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پیشگفتار
ازابدال ااناخان واا ر کارنابه هام ووندن ر استتتتت اایم رم یریهه هام پایان قاا
نزیهم ،از سوم بؤرواا یاول روارۀ ۀَسته ۀَسته بطان

نگاشته شاه ر یا خکایات

از ز اا هم بدهآاا با یرایآجا ر انجا شتتتتآداه شتتتتاه ریا بدشتتتتونا .ابا ،لل رغم اهادت
رقایع یرراا دستتتت ریکستتتان ابارف ووندن رم ،تاکآوا بتأستتتنانه کاام ا ابستتتتقل،
بن صل رهاه ۀان ه که توانا ا ای ر سدع ر بؤ ااف یری انگدز ر یرازباف سدا ست هام
استتتتت اایم رنولدت کارنابه هام ستتتتداستتتت  ،نراب  ،استتتتتخ ارات این بای قهار را
آاایانا ،ازسوم هدچ یک ازبؤرواا ر بحققاا کشور لزیزبا ه رشت نگارش یرنداباه
است.
انچه تاخال ،ه اوتدارهم بدهآاا با قاار گافته ،هاانا یک ستلستله ازبقانه ها ،ت صتاه ها
رباررکوتاه یرراا زلابت دست سان ابدابوصوف بد اشا ر س .هاچآاا نشار پخش
چآا ر سان ب اری ر یا کتا

چآا ازطاف او ازنوی سآاه گاا ا ست اار انگلدس ،انهم

یررصف " ابدااهآدن " یا ابدایست نشاناۀ وویشاا صو رف گافته است که ه هدچوۀه
نادتوانآا خق بطلب را ایا ناایآا.
ر ننر از کارناب دست ریک سان این بای بست ا

لالرتاً ،ایاشت ر ارسدهام کت

(1901 – 1880م) ،یربداا بثلث از" ووش دآ – توصدف  -بحکوم سازم " یرنوساا
ویه استتتتت .این ب آا که بقام ها ر بآا ع انگلدستتتت  ،ار را "ایاره چ

ا استتتتت اای"" ،

نراب باها" ر " بای اهآدن " نقب یایه غان اً ار را ستویه انا .او از را سته هام قوب
رط قات رم ر ندز لاه ی از "یرس وواناه" هام کشتتتتوربا ،ابدابوصتتتتوف را ه بثا
کس ب ستایآا که گویا توانست " بلت افغانستاا را بتحا سازی"  " ،خاکادت بل را
تأبدن کآا"  " ،بلوک انطواین را ریشتته کنَ ستتازی" ر بوۀوییت ۀغاافدام افغانستتتاا
بداا یرا اقارف زباا ( است اار اتانوم ر ررسد تزارم) را خنظ ناایا .ر یا شاایط ر
ایجا اف " اا
زباا ر بکاا " را بوۀه پآااشتتتتته کلده الاال ر کایارووندن ار را توۀهه بدکآآا ر. . .
رابا ،وینا ر هستتتآا تحلدلگااا ر بؤروان که ییا کابالً بتنارت از بستتأنه یاشتتته ر
یارنا .این خش ازیارراا ۀاب

افغان

ا صااخت ر ارائ سآا ،یندل ر اهاا بدگویآا

که ابدال ااناخان واا ،هم یستتت نشتتاناۀ شتتآاوته شتتاۀ استتت اارهآا اتانوم وی ر هم
قاتل هزاراا هزار ان ساا ر غارف کآآاۀ بال ر ۀاا ا شآاه هام سازبدن افغان ستاا رختا
یچار داارم رران ریا ساییسم( .س

وواها شا ط ا اخاضا ،تحلدل ر توۀه گستایه

تام ررم این خش از نرااف ر ارس ها یاشته اشدم).
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هاچآا بنصتتتلتاین توضتتتدح ،تحلدل ر ت صتتتاۀ تاریخ پداابوا کارنابه هام استتتت اایم
اب دا بتتذکوررا رراا شتتتتتای بداغالم بحاتتا غ تتار یر ا اب ارف وویش تحتتت لآواا "
افغان ستاا یرب سداتاریخ " انجام یایه ا ست ،ابا ا انهم چوا ا ابتذکاه یر ف ضام اگآاه
ازبالخره ر ستتتانستتتور ستتتلطآت بحاا داهