت خسار   است تان قایل ی متیازایی برااسلسله  يك  که  اینشما را بنی

اگر بازهم  »  : مکدر گردید و ادامه داد   شا چهره    . و بس  است  گپ خالص  ،شویمیم

فهمیده باشد؟ پس نه  که    کش هست. فهماند تان یمجالدم براي  ، باشید   هنفهمید

ون شوید  ر شور ندهید  ن تانو ده  ،بنر    . را ننر
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ون   ،د نگفتیمر زبان نفرین و لعنت  یز   حایل کهدر    کردهرا تیله    یکدیگر سوداگرها   بنر

به   خود را مهمان معزز    خان توانستدالرحمن  عبکه  بود    آن وقتدر  فقط    . رفتند 

 .  ستی ببیند در 

 باید   ؟يون گ با شیمداز دیدار خود م،  شدهچه روشتر بروی ما باز    ! خانافضل        

 . است ما به کابل از شما پرسیده هنگریزها در مورد ورود آینداکه تصور کرد  

  : عالوه کرد  ،کردهشویحر معطوف ن به این خود را توجه هندی 

اما خنر شدم  کحر   ۀآماد  من  ،رسدار   ۔ که   معیتی شما طوری  ۀدستکه  ت شدم، 

وط    .  بسیار زیادتر از آنستکه بل ،بود شش صد سوار نه گردیدهمشی

اما   است  این خنر درست و مو ثق  : داد   جواب رایم  آ  ه ب  خانسه دوست محمد  انو   -

،  باین مکتوب کابل را   ر خت جلوس روی ت  انگریزها   به کمککه  را    کش  در آنبیر

 . کند یمیاد    ”دشمن داییم خلق افغانستان”م  ناب  او را و    ،کنند یممر گ تهدید  ه  کند ب

 : عالوه کرد عبدالرحمن 

م نابحق ب  آنرا انگریزها  آیا    ؛دانید یمتاری    خ مردم ما را بخویر    ،نا شما، افضل خان دا        

   ؟اند  کردهخونخوارها یاد ن 

 : از جوا ب مستقیم طفره رفت خانافضل 

نیست        این  بر رس  ما  را   . رسدار صحبت  قوا  مقدار  با خود یم  شما چه    خواهید 

ید   ؟بگنر

  : داد  جواببا رسدی  خانعبدالرحمن 

یمیم  با خود قدر قوا    همان         ر کافیست تا نظم و امنیت را    . باشد لزم  که    گنر  تأمیر

 ...  نمود 

  : گفت  زدهاو لبخند 

ر   ،دانید یم  - قوای لزم را که  اینما برای    ؟لمغا ل بود اغ  بخاطر چه در اینجا چنیر
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ر نمائيم مجبور شدیم کا ه بخارا بود و در حدود چهار روانکه  را  پشاور    روانتجهنر

شنی   صد  و    داشتونیم  و م  تمام  بالفاصلهتصاحب کنیم    آنرا   هامتع  حموله 

 ...  بفروشیم

 *** 

مجهزش   چند هزاری  با دسته  خانعبدالرحمن    ۱۸۸۰جولی سال    ۲۰  به روز ...  

 ین شهر  آخر که  وارد چاریکار  
ً
تا کابل   و   گردید   است  در نزدیگ پايتخت  بزرگ  نسبتا

 . بیش از چهل میل فاصله باقی نمانده بود کیم 

عیل خان    ۀمحمد خان و برادر زاد  دوست  ۀتقرب نواس  ۀشایع برق آسا    بصورت شنر

 . ند گردیدمع  گان زیاد قبايل جرد کان و رس گ جا پخش گردید و در چاریکار بزر   همهدر  

ر   ین نقش را در بیر مذهتر  رهنر  که    کرد یمبازی  خورده  عالم سال   مال مشك  آنها مهمنی

به   او را   . نگریزی بود ا  ناشغالگرا  برابر گان مقاومت در  هند ماندو یگ از ساز   ها غلخر 

 او  . آوردند  روانشهر در تخت  این
ً
 .  ن هندی بود نااز مسلما اصال

 . سان افغانستان برگذار گردید انرسش  ررسو صدایپدربار    در چاریکار که  باید گفت  

ر شد   خانعبدالرحمن  بار  ر درین د برای تحکیم وی از نظر قانویر   . بحیث امنر تعیر

م رسدار ناکه    دعایی )م وی خطبه خواندند  ناو طبق تعامل اسالیم ب  شده رسان جمع  

 (. ذکر گردید  در آن

بو که    یهاانگلیس  هایپالن از    ،قضایا  نشسته  پیشی  در کابل   رسدار   . گرفتدند 

 
ً
از    ظاهرا بود    . امنر گردید   ،آنها   ۀادار خارج  آن  وقت  رسمیت که  حال  به  در 

ضف منتظر برسمیت   که آنها   عالن نمود ابرتانیه    دولتلذا    ،کرد عجله  ختنش  ناش

ر عبدالرحمن خان بحيث  ناش در   جولی   ۲۲  به روز و    بودند افغانستان    امنر خیی

اك درین د  . ردند کابل دربار رسیم را برگذار ک  یلبککه  ن محیل  ابار از رس ر بخاطر اشنی

ر حضور  عبدالرحمن  گان  نمایند   . بود   شده دعوت  ،  بودند   بستهاو نگریزها  ا  هب به  ننر

بیاد   خود را ن  نابدست آورد تا سخ  را   آنامکان    و مك گریگور   بودند رسانیده    هم

به کابل نخواهد ها  انگلیسدیع تخت و تاج تا خروج  م  بود گفته  که  بيا ورد    ستیوارت

 .  آمد 
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ال یر   جنر داشت مییل  با  اگر میدایر   : اظهار  دگروال  از راست      بیشنی  برایم  بگویم 

ر   ، مرویب   . نخوریم  هیچگاه باينسو دور   بارهو دو   اینجا برائیم  از که    دارد   اهمیت  هرچنر

ر ببینیم که     . کشان چه میگوید برای این آدم گریفیر

آن  با  پايتختکه  وصف  مکمل  در  اما   ،بود   شده  جابجا هندی    -  یشانگل  اردوی 

که روزی نبود    . دند ر کمطئمن احساس نیم  خود را یچوجه  ه به  افشها    عساکر و 

احتیایط روی یر   از که    خوردضابطان و حتی افشها   ،ا سواره   ،رسبازها کش از  کدام  

ون    محروم  رفتهاز قرارگاه بنر
ی

 . ند شدنیمبودند از زندگ

 . واقع بودند اطراف ز یر آتش ی هاتپهز اهمواره های منفور ز انگری

و   ر گوشه در یگ از    . شنر پور برگذار نمودند استحکامات    را در   دربار از اینر ها  ها قالیر

 جابجا سان  نا رسش  سفیدان و   مو   ،بزرگان  ،اصیلی  هاافغان آن    بالیکه  ند  شدفرش  

واسکت  آفتابدر    . گردیدند  چرمکاری  فروزان  و  زردوزی   بالیکه    آنها های 

ا ی مانندشان  های  هنپنر
ر چ  . درخشید بودند یم  پوشیدهسفید برقر فاخر در هر های  یی

دو   يك يا   : مکمل را با خود داشتند   خانهسالح    آنها بسیاری از    . خورد یمجا به چشم  

یا جواهر    نشانغلب دانه  اکه    ،سنی   شمشنر با غالف و   ،خنجر   ،کارد   ،چاقو   ،تفنگچه

ر رو شن بود   . بودند  نشان  طرف اينه بها مدتاز  اشخاص الح اینسکه اما یك چنر

ب  بکار نیافتاده بود و بکیل با  خنجر »  : یم گوید که    نمود یمالمثل ا فغایر صدق  ضر

، « شود  بردهبه سینه دشمن فرو  که  نای  هن  شود یم ويخته  آطالیی ضف در کمر  

 ... گردید یمن ها انگلیسباعث ترس که ند  بود ی اینها، خنجرها

آن از  چالچسهای  نوکر که  بعد  و  مهما  کت  پطنوسنابرای  معزز  از های  ن  پر 

بت بالی   افغانستاندر کابل و شمال    برتانوی   سیاشاجنت    ،های رسد آوردند رسی

شد  بال  فارش  . بلندی کوچگ  و  دار  زنگ  صدای  با  ر  و    گریفیر اقدامات  سلیس 

از طریق   و   دربار طالع  ا  هب  بود   آمده  بعمل برتانیه    دولت  طرف  از که    تصامیم مهیم

ین  ح زیر رسانید:  همهطالع ا هب دربار حاضر  مردم به رسی

 که  را در موقعیتی قرار داد    خانعبدالرحمن    رسدار   ،جریان قضايا   -
ً
طبق آ رزو    کامال

ت  دولتو    وستانهندوایشای  رو    نیاز   . است  دولت  تظار ناو   والمقام    اعليحرصر
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اتریس با کمال رضائیت برسیمت ش  و که  شان مل ر  ناامنی  ،خانالرحمن  عبد  رسدار خیی

سانا هبحيث امنر کابل ب ست محمد خان را دو  ار مدنامنر ا هنواس  .  د طالع عامه منر

ین  ر حاضر   خود ب   ،”کابل  امنر ”  ۀرا کلم   آنها   ۀتوج  . خفیقر بال گردید   ۀ همهم  در بیر

   ؟تنها امنر کابل ؛ جلب نمود 

ر   : دامه داد ا  برعالوهگریفیر

از         اکه    است  یصر و خرسند آن را  دولت  ین    ،ن و قبایلرهنر ه دودمان نمایندبهنی

   از که    اند   کرده بارکزایی را انتخاب  
ی

  خود مشهور   بهیی و تجر نادا  ،لحاظ نبوغ جنگ

ین دوست    . است   احساس با وی موجود   اینزمایر که  و تا    بودهبرتانیه    دولتاو بهنی

ین مثال    ،برخوردار خواهد بود ها  انگلیساز پشتیبایر و حمایت    است  دوستی بهنی

 داشته نیك و حسنه  ت  هایبا آن رعایای خود روابط نکه  با ما این خواهد بود    وی

 .  اند  کردهبرای ما صادقانه خدمت  که باشد  

عیل ،دوست محمد خان    ...  خان، محمد یعقوب خان شنر

بارکزایی جلوس کرد  دودمان  امنر چهارم  تخت کابل  نوظهور    . بر  فرمانروای  خود 

ام بود،  منتظرها دوستان  هنوز در چاریکار نشسته  را قرارگاه كل  که  وی    غنر در   او 

پور،    اردوگاه بیش از پیش به کار تحکیم موقعیت   داد یمو لندن تشکیل    سملهدر شنر

ش  . بودند   گردیدهوی مرصوف   به رسمیت  با  و ناهمزمان  یفایی  تشی ر  ظاهری   خیی

 امنر   بهلك روپیه را    زده پان  ،ها انگلیس  شدهامارت عبدالرحمن خان در دربار دایر  

در زمان اشغال کابل از که  را    نه و نیم لک روپیه دیگری  برعالوه  ،جدید بخشیدند 

د کردند ه ب ،بود  شدهکشیده   خزانهاز  رابرتسقشون  طرف  .  وی مسنی

ت بخت و اقبال هم چقدر بوالهوس و   ر   حنر فقط که  عبدالرحمن خان    ؛است  انگنر

ر دسته قشون  کاروانچندی قبل     کردهخود غارت    عیتی م  هندی را به خاطر تجهنر

   بود حال صاحب
ً
 ، هش بد نآغاز حساب    به اینکه    شدهدونیم ملیون روپیه    تقریبا

 ...  است طبق مراد که بل

ر کردند ها  انگلیس باشد   کردهرا از اصطکاك خالص    امنر که  اینبرای    : کار دیگری ننر
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پایتخت  اکه  به ویل محمد خان گورنر کابل   را هایل  انگریزی”م  ناب  او  یاد   ”گورنر 

دهمنا   . ر بکشد ناک  خود را یه رساندند تا از پست محوله  ناک  ،ند کردیم یه را درك  ناک  نر

 شخیص پرداخت 
ی

 .  و به زندگ

این نظریه بوجود آمد    دسته  قرارگاهدر    بالخره به که  صحرایی شمال افغانستان 

ر بدهند   امنر   شکاکيون )که    است  این درست  . چند میل توپ ننر
ً
مک گریگور  که    طبعا

ر  نه تنها   خانعبدالرحمن  که  ازان ابراز داشتند    خود را بود( ترس    آنها جمله  در    ننر

ر    خانوزیر اکنر   برادرزادهکه  بلنواسه دوست محمد خان   پس درینصورت   ،باشد یمننر

علیه از قفا    دهند ترك مي  عساکر بریتانوی کابل را   وقتی کهرا در    ها توپ  اینکه  نشود  

ر کاری هرگز که    داد ن  نااطمی  آنها به  مذکور    دسته  قومانداناما.  د و بکار ر   آنها  چنیر

   . صورت نخواهد گرفت

 : با لبخند گفت  ستیوارت، شده دادهتخصیص های توپدر وقت معاینه  

ا  ها توپاین    - از خطر نیست  آن  از فنر نمودن    که  ند ا  هنکهزیاد    ندازهبه   ، خایل 

ر   ر ننر   . است  هبیهود   و   داشتهارزش ن  هندوستانبه  دنش  ر بکه    باشد یمبسیار سنگیر

ین   . باشد یم یی برای امنر تحفه اما بهنی

عماری است  ادارهوزرای لند ن و    کابینه  ۱۸۸۰جولی سال    ماهین دهه  آخر در ابتدای  

ر باین نتیجه رسیدند   ق زمیر و بر   است  گردیده  طرفافغانستان بر   بحرانکه  در مشی

ور کندهار به کش  . است  کردهیر جلوس  ناقابل اطمی  تخت کابل زمامدار دلخواه و 

ادامه مراد هر   ،دهد یم  حیات خود  ر طبق    انگلیش   مداراناستاما سی  و   . است  چنر

و مشکالت عمده ه که   ند کردیمتصور ن  .  است نوز در پیشی
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 فصل بیست و پنجم

 افتخار مردم ،میوند 

دوران   بود شدیر نا  فراموشچه  و خوشبختی  سعادت  ریش نادر ک  .   دارای  پدر  ر 

 خود   ”باز”سوار    که  سیاه  و   مجعد 
ی

سپ مشگ ا  هغفور سوار بر کر   ،است  همیشگ

کندهار شهر هرات   دروازهز  ا  ؛بود   گردیدهسال برایش انتخاب    نظر به سن و که  

ر شاه ”یعتر    ”گربت”او بالفاصله    . خارج گردید  ر داد   خود را مشگ    ”یر و وقتی    ،مهمنر

وی با شویحر  ر چیستشاه »  : کرد   صدا   را   پدرش  به    ؟یر تبدیل شاه بزودی  ینك 

ل  «. شود یم را های  بغفور  دندان گزید   خود  به  های دیوار از    . از خشم کودکانه 

 اردو   (شدهپیش رانده    مفرزه )گارد  ناو ، آقرار داشت  بالی هریرود که    هرات تا پیل

ر مزارع و باغ   از که    ک را دنبال کرد رس  ر با های  قطعهاز    هريك.  گذشتیمها  بیر زمیر

های خانهباشندگان در    . بود   رفتهگی قرار  و مورد بهره بردار   شدهآماده    دقت خاص

  
ی

بود، از هریرود به بعد   شدهبلند احاطه  های  دیوار با  که  ند  کردیمجداگانه زندگ

   . گرفت یمدشت را بخود چهره  ،شدهبه تدری    ج هموار  ارایصر 

داود داخل   ها  دستزار گردیدند و در دور   تپه  ارایصر روز دوم پس از عبور از قریه منر

در روز سوم   . سفید کوه بود های  عبارت از شاخهکه    رسید یمبه نظر    ا ه کوهحصار  

ر از   یی اراه پیم عیل    پس از گذشیی سفارش شاعر بزرگ علیشنر   به اساسکه  رباط منر

ر    نموده بچه نشیب داری را عبور  بود کوه  گردیدهنوایی آباد   به وادی   شدنو پاییر

را  د ادرسکن  در    . کردند   آغاز ریای كوچك  اتراق      روانکابرای 
ی

بزرگ  توقف رسای 

 .  درسکن واقع بود ا هدر نزدیگ قریکه نمودند  

ر وادیکه  )قبیله نورزا یی    هایجاریایله  ها و چريكکه  درینجا بود   که کویه  های  بیر
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ی ب
ق واقعطرقر  کویحی   است   رسی

ی
روز   . پیوستند   آنها به  ند(  دادیمگری ادامه  به زندگ

وریا شب را اتراق  ا   هزیارت خواج  زديكدر ن  گذشتهکوه دیهار    ،کوه  سلسلهبعد از  

 . ک رساندند یوزبا  ه به قریه چشم  خود را نمودند، بعد از آن با عبور از دامنه کوه  

وع    از آنجا به بعد واحه غتر  ر وار رسی و   گردیدهدر گودال وسییع واقع  که    شد یمسنر

ق و   طرفاز   ان باغرب آن بی  طرفو تنها ب  کند یمها احاطه  هکو   آنرا جنوب    شمال رسی

ده   . است شده سنگزار گسنی

ل دشوار و   قتی و خان  ایوبهدایت    اساسبه   ر در    بود یمدراز ن  و   دور   یط طریق منر

ی را ضصورت وقت  آن
انداخت   ،رسبازها ت  نابرای تمری  ،فرارسیدن تاریگ شب   ا ت  اقر

بیهوده به   خود را که  اینبرای    . ند شدیممشغول    ها تمرین حمالت سواره  و   توپخی 

اض    به اینمراد حلیم    کرنیل  ،باشد   زحمت نینداخته  رضائیتی ناو از    نمود یمکار اعنی

 . کرد یمدلل است  عساکر  احتمایل 

  : ید سرسدار با عصبانیت از او پر  -

   ؟از خودت ؟عساکر گ -

  . من از که   قبول کنید  -

 .  بیا نزدشان برویم -

وع    ؛بود   گردیدهعقب دار جابجا    جایی کهدر    آنها پس از نیم ساعت   بکار کردند رسی

ان   ر  نارا در ک  ها اسپمهنی  جایی کهرسا جابجا کردند،  کاروان  ر دریای کوچگ در بیر

روزگاران   در  و های  کاروان ،  آرامزمایر  رسبازها    پرجمعیت  یا  ضف نابزرگ،  ن 

اجاق  . ند نمودیم آن حلکه    هایی از  بوی  یم  وار ه قبدور  گوشت   اشتهاآور نشستند 

 .  رسید یممشام ه بریان ب

 میکتر رسد
ی

 . ار اظهار داشت: خوب زندگ

ب کرنیل  -  : گفت  کرده  فادهاست المثلبا اشتیاق از ضر

 . نمابخور  دیگرانه خوش دارم غذا بخورم و ب  . د توانیم ن شدهجوال خایل ایستاد       
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  . شدند و بپا ایستاد  کردهبرای دعا بلند  ها را دست کر ن، عسا ناپس از ضف 

ر خان ایوب  : داشتاظهار  آوان  در همیر

 . و نزدیك بیایید   صدا کنید   تان را رفقای    . شما گپ بزنیم  ما آمدیم تا با ،سالم علیکم  -

 دور 
ی

   : هرات پرسید  حکمران . فرا گرفت  او را بزودی جمعیت بزرگ

 ؟رویمکجا یمه  ما چرا و ب دانید یم -

ر جمعیت رسباز آر   ،مههمه  ۀلحظپس از   ریشش   بروت و که  پخته سال    ۀاستاز بیر

سفی دستار    و   شدهد  کیم  شمله  را نوك  وقف  که    زدهبه کمر    خود  ن کردعالمه 

اه به  خویش برای رسیدن    جنر
ی

ن نشان آ  هقنداق و تسمکه  یل را  ی دف بود، تفنگ

 :  ظهار داشتاآمده پیش بر  انداخته نهابه ش ،زیاد آن بود  عمالاست دهنده

  . رسدار تو کیم دیر آمدی ،است م من احمد نا -

ت خان ایوب -  .  و تعجب باو نگاه کرد باحنر

 شده برنج پخته    و   با پیاز که     را ما گوشتی   ،چون جهت خوردن غذا نرسیدید   ،بیل  -

ر قورمه غذای    ،بود خوردیم دشمن را   یمتوانیم.  شده حال قوت پیدا    . ماستهمیر

ر  . بکوبیم  .  یمآوردیمرا از پا در  انگریزها یم و خوردیمقورمه  ،قسم رسدار به همیر

ماین گذار  ر  . عساکر گردید  خندهباعث  نتظرهغنر  .  . کرد   خندهحکمران ننر

ن قوی نادشم  انگریزها   ،، خوردید و کوبیدید است  هبه حساب تو کار بسیار ساد  -

 .  ك اند ناو خطر 

 . احمد عبوس گردید 

ما    قبيله  . استمعلوم  این بخویر  ،  هستمختك  که  برای من    ،رسدار از بخت بد    -

 به آن که    است  از دیر زمایر   انگریزها   . است  واقع  سلیمانی  هاکوهاز اینجا دور در  

بسیاری از اقارب و    ،اند   کردهتاحال اشغال    آنرا و يك قسمت    کنند یم دندان خایی  

مبارزه در  را رس   انگریزها علیه  بر   ،نزدیکانم  دست    خود  غازی که  من    ؛ند اداده  از 
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  . بجنگم انگریزها ین نفس بر ضد آخر تا که م  اخورده سوگند   هستم

بلند   خود را صدای  خان  ایوب  . رسا را فراگرفتکاروان  رسارس    ۀکنندتایید    همهمه

 ظهار نمود: اکرده 

   ،ند ا  شدهدرینجا جمع  که  های  آن  تمایماحمد و    ،خوب        
ً
شما درك کردید ما    طبعا

 . به کندهار   ؟رویمیماکجه  ب

ر انداختهای آواز  جوابدر   طنیر
ی

 : جنگ

حکمران   . شود نیمحلوا بخش    ن و نا کرد: در جنگ    جا نباید روی پلو محاسبهدر آن  -

نتنها اردوی ضعیف وایل با ما مقابل .  هرات بطرز معتر داری به مراد حلیم نگاه کرد 

ومند انگریز خواهد بود که  بل  ،شود یم وزی  که  اینبرای    . رس و کار ما با قشو ن ننر پنر

 ؟ یمدرست میگو  . گردید ماده  آ لزم است طوری که باید را بدست آورد 

  . درست میگویید رسدار     

  . بجا میگویید  -

به    - امر    کرنیل پس  حلیم  وقتکه    دهمیممراد  بحساب  ولو  پیدا کند،    فرصت 

 طوری که  ها توپخی و    رسبازها جهت ممارثت    ،احت و زمان خواب شما باشد اسنی 

 . ها قابل عقب زدن نباشد بزند و حمالت سواره شاندقیق ن است ملز 

حاضر   و  را   حکمران  ،بماند پنهان  توانست  ناحمدختك    وایر جمهارت  بحیث   او 

ر نمود   ها غازی کردهرس   . تعییر

از  ناو آ  قوماندانمشکالت   روی   . بود بیشنی    همهگارد فیض محمدخان  اغلب  او 

 نظم رفتار  که  لزم بود    : انداختیمعقب نظر    و   داد یماسپ را دور  
ً
رعایت   شدیدا

یتر لغر   . ود عقب قوای اصیل اردو در حرکت ب  در   . شود  ر گوشتش تکیده   و   شدهتنر

ر  ،بود  بان   انداختهزیر چشمانش چیر ، اما احساس افتاد یمبود، اغلب قلبش به ضر

ر یك  جانهی سالح که : همراه با مردم خود  کرد ترک نیم   او را هم  لحظهرسور انگنر

 وحشی در حرکت   این دشمن منفور و   انگریزها یکجا برای کوبیدن    رفتهگبدست  
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ر   افتخارش خوشی و  ،پششلحظه درین که خوب  و چه  . است ر وی قرار نادر ک ننر

 .  دارد 

های کاروان ،  است  کردهپیمایی  هرات به کند هار راه  از که    الیام هر کشاز قدیم...  

، چريك  يا قشون  تجاریی هر    بودهجهان گشایان    هایجاری ایلهها  با   آنها کدام  و 

وار  ر  عظیم بیضوی    . است  کردهدرینجا توقف    ،رسیدن به سنر
ی

در که  این فرورفتگ

با  نا احاطه  ی  هاکوه  سلسلهتها  باشبك  شدهشامخ  مجموع  ها، جوی  انبوه  ۀدر 

مزارع جای   . است  گردیدهپارچه پارچه    زیر زمیتر یا کاریزها های  لنا چه ها و کایجو 

  ها مجبور کاروان و    . گردد یمقریه دیگر وصل    با   قريهيك    ،دهد یم  ها به باغ  خود را 

ل مکمل را یط کنند تا این واحه پر ثمر و پر برکت را عبور  که    ند شدیم ر   کرده يك منر

   . ند بتوان

ر وار   تمر کز ”بود، معتر بر این اسم  رفتهدر سایه درختان فرو که مرکز آن شهر سنر

ی ر ب  . است  ”رسسنر زمان  ار م  ناب  آنرا ان  استدر  ر لحاظ    از که    ند کردیمیاد    ایسفنر

اما در دوران تیمور باشندگان آن بر ضد   . شهور بود سوداگران خود م  وران و پیشه

ر تیمور را به قتل رساندند جانظالم قیام کردند و    کنندهتسخنر   بخاطر تیمور    . شیر

تهام محرك  ا  هبکه  دو هزار نفر  .  نمایند تمام اهایل شهر را شکار  که  دستور داد    انتقام

، در لبالی هر د شدن  گذاشتهیکدیگر  بالی    بستهدست و پا    ،بودند   شدهگرفتار  

ی    آنها ز ضجه و فریاد  اکه  اینبرای    ،ند زدیم قطار پخسه   دهن   ،باشد   کردهجلوگنر

ر را از ریگ پر  شهر . برج مرگ اعمار کردند  ها انسانباین ترتیب از  . ند کردیممتهمیر

 شد   ساخته  بارهدو   پس از مرگ مستبد که    اما شهری  . ند ساخترا از بیخ و بن ویران  

 .  . بد ابازی خود را   قبیل شگوفایی ی دوران  ناغ رونق و مان ه  یچگاه نتوانسته 

ب از   هر   قرار داشتترکستان    و هندوستان  در چهارراه  که  ایر  استدرین کشور  يك 

گشایان وحشت  جهان  بناخاطرات  خود  از  اث  ه  یک   چه چنان  . ند ا  گذاشتهمنر

ه ر های  عشنر برابر صدکه  خان  چنگنر  ها نفر اسنر را زیر سم اسپان خود نمود، در 

 . زدند   آتشهان را روی چوبه دار  ناگیر که  ی خونخوار  گریزهاناو  جالدان تیموری  

ر  ر نسبت های نفرت و کینه خلقترتیب  به همیر  یر  آنها به این رسزمیر
ر  .  امان بود ننر
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وار پس از   ر که   کرد یمباز هم يك روز مکمل را در رایه حرکت  خان  ایوباردوی    ،سنر

ر   از   ند و در روز سومشدها کمنی و کمنی  قریه  ز آنبعد ا  ؛گذشتیمشاداب  های  زمیر

ر  ها قوتدار دژیدزه گذشتند،   تپهخطه  از که   . ند زدیمهموار بیابایر ره های به زمیر

راهپیمایی فقط بعد از غروب .  افشاند حرارت یمرحیم  جون با یر   ماهسوزان    آفتاب

عساکر که    اشتپندیمبهنی  خان  ایوب  . در ساعات قبل از طلو ع ممکن بود   یا   آفتاب

از    بالفاصلهرا   تا نیمه  پس  بیدار کند،  ها را جمع  خرگاه  ها و خیمه  وقتی که  شب 

ید آسمان  ند بر روی  نمودیمی  را باربندحیوانات  ند و  کردیم شفاف  های  نوار ها و  رسی

کوره    . ند کردیمد  نور شب یعتر روشتر شب یا  مناب  آنرا که    شد یمفروزان پدیدار    و 

يكنیم ساعت در        با گذشت يك . آمد یمحرکت در ه  ب و ارد و  ند شدیمنمایان ها راه

ق ی باریگ پدیدار یم   ،مشی
در ابتدا خایک که  گشت  آنجا در افق دوردست نوار شفاقر

گون و بعد گالیر  
ر در اخنر رنگ طالیی    و   شد یمبه رنگ گلگون تبدیل  و   گردیدهسنر

  اشعه های  ریی دوری خدنگمناجایی  کدام  درخشان از    آفتابگویی    ؛گرفتیمبخود  

   . فرستد ظلمت و تاریگ یم ۀ مبارز ه ب خود را 

 آفتابوقتی تابش    و   . گرفتیمنسیم مالییم وزیدن    روی صحرا   آفتابپس از طلوع  

 ند شدیمها موفق  کاروان ند و در ین مدت  گذشتیمتراق  ا  هقطارها ب  گردید یمسوزان  

 . ا یط کنند یل بیست کیلومنی فاصله ر ا ه شش کروه یا هژدکه 

ر وار   در روز هشتم رجب یا بیست و چار هم    جمعه شانزد   روز ،  پس از خروج از سنر

   . ساعت مواصلت مصادف بود با نماز جمعه و  جون به فراه رسیدند 

 دارای برج و و و د  شدهشهر فراه با خندق احاطه  
ی

بارو کشیده   رادورش دیوار بزرگ

  خندقش صوریی کهدر  ) . ی کند رول حصار مستحکیم را باز ست توانیمبود،  شده

 
ً
  هایشدیوار  پر و  تقریبا

ً
 . (بودیم ویرانه ننیمه  تقریبا

این درختان   ،گنبدی و درختان خرمای فنقی مبهوت گردید های  غفور از دیدن بام 

ر غرس   ایط محل میو   ،بودند   کردهرا بخاطر تزییر  نآ  هزیرا در رسی
ی

 . رسید یم ن به پختگ

 . ستا هبازگشتنبود با نگرایر  برای چند ساعتی که او دید پدرش  
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غفور تنها   ،گرفتپدرش رتبۀ کرنییل    وقتی کهاز    ؟حادثه اتفاق افتاده ام  کد  رسدار   -

 ! نمود یموی خطاب ه باین ترتیب ب

ی ک -
 ن گفت: نافیض محمد شویحر

ی نیست      ر  .  را بکوبیم انگریزها تا  رویمیم. تاحال چنر

 
ً
بالی   طرفشش هفت کیلومنی بکه  الو  از قریه شم  کرنیلراحت بود،  نا  اما روحا

آنه بود،  بازگشترود موقعیت دارد  ه  دریای فرا گاه موقتی اقامتخان  ایوبجا  در 

ین موضوع   ، با حکمران هرات بعمل آمد که    ۀدر مشاور   . تاسیس نمود   خود را  مهمنی

با عبور از آن که  بود    ۀفراه خط  ؟بعد ازین چه باید کرد   : مورد بررش قرار گرفت

و باید با    . گردید یمنیت ایشان افشاء    قصد و  به کجا   گردید یم  فیصلهعجله  ازینر

   ؟رفت

سوی ب  به  ق  مشی به  یا  سیستان  به  غرب  وجود    . کندهار   طرفجنوب  سوم  راه 

 .  د نرات برگرده  پس بهکه این نداشت بجز 

    ۀدر صف
ی

نظایم قوماندانان    ا ب  حکمران  ،بود   شده  پوشیدهتاك  های  با چیله که  بزرگ

ر   ،فیض محمد   : آنها از    هر یك  ،تعرض را مورد تدقیق قرار داد   رحطخود     و   هللاامیر

  يك   در   فقطگذارش دادند و هر یك    خود را وضع قطعات تحت امر    ،مراد حلیم

ها توپخی ا،  سواره   ،رسبازها   ،نفرها طالب جنگ اند   : نظر خود را بیان کردند   جمله

تاجكپشتون...  ها،  هزاره  قزلباشها،  جمشیها،  وزکویهدیها،  فنر   ...   ها ها، 

ر که    هایرقابت  ها و دشمتر  ر پلیی یی موجود بود فراموش میمنه   ،کابیل  ،هرایی های  بیر

 . به پیش بروند خواهند یم همه، شده

 . کندهار   به سویپس به یاری خداوند   ، خوب -

 زیادی نشست   مدیی هم    باز   کرنیلجمعیت را ترك گفت با  خان  ایوبکه  پس از آن

و  ۀرا در محارب آنها ل عساكر نقش و مح و   پیشی
ً
   . بررش نمود  دقیقا

ق دور    طرفبه    ک از فراه رس ...   با قطع چند دره قشنگ به دشت   هخورد رسی و 

بکوا  از    ،شد یمداخل    سوزان  ر  های  رود راه  ننر بلدی  . گذشتیمخشک  با که    راه 
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ر فراه بود   نمود یمفیض محمد همرایه   ایام   در که    نمود یموی حکایت    . از زارعیر

بهاری  های  باران  مملو  اطراف یم  یهاکوه  بالیکه  شدید  آب  از  رودها  این  بارد 

 کاروان چندین    . بهاری مواجه گردد های  به سیلکه    رهنوردایر   حالب  بدا   . گردند یم

 شده و لی رسازیر    بزرگ و گلهای  با سنگ  ها کوه  از که    خروشایر های  توسط سیل

 . است گردیدهبود  نابود 

  نموده آب کاواك    آنرا زیر  که  شخ  های  شیلهکه  حرکت در زمایر بود    همه  مشکل تر از 

ها به   وتق  که  وقتی   یافتیم  بیشنی افزایشزمایر    دشواری راه  . ریختفرو یم  ،بود 

ر را با امواج پیکه    نمود یم  چنان  . وضعرسید یم  ا بادروه  م خود  هتوفان شدیدی زمیر

یگ بعد دیگر عبور کنند از پا   را   ادروها بکه  ازین  ها ها و شنی الغ  ،ها اسپ  . تراشد یم

 . ند افتادیم

ود   ر  گگاهکه  دروادی دریای خارسی خان ایوب  ؛شود یمایهی در حوایل خزان خشك ننر

ل را   از فراه تا اینجا هفت  . احت روزانه داد اسنی   ردو ا  هب ر حیوانات   . یط نمودند   منر

هنوز  که  بردند    یهو ک   نهدامبه    بالفاصله  را   آنها   . بودند   شدهباربردار خییل زیاد مانده  

ه ر  . شد یمجا پیدا در آن سنر

ود به بعد اغلب    ؛نجا حرکت کردند آ يك روز بعد از   و  هاتپه از خارسی ظاهر  در پیشی

  . ها با بیابان وداع کردند هرایی  بالخرهبيابانك  قريهدر نزديك  . شد یم

ود به ربایط رسیدند    توقفدر روز چهارم بعد از   از بل  چندی قکه  در وادی خارسی

   . بود  گردیدهعساکر وایل کندهار ویران   طرف

از فیض محمد خان احتیاط خان ایوب ،به مواضع دشمن شدنهمزمان با نزديك 

ی گفت بارهنباید درین که باید گفت   . بیشنی را مطالبه یم کند  ر یتر چنر ر زیرا او  . به تنر

به   قبهخودش به بسیار خویر خطر ضر منی قوی ای  ه توپقشون انگریزی را با    غنر

ر کند ست توانیمآن    . تخمیر

  : ود گفتخ ش فیض محمد با نیشخند به پ

 ،حایل کیم تواضع از خود نشان بده  ،است  ساعتت تنر شد، بس،خوب غفور       
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ردید گشده مجبور    رسخپشش از حشت    . تر رها کنجایت را به يك نفر با تجربه

د ناو آ آخر به صفوف  خود را گربت مشگ     . گارد عقب بنر

ر    خود را فیض محمد اسپ   به مفرزه    خود را   ها تپه   سلسلهو در خط    دادهمهمنر

 آنها   طرفه  از جلو ب  . منظره عجیتر باز گردید   آنها در برابر    . جلوی کشف رساند 

ر  رنگاهای  لباسکه  مسلح  های  منظم نفر توده بزرگ و غنر   بیی
ی

داشتند در حرکت رنگ

ها  ها، جوالبویحر آنها    بسیاری از   و بالی  کرد یمحرکت    ها اسپ  آنها از عقب    . بود 

   . بود  شده بستهباگره  آنها دهن بعیصر از که بار بود   انگلیشهای و خريطه

فیض محمد با حرکت آمرانه   . دست به سالح بردند خان  ایوب، افراد  آن ها   با دیدن

بعد از چور  که  وایل کندهار بودند    کردهعساکر بغاوت    اینها   . را متوقف ساخت  آنها 

وی تقدیم ه  یم را بنافتادند تا غاراه  ه  بحکمران هرات    به سویخایر نظایم  کردن ذ

گذارش    برد تا ماوقع را   خاننزد ایو ب    رفتهگرا با خود    آنها کرده  رس افش    کرنیل  . کنند 

 .  دهد 

تاری    خ هفده جولی ال که    روزیهمان    به  راوز    جنر را لوای  بنر به   خود  هلمند  از 

انده  های  مفرزه  ،داد انتقال    میوند و کشک نخود  قوای هرات به گرشك   شدهپیشی

راوز    . رسیدند  داشتند خ  حال از تقرب دشمن  جانسنت    و بنر اما بسان و طنداران   ؛نر

داشتند   افغانستاندر جنوب  که  دیگر خود   بودند    قرار  و اکه  امیدوار  بخنر    مور 

   . خاتمه خواهد یافت آنها عافیت و به نفع 

 .  ارسال گردید  ۱۸۸۰جو لی  ۲5این تلگرام به تاری    خ 

  . غزیر شتاب خواهد کرد   به سویبجنگد یا    خواهد یمخان  ایوبنیست    معلوم»

 کشور کندهار  
ً
ر تیلگرایم از    «. است  مآرا  کامال بریتانیا   به پایتختهندوستان  چنیر

 . به نشی رسید   ”تایمز” مهنادر صفحات روز که مخابره گردید  

   ...  اما پس از سه روز 

الفرقه کندهار    اندانقومجولی    ۲۸  به روز  پریم راوز به گورنر بمبتی تلگراف   جنر

القشون    ،كناوحشت  شکست»  : داد  ر    جنر راوز از بیر پناه   در حصار   ما   . ند ارفته  بنر
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اله  از طریق تلگراف ب  . گرفته ایم جمع که  را    ی هر قدر قوا  شود یم  دادهفایر امر    جنر

 «. برساند  به کندهار  خود را بزو دی  رفتهگبا خود   د توانیم  کرده

ر روز  ر گارتنگتون هندوستان  امور  سکرتر دولتی    ،روز   درست در ظهر   ،در همیر مارکنر

این مكتوب عاجل ب  در مجلس عوام  ین رساند است  هرا   »  : ماع حاضر
ی

قوای جنگ

ال راوز از    جنر ون کندهار بس  ،ند ارفته    میانبنر ر ی حصار شهر عقب نشیتر و گارننر

را    تا راه کندهار   شده  داده تی قرار دارد دستور  در بمبکه  به تمام قوای اضاقر    کند یم

ند  ر يك لوا را    سملهز  ا  که  شده  دادهدستور   چنانهم  ،در پیش گنر سوق   به آنجا ننر

   «. دهند 

ق دریای هلمند   ...   خود  هرات دریای پر آب كشك ن  جاده  ،در حدود ش میل به رسی

راوز  کو چگ    قلعهدرینجا در نزدیگ  .  کند یمعبور    را  از    . جابجا کرد   د را خو لوای  بنر

ر بود   نظر  به  مواد سوخت    کمبود اعاشه و   ،بود   فراوانآب    . وی این موضع مطمیی

ر   از عقب  آسایر  ست توانیمین موضع نه تنها  اهمه  مهمنی از  .  ستتوانیم  شده  تأمیر

 که  کندهار را  
ً
که بل  ؛بایر کند بخویر دیده  قرار داشت  در فاصله چهل مییل آن  تقریبا

  آن   در ده مییل که  در میوند را    انگلیش  اردوگاهبه  تقرب  های  اهتمام ر ست  توانیم

  مراقبت داشته باشد.   واقع بود تحت

ر از قریه میوند و  کندهار را دوره   ستتوان یمخان  ایوب  ،وادی ارغنداب  با گذشیی

ی برساند    خود را مستقیم به قالت غلخر برود و    ، کرده
سیع ها  انگلیس  کهبه غزیر

  . تجر ید کنند  آنرا  دهشقیمتی بهر  داشتند 

راوز دستورایی    انگلیش   قشون  قوماندان  طرف   از که    قرار داشت  در جیب دریشی بنر

ال فرقه کندهار    قوماندانهندی رس فريدريك گینس به     ۲۲راوز به تاری    خ  پریم  جنر

ایوب را مورد حمله ختیار کامل دارید  اکه  شما باید بدانید  »  : بود   شده  دادهجولی  

ومند کاقر    ندازهبه ا  خود را برای این کار  صوریی که    در   . قرار دهید   . احساس کنید   ننر

 سیاش   لحاظ  از   . ی ایوب پارچه شود اردو که    است  اهمیتخییل ها با    دولتاز نظر  

وی وی به غزیر    شدهی  وسیله بهر    کهخییل با ارزش خواهد بود    رفته گجلو پیشی

راوز  عمده  . شود  دشمن   ۀ دربار موثق    وماتمعل  او که  بود    در آنترین مشکالت بنر
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ر اطالعات که    جانوی دگروال سنت  افش سیاش    ،نداشت به جمع آوری چنیر

 : گفتآقای الیور یم  . ن بخشی بعمل بیاورد ناکشف اطمیتوانست  ن،  بود مرصوف  

ر توان  یمبا پول درینجا، مانند هر جای دیگر   تنها موضوع   ؛ی را بدست آورد هرچنر

بدست که  گذشت و از اطالعات ضد و نقییصر  یم  بر رس مقدار آنست، اما روز ها 

بیست وشش جولی   به روز تنها    .  را ترسیم کند واقیع  ۀمنظر توانست  آور د نیم یم

راوز  او اطالع حاصل  . تثبیت کند  او را وی ارد و خان ایوبمحل اقامت توانست  بنر

مواصلت  که  کرد   میوند  به  سوار(  )دوهزار  هرات  نظام  قوای   و   نمودهسواره 

آن    در   هماندباقی حرکتعقب  گفته    . است  در  خوب  ی هاقوت”  شدهچه 

 ؟رود یما این قوا در حقیقت امر به کج و  ؟د نادر چق آنها ، ”باقیمانده

ال مانور سه    از که    لوا .  امر احضارات حرکت را داد   ،جانسنت    مشوره با پس از    جنر

ر کندهار و یی هفته بازهم    ،ود ب  شدهفرسا بکیل خسته  هلمند در گرمای طاقت   در بیر

یا    ۲۷شنبه    صبح روز سه  نمودهجمع    خود را   اردوگاهمجبور گردید    ۱۹جولی 

 .  به میوند برود  رسنوشتقبا ل است هشعبان ب

بعد ،  پیادهسواری، در عقب آن    توپخی   بطریهبعد از آن    ،سواره نظام  همهدر جلو  

در حرکت   ، د عسا کر یایعر آن باقی مانده بو   از که    خ وایل ر   و   سد یر های  توپاز آن  

های قطار   . ها و باروبنه در قدمه عقتر به حرکت در آمد حکامخی است  پس از آن  . بود 

   لوا 
ی

   کوچک بود گذشت،ی  هاتپهدارای  که    ارایصر از    به آهستگ
ً
در هر میل   تقریبا

 .  خورد یمبود به چشم  رفتهگمزارع   آنرا  اطرافکه قصبه کوچگ  

فغانستان جنویر در ا  همشخص  از ه  کبود )  ساختهدآلودی مشبوع  دو   ار هوا را غب

ال  (. است  گرم تابستانهای  روز  راوز   جنر  نمایی    بنر
میوند را های  خانه فقط آن وقتی

   و   بودند   رسیدهبکیل در نزدیگ آن  که  به چشم دید  
ً
   گروهبه    آنها چشم    دفعتا

ی
  بزرگ

 گذشته هنوز يك دقيقه ن  . قرار داشت  آنها چپ    طرفبه  که  سواران افغان خورد  

رسانده   انگلیش  ستون عساکر   نزديكبه    خود را خان  ایوبدو میل توپ  ه  کبود  

 .  باز نمودند  آتش رفتهگفوری موضع   ،کند فعالیت  در رسم گذشت که این مانند 

الر زد و در برابر چشم  ناموج شمال غبار را ک  عرض   و   سیاهخط    جنر
ی

سفید بزرگ
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که   آنها   ،اصله نداشتند يك میل ف  بیش از   ،هرات بودند   رسبازان  آنها اندام نمود:  

اهنهای  واسکت  پنر و  ه  بهای  تنر داشتند  ه  روشن  رود   همهتن  و  های  در  خشك 

ح چپ  نا در ج  . ند بود  رفتهگ  شانه ن  خود را   هایسالح  ،شدهجابجا    ارایصر عوارض  

ر که    شد یمدیده  های  و سوارهها  پیاده ها  غازی   دستهاینها    ،داشتند   لباس سفید بیی

عقب    و   بودند  هيبتس  آنها در  نظام  افغایر رعب  و   كناواره  داشت  آور   با   . قرار 

ر افاده  است  جوش و خروش  که  تثبیت کنند    شدند موفق  ها  انگلیش  ،ز دور بیر
ً
 خاصتا

 معلوم قراین    همهاز    . قرار داشت  ر میوند نادر ککه  درختان زیاد بود    انبوهمنطقه  در  

 که   د یگردیم
ً
   . جا قرار دارد در آنخان  ایوب خاصتا

  : بلند گردید  جانصدای مضطرب سنت که ود  درینوقت ب 

   ...  ببینید، ببینید  -

کارد و داس   ،قمه  ،شمشنر ،تفنگکه    ها دهاقیتر کشت زارها و باغ  ،از طریق کردها 

در حال دوش بودند و به مجرد رسیدن خان  ایوبمواضع    طرفر دست داشتند بد

 . ند گرفتیمهاجا ر هرایی نابه موضع در ک

راوز به قشون خ د   ود دستور بنر به   انگلیش  توپ  زدهدوا.  داد نظام محاربوی بگنر

ر بنوبه خود  های  توپ  . آمدند غرش در   که گردید    معلومگشودند و    آتشهرات ننر

میل   ات رس   ،توپخی   برعالوه  . باشد یمدر حدود ش  از   سوارهوصدای    تاثنر  بیش 

بودند   رفته   کوره در   از که    انگلیشهای  توپخی   . حقیقی آن زیاد بود موجودیت شمار  

  بوده افغایر دارای نواقص    های قوایمریم  . جرا کنند ا  را   شدهتوجیه    آتشتوانستند  ن

 . ند شدنیممنفجر  آنها بیشنی 

ر  وضع   ر    بعد از   . منوال تا ساعت يك روز ادامه یافتبه همیر ر میوند نادرختان چبیر

   و   ها پیش آمدند انگلیش  مواضع  طرفبه    گردیدهدو سوار جدا  
ً
نج صد در پ  تقریبا

بروت   و   عقایر های  بیه هم بودند )بیتر ش  و   شانهدو چار هر   . آن توقف کردند   قدیم

ر دیده    آنها سفید  های  ریش  و   ها  که  درین بود  آنهاق  ر ف  . (شدیمبه خویر در دوربیر

اسپ  بالی  غازی   سیاه  یگ  لباس  و  داشتسوار  ر  بیی اسب   و   ها  بر  سوار  دویم 

ی تنبان خاکسنی   بوده  خاکسنی ر و   سنر
ر  کریی با دقت موضعسواره   . داشتی بیی  ا 
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نظر گذشهاانگلیس از  غازی    هنداترا  مانه  محنی حرکات  که   گردید یم  معلوماز 

   . دارد  عهدهبه را  کردههمراهش رول رس  

برتانوی  .  باز گردید   پیادهسالح    شديد   آتش  بالفاصله  آنها بالی    نشان افشان 

ایت  ن پمحتی دگر   . ظیف نمودند ماهر را تو   و   منتخب های  زن  برایر حرارت هلنر

ش  که  وعده داد هر کش    ن افتخار غند خود کردزیاد   دف بخورد برایش هبه  تنر

 .  دهد یم انعام پنجاه روپیه

 ستاد بودند گویی  ای  ها همانگونسواره اما  
ً
ر ی واقع ن  اصال گویی که    چنان  ،شدهچنر

در    ا خود ر راه    را اجرا کردند سواره ها   ارایصر کشف  که  پس از آن  . باشند مجسمه  

 .  . پیش گرفتند 

 
ً
تحت  نا ، جآنها   بازگشتبه مجرد    تقریبا راوز  بنر قرار   آتشح چپ  توپخی  شدید 

رگبار  که  و باوصف آن  رفتهگنظام زنجنر خپور بخود  خان  ایوبهای  پیاده  . گرفت

اندازان ”  جایی کههندی را در    انگلیش  ح چپ قشو ن  نا بارید جیم  آنها مریم بالی   تنر

بویمای  ه در ناو گری  ”جیکوب يك  داشت  بمبتی های  غند  قرار   قرار  حمله  مورد 

 . دادند 

راوز   : گفت  نمودهبا خشم و نفرت خطاب به سنت جان بنر

ر لعنتی ها        غلط   همیشهاطالعات خودستای تو  دربارۀ آن  که  وحشی    ۀعشنر   ، ببیر

 ؟ است هگ آموخت  را اروپایی تكتيك  ها افغان به این کرد یمادعا 

ال بود،    گردیدهمحاربه برآشفته ن  آغاز مساعد در  ناشویحر از وضع  به خاطر  که    جنر

غند مذکور تالش بخرج داد   . نمود   غند سواری سندی را سو ق  ها افغان در مقابل  

قوی خود این های  با سالح،  ساخته  جدا خان  ایوبمیل را از قوای    هایجاری ایلهتا  

ر و پیشه وران ر ذو با خنجر و قمه و    آنها   . اطراف کندهار را عقب زند   توده دهاقیر بیر

 . جنگیدند خود یم

بدست  ”هاسندی ” نمایایر  به صورت    . بودند آورده    برتری  منتظره درینوقت    غنر

او چادری .  دری بر رسداشتاچکه   نمایان گردید  جوایر جوار دخنی  هم  تپهبالی  
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ی گفته و به رسائیدن شعر میل    انداختهبه عقب    خود را  ر م نا ب که  با صدای بلند چنر

  او را غرش مشکل بود صدای    ز خالل چکاچاك و اگرچه    . پرداخت  شود یم  یاد لندی  

به   بارهدو   ،گردیدهها  ی الهام کندهار   و   جانهیو باعث  ا  هننامار اما حرکت قه  . فهمید 

ر به بسیا رزودی  های  رسباز   . جنگ پرداختند   ننر
 . رساندند   آنها كمك  ه  ب  خود را هرایی

اسپ به   از   آمدهړن رینولدز از پا در جگ  ”هاسندی ”   قوماندان  ،امریم جنگجویانب

ر کشته ر افتاد، پس از آن چند نفر افش دیگر ننر  ” هاسندی ”در نتیجه    . شدند   پاییر

 . زیمت پرداختند ه به 

 

 جنگ میوند

راوز   غند سه سواری بمبتی   سیع کرد تا جریان پیکار را تغینر دهد: او   بار دیگر يك  بنر

 آنها   . ساخترا داخل کار زار    ی (هند  -  انگلیش  )افتخار اردویکه  اعلیحرصر ت مل

مانند   ابتدا  در  ر  آوردند   ”هاسندي ”ننر بدست  سواران    . موفقیت  که را    تپهسیل 

ه   ر یم  جواندوشنر آن  نمود   ،رسایید بالی  آن    . اشغال  از  جلوتر  توانستند ناما 

با قاطعیت   ها افغان   . رسید   آنها   به پیشواز خان  ایوبسواره نظام    . کنند یمپیشقد

وی   لحظهکه    ”ها  بمبتی ”زودی غند  ه  ند و بپرداخته حمله  زیاد ب قبل موفقانه پیشی

 . ردید گمجبور به عقب نشیتر   ،ند کردیم
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آوردن    انگلیشقوماندایر    تالش بدست  نرسید برای  نتیجه  به  های پیاده  . ابتکار 

و ل    . بجنگد توانست  نلزم بود    طوری که  انگلیش خان ایوباوضاع را    انکشافکننی

 
ً
  خود را فعالیت  موثری    بطور توپخی افغایر    این وقت  تا   . در دست داشت  شدیدا

راوز از اجساد انباشته گردید   . دنبال کرد  الزیر پای    هایاسپ  . دور و پیش بنر و    جنر

ر کشتند   جانسنت    دگروال  شديد  فود   سواری جگړن بلك  بطریهقوماندان  .  را ننر
ً
  ا

های ظهر گلوله  ز ا  بعد ه  در حوایل ساعت س  . شد   دشوارتر   وضعیت  . زخیم گردید 

فهمید خان  ایوب  . گردید   ناو تنا  انگلیش  توپخی   ،رسیده   به اتمامهموار  های  توپ

ین  که   در جلو    . را داخل محاربه ساختها  پیاده  بناءً   ؛است  رسیدهفرا  لحظهقاطعنی

با صدای بلند   آنها   . حاضر بودند در پیکار شهید شوند که  ند  کردیمحرکت ها  غازی 

یم یف  رسی ر  سورهخواندنیاسیر )همان  ین که  قران  های  د  محترصر رس  بالی 

ی    (. میخوانند   ، داشت  عهدهبه  بود    آمدههیجان    بهجنگ    از که    احمد   را   آنها رهنر

ر ه او دست ب  .  بود  رفتهگدر دست محکم   خود را ائییل ز تفنگ ج زده جنگ تن بیی

تنر ”. ردند یورش ب ها  انگلیسفغایر به مواضع  ا  هیادپقوای    تمامها  به تعقیب غازی

جیکوب بارگ  ها افغان  ،ا ه در ناو گری  ”اندازان  و  است  مریم  بار را   برایقبال کردند 

را  وراآهحملتوانستند  یی  لحظه  بر اسب که  مردی    لحظهدرین    . متوقف سازند ن 

ی سوار بود   کوچگ بشعت   تپهختند بالی  ناشوی را خوب یم  ها انگلیسو    خاکسنی

رسیر معطوف   ۀپردرا به  رسبازهاتوجه  جیغ زد و    با صدای بلند زنگ دار ی  رفتهبال

   گردیده  خامو ش  ”تنر اندازان جیکوب ”در ها وناگری  آتش  . ساخت
ی

با رسا سیمگ

ر مضيطرب  ا  کشیده   66به عقب غند    خود را  مواضع   گردیدهما رسبازان این غند ننر

یگ ازین   . پرداختند   نشیتر به عقب   گردیدهبه چند گروپ تقسیم    گذاشته  خود را 

ق  خزیدهها به باغ دیوار  روپگ ر بنر
 به آتش و    رفتهگجا موضع  در آن  و با برافراشیی

 . باز کردند   آنها متقابل را بر    آتش  هدر نزدیك دیوار باغ دراز کشید  ها افغان  . پرداخت

ب  آنها شدید    آتشاز   ایت  هلنر افتاد ه  دگرمن  ر  او  نامادو شمار    . زمیر د بتوانکه  ن 

ق ر  آنها کند کم بود،   مقاومت  . خود مستور گردیدند  انداختها بالی دیوار بنر

حمله  ها  غازی  مورد  را  نظام  سواره  توپخی  دادند بطريه    ها توپمرتبات    ،قرار 

، در اخنر روز   . ها را از آنجا جر نمودند کیم بعد توپ  ، کنند   اتخاذ   همدافع توانستند  
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زودی ه  وا به آفتاب  پس از غروب    . بود کار زار را پوشانده    میدانباد    کخا   دود و 

راوز  سیع و تالش    . تاريك گردید  نتیجه به هیچ    وضعیتهمکارانش برای تغینر    و بنر

منظم تبدیل شد که  گردید    آغاز عقب نشیتر    . نرسید  . به بسیار زودی به فرار غنر

   ...  فرارسید خان ایوبنوبت سواره نظام که بود   لحظه درین

و دشمن هز يمت آورده    گنر   را در طول چند میل  انگریزها   ،سوارکار و عساکر    افشها 

ر یم بردند   کننده از بیر ر در کوبیدن دشمن    . را گروپ وار  ننر ر  كمك   آنها به  دهاقیر

   صبح روز بعد   و   کرد تعقیب دشمن تمام شب ادامه پیدا    . کرد یم
ً
در هشت   تقریبا

پریم راوز پس   جایی کهکوکران    قريهدر نزديك    . کندهار خاتمه یافتهای  دیوار مییل  

از شکست میوند اطال کسب    از  ال  دسته  ،ع  را    جنر لوا   فرستاد بروك  بقایای  را   تا 

   . دهد نجات 

عیل خان، و دگروال مینوار   ۲۷  به روز   ه ن  همرایهی به  نیگ    جولی سنت جان، شنر

ر ا  ،فش ا ی   عقب نشیتر را   آنها   . به کندهار رساندند   خود را که  بودند    کسایر   ولیر رهنر

  وارد به کندهار    یگ بعد دیگر یطول شب  در  بعد از آن قوای باقیمانده    . ند کردیم

 . شدند 

ال   ،بود   یافتهك نجات  نان روز خوفآاز   که  کسایر   جملهدر   راوز    جنر ر بنر   شامل بود.   ننر

 افشاناطرافش را    ،به کندهار رساند   خود را رس تا پا در عرق تر بود    از که    وقتی او 

راوز    . گرفت  نگاران فرا مه ناقرارگاه و   ان ب  زدهبهت    زیادی با چشمان  مدیی بنر  ه و حنر

بیاورد:    زبانه  را ب  جملهفقط يك  توانست    او   . پیش خود نگاه کرد شخاص دور و  ا

 جانسنت    «مانند. یر و    کنا يك مصیبت وحشت  ،بود   بهشش هفت ساعت محار »

رسیم حتی دوست خود سندون لیدس   بصورت قطع از مالقات با اشخاص غنر

ر  ”تایمز ”نگار   مهنا  .  نمود  خودداریننر

ا تلگرام داد تا كمك عاجل   ،گردیدهقشون خود در کندهار حصاری    پریم راوز با   لجنر

 . بفرستند 

قشون  وقتی که  در   ...   هرات  نظام  تعقیب    -  انگلیش  سواره  را   ،نمود یمهندی 

در برابر خان  ایوب  . زخیم ها مرصو ف بودند   و ا  به جمع آوری کشته ه   ها افغان
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های تفنگ  از که    یی کرهذ توسط ت  آنرا و    دهشسوراخ    ها با مریم که  جسد فیض محمد  

پنهان   خود را ای  ه کبودند، ایستاد بود و اش   داده انتقال    ؛بود   شده  ساختهائییل  ز ج

حمد ا   ههمراکه  سك آور  یر   و   كناخطر   ارایصر کرنیل پس از اجرای کشف    . کرد یمن

 که    یر خط  زیرا در برابر   . سالم مانده بود   ،بود   کردهختك اجرا  
ً
های اده پیتمام    تقریبا

راوز   ن وقتی سینه آ  ز ا  بعد بود، اما    بردهبه سالمت    جان،  بود   کرده  آتشی  و   بر بنر

اندازان جیکوب”آتشدر برابر    خود را  خود یکجا   ساخت با باز   درها سنی ناو گری  ”تنر

  . به خاک و خون غلطید 

ر پر که  مراد حلیم    . غفور به جسد پدر چسپید  زحمت   اشك بود با   چشمان او ننر

دست   ر دهای  بقچه که  چند نفر غازی    . ساخت  بچه را از جسد پدر جدا زیاد پش  

ر    . آمدند   ،داشتند  ر   آنها در بیر ا هنش   ،لنگید او کیم یم  ؛قرار داشت  احمد جسیم ننر پنر

   . خون پر بود های کهاز ل

 و   دادهفشار    خود را های  دید دندان جان فیض محمد را و یر   ختك وقتی جسد رسد 

 : زمزمه کرد 

 ور   ...   شهید شدیکه  حیف    ! یمگرفت  ترا   انتقامچطور    ما که    دانستی یمکرنیل اگر  -

 . یمرفتیم ا سلیمان یکجی هاکوهنه تا  

 گذاشتند خان  ایوبرا پیش پای  ها بقچهها غازیوی  اشاره هب 

 ؟اینها چیست : تیله کرد  آنرا خود های رسدار با نوك موزه

انگریزی بودند، در یگ ازین های  قبنر  آنها  ،نمودند و باز  کردهرا بلند   آنها یان دربار 

ق  گردیدهبزرگ و بالی دیگری اسب سفیدی نقش    دمب  کون با ا ها تصویر در بنر

   . بود 

قاظهار داشتمل  أبا تخان  ایوب  کرنیل  بسیار خوب، ما ،  شدهغنیمت  های  : بنر

ن قهرمان را برای ای  هخاطر   مردمکه  باید    ،سپاریمبه خاك یم  شایسته  بطور   خود را 

 به یاد داشته باشند. یش هم

یتر را در   ر نه تنها در دستار   آنرا بلندی در میوند دفن کنند و    تپهاو دستور داد تا تنر
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دکه  کش    است  ها معمولبرای مسلمانکه  بپیچند )آنطور   او که  بل  (در سفر بمنر

ر کفن نمایند که در ت را   . مقدس سنر

ق  و   - بنر بگذارید های  زیرپایش  را  محمد   . انگریزی  ما کار   فیض  وزی  پنر های برای 

   . قربان کرد  آزادیبه خا طر   خود را  جانامروز  داد و  زیادی انجام

دهمنااگر پش    : گفت  کردهحکمران هرات به غفور نگاه   در خانواده   او را بخواهد ما    نر

ما راه    . چه کنیم  آیندهدر    که  و باید فکر کرد   کنیمیم باشهدا وداع    ؛خود یم پذیریم

  . غزیر  سوی هم به و  هم به کندهار  ،یمصاف کرد خود را 

   ؛شهیدان زیاد بود   تعداد   ،وداع کردند   داران باشهدا و وطن  اقارب، همرزمان
ً
 خاصتا

ر   بسیاری از    . ها شتافته بودند، زیاد بود به كمك هرایی که  از اهایل محل    آنها در بیر

  آنها 
ً
 د نبردیمورش یانگریزی های توپها و سالح   طرفبا دست خایل ب تقریبا

نزدیکان خود پرسید  از  از یگ  ه گ بود    : ایوب  ر ها به موقع به  خییلکه  این دوشنر

 ؟لندی پرداخت رساییدن

ی   : داد   جواب  دیگری  و   . مالیل بود، دخنی یگ از آهنگران كشك نخود   او   -  دلنر
دخنی

 . کنیمیمر مردها دفن نا در ک او را  ،بود 

تا    آواز صدای        حکمران هرات   . بفهمم  آنرا لمات  ک توانستم  ناما    ،رسید   به مناو 

 : اظهار داشت نهافکور 

 : ام کردهشنیدم و برای همیش حفظ   آنرا امامن      

 نشوی د یپه میوند گ شهکه 

 ته دی ساتینه خدايږو اللیه پر 
ی

 ننگ

 ته په میوند گ ځان شهید کړه 

 په زیارت وځړومه به سور شال ستا زه 

 . است رینبیل، کلمات غرور آف : تایید نمود خان ایوب
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بالی هريك   که  کخا کوچک  های  د و به زودی توده خواندنمالها دعای تعزیت  

 نصب  
ی

 دهد یم  فتخار افغانستان را تشکیلاکه  کارزار    میدانبود، در    گردیدهسنگ

 .  رس بلند کردند 

از   بعد  دعای سپس  و   بجاآوردن  ب  شکران  خداوند  ه  سپاس  فتح   اینکه  درگاه 

ان، قوماندان  میوند های  خانهدر یگ از  خان  ایوب  ؛ساختآنهادرخشان را نصیب  

ان قبایل را   . قرار دهد   مطالعهبعدی را مورد  های  پالنجمع نمود تا    بزرگان و رهنر

نشستند  مشاوره  روی گلیم  د  ننر ر  با  آنها.  مشمولیر را  تحمل ناحوادث  شکیبایی 

را   ها آنتوانست    با زحمت زیادی  حکمران  ،ند کردیمرا قطع  یکدیگر  سخن    ،نموده

 . سازد  آرام

 

وزی منار   میوندیادگار پنر

آوردیم  رسدار ۔   بجا  را  ین  آفر  افتخار  امر  ر  که  ها،  ننر ما  آن  فرزندان  مباهات به 

بود گذشته   ب  خو   ،د کرد نخواه  با    ،رچه  ن  انگریزها اما مبارزه  تمام    شده هنوز 

ن  که وقتی  تا  . نعل دارد   هس  سپ ما اکه  باشد به معتر آنست    شدهوقتی کار تمام 

 در   . به قالت غلخر و از آنجا به غزیر برسانیم  خود را هوش نیامده باید  ه  دشمن ب
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تمام کشور با ما خواهد   . جنگجویان غلخر منتظر ما هستند   المشك عالم و م   نجا آ

و بعد بکیل   کنیمیمدر چند شهر کالن تجرید    آنرا و   شکنیمیمدرهم    دشمن را   ،بود 

ر از   .  بریمیم بیر

ر   ز جای خود بلندشد: ا  هللاکرنیل امیر

وی کرد   ،در نزدیگ ما قرار دارد که  کندهار    بهم باید  اعقیده  من برین    - اهایل .  پیشی

ر با ما کمک   در نیست    معلومغزیر دورتر از آن،    و   است  ، قالت غلخر دور کند یمننر

یمآن مواجه  چه  با  دارد »  : ند ا  هگفتکه د  ای  هنشنید  . شویمجا  افتادن    ،«دویدن 

 این کار ممکن   . احت کنند اسنی   افراد کیم  ند باید ذخایر تکمیل و ا  دهشخسته    ها قوت

د زیرا بتوان  شده  داده  انجام  آن  ترصفدر وقت محاضه کندهار یا پس از    است

 .  است ما بسیار نزديك آنجا برای

 . پشتیبایر کردند   کرنیلرسان قبايل يك صدا از    . غالمغال بلند گردید   باره در اتاق دو  

 گزیاد از مر   اندوهاو هم نسبت    ،را تنها مراد حلیم تایید نمود ان  خایوبپیشنهاد  

 . آورد  زباندوستش فقط چند کلمه ب

ان قبایل  که  حکمران دانست   سکونت قبایل شان زیاد   منطقهاز    خواهند نیمرهنر

ین پایگاکه  یم بزرگ کندهار را بدست آورند  ناغخواهند  یم  آنها ند و  و دور بر   ه مهمنی

 که  محاضه کندهار  که  ازینترسید  او یم  . است  انستان جنویر در افغ  انگریزها 
ً
 طبعا

 . باشد   آنها وظیفه  شتاف دشوارترین    به كمك آن خواهد   انگریزها از هر سو    حال

 داشت مجبور بود قبول   هایجاریایله  و   ها به چريكکه  ایناما از  
ی

قبایل زیاد بستگ

بود   آنها بدون    . د ینما را   با عساکر خسته هرات خییل مشکل  های دسته به    خود 

ون قوی دشمن موجود باشد عقب آن  در  حایل کهدر  ؛برساند مشك عالم  ر  . گارننر

وی کرد  به سویخان ایوب    . اما این یك اشتباه بود  . حصار مستحکم کندهار پیشی
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 ششم صل بیست و ف

 شکست  پژواک

 تلگراف  »
ً
اع عالیست  طبعا ارادی وقتی آورند  . اخنی خبار بدی ا  هاما به صورت غنر

ر    همهکه    آمد یمبه نظر    چنان  . کند یمفرق  دربارۀ آن  نظر    . باشد  افغانستان   درینچنر

دربارۀ  که جراید انگلستان    معلوم استبخدا  اما    . گردد یمحال عادی بر  ه  لعنتی ب

 «. نعره خواهند کشید  ،در مورد خودتچند هفته  ،میوند منفور این 

ر   هند برتانوي الفرد لئیل   دولت  خاریحر ور  روح سکرتر ام  ها و تصورا تاندیشه چنیر

 اندوهو    دهندهدرین وقت معاون وی مورتیمر دیورند تلگرام تکان که    داد یمرا فشار  

لئیل   در اتاق کار   آنها   . وی تقدیم نمود ه  حوادث اطراف کندهار ب  ۀدربار وری را  آ

ل دوم   ر  . پرداختند ماوقع به تفکر    ۀ دربار باهم نشستند و    سمله  در   ”اینس آون”در منر

 قابل دید گردید. قشنگ و شاعرانه    ،نا آش  همنظر   و   شد   اتاق باز   یا یتالاساخت  پنجره  

 در آن که  وادی زیبا و کبود    ،فلك کشیدهرس به  بلند و  های  کاج و صنوبر خالل    از 

ر و زمردین  ی  هاتپه آن    طرف بر فراز   و   آمد یمنظر    ،داشتادامه  تا رادیوی  رسسنر

 . دیده میشد در حال پرواز بود   یر اعقکه نیلگون   شفاف و آسمان  ،ینها ا ۀهم

از آمر خود  تفاوت  با  از خیالت و  ست  توانیمنطبع شاعرانه نداشت و    دیورند 

لوای که  ب باوصف آنناج  بالخره  : او با نریمی گفت  . ور رنج بکشد آ اندوهتصورات  

راوز   مضطرب بسازد،    باید ما را  ها  انگلیس  اما تلفات خاص  . و مار کردند   تار   را بکیلبنر

 زیرا در میوند فقط يك غند خالص  ؛در غنر آن مردم هندی را نباید به حساب آورد 

تعداد   و   دادهها کشته  دونیم برابر کمنی از هندیها  انگلیس،  قرار داشت  انگلیش

ر سه بار کمنی از هندی ه  انگلیشهای زخیم  . استننر
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تان    توانمنیمتیمر من    مور       ابراز داشتید  بکه  از تمايل نيك  ر من  ه خاطر تسکیر

 گرديدهالك  ه   ما را که در قطعات هندی    اما حق نداریم صدها نفری  ،قدردایر نکنم

 ! مورتیمر ، کنیمیمچشم پتکان ن ،خاموش کنیم

ر   است  ممکن       ی را بشنوم   اما   ،شما تعجب کنیر من حاضر بودم خنر تلفات بیشنی

ط آن  ...  شد یمموفقیت از آن ما که به رسی

   . بناج است کیل درستب -

تیمر موضوع   بیل بیل مور   : رفت  پنجرهنزديك    و   برخاست  از چو گ  جانهیلئیل با    -

موضوع   کهبل  ،شکست فاحشی خوردند برتانوی  قشون  که  تنها بر رس آن نیست  

قرار  در  که    است  ازین  ان  رهنر از  هیچیك  ما  بالی  را   
درخشایر فتح  ر  تمام چنیر

همه بدتر از    ...   بود   نیاوردهکار زار بدست    میدان ر  رویاروی دهندوستان  های  جنگ

    افغانستانما را در مورد  سیاست    بار دیگر شکست قطیع يك    اینکه  این
ی

به پراگندگ

 .  سازد یممطلق مواجه 

 يقي  ؛ساده پنداشت  ا ر   آننباید عواقب  
ً
که   کند یمما را به مشکالت جدیدی روبرو    نا

بود   ر   آنرا مجبور خواهیم  بیر از  یمبا شمشنر  بنر با  های  فعالیت  .   محاربوی جدید 

 ...  نتایج مجهول

 من باشما    ،بناج  -
ً
هندی در میوند   انگلیش  بالشك امحای قشون  ،موافقم  کامال

ر کندهار    و نظایم  ،و تحت خطر قرار گرفیی
ی

را به خاك برابر برتانیه  شهر ت جنگ

   . سازد یم
ً
نظریه    قبال بو )این  ر  بیر تنها  نه  :  که   ردیده گپخش  (  هندی  میانآنهم 

بعدی های  شکستاز  ما    ما و   برای سالح و قشوناست  کشور منحوش    افغانستان

زمایر  سوی    تا  آن  در  ر که  قرا  های کویه  شیم  داشته  معنر بوده  ،با    مصئون 

   ... نمیتوانیم

ر  های  موج شدید باد پله کویه را داخل   بوی تند هوای تازه  و را باز    دروازهسنگیر

 مصاب  پ  خود را لئیل  . اتاق ساخت
ی

از دم .  شد یمیچاند زیرا او زود به رسماخوردگ
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را د ست    ،خود دست کشیدههای  بروتبه  ،  شدهدور    پنجره   شانه   بالی  خود 

 : گفت   گذاشتهصحبت خود  هم

 لرنس  ا نقطۀ نظر رس بمن  که    کنید یمن  اشاره  موضوع  به اینشما    ،دوست عزیز      

من از آن انکار   . بود کابل    علیهظایم  نهای  ز متود افاده  است  مخالف موافق بودم او  

زیاد    اما   ،کنمنیم اضار  با  را  پست  صداقت    لرد این  با  و  نمودم  اشغال  لیتون 

 . آن موافق نبودماز  با بسیاری گر چها  ؛بجا آوردم او را دستورات 

ر بالخره در مورد مفیدیت تجاوز    او که  ،بناج  کنمیممن فکر         به افغانستانننر

دد گردید،  که داشت   بران او را اما خودخوایه  منی
ی

 . عقب نشیتر کند  به آهستگ

شور ش (  ك تا ثنر جدی و شدید کردنااو فقط حوادث خطر   بالی)  کنم نیمفکر        

ش اثر بالیو میوند  ...   افغانستانعمویم در    رضائیتی نا...   انیاریو کابل و هال کت کا

های طرح  بارهرا پس از مدیی دو    لیتونهیجایر لرد    اما طبیعت احساسایی و   . کرد یم

ر درخشایر بخود جلب نمود و    برق و پر زرق و     . سابق جر یان پیدا نمود   حالب  هرچنر

وزی آفرین و توسعه فضای های  لشکرکشی در  که  بعد از آن نباید فراموش کرد   پنر

ها جریان حوادث این   . بود   عالقمند العاده  فوقحكمروایی ما، لندن   ر را مشخص   چنر

 ...  ساخت

با   به   و   کنمیمخواهش    . شوید   نا آش  به آن  ،دیگر   اهمیتاینك يك اطالع  لئيل 

 کردهساعت برایش تر جمه  همان    کهرا    ”واقعیت”  گتر   مهناديورند نو شته روز 

 ۀنمایندشش  که  بود    رفتهصحبت محرمانه تذکر    ۀدربار   در آن  . پیش نمود   ،بودند 

سلطان با  های شکست»  : بودند   هنموداعالم    آنها   . بودند   داده  انجام  مسلمان 

 گذاشته جهان اسالیم تاثنر عمیق بجا    بالیستان  افغاندر    انگلیش  متعدد قشون

 «. است ساختهبیدار  آنها امید آزا دی زودرس را در نهاد  و 

ر بدست  ،نه خنر   در که  اینتمام بدون    عت کرد و باید با رسعتناق  آمده  باید به چنر

توقف کرد کدام  برابر   آن   ”فغانستاناله  مسأ”  ،موضویع  غنر  در  داد  خاتمه  را 

ی تکرار   ر جنگ اول در مقیاس بزر گنی  چه چنان  . شود یمحوادث ترا ژيك و غم انگنر
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ر زنبور »  : است  هکش گفت  است   زیاد   زنبور   ،است  وحشی های  افغانستان رسزمیر

 ...  استبوده یی نادم دا آبوده این شخص هر کش  «. اما عسل كم

ر  خارجهامور  سكرتر   : گرفت  خود نشسته و قيافه جدی بکار   عقب منر

به کابل تلگرام   کنمیمخواهش    . دهد نیمی   اجازهاما زمان    ،یمکرد  پرگویی ما با هم        

ی يك  بطور جا امور را با عبدالرحمن خان  در آنکه  عاجل بدهید  
و    نمودهه  طرفنهایی

آن ا  نشان میدهم ت  وایشا به    آنرا من    . سازند آماده    قشون ما را برای خروج فوری

ات  که    زمایر  بگذار ولو ازین طریق   اند انداخته  ه  ن  براهمیوند رسوصدا    ۀبار   در نشی

  . مثبت بدست آید  تیجهنتا  شد با

درباره  العمل جهانیان  عکس  . کرد بیتر  پیشقضایا را    انکشافلئیل به بسیار درستی  

 .  تائید نمود  آنرا  ،افغانستانجنوب  حوادث بعدی در 

 علیه شکست میوند را بحيث آله تاخت و تاز    ”ییل میلد”  کار   محافظهمه  ناروز 

ر ج”در    مذکور علل شکست را   مه ناروز   . قرار داد   فادهاست  حکومت جدید مورد   یر

ال  کابینه  ”ستاندارد” مه  ناروز   . کرد یمافغانستان عقب نشیتر    از که  دید  یم  ”هالینر

گ و با غرور بدوش ملل بزر »که  کشاند  یم  به آنبشكل مالیخولیایی خوا نندگان را  

ر های  فاجعهبرای    همیشهکه  آور قرار دارد    این مکلفیت اندوه  بوده آماده    غم انگنر

بودن”با هويت    تفاوت یر   ”تایمز”  ،«. تحمل کند   آنرا با خونشدی  و   حزیر   ” غنر

ر قبل از    ،خود  ف  ”  به  هرچنر و تنها بعد از   نمودهدعوت    ”جنگجویی میلاحیای رسی

 .  پرداخت توان یم سیاشهای مبه حل و فصل پرا بلکه   است آن

  انگلیش  يك ونيم سال قشون  هدر ظرفکه    است  مبار دو »  : نوشت  ”ردی ریویواتس”

ال  اردوی  زمان شکست  از که  شدند   شکست فاحشی را متحمل  چنان الفنستون   جنر

در جراید   . «. بودند   شدهمتحمل ن  حالتا    ۱۸4۱کابل در سال  ش از  بازگشتدر وقت  

 که اندازد  یم  ”زاندولای  فاجعه ”یاد  ه  انسان را ب  ت کندهار شکسکه    شد یمه  خواند

 »تنها . شدند ها در افریقای جنو یر متحمل  زولوس  با   ۱۸۷۹در جنگ سال  ها  نگلیس

طلب قربایر بیشنی را ها  انگلیسو از    بودهتر  عواقب آن محسوسکه  این تفاوت    با 

ی سقوط  ا  شدهقیمتی  بهر    د بتوان تا    نماید یم  احیا   خود را نظایم    کرده عتبار و پرستنر
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را    «. نماید  تلخ  ی  نتیجه گنر این  شود   مثیل که  دولت  : بود   نمودهمولف  مجبور 

  «را تصفیه کند کندهار »

برتانيه   بخ  هنجارینامطالب    شدند   زیر گنا زمامداران  و   . ند ناو را  جزایر  در 

در  ها  العمل ها و واکنشعکس  شو د صحبت بر رس گفته یم  طوری که   ،وستانهند

ر  غرب  و در مجموع م  ستانانگل خاص را برای   تشویشی کدام    مسأله این    . بود زمیر

ر   از که    ”ستاندارد”همان    اينك با زهم  . آورد نیملئیل و همکارش بوجود   ق زمیر مشی

  هخبار مربوط باکه  داشت  این اطالع بیان یم   ...   از بمبتی   ،بود آورده    اطالع بدست

لوای  ا بو »  افغانستاندر    انگلیسمحای  تمام  اهایل  در  را  قی یم     هندرسی
ً
 شدیدا

و   و  نا گو های  آوازه”محیل  های  بازار در    «. است  آوردههیجان    بهبرانگیخته  گون 

خنر شکست که    مخترص تلگرام  »  : داد یم دامه  ا  همانرو ز   . گردد یمپخش    ”كناوحشت

محای قشون اکه  بود    شده  اظهار نظر   در آن  طوری کهآن  قطیع را با خود داشت

غزیر   عوض  ،است  گردیدههندوستان    در رستارس   عمویم  انجهیباعث    برتانوی

 شکست میوند تا ثنر  که  شگ وجود ندارد    چگونههیجای    ،رود یم  شدهبدتر  
ی

  بزرگ

ر   در  را بالی وضع    «. خواهد کرد  وارد کابل ننر

بود  مضطرب  باید  چه  از  حال  حیثیت    ؟بهر  و  اعتبار   نظایم و    سیاشسقوط 

اتوری خلقناب  نااجت  بصورتبرتانیا    امنی امیدهای  و  پذیری  مستعمرات  های 

و ل برای آزادی آنها  مترصفات  . نمود یمتقو یه ها انگلیس و برآمدن از کننی

 *** 

ر  و    ستیوارت ر مکتوب    کدامهیچگریفیر رسیدن   موافقهبه    در مورد   وایشا از گرفیی

هردو    . ند گردیدوی خرسند نه  فوری با عبدالرحمن خان جهت تفویض امارت کابل ب

ال اما    . از تله نجات یابند   زودتر   هرچهکه    بودند ها عالقمند  خییل این را برای   جنر

اتوری  هاوتوریت  به این اش برود و با تواضع    هنمایندکه    پنداشتیمبرتانیا اهانت    امنی

 افغانستان در شمال    سیاشاجنت    برای  هبرعالو   . امارت را پیشنهاد کند   ،خلفنا

( 
ً
باید بحيث    خاصتا از خطر (  فتمنر   نمایندهاو  ر مرموز خایل  سفر درین رسزمیر

ر    برعالوه  . بود ن ط    با مك گریگور گریفیر خنجر پنجایر را در برابر که  بود    بستهرسی
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ر و ا  خان را وادار بسازد به کابل بیا ید عبدالرحمن    د توانیمتیغ ترگ قرا ردهد و او    ولیر

د   جا در آن  آنها مالقات   ر را   همهور  آاما این میوند لعنتی و مصیبت  . صورت گنر چنر

   . زد  همر ب

عوا قب را ترین كناها بر تخت کابل خطر تاخنر در تثبیت شخص منتخب ا نگلیس

برداشت و    . در  ر  ازینر ی  امسأله  به  که  تصمیم گرفت  گریفیر پرستنر و  اهمیت عتبار 

در شمال کابل بر رس راه که  خان در قریه زيمه    ناو با عبدالرحم  نماید عجله    ،دادهن

دا قرار  بود    سیاشاجنت  .  دیدن کند   ،رد چاریکار  آن خشنود  در یقر   اینکه  از  ه 

پور دوااست  از   شانزده مییل کابل و  ی که   ،داشت  میل فاصله  زدهحکامات شنر ر چنر

ر    او را هنوز هم   تر مطمیی پور و زيمه لوای  که  این بود    ساختیمبیشنی ر شنر البیر   جنر

ر  فگری  بالخره  ،قرار داشت  گو ف  یر
ً
  وقت درین   . قرار گرفت  مآرا  در وضع رو یح  کامال

 : شمال افغانستان اظهار داشت صحرایی   دستهان ماندقو 

 . همه جانبه سنجید   باید   ؛ید انجا بکشبایندر کمند    او را   ید توانیمنصورت شما    ر به  -

ال افاده  ید »: کهآن بود   به معتر  ستیوارت جنر  « . قوای زیاد با خود بگنر

ر برتانیه  نماینده اما وقتی  جا در آن خان عبدالرحمن ؛ گردید   وارد  شدهبه محل تعییر

رسای قآ  هدر قری  او کیم دورتر از آنجا در امتداد هما ن رسك چایکار   ،وجود نداشت

 ساخته و بزرگان را خنر  ها ملك ،رسان قبایل  مسألهبخاطر این  و  بود  گردیده  جابجا 

 .  بود 

ر هیچ   قشای آ  هب  افغانستانامرای    همانداین باز   هباعث شد  چه  دانستیمن گریفیر

 ، باشد قابل یادآوری که  هم و جود ندارد   ستر نام خانهو  قلعهکدام جا  در آن ؟برود 

ر خنر کرده همهرفت و برعالوه  به آنجا چرا   ؟است را ننر

 ، دانستیمخوب    خود را خان تاری    خ و طن  عبدالرحمن    : اما موضوع از این قرار بود 

سیع کرد    او که  بل  ؛بود   ردهکرا نوشته ن  افغانستانگذشته    کاوفمناو بیهوده برای  

 . دهد  قرار  فادهاست به منفعت شخیص و نفع خويش مورد  آنرا 

زمایر که   ،1504سال    )وقتی آفتاب تحت عالمۀ شنر قرار داشت(  سد ا  ماهدر  ...  
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اتوری   آیندهبیل بایر  )  . دوگاه زد ر رسای ا، در آقگردید یمترصف کابل  آماده  بابر    امنی

تا   از که    عظیم مغیل عداد است  با   شخصیت  بابر   (شده بود  بنگال پهن  هندو کش 

، رسدار، دیپلومات ورزيده و  از آن فرمانروایان متعددی بود    دولتی که شاعر یگ 

خود دست به خونریزی و کشتار   مترصفاتحکام قدرت و توسعه  است  برای تثبیت و 

ر خاطر   . زد یمن ام مردم بود   او   به همیر  ، دارد در کابل قرار  که  ش  ا   هو مقنر   مورد احنی

   . گردد یمتلقی  مقدس

در   خانعبدالرحمن   را  مردم  نيك  تصور  مورد   ۀبار   سیع کرد  خود  بزرگ    سلف 

ر بابر جانبحيث  خود را قرار دهد و  فادهاست  .  دهد   ظار جلوهنادر شیر

محاسبه   آیندهحفظ رعایا در    درنظرداشتبا  که  این سیاست دوراندیشانه وی بود  

   ؛شده بود 
ً
 عالمه شنر و از   زیر هما ن  ،سد اماه  همان    در که    با این خاطر بود   خاصتا

   . به کابل بيايد   گرفترسای، رسدار تصمیم  آقهمان  
ً
ر    خاصتا که سبب بود  به همیر

ر رسای محل ا قآ  .  قرار گرفت انگلیسبا  آینده مالقات امنر ولیر

ار قبیل یعقوب خان دزمام متعلق به  که  )  گرديدهمزین  خرگاه    با   که  کوچگ  تپه  ۀقل

کوچگ خرگاه    سه صد قدیم آن         در دو نیم  . بود   شده  رفتهگدرنظر    رای دربار ب  (بود

  . برپا کردند  خانبرای عبدالرحمن 

ر جولی با  3۰ به روز او  میر ر
 - شوند یمزود پیدا  چهها یدربار ) . گردید   وارد زیاد  ملنی

چندین مفت خور را  که    هستم  مجبور ،  با خود اندیشید هنوز امنر نشدیمافغان  

ها و   پیادهمرکب از دو صد    منیتی او ادسته  (  قه کنمنف های سالح  بود که با شمشنر

ر   -یل    ،ر دينامختلف س  افغایر ائیل  ز ج  ،بردن روش،  انگلیش  مارتیر
ً
 سش   با    و عمدتا

 . مجهز بودند  یپوی فرانسو 

که نواسه دوست محمد خان مفيد شمرد    ،استرو ز مقدس مسلمان ه که  جمعه  

ر رو زی ملقب    . دد گر در چنیر

هفت صبح  روز  ساعت  به  جلو   . گردید   وارد برتانیه    سیاشاجنت    بعد   يك  در 

حر کت   پنجابسواری    ۳ك اسکدرو ن غند  ینگلیش و  ا  ناول  ۹اسكدرون غند  
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صاف و آسمان  با    آنها های  لباسرسخ  های  و کبود با فیته  آیر های  رنگ  . ند کردیم

رنگیر  و  ر های  ابر  ی    سنر خاکسنی در که  جولی    ماه  فتابآاشعه    و   ها تپه و 

جالیش  ه بنشی آن  خیال  ،داد یمای  را منظره  ی  ر آن   . کرد یمترسیم    انگنر از  بعد 

ر با همکاران خود حرکت  سواری بنگا   ۳در عقب يك اسكدرون غند  .  کرد یمگریفیر

ر  سوارکاران”ل یا   . بودند  روان ”سكنر

ر  زد امنر فرستاد دو افش را ن  شد و   پیاده  سیاشجنت  ا  . باشکوه و منظم بود   هرچنر

 . اطالع دهند  به امنر ورودش  ز اتا 

ی  ،  گردیدهلغر و بلند قدی خارج  افغان    ، کوچكخرگاه    بزودی از  خود  فوری چنی

حرارت    را  خاطر  نمود   آفتاببه  او    . باز  از  ظاهر عبدالرحمن  بعد  ، گردید خان 

سفید بر رسش کاله پوست، کریی    ، و کیم آبله دار   با روی گرد   ،رشانه و ریش دار اچ

ر داشت  ؛بود   شده  برده در موزه ها فرو  که    آیر ها ی زری و پطلون  با چرمه دو    . بیی

 .  بود  ویختهآشانه ریشمه زری به  حلقه زنجنر طالیی به گردن، و 

ر  امنر و   مصافحه و سالم عليك   ،دیگر پیش رفتند قبال هماست   هن بناک  خندهگریفیر

به ان خودرا  نزدیکخان  من  عبدالرح  . شدند بزرگ رهسپار  خرگاه  نمود و به سوی  

ان قبايل غلخر که  معرقر نمود    انگلیس کوهستان،   ،ر روسای حوزه لو گ  ،شامل رهنر

ه بودند   و   میدان  شدید   برای او مشکل  . غنر
ی

   بود حرف بزند، از رسما خوردگ
ً
 تقریبا

نیمواز آ مشکل  بود ن  . برآمد ش  را  جلوی صحبت  دندان  وقتی    . ساختیمتر  چند 

ر   آورد   صحت  ۀدربار مروجه    سوالگریفیر بعمل  را  لبخند  ؛وی  با دست  زدهاو   و 

   . نمود  اشاره

با اطرافيانش،  ناوقتی اجنت سیاش در وقت آش ر وی  م محمد رسور را ناساخیی

ده منا  . گردید   حالالعاده خوشفوق  بصورت امنر    ؛بزبان راند  ن هند نایگ از مسلما  نر

   . همکار و معاون وی در امور خصویص بود  و  شمایل 

ر که  به رسور دوخت    خود را های  خان چشمحمن  عبدالر  دستارش تا ابروها پائیر

 ، را شنید   ویل معم  ، ”سالم عليك” امنر از زبان وی پس از خم شدن  وقتی   . بود   شده

   : اظهار داشت
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 .  مو برای بار س...  ختم باز با هم دیدیمنادرويش من ترا ش ! آه      

رسور   چ  سیاهریش  که  محمد  ر و  تن  زكنا  یی بر   بطور   بارهدو   ؛داشت  ابريشیم 

 ا ظهار داشت:  و  کند یمامنر را تائید های گویی گفته   کردهخم   خود را مطيعانه 

  کرده ن  شایستناکمینه رفتار  ۀ  با این بند  رسدار   ،سوی دریا در آنکه    ،محالخییل خوش

ر خییل مشفقانه پیش آمد نمودند و حال یر   امنر که  مشورم    ندازهاو در رستاق ننر

   . د یاگردیده کابل  

خوشم   تو  از  بمایر  آید  یمقلندر  امنر  همرای  شد اگر  نخوایه   ملنگ  . پشیمان 

و برای با رسوم   گردیده  خاموشا  مانموده  تبادله نظر    انگلیش  با (  )سوداگر قبیل

  . خم کرد  خود را 

، تورن کخرگاه    خاتمه یافت و در   با لخره  آشنایی   مراسم ر ر ولیگریفیر محمد رسور،   ،نر

 محمد خان و محرر یش یوسف خان پش کوچک دوستعبدالرحمن خان، عمو 

در  ی  خرگاه  )مرزا( 
ر   همهخرگاه    در   . د نماندباقی بسان  های  چنر ثروتمندان   ۀخانلزم 

 .  بود   حاضر افغایر 

ر فرش  گلروی آن  و    شدهبا بوریا پو شیده  خرگاه    صحن  گردیدهیم و بالی آن قالیر

ر   . بالی آن نشستند  که آنها   بود   د: پرسی بالفاصلهگریفیر

 ؟ خواهید پایتخت را با ورود خود مفتخر بسازید یم ب شما چه وقتناعالیج    

  رم و آ   دیدار بعملوقتی ای خود  یبا رعا  خواهم یم،  شدهن  خوب م بکیل  صحتهنوز        

 ( . مستقیم طفره رفت جوابمرییصر خوب شوم )امنر از  از که 

  : گفت  انداختهبال  خود را های شانه  سیاشاجنت 

  که   خواهند نیمب شما    نا اما آیا عالیج  . نداریمعجله  یل شما باشد، ما  هر طور م  -

 ؟خود نظم و ترتیب برقرار کنند  خانه بزودی در 

ر بخواب یم»  : مردم ما میگویند   - ر دیگری  ،بیند فيل يك چنر ق    «صاحبش چنر در مشی

ر   چطور ما برای بدست آوردن   است  خندند: عجیبشکیبا یمنااشخاص    بالیزمیر
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 ...  کم مانده  وقتکه حال   ،کشیدیم  انتظار سال تمام  حق خود ده

ر   -   : ساخت صحبت را تندتر گریفیر

مردم   ۀادار ا توری بریتانیا در  نی ما   ؟باشد   داشتهندلچستی  بل برایتان  ا تخت ک   ،شاید      

 اندوخت هندوستان  
ی

 افغانستان در    ،شاید شما بدانید   طوری که  . است  هتجارب بزرگ

ر از  ر  عهدهننر  ...   یمتوانیم آمدهر ب وظیفهچنیر

در عجله  ابروهایش حرکت کردند، بدون  ،  گردیدهخان تنگ  عبدالرحمن  چشمان  

 : گفت  رد،جدا جدا ادا میک خود را کلمات  حایلی که  

خواهید با پیشنهاد تخت، یمکه    دانیمیم  بخویر ما  ...   بیا با ضاحت گپ بزنیم  -

 ...  ید توانیم ن داشتهبر  آنرا حال شما که را به دوش ما بگذارید  ی بار 

یر  ازین   
ر برآشفته  گریفیر مستقیم  آورد  ا  شدهمبالیی  بخاطر  را ش  خودکه  ما   او 

و  ،است خواسته    . خاموش گردید  ازینر

ر  خانعبدالرحمن    : ادامه داد  با تمکیر

اما حال  ،ستند ه  بمتعص زیرا مردم ما جاهل و  بودهبدون شك مشكالت ما زیاد      

ی   ر بالی تخت هم بدون پول   . د توانیمن  هم شده  هر مشو   آنها کرد با  توان  یمنچنر

ما امید .  به عساکر و مامورین باید معاش داد   ؛کند یمحقنر احساس    خود را   انسان

را  خدا یم  خود  اما  به  باید   دولتبندیم  ما    شما  نماید به  آن   ؛كمك  شکل  ین  بهنی

 ...  با ما معاهده به بنديد که اینست  

 ؟ده یحی معاه  : با تعجب پرسید  سیاش۔ اجنت 

 دات کشوریحرس در معاهده باید    ، ببینند   آنرا تا مردم ما    ،مانند زمامدار مستقله  ب  -

 . باشد  معلوم نمودهارزایر به ما  خداوند که 

 : داشت ار هزبان اظه اما ب. ”از طرف ما ،ا یر خد طرف از ”: دردل گفت انگلیش 

 را    معاهده  موضوع  -
ً
ی که    . کنیمیمبررش    بعدا ر  چنر

ً
آیا   ،سازد عالقمند یمما را    فعال
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 کفرض کنیم در گندم  ،جایی در نزدیگ کابلکدام  که  ندارند    آرزو ب شما  ناعالیج

  وارد هندی با قی بماند تا در م  -  انگلیسعساکر    دستهپس از خروج قشون ما، يك  

وری بكمك شما شتافته   د؟ بتوانضر

ر دور خوردهعبدالرحمن   ده،   همبه  ش را  یهادندان  ،خان به تندی روی قالیر فشی

 : شور داد   خود را  رس پس از مکث کوتایه 

زیرا در صورت نبودن   ؛عمیل نشود   که بخاطر ما خروج تمام قوا   کنیمیمكر نف  -

به  افغاندر    انگلیش  عساکر  نسبت  آن  بود ستان  را ن  ر   خود  احساس مطمیی تر 

 .  کنیمیم

   ... ب شما  نا اما عاليج    

ر   وع کرد گریفیر ر اما موفق نشد سخن    رسی ون صدای   ا خود  بنر زیرا در  تمام کند، 

 . نر صورت گرفتفغالمغال بلند شد، صدای جیغ و بعد از آن چند 

بلند از جای خود  به تندی  بیفتد   شدهامنر  به پهلو ی چپ  خرگاه    از   ؛قریب بود 

 . آمدند از یی او بر  دیگرانخارج گردید و 

بودند، در وسط   شدهمردم جمع    انبوه،  گذشتیم  تپه  دامنه  از که    در پهلوی دریایی 

ر ”از    چند نفر   آنها  زردجشتر های  لباسکه    ند خوردیمچشم  ه  ب  ”سوارکارا ن سیکنر

را ها  انگلیس  ،ها افغان   چطور که    شد یم  معلوم  بخویر   تپهاز    . بود   شدهپاره پاره    آنها 

ر    به  ها اسپاز   واقعهز هر سو  ا  . بودند   انداختهپائیر        انگلیسعساکر  ،  به محل 

آماده   برچه ها را   نمودهحال رفتار دك  در    خود را سالح  و    دویدند یمهندی و افغایر  

 . ند ساختیم

خان بشعت عبدالرحمن  که    نماید بود نظراندازی    شده هنوز موفق ن  سیاشاجنت  

ر   و   طرفخود بيك    وی را از پیشی   نفرها   . به وسط جمعیت رساند   خود را   رفتهپائیر

 دانستیمهایی که  ، به تمام زبانتاس   ببیند گکه  اینبدون    کردهتیله    فر دیگر ط

ا  نام و  نادش  به  ازبگ  ،پشتو   ،دری  ،فارش  دارش  صدای زنگ  ...   پرداخترسر
ً
 خاصتا

 .  اختستر یمبرجسته  او را های م نادش
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برقرار گردید  ر    . در ظرف چند دقیقه نظم نستر  به سخن   که ازینگریفیر جمعیت 

 اصکه    انگلیش  هایحتی اولن گوش دادند  عبدالرحمن  
ً
نیم فهمیدند   او را گپ    ال

ر و آشتی دادن جمعیت  آرام  هالبته ب  ند. متعجب گردید جنت ابا    افشایر که  ،ساخیی

ف گردید  آمده  سیاش مرصو  ر  ننر ر   آنها اما    ند بودند  دنبال کردند که   یچنر را 

 ...  بود  کرده  آغاز عبدالرحمن 

 ، ید بدان  بخویر شاید    حال  : صحبت خود گفتبه همبا ضاحت    خانعبدالرحمن  

خواهش   ما  را عساکر  که    کنیمیمچرا  جهت افغانستان  در    خود  لو  و  نگذارید 

افغان   یهااز فامیل  هريكکه  برند زیرا  یم  شان را های  رس ...   من هم باشد   محافظه

 . دارد  محاسبه خون آنها با 

پای بیمار   و   . کشید وقفه دار نفس یم  او به سختی و   ،آمدند خرگاه    بهباره  و دوقتی  

 .  داد یمش مال خود را 

ر     : داشتاظهار گریفیر

 ؟ جا گپ از چه قرار بود دریناما  ،دانم یمبیل  -

 : داد  جوابلرزان  بطور امنر 

ر         د ن کردیمو فکر    بودند ی ا فغایر پهلوی دریا نشسته  رسبازها؛  بود ندلچستی  چنر

را  که   زردپ  . کنند یم  محافظهما  ید یاز »د:  گفتنو    آمده  شانو این  ر برخنر ما   ،نجا 

 « . يمیشو را یم ها اسپ

 : و با خشم تکرار کرد  شده او برآشفته 

یدیاز ”گویند  یمما    رسبازاندر وطن ما به   ر ر بل  آنها   . ”نجا برخنر مقابل زرد پوشان  ننر

ب دادند ه  را  را  انداختند و خوب حق شان  ر  ن  ،زمیر را  این کار  م  ه   ما ،د نکردیماگر 

 . داشتند  وظیفهزیرا  ،یمکردیم ها را تنر بارانافغان

ر موفق   . اگست مذاکرات ادامه یافت  روز اول  جولی و   ۳۱در تمام طول روز   گریفیر

 را   اجازه بودن   ی انگلیسقوا  به  گندمكدر    را قانع سازد تا   خانعبدالرحمن  نشد  



462 

 

 . دهد ب

که   ”گون  اردوگاه”به  را قانع بسازد به کابل یا  عبدالرحمن  او نتوانست که    چنانهم

دایر   دربار برایش  خواست  یم  ستیوارتکه    ، جایی برود   قرار داشت  در نزدیگ کابل

ان غلخر در خود آق  . کند  اض رهنر  سیاشجنت  ا  نرسای از دیدحتی نسبت اعنی

ر   .  کرد   خودداریننر

   : داشتبا لبخند اظهار  خانکنر ا  برادرزاده -

 . کنند یمت  مخالفدان و جاهلم  نا  درباریاناما    ؛شما باشیم  مهمانداریم    آرزو بسیار        

ند که ازین ترسند یم ا آنه   . مرا بکشند یا اسنر بگنر

 ببندد، برایش فقط   خود را دلخواه    ۀمعاهدتوانست  ن  هم  امنر که  حقیقت اینست  

را    داشتیادیک   ر رسیم  تاری    خ  که  نمودند    تضمیر مکتو ب  سال   14در  جولی 

اتوری  تنها با   خود را   سیاشروابط    د توانیمکابل  »بود:    شده  ه دادهدوع  ۱۸۸۰  امنی

به باشد    داشتهجنبه تحریگ نکه    تجاوزایی   برابر هم در  برتانیه  حفظ کند و    تانویبر 

خواهد کرد   آن و حيه  نا  ،است  خودمختار   منطقه  ،کندهار   منطقه  . كمك  ر   پشیر

برتانوی  به  سیتر   امور داخیل کابل    انگلیسدولت    . است  متعلقهند   مداخله در 

های جنتاکه    شود یملبه  مطا  در آن  انگلیسخبارات  است  همو جودیت شعب  ،کردهن

   «. جا کار خواهد کرد در آنمسلمان 

ر   وقتی روز سوم اگست  ال گوف    اردوگاهاز  ستیوارترسای و از آقگریفیر در که  جنر

پو ر    ؛بود   واقع جا  در آنخان  عبدالرحمن  زمان مذاکرات با   هر دو   ،ند بازگشتبه شنر

نر زیاد واضح نبود اما مذاکرات با ام  گرچها :  کهاینبه نتیجه واحدی رسیدند و آن  

 .  د نشو  ساختهخارج  ها قوتبايد 

آشکاری   بصورتما    : داشتاظهار    شمایل   افغانستان  صحرایی   دسته ان  ماندقو 

مورد    سیاش صفات   را  فراری  رسدار  ن  ارزیایر این  ما   بالیاو    . بودیم  دادهقرار 

   : داد   جواب وی  ه  ب  شمایل   افغانستاندر    سیاشاجنت    . خندد یم
ً
لرحمن عبدا،  طبعا

 ... . و ا  هن  ،کنیمعجله  باید چرخد ما  زمان به نفع او یم که    داند یم خویر    خان به بسیار 
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   ؛من رو شن نیست  برای  موضوعدو  تا حال    ،جناب  -
ً
درباره  آیا او تا رسیدن من    اول

ی  ر ی داشت  دانستیممیوند چنر ر در محاسبات او چه تاثنر  ؟و این حوادث ننگیر

 
ً
 که    منر اچرا    ثانیا

ً
 شدید  قبال

ً
    روی کندهار   ا

ی
بدون که    گفتیمو    کرد یمايستادگ

از    رسای حتی يك با رهم ، در آقباشد   داشتهافغانستایر و جود    د توان یمن  کندهار 

   ؟و هرات یاد ننمود  کندهار 

ال ر ی به معاون خود انداخت زدهدست  خود را های بروت جنر  : و نگاه تمسخرآمنر

. چندان بغرنج هم نیستند   و   داشتهیگری ارتباط  با د  ت یگیمعماها  کنمیمفکر         

 
ً
 دارند   هم تلگراف  آنها .  شدهمیوند نسبت به ما قدری بعدتر خنر    ۀدربار که    طبعا

عیلکه    داند یم  بخویر امنر    . کند یم تلگراف ما بدتر کار ن  از که   سب نامچهره    خان  شنر

ی وا عتبار ندارد و .  نیست  ما حت  . کند   حکومت  د توانیمن  زیرا پرستنر
ً
خان ایوباز    ما

یمیم   انتقام و   . گنر ین تحلیل آخر در    ، د بتوان  شدهبرای وی رقیتر    د توانیمن  او هم  ازینر

ه پس چرا عبدالرحمن كلمات اضاقر را ب   . باقی بمانیم  در کندهار   یمتوانیمنما هم  

   ؟زبان بياورد 
ً
 است  خاموشو    کشد یم  انتظار و  ا  میوند   فاجعه پس از  حال   خاصتا

   و   ...   افتد هایش یمر پاشیده به قدمناا  نند به ما    و هرات  دهار چه وقت کن که  
ً
 دفعتا

 : برآشفته شد 

-  
ً
ر سوال معمول  . هستید  سیاشمسئوول امور  زیرا من از شما بکنم  را  ها باید چنیر

 کنم؛  پسندی جلبنا  موضویعبه    را   شما توجه  که    سخن بجا نباشد   است  ممکن

ر   چنیر اردو  شکست بسیکه    است  موجود   برداشتدر  از  معاری  مداخله لها  ول 

ها زیرا  . است سیاش موجب افشان یر  ر  ...  دانند یمن ،بدانند  آنها  باید که را   یچنر

ر   .  درین جرقه خشم و غضب چه بکند  دانستیمنبود و  خاموشگریفیر

این سخن   خوب ی اثبات  کردبا زی    در آنتن  نامککه  و نقشی  افغان    جنگ اول  ...        

ر   حال  . بود  اگر بدانم   کنمنیماما من تعجب    ! ی این قهرمان پرافتخا ر ما ر نیاکاوا  ننر

  ؟اما در میوند  . است بوده در ترا ژیدی کابل او خودش مقرص که 
ً
شك دارم  شديدا

 ...  باشد ی کمنی خودراخدمات سنت جان  فاجعهدرین که 
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 بیاورد:  زبانچند کلمه بتوانست  سیاشجنت  ابالخره 

   خاصاششما از  ،بنااما ج     
ً
 ...  ید کردسته و با صالحیتی یاد آوری  یشا کامال

 : با نیشخند گفت ستیوارت -

   ! شايسته و با صالحیت       
ً
با  که  است    فقط حوادث   ،اما   . جای گفتگو نیست  طبعا

شکست کندهار برای   ،ید ناو بخ  . کرد یم   باید   طوری که  ،کند یم این شکل انکشاف ن

 قوماندان قرارگاه رس   از که    است  ومایی معلین  آخر این  ،  شدهما به چه قیمت تمام  

 .  است رسیده ما  هب هندوستان در 

ر   نمود گریفیر ر که»  : قرائت  فتح    همیر به خان  ایوبخنر  از کندهار  میوند  در 

ما   عليهت مخالفباعث ایجاد سید؛ هندوستان ر  رسحداتاز آنجا به  بلوچستان و 

ر   زمیر این رس   که  های  خلق  ،گردیدهدر رستارس 
ً
د   کامال حساب بحيث  ما  وستان 

  ،پالت توبا  ،در چمن که   یلیمثال قبا ند شدیم
ی

ر زندگ  چنان و هم کنند یموادی پشیر

لوچستان بجنویر    رسحداتهای  پتان  بالخرهسپاهیان خان قالت و    ،کارگر   ،ها یمور 

مجبور    جایی که  . شهر سو کورا را فرا گرفت  بحران  . ند ا  هپرداختفعالیت  بر ضد ما به  

  . « . است خورده حتی در خود بمبتی نظم برهم   . ار بیاندازیمشدیم ملیشه را بک

پشیمان   شمایل صحرایی    دسته  قوماندان  مثیل که خود   
ی

برآشفتگ از  افغانستان 

 : گردید 

ی    بصورت  - ر نتیجه گنر ارادی چنیر تنها نه  ک  يك ميوند دیگر کافیستکه    شود یم غنر

ر وداع گفتهندوستان باکه بلبا افغانستان   : عالوه کرد  جویانه آشتی  بطور او  . ننر

پس از    . کنیم  اصالحن را  ناداسیاست اشتباهات    میانما نظاکه  حال وقت آنست    -

در کندهار باقی مانده که  تا قوای را    کند یمبه سوی جنوب حرکت    رابرتسپنج روز  

یم قرار داشت   جایی کهدر  ما قسمت غریر را    ،اما با گذشت دو سه روز   . نجات بدهد 

 ؟مقصد لرد لتیون کابل بود  کنمیمفکر  . کنیممی کتر 

   . کرد یمم تله یاد ناب  آنرا او  ،بناج -
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یا  آکه  کنیم    توجه  موضوعباین  که  اینبدون    رویمیم  ا از اینج  و ...   تله را   ،پس چه  -

 ؟ یا نه گوید یمسفربخنر  زرنگ عبدالرحمن خان به ما  امنر بسیار 

های انگلیس   ۀعنعن  و باساسبود    بهروز يكشنکه    ۱۸۸۰هشت اگست سال    به روز 

 آنها   ؛بود   شده  دادهاحت تخصیص  اسنی   و نماز خنر و برکت و   برای دعا   ،بانظم

امور مجبور گردیدند   با    به  و  دازند   اهمیتجدی  ر فقط    . بنی العاده فوقهای  چنر

 پیوستهبه وقوع  العاده  فوقحوادث    بیل و   . زند هم  رعایت عنعنه را بر ست  توانیم

حیثیت و    زودتر سیع داشت هرچه  برتانیه    دولته  ک  بود از ین سبب    ! میوند   ،بود 

 . اعاده کند  خود را  اعتبار 

 آنرا قوماندایر    . نه هزار نفری را به کندهار گسیل نمود   دستههشت اگست    به روز 

ایل  رتبهکه  داشت    عهدهبه   رابرتسفيدريك    بالی   . بود آورده    دست ه  ب  را   تورن جنر

آن قطعات منظم سوق   عليهزیرا  بخندد،  توانست  حال کش نیمخان  ایوباردوی  

و   عسا کر همه  يك برچار    هکسواری    چار غند   و   پیادهند  غ  زدهدوا  . بودند   گردیده

 ه فعل  عمله و   زیاد   یتعداد  طبق معمولرا    رابرتس  دسته  . بودند   انگلیش  افشان آن

 .  کرد یمهمرایه  گوناگون

ان آن    . فعال شد   سیاشدرینجا خدمات    فاویی ظاهریتیر که  ند  داشت  درنظر رهنر

آقعب مذاکرات  در  خان  آن  دالرحمن  دلیل  ایجاد   او که    د توانیمن  شدهرسای  از 

ر   که یعتر    . دوست محمد خان ضف نظر کند   طرفز  ا  شدهکشوری در حدود تعیر

 . باشد ها  انگلیسولو توسط    دارد   عالقمندی صحنه  از  خان  ایوبدر کشیدن    امنر 

 
ً
ی بمانند   افغانستاندر    ندارند   آرزو ها  انگلیس  حایل کهدر    خاصتا

و عبدالرحمن   . باقی

فت  ۀدربار انگر یزها    ۀمراجع  از که    بود خان از ین جهت    ۀ دستاو    . همکاری طفره منر

ر ترانسپورت كمك و    مواد خورایک و علوفه و   لحاظ  را از   رابرتس  برعالوه  نموده  تأمیر

ی خنر داد   عت ایجاد کندهار ممان  به سویها  انگلیس  در راه حرکت که  به قبايل غلخر

  . نکند 

قشون باقیمانده برتانوی از کابل   ،بود   گردیدهتثبیت    طوری که  سه روز گذشت و 

سوی در هندوستان    به  به آباد  جالل  ،از گندمك  آنها السنر  خط   ،آمدند بحرکت 
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بود یی نا آش  هرا  ،پشاور یم گذشت پان   چهل  :   اشغایل  اردوی  درینجا  قبل    زدهسال 

وطن پرستان تار و مار   آتشزیر    ، بود   آمدهل بر از کاب  کههندی    -  انگلیشهزاری  

نفر آن یعتر   یگانه)اگر    «ین نفر به خاك غلطیدآخر تا  »  : بود گفته شود   لزم  . گردید 

  (یافتیمدن نجات نبرایدکتور 

 اما  
ً
گفته   کتر   کابل را که    امنر وعده داد از قوایی   : است  کردهتغینر    وضعیت  فعال

ر خود    جملهبهر صورت او در    . مواظبت کند  میر ر
ا ن قبایل محیل را نگاه ملنی رهنر

ر   انتظار   آنها   از   : کرد  و   هرچنر افشان  برابر   . برود ست،  توانیم  انگریزها عساکر    در 

قباهای  قاصد  نزد تمایم  قبایل  او و   طرفاز    ؛ل رفتند یعبدالرحمن خان  با   رسان 

بایل ق  همه  ها و ها، شینواریافریدی   ،ها مسعودی  ، هایمومند  ،ها یر ادر ها،  غلخر 

عقب نشیتر   هندوستانبه  که  ی ملحد  انگریزهاپیام دادند تا مانع خروج این    دیگر 

 .  فرو برند   خود را نشوند و خشم  ،کند یم

پایتخت   تخلیه  و  افغانبرای  اداری  مقامات   رسعت همان    بهبرتانیه    نظایمستان 

  که  گردیدند  آماده  
ی

طعات از هفت غند و سایر ق  . بودند   رفتهگبرای اشغال آن آمادگ

فرقه   در چوکاتکه  سه لوا تشکیل گردید  ،  ها حکامخی است  توپخی و   بطریه باقیمانده  

خدمات  ش  آنها همراه    . قرار گرفت فعله  و  عمله  نفر  قبیل اردوگایههزار  از   

محتكرينعالمه  سوداگرها،  ن،  موجود دلل   ،گذارا  ان  قاچاقنر و  سودخواران  ها، 

 ؟یکجا بود  آنها ربردار با  در حدود ده هزار مواشی با برعالوه . بود 

ر  ست  توان یمآیا امنر  ...   از کابل  انگریزها   هکشید  انتظار ها  مدتخروج    ۀ لحظچنیر

د ناانگریز را هیجان   ؟دیده بگنر

 شدهآماده    ضف  آفتابصبح وقت بود گویی  .  رسید   گست فرا ا زده  روز سه شنبه یا

د  وسطش  در که  کاسه بزرگ کوه    به اینکه   ه شده بود،  پایتخت افغانستان گسنی

   . افشایر کند  پرتو 

 داده امر  آنها در اوایل شب برای  . و تمرین صف بستند  مشق میدانهر سه لوا در 

ال عبدالرحمن خان با قوای خود جهت وداع باتورن    امنر که    شد یمو گفته    شده   جنر

 .  یم آید  ستیوارتلد نادو 
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ر پخش شد   چندین   ،تاس  صبح وقتکه  آن  درنظرداشتبدون    . این خنر در شهر ننر

پور رساندند   اردوگاهبه    خود را   پیادهصد نفر کنجکاو سواره و   در    آنها   . مستحکم شنر

قسم قطار ه  رسك ب  طرف به دو    انگلیش  اردوگاهغریر    فاصله يك رب  ع میل از دیوار 

 ساعت شش و ه  ب   . بود   شده  زده  خیمه دو    اردوگاهدروازه  در پهلوی    . شدند ایستاد  

پور نزديك   به سویکه  زرگ سواران را دیدند  چهل و پنج تماشاچیان گروپ ب شنر

ر اظهار   نظایملباس    کرد یمدر جلو حرکت  که  سواری    . شد یم ر داشت )گریفیر بیی

ی را  ه  رسای بدر آق که    لباشهمان    ،داشت بالی رسش که  تن داشت(، اما چنی

   قیافه،  بود   رفتهگ
ً
ر   ها تپهاز    . او امنر بود   . وی میداد ه   بآرایم  کامال داخل   مدهآ  پاییر

 پیاده صدسواره و    از دنبالش چهار   ،بود   یافتهامتداد  اردوگاه    به سویکه  شد    کرس 

 .  ند بوددر حرکت 

رسیم   غنر شکل  نهداشتمالقات  ام  های  توپ  ،:  احنی بجا   و   بود رسم  قراول  نه 

ا م ال  امنر   . آوردن احنی و   شدند   پیاده و    نموده، مصافحه  شدند نزديك    به هم  و جنر

ر احاطه    رفط  از   حایل کهدر   میر ر
آنجا   . شدند ها  خیمهداخل یگ از  ؛  بودند   شدهملنی

 که  های  بالی چوگ 
ً
ر    بقیه   . نشستند   ،بود   شدهآماده    آنها برای    قبال  مراسممشمولیر

  . بودند  هایستاد

تا حال دارای که  برتانیه    نظایم  قوماندان  اما .  رسید  آخر   بهدر کابل  ها  انگلیسزمان  

 . جویای حال امنر شد  با مهربایر  است ”صاحب”حقوق 

راه طولیر را یط   شدید زیرا امروز مجبور    ؟است  شده ب شما خسته نناعالیج  -

 .  کنید 

ر   آشکارا   ،نمود یم  ترجمهگریفیر او  نبود   اما  نمود   باره دو   . رسحال  تثبیت   ،پرسید، 

   . فارش را تحریف کرد  کلماتمفهوم  

نگاه    خانعبدالرحمن   به دهن وی  شکل دیگری ه  ب  د کر یمسیع    ،کرد یمبا دقت 

پریشایر    . کند   ترجمه ی که    ۀدربار با  ر بودند ه  بچنر فرورفته  ب  ؛ وی گفته    . فکر 

  . قطع کند   مورد را ین صحبت یر الحظه  در هر    است  حاضر   او که    شد یماحساس  

ق ش  وضع را   مطالتر   به آسایر فارش بود  ۀ زبان  خنر  که  س تغینر داد، او  ناکانینگ رسی
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بود    ستیوارتکه  را   از   . کرد   ترجمه  امنر به  گفته  زمامداری برایش  وی    طرف  او 

اتوری  دوستی اش با که  ظهار امید واری نمود  ا  ،نموده   آرزو طولیر    پرسعاد ت و   امنی

  . حکام یابد است و  توسعهبرتانیه 

 : بیان داشت، کردهبلند احساس   خود را نواسه دوست محمد خان 

خاطر   - رضایت  و  از   بازگشتبابت    از که    خوشی  پس  وطن  طولیر   به  غیابت 

دیدار جرنیل صاحب    امکاناگر خداوند    گردید یمنصیب ماشد به تلخ کایم مبدل  

   ...  ساختیممیش نبه ما  را قبل از حر کت وی

 تر جمه کند، بعد ادامه داد:  ستیوارتبه  او را ن نااو صنر کرد تا سخ

 کرات در زمان مذا که  ای  ه مشفقان  توجهرا بخاطر    ما   خواهشمندم سپاسگذاری  -

تخت   خوشی و یافت    به خوشی خاتمهکه  مذاکرایی    . مبذول داشتید بپذیرید به ما  

   خود را در برابر دولت انگریز    ما   . در اختیار ما گذاشتن را  ادر پ
ً
مدیون احساس   واقعا

 . برسانید   وایشا به  ما را    قدردایر   شی و ناشقسپاسگذاری، ح  خواهشمندیم تا   نموده

ر ی    ،پس چه  ازین چنر
صحبت   ۀموفقان  انجام  از که    ستیوارت  ...   گفتتوان  یمنبهنی

خود  همکاران که  دهد    اجازهوی  ه  ب   گنجید از زمامدار خواهش کرد تا در لباس نیم 

  . معرقر کند  به او  را 

المد  آکه    نفر اویل  ایلبه    خود را دست    شدهبلند    چوگامنر از    . گوف بود   جنر   جنر

با    . بعد از آن با کش دست نداد   . رد بر سینه داشت دراز کی  هانشانها و  مدالکه  

ام افشها  ا رس به  حرکت   سفر باعافیت   آرزویهمه  بعد برای    . داد یم  جوابحنی

   . نمود 

 خیمه از  ها  انگلیس  ،دقیقه را در بر گرفت  زدهدرست پاندوستانه  وداع    مراسمتمام  

 . شدند سوار  ها اسپو بر برآمدند 

مینش باقی ماند اخیمه  در   ر یبا    . فتادند ابراه  شد ولواها    داده  هاشار   . منر با ملنی  سنی

 . يك نفر هم باقی نماند  ر شنر پو  يك ساعت در امتداد  شدن
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زنده  که  ور مشور بودند  آخوشی   اندیشهاز    و   ند کردیمقشون به رسعت حرکت  

 کهدر راس ستون    . مانده بودند 
ی

اجنت   ؛بود   روانپشاور    جاده ممتد به  در   بزرگ

ر حرکت    شمایل ن  در افغانستابرتانیه    سیاش درین   خودمختاری او   . کرد یمگریفیر

پایان   مك گری  . بود   یافتهکشور   رایهی کندهار   رابرتس  دستهبا    که  گور دگروال 

ط را باختکه  در فکر آن بود    گردید یم ین آخر عبدالرحمن خان در    زیرا .  است  هرسی

طکه  فيصله گردید    شد، و وارد    کابل نیامد اما به شنر پور   به  گر چها روز   مساوی   رسی

 پنجایر را بدست آورد  بود: مک گریگور کارد هوس
ر  .  انگنر

یم  - خود  با  ر  چ  ،اینك  : اندیشید گریفیر به  در  ا  هجنگ  از کم   منطقه نجامید کم 

ی   به افغانستانپایتخت  ر  ... ار کردیم گ تبادله یاد  ”روب روی”ما با که چنر

ی دارای   ندازهاهمان    به بعمل بیاورد  خواست  یم  ”تایمز”نگار    مهناکه  را   نتیجه گنر

 تا    ،دیدار امنر از شنر پور »مفهوم عمیقی بود:  
ً
ما سپاسگذاری و   اردوگاهدر    شخصا

نیگ بجا نهایت  تاثنر    ،سفر باعافیت نماید   آرزوی  داشتهابراز    خود را ش  ناشحق

  «. گذاشت

افغانستان شمایل    مادر   لشکرکشی خوب  نهایت    انجام  این»  : اوبه لندن تلگراف داد 

یا   کرد یم  خودداریاز آمدن به شنر پور  اگر امنر    . ما، بود   طرفکابل از    اشغال  و 

ن دادن او در  نا طمیاکه د  نگفتیمند و کردیم، مردم فکر  ترسید یمهنگام خروج ما، 

   «. و او به ما اعتماد ندارد  بودهخصوص دوستی دروغ 

  شود یم  ن منتیهنابه عروش قهرما  همه ن  کههای  رو مان  ها و داستان   : سخن اخیر 

در   . کنند یم و مشکالت را از رس راه خود دور  موانع    همه  به آندر راه رسیدن  که  

ندارد  قرار  این کتاب خلق  قهرمان  . برابر خوانندگان رومان   افغانستان های  اصیل 

 پیامدی داشت   چهبرای آنها    ۱۸80  -۱۸78ی  هاسال  جنگدربارۀ اینکه  و    است

 نوشت. خواهیم ن دربارۀ آدر صفحات اخنر این اپیلوگ 

نیمهای شخصیترسنوشت يك تعداد از   ۀدربار اما اکنون  ر  . تاریخر سخن منر

التورن    دسته کندهار در حال   به سویبا مارش اجباری از شمال  که    رابرتس  جنر
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ال و    شدهمحاضه  خان  ایوب  طرف   از جنوب  سمت    از که آن شهر    حرکت بود   جنر

الفرقه    و   کرد یممدافعه    از آن  پریم راوز مایوسانه  ، همچنان داشتعجله  فایر    جنر

ر ا هفرق  . حرکت گردید آماده  حتیاط بمبتی ننر

در برخورد باعساکر هرایی   رابرتسمجهز  های  غند   ۱۸۸۰اول سپتامنر سال    به روز 

نظر انسایر    از که    را   تلفات و خسارا یی توانستند  ن  ها افغان  . آوردند   موفقیت بدست

بو  دیده  میوند  جنگ  در  ات  ر تجهنر نمایند و  اكمال  مجبور گردید خان  ایوب  . دند 

 . عقب نشیتر کند   و معاضه را رها 

ی   شور و   چنانتانيه  ر در جزایر ب  رابرتسموفقیت  
دوران    از که     را به وجود آورد شوقی

به قهرمان   رابرتسظرف يك روز فريدريك    در   . نداشت  سابقهپلیون تاحال  ناپیکار با  

  . ویلنگتون قرار گرفت  کو سال نلسون و گر مش در ردیف ادمنر نا  و میل تبدیل گردید  

صلیب و    بارون شد   رابرتس  . سپاسگذاری نمودند   هردو مجلس پارلمان از او   و که  مل

 هب  ”تش شجاع”به خاطر    . وی اعطاء گردید ه  ب  ”بایر ”و نشان    ارها سبزرگ درجه ري

دو ا مفتخر    خذ  و شمشنر  آورد را  اعزازی  های  درجهو    ها رتبه  انبوه  شد    . بدست 

لینگ بوی   زدهدوا   ،افزایش مساعدت مادیعنوان  ب  نچناهم و نیم هزار پوندسنی

  ۱۸۸۰۔   ۱۸۷۹ی  هاسال  لشکرکشی به خاطر  که  های  مدال   برعالوهو    . شد   داده

ب گردید   ”۱۸۸۰از کابل تا کند هار  ”م  نادال مخصوص بم،  بود   شده  ساخته   و   ضر

   . تعمید نمودند  ”رابرتسستاره ” با  آنرا 

اسپ فريدريك   ،حتی با هر دو مدالکه  شفقانه رفتار نمود  م  چنانویکتوریا  که  مل

ر يك مدال داد  . ساخترا مفتخر  ”لیارولیناو ”  .  ...  برای سگش بویر ننر

؛ کمال بود یافته  از مرگ نجات    کش کهبرای  ها  پاداش  همهاین  که  گردید    معلوم

اله و  ن  مطلوب  خوب  و   باشد تر  ثقیل  ”را یصر نا”یاشاید که کلمه    . بود   ارایصر ن  جنر

نه، نه نباید .  شدهمبلغ تادیه    ندازههم از لحاظ ا  آزرده  . بود   آزردهبگوییم    است

 درین   اصل سخن  . فکر کرد   کار و پول پرستدلنر بحيث طمع  ندازهدم باين ا آ  ۀدربار 

الهمکارش  که    است   لشکرکشی به خاطر    ؛کرد یمفعالیت  اولسیل که در افریقا    جنر

به قول که    لشکرکشی   . مبلغ دو برابر بدست آورد   ،داد   انجامدر آشانتی  که  کوتایه  
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ی زمامدار آشانتی ا  هب”فقط    نا یگ از مبرصین دا موضوع   . منتیه گردید   ”شغال چنی

بود  ی  پرستنر را داشته بوده  یموی    به جایهر کش    . بر رس  ر حق   آزردهکه    میر

 ... شود 

   است  جريده ممکنکدام  که    حقیقت اینست 
ً
ر را چ  همه به خاطر این یا آن    دفعتا نر

   طوری که  ،در مقایسه بگذارد 
ً
پراگنده   ،ضعف ایوب خان  ثبایی وضع و یر   ۀدربار   قبال

خروش   جوش و   ۀدربار نوشتند و حال  اراذلش یم  سالح بودن اوباشان و و یر   نبود

را فهمید و به چه   همهچطور این    . است غوغا برپخان  ایوب  تح بر ف  طر بزرگ به خا

ر امواج خروشان خوشی   کرده لند  ب  خود را   واز آ  نویسنده  ؟باور کرد  بود اما در بیر

 . صدایش را کش نشنید  ،ملت

کندهار  عیل  ،زمامدار  یر   شخصیتخان    شنر و  اراده   هبکه    مقداریتصادقر 

این   انگریزها همان    بود،  شدهرفیع تری بلند  ندازهی قدرتمند به مقام يك اانگریزها

 . کشیدند صحنه  از  خود را دست نشانده  

   جان  سنت  دگروال  ، وایل   ”پدر مقدس”بادار و   ۱۸۸۰اخنر سال    در 
ً
 به وی ضیحا

عیل . احت کنید است اسنی در خو که    رسیدهوقت آن    : نمود   اشاره  ر واخان برده  شنر

 . فرستادند هند برتانوی  به    او را دسامنر ولينعمت هایش    زده برو ز پان  . اطاعت نمود 

ام حرکت    -  انگلیش   قشو ن عیلشهندی صف بستند، اجرای رسم احنی خان را   نر

ر او کش    افغانستاندر    ،اعالم داشت  به رفیی
ً
اما با کندهار چه .  نکرد   توجه  اصال

ول موقتی   . م ندارد ناحتی زمامدار ضف ب است زمامدار آنجا حال یر  ؟باید کرد   کننی

 .  صورت خواهد گرفتبرتانیه نظایم  اداره طرفاز 

 اما 
ً
 ؟ بعدا

دوشنبه   به روز اما    ند آمدیمپارلمان ن  به  طرفباینها  مدتاعضای مجلس لردها از  

   در جلسه مجلس  ۱۸۸۱ده جنوری سال  
ً
ی   . حاضر گردیدند   همه  تقریبا

بکیل تصادقر

ر یعتر ا  . شد یم  برده  ”میدن سپیچ”  انتظار   . معمویل بود   . جدید   )لرد(   بیانیه پنر ولیر

گراف هندوستان    سابقهی  وایشا  بیانیه  که  بل  ،کش مجهولکدام  بیانیه  نه    که  البته

  (: مریدت شاعر  اووین) هبیا نی ،لیتون
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زمستایر آفتاب   رنگ  روشن    ،کم  را  مجلس  خالل آ  ۀاشع  . ساختیمتالر  از  ن 

یی گراف جالیش دریشی رسمه   روی  و   گذشتیم رسخ  های  شیشه دارای  های  پنجره

موهای   ، دلکشچهره  دیگر شیفته    لردهای،  آورد یمقرمزگون بخصوص بوجود  

ر   . بودند   گردیدهرسا و حرکات موزون وی  دام  ناو  موجدار   بیانیه شدید و در عیر

وضع رویح اریستوکراش سطح بال   موضوع با   بیل و   . بود زمان نمونه و د لچسپ  

اتوری  عظمتدر بارۀ    ”مغل اعظم ”:  کرد یمبکیل تطابق   خود  سیاست    و برتانیه    امنی

ر   و هندوستان  در   ر   . همسایه صحبت کرد های  رسزمیر را   شده  ادهد  انجامهای  چنر

تایید نمود، متذکر شد   پایداری بیشنی به خرج  است  باید که  توجیه و   دادهواری و 

ر   همهدر راس آن گالدستون قرار دارد  که  ، زیرا این ترسوها  شد یم در که  را  های  چنر

بر   انگلستان   بودیم رها کرد، او مطالبه نمود که تسلطآورده    دسته  افغانستان ب

تا    آهن با توسط خط  آنرا و    کندهار ادامه پیدا کند  وادی دریای سند وصل کنند 

از آنجا   و کرایحی و   کلکتههای  بندر   به آسیای میانه  اموال تجاریی آسیای مرکزی و  

  . لندن ارسال گردد  لیتون توضیح نمود( به لیورپول و )

زدند  باسخاوت کف  لردها   : حضار  مجلس  الدولت    ،در  اعتباری   ها لینر چندان 

خاطر  بیکنسفیل  . نداشت بارضایت  معد  به  فورد  شوقعمیقی  برید  لیدی  خود  ه 

پروردکه  نوشت   مسلط    بر ”و    ا   هدست  ر   د توانیمو    ”گردیدهوضع  مخالفیر  کار 

ر یک خود را  سیاش بات سنگیر    . ه کند طرفبا ضر

آورده    در قرص ویست منیسنی بدست  نیک  آغاز   از که    جدید   لرد رسور و نشاط  

اندوه  اطالعات  نسبت  زودی  به  آمد  فریقا  ا  از که    باریبود  و  بدست  تلخر  به 

وری سال    ۲۷به روز  . پریشایر مبدل گردید  ین مشاور   ۱۸۸۱فنر دوست   ،نزدیکنی

ه هنر نظایم جورج کویل هالك گردید   ،رفيق دلخواه وی  صمییم و   . تیوریسن و خنر

، گورنر و رس  قی البرید  نظایم  قوماندانرس   کمیسار افریقای جنوب رسی ه  کویل ب  جنر

 ماه ی حمله شبانه طوفایر در مادژوب، درست هفت  نا ساده در اث  باز رس مانند يك  

د لعنتی میوند هالك    ...  شد بعد از ننر

میوند     ! میوند، 
ً
بود    خاصتا تسلطکه  او  تحت  جنویر  افغانستان  حفظ   روی 

اتوری   کرد یملیتون در اعماق روح خود به خویر احساس  . کرد یمتاکید برتانیه  امنی
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د ش در مجلا  هبااگر خط ی را    چگونههی  ، س لردها مورد ارزش عایل قرار نگنر تاثنر

السیاست بالی   .  نخواهد کرد  وارد بر رس اقتدار ی هالینر

مارچ   ۹و    ۸تاري    خ  ه  وقتی ب  : حتی پشتیبایر با او توريتت هم برای وی فایده نکرد 

پارلمان بر رس    ۱۸۸۱سال   صدراعظم   ؛کندهار مباحثه صورت گرفت  مسألهدر 

ی  هیجان  هببیکنسفیلد خطا  گرافقبیل   ر افتخار  انگنر اتوری   فعالسیاست  به   امنی

از پیشنهاد  با قاطعیت  با   . داری نمود طرفلیتون    ایراد کرد و  )یعتر حفظ کندهار 

امور  سكرتر دولتی    (. عماری برتانيهاست  مترصفات  بهالحاق آن    تمام حوایل آن و 

و  شده  یمگایه رسخ    ران محافظه کابه  خطا  مطالعهلرد گارتینگتون با  هندوستان  

 .  پرید گایه رنگ از رخش یم

در    خواهند نیم  آنها   - بدانند  ی  ر آن  حایل کهچنر ر در  چنر قابلهای  جا  تصوری   غنر

ما فقط در صوریی    ...   شورش  ،حمالت، آشوب  : دارد جریان    پیوندد و بوقوع یم

 همهکنیم یا  اج  خر ا  آنرا اهایل    تمامکه    استحکام یابیمستان جنویر  افغاندر    یمتوانیم

  . خود را مسكون سازیم آن قشون به جایرا محو نماییم و 

بیکنسفیلد سال   ماهبیانیه   بیانیهآخر خورده  مارچ  بود   ین  او   
ی

  ۱۹  به روز او    . زندگ

ر    تصادفاز روی    . اپریل وفات نمود  هندی کندهار را   انگلیش  عساکر   ماه در همیر

حیثی  . د گفتنترك  حدودی  تا  لیدر کانشواتورها  تغینر  مرگ  سمبول  سیاست ت 

ی    . افغانستان را بخود گرفت  برابر برتانيه در   اجباری در نتیجه   بصورتکه  تغینر

که شد    به آنمنتج    و   افغانستان صورت گرفت  مردمنه  ناقهرما  مقاومت  مبارزه و 

فشار دیپلوماتیگ   و   سیاش  ،ظایمن   ، باید فشار نظایمتجاوز    به جای»بعد از ین  

 «. بعمل آید 

وقت   ال  ،هندوستانبه    زگشتبادر  و   انگلیشهای  جنر ول کندهار  قسمت   کننی

ات   ر  سالح و تجهنر
ی

شخص به حیث    خود را که  خان  عبدالرحمن  به    خود را بزرگ

دند   ،بود   دادهجلوه  ها  انگلیس  مطلویر در نظر  در اختیار   مبلغ هنگفتی   برعالوه  . سنی

  . وی قرار دادند 

ر عساکر مجهز عبدالرحمکه  های  در برخورد  در که  )خان  ایوبقوای    ن خان و بیر
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عبدالرحمن  ،صورت گرفت( بود شدهضعیف  ها انگلیسقبیل با های نتیجه جنگ

   . ترصف کرد هرات را و  گردیدهفایق  

 پدرود حیات گفت  نمودهران فرار  ای  بهخان  ایوب
ی

.  و بعد از ش و سه سال آواره گ

 د. نگردی  فراموشرستی اش  وی به پاس میهن پهای  ها، خدمات و قهرمایر مه نااما کار 

 میدان در وسط    و   گردد یمم میوند یاد  نابکه  تر امتداد دارد  جاده کابل    در مرکز شهر 

میوند   ۀم آبدناو ب  کند یم  حفظخاطره فتح بزرگ میوند را  که  قرار دارد    ۀمذکور آبد

در خود میوند و    ؛انگلیس هاست بر    ها به افغانبیانگر غلکه    هایی آبده.  شود یمیاد  

ر کن    . ند اگردیده برپا   آبده های دهار ننر

رومان به   قصه و   ،قصيده  شعر و   ،اناستصدها د  ،فتح بزرگدربارۀ این  تا اکنون  

 .  شود یم نوشتهو باز هم  آمده رشته تحریر در 

مردم   ۀ از خاطر   ؛قریب یکسال زمامدار بود که  برادر کالن ایوب خان، يعقو ب خان  

ش نه ا  هسياست سازشکاران   گندمك و   عاهدهمبه خاطر    او را خیانت    و   شدهزدوده  

ر در تبعید جانخان نه سال بیشنی از برادر خود عمر  يعقوب    . بخشیدند   کرد، او ننر

 .  داد 

 چرخش    ۀدر نتیجکه  عبدالرحمن خان  
ً
منتظره  کامال سلطنت   ۀکروی اری  ، تقدیر   غنر

 او   . ورد خود بیا  ادارهتحت    آنرا افغانستان را متحد سازد و  توانست    بود،  زدهتکیه  

 
ً
و    بود خونخواری    رحم و او فرمانروای یر   . نمود   ادارهبیست سال کشور را    تقریبا

اسپ »کرار نماید:  خودتبرای توجیه وحشیگری و بیداد  که    بسیار خوش داشت

ر ابر یشیم رام      .«شود یمنوحشی با قمچیر
ی

 به او   است  تصادفات مملو   از که    زندگ

ر آموخت برای   تك ایستاد  همیشهرص  پهلوی ق  . باشد آماده    هرچنر ر و    هدو اسپ تنر

 .  سالح و مواد خورا گ بار بود  ،های پولخريطه همیشه آنها بالی زین 

 رحمانه یر  آنها  ۀهمکه  یی بود  تودههای  مملو از قیام خاندوران امارت عبدالرحمن 

ت  اما جای بسا تعجب و   . ند شدوحشیا نه رسکوب    و  ن  آجمله  از    او که    است  حنر

ی    . وفات نمود   آرامدر بسنی خود،  که  ست  ی اگشت شمار انهای  امنر  ر در که  چنر

 ...  شود یمافغانستان به ندرت واقع 



475 

 

که   کند یمكمك به ما   گردیدهدرین کتاب منعکس  که نتایج عمویم قضایای تراژیگ  

   . مبیادری آنرا سیما ی فاعل اصیل 

 گراف لیتون  
ً
الاز سیا ست    واقعا ر بو   ها لینر ر خشمگیر ق زمیر  او از قضایای  . د در مشی

پارلمانکه   در    گردیدهدلشد    گذشتیم  در  ندرت  خود    ۀخانبه  در که  لندیر 

بود ظاهر    ه   وست  در   زدهدوا  ر سکوی  گروسوینور  و فقط در   گردید یمند، واقع 

فوردشنر   در خارد   خود را ویالی نيبورس پارك  که  یا مهیم بود  العاده  فوقحالت  

 .  گفتیمترك 

اغلب   را لیتون  بنشیند که    ساختیموادار    خود  ر کار  منر اتاق و    در عقب  صحن 

از آنجا   و   شد یمکاغذ پر  های  بود، از پارچه  سملهر  د  که  زمایر طوری  همان  ،کارش

پریشان خارج   و  برآشفته  فوری    و   گردید یممضطرب،  ليتون    و   دانستیمليدي 

   ...  الهایم نداشتی  کار نداد و   ات : باز امروز طبعگفتیم

وی کار زیاد من در    : نه، ایدیت، قوا گفتیمبا حشت   به مرصف   وستانهندو ننر

   . باشم دادهه بکیل از دست ن خود را الهامات  کهترسم  یم، رسیده

   شده مرصوف    کهاینبرای  لیتون  
ی

ر زندگ قبل ها  مدتکه  پدرش    مهناباشد به نوشیی

   . پرداختیم،  بود   کرده  آغاز 
ی

زندگ و   مهنایعتر  ی   نویسنده 
دولتی  وارد اد   شخصيت 

فراهم    او را اما آن هم رضایت خاطر    رفتیمکار پیش    . لیتونر  یبولو جورج ايرل  

 .  ستتوانیمن کرده

در   آنها با  که  بشاید    کسایر یی را در مورد  نهناسیع کرد اشعار قهرما  ”مغل اعظم”

 به د نبال پیکار    و   بجا آورده  او را دستورات    که  کسایر   ۀدربار و    شده  نا آشهندوستان  

نیمه اما این کار به نتیجه نرسید و او مجبور شد به سوژه    . بودند   رفتهنستان  افغا

 فادهاست  در آن)افسانه( هندی  های  ز میفانموده  تجریدی دلخواه خود مراجعه  

 . نماید 

د   ،ش را پیکارها هایاما رویا   در   ها افغانزمایر با  که    گرفتیمفرا    هایبرخوردهاو ننر

بالحصار های  جا  در  نشی  ،جگدلك  ، مختلف  در  مسجد  ی هاکوههای  بعیل 
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 که  روزی    . بود   رفتهگصورت  ...   سلیمان یا نزديك غزیر 
ً
ی لندن ناتمام م  تقریبا بع خنر

آوری   رویو”در مجله    بود، گرا ف  کردهرا جمع  ایشيتيك کوارتریل  هند  یل   ” امنی

ر آن در زی  و   را داشت  ”افغانستان  دورا یه”غبار آلود  عنوان  که  یی را یافت  مقاله 

مدعای   پر  ریکوس”امضای  دوستی    . شد یمدیده    ”ایستو  با  لیتون   به که  لیدی 

که   از صدای غالمغایل  ؛خوری مرصوف صحبت بود ننابود در اتاق  آمده دیدنش

 آقای که  بود    گذشتهن  لحظههنوز يك    . شد   رساسیمهرسید    به گوش  خانهکتاب  از 

و مجله را در   زدهنگاه کند چیغ    به مهمانکه  اینو ی رسانید و بدون  ه  ب  خود را   نر یپ

 : گفتیم دادهدست خود شور 

موفقانه افغان    ین جنگآخر »  : گوید یمخرفات و چرند  ز چه م  ناو نگاه کن، این پهل  -

 محوله را    ۀوظیفمشکالت    ،بود   انداختهبراه  ا  ر   جنگ  این  کش که  ،نبود 
ً
 کدر   کامال

   آنها   . است  کردهن
ً
نظایم آنها    اقداماتبودند    کردهتصور    طبعا تفریخ   یك سنر 

ا ه هببرای يك تعداد نخ   ها نشانها و بلندتر ین  مدال   ،ها سیل ستارهکه  خواهد بود  

 « ...  را با خود همراه خواهد داشت

 گفت:   ،نمود  فادهاستازین موقع شش همشد.   خاموشو  نفس گراف تنگ

تون سالم عليك ن جان وارد عزیزم اد -  . یکردتو حتی با مشر پمنر

تون؟ نه . شاید  ،یلبیل ب - قابل  ،روز بخنر مشر پمنر   . است  تحملایدیت این کار غنر

آن    بعد  از  از  »  شده  نوشتهبدتر  را  رساب  این  زودی  به  .  برد   میانحوادث 

 دوساله به زیانهای  کارروایی 
ی

 منتیه گردید های  جنگ
ی

شکست فاحش   دو   : بزرگ

ا از شنر پور در م  زدهیگ آن در حقیقت امر عقب نشیتر شتاب  که  همراه داشت  

ر   فاجعهخان و دیگری شکست    جانرسسختانه قوای محمدهای  برابر یورش انگنر

خارج گردید بدون   افغانستانبعد از آن قشون ما از  . بود خان ایوبمیوند در برابر 

آورده   مصار ف بدست  خونریزی و   همهکوچک ترین منفعتی را در مقابل این  که  این

برای غرور میل ما بدترین اهانت که  برآمدند  آنجا    وضیع از   چناندر  که  بل  ،باشند 

ر بود   «  ...   و تو هیر

 ؟اهانتکدام 
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  : و بدل نمود  ایدیت با دوست خود نگایهی رد 

تو ن    من و   کنمیمفکر    ،کنمیمفکر    - يك هستيمبا تو در این آشفته مشر پمنر  رسی
ی

  . گ

را  ،  وارد اد این کار  بدخوایه  روی  در   آنرا   جواب توهم    است  ممکن  اند   کردهاز 

 ؟بنویش ”تايمز”

 (...  رفت خانهليتو ن به کتاب و )نویسم یمکه البته   -

مهمان گفت  به  خطاب  یزم  : ایدیت  اد  ،عز  باید  او    وارد شما  ببخشید  ز ا  بعد را 

ر در مقابل    . است  شده  بکیل عصبایر و کج خلقهندوستان    عصبایر کوچک  های  چنر

 ...  شود یم

 -   ۱۸۷۸یعتر جنگ  افغان    قیع جنگ دوموقت روی نتایج وا  درین  ”مغل اعظم”

 ” مو دریاآ  هندوکش یا بهنی تر به به  ه یانتبر   رسحد   انتقال”. پرداختبه تفکر    ۱۸۸۰

اتوری مترصفاتاما . توانستن رفته گصورت   ، کرم امنی ر و  ،تا معنر خينر سیتر  پشیر

یافت   نتیجکه  توسعه  فشار  آ  هدر  تحت  ر ن  قلب   وارد و    گرفیی به  به  ضر کردن 

  . است گردیدهسهل و آسان   لحظهیعتر کابل در هر  افغانستان

عیلمطلوب )نا جای امنر    ،نظر ما   نقطهاز    از که    گرفت  عبدالرحمن  خان( را   شنر

 آینده نیست عبدالر حمن در    معلومهنوز  که  البته    . رسانده شد ت  ر ماا  هما ب   طرف

داشت  چه زمامدار جدید    ؛رفتاری خواهد  تا حال   اما 
ً
ما    کامال   . تاس   بستهوابه 

ر شعبه و  خبارات به طور مستقیم در پایتخت افغانستان است  مجبور شدیم از داشیی

منر متعهد ابرعالوه  جا خواهد بود و  در آن  مسلمان ما های  نفر اما    : ضف نظر کنیم

ول ما باشد   اش تحت خاریحر سیاست که   گردیده  . کننی

 وسایل تمام شد است  نظایم به قیمتهای  فعالیت 
ی

از   را   رف آنما مصا  . هالك بزرگ

، است  شدهن  رفتهگحتی يك پنس هم    برتانیه  خزانهپرداخته و از  هندوستان  بودجه  

   آنها ها هزار نفر قربایر داشت اما  جنگ ده
ً
نفوس و    انگلیش  نه  ،هندی بودند   عمدتا

یر یهند آنهم  بدون     ها افغان)تلفات    . است  شمار ها 
ً
لیتون   اصال دلچستی  مورد 

 ( نبود
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ً
در راه جنگ را به خاطر   شدهمبالغ هنگفت مرصف    جود بود کهآن مو   امکان  طبعا

 در  
ی

بالی ایشان که  دارند    آنرا ارزش    آنها اما آیا    ،بکار برد هندوستان  مبارزه با گرسنگ

 ؟پول مرصف شود 

سیاست   ۀدربار ی قبیل تمام مراحل دولت کانشوا تورها را  وایشاکه  اینزمان با  هم

ی یم  به اینبیش از پیش    ؛اند گذشتاز خاطر خود یم    افغانستان که   رسید نتیجه گنر

ر حق به   ”ایستوریکوس” این  ، اگر برخالف وجدان عمل نه نماییم  . است بجانننر

اف نمود  اتوری  در این جنگکه    باید اعنی تاج افتخار بر رس توانست  نبریتانیه    امنی

   فرار از شنر پور و   برعکس   . نهد 
ً
گر ا   . اد افت  ها زبانبر رس    شکست در میوند وسیعا

توان یمنمتعصب را  ی  هاافغاناما    ؛ بدست آمد و نتایج    ها موفقیت  سلسلهيك    چه

 تسلیم نمود حتی به کمک جدیدترین سالح 
ی

ر سلحشوری   . ها و تخنيك جنگ همیر

د های مفکوره عمیل شدنجلو که بود   آنها   ...  بزرگ توسعه طلتر را بگنر

ها اینکه  باخود اندیشید    هگردیدخشم گراف به تدری    ج خاموش    و   غیظهای  شعله ”

یکوس  ساخته ایستور  ر  بافته همیر پیدا کردن   که  بودهپا    و   رس یر   ”و  فقط کارش 

ی  ها ین  ا  برعالوهبیل و    . است  ها خرده گنر ر ی نشی  نادر مجله    چنر ر زیاد  که    شدهچنر

برعالوه به   ،تلف کرد   به آن  خود را وقت  که  ندارد    آنرا ارزش    و   شناسند یمن  آن را 

  . کند   توجه به آنکه آید  یمبرابر ن ”ل اعظممغ”شان وشوکت 

که بل   ،کرد یمتعقیب    زیاد جریان حوادث افغانستان را   نه تنها گراف لیتون با دقت

 ن  آنکشاف  ا
ً
ر روسیه    میانن و نظاناداسیاست باعث دلچستی  ست  توانیمن  طبعا ننر

  . نشود 
ً
 .  ودند با آن در ارتباط ب شکیل از اشکالبه  که  کسایر ول  ا هدرجه ب  خاصتا

ال یوسوفووی    چ  جنر    رزگونوف  نیکولی 
ً
مقاله   تقریبا را    ها تمام  ر  مضامیر در که  و 

  . جمع آوری یم کرد   رسید یمبه نشی    افغانستانقضایای  درباره  هندوستان    د جرای

در میوند ها  انگلیس  شکست  ۀدربار که    نمود یمموادی بخود جلب    او را خاص  توجه  

 شد کهچنان معلوم یم   . بود   شده  نوشتهندهار  قشون برتانوی از کابل به کانتقال    و 

تا در تله   ،دادهنجات    خود را و از کابل    کند یمآشکارا عقب نشیتر    چناناردو    این

او این تذکر را   ،بود   شدهجراید ترتیب    بریدۀ  از که    ین ورق دوسیه آخر در    . گنر نیايد 
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در   آنها ت  ۀ شکسدربار این مقالت هندی  ها  انگلیس  برای  مثیل که»  : کرد   نوشته

درینجا بعد از هر سطر احساس   . است  تر از خود شکستکنا وحشت  افغانستان

وز شود ها  انگلیسکه  یعتر    : شود یم ستایش   وقف امور   خود را   هر کش که  ! باید پنر

وز یستکه    داند یمباشد بخویر    کردهنظایم   وزی به معتر نییم از پنر ر به پنر  «. یقیر

تیمر دیور ند در کابل با امنر عبدالرحمن   ی مور هانر   آقای  ۱۸۹۳در خزان سال    ...  

ب  ۀمعاهدخان   بر   ها انگلیساشغال    باساس آن تسلط و که  امضاء رسانید  ه  را  را 

ر توجیه و تثبیت  ی  هاکوهطق  نام که   مناطقی   ، بر آننمود یمسلیمان، کویته و پشیر

در   یهاافغان تعداد   از    ،آن  مسکون  بود ی  هاافغانبیشنی    ید جرا  . افغانستان 

ی نما نتیجه » : نوشتند  انگلیش  دومهایی گنر
ی

 «عمل آوردیمه را بافغان   جنگ

طق قیخی نادر م  . دروغ از کار درآمد   آنها دعای  ا  ،گردیدهب ثابت نجانحق ب  آنها اما  

ر دولت  ا  هشد خطه در    . بر وضع مسلط شود توانست  نبرتانوی  ز پیکر افغانستان ننر

ر که  کوهستایر   رسزمیر قیاما  شدهپارچه  های  به  دارد،  تعلق  افغانستان  و ز  ها 

ر دولت   گاهدر قرار   به آنشد و در ارتباط    رفتهگزا فرا  توفانهای  شورش  درستنر
سنی

و    ” رسحدی  داییمهای  جنگ”وین  نادارای عکه  طرح شد  های  پالنبرتانوی    هند 

يد قبایل آزاد”    . بودند  ”رسی

ستان با پارچه  ر وطننی ر روابط سیاش با میهن شان و ن شدندر افغانستان ننر داشیی

 . ندادند توافق و آشتی پذیری از خود نشان    چگونههی  ،دیگر بجز بریتانیا های  دولت

امتیاز ست  توانیم  خانامنر عبدالرحمن   اما ،  را بدست آورد   هزار ها مساعدت و 

 . بشکند  خود را لزم نبود روح آزاده و پر غرور مردم 

و ها را  نات  آنها   شمایل مسایه  حوادث عظیم تاریخر در کشور هکه    یر او آدر   سب ننر

ر کهدر جهان تغینر داد و   های برابری و برادری را به گوش خلقکتوبر کبنر ایده  ا   همیر

رساند  تازه    ؛جهان  روح  افغانستان  ستان  مبارزه جدیدی  رفتهگوطننی آماده   برای 

 . شدند 

 ...  گردید   آغاز  ـــ انگلیس افغان جنگ سو مکه   است و آن وقت
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ها در جریان جنگ دوم افغان  در بارۀ  سیاست انگلیسپ  نکته ها  

 انگلیس:  ــــ

»کابل باید ویران شود، در هر صورت باید دیوارها و حصار آن تا 

 تهداب منهدم گردند.« 

 *** 

ی را باید آتش ز  د و نابود کرد و به هیچگونه فریاد، ناله »همه چیر

 و التماس گوش نداد.« 

 *** 

 به کابل رفت و در 
ً
 این است که مستقیما

ً
ی وظیفه مافعال »اولیر

 باید افغانآنجا حکومت خود را  
ً
ها مجازات برقرار ساخت. ثانیا

های شوند ... اردوی افغانستان منحل گردد. تمام عساکر و غند 

کت کردند باید تا آخرین نفر اعدام که در تجاوز عليه م سیون شر

ما کابل را منهدم  اگر   ... به خاک یکسان شود  باید  شوند، کابل 

د را اشغال کنیم و آبا سازیم، قندهار را بخود وصل نمائیم، جالل

اجازه بدهیم که قسمت شمال کشور به صدها حوزۀ کوچك جدا 

ی هراس نخواهیم دا  شت.«گردد، آن وقت است که از هیچ چیر

 https://rahparcham1.org/ 
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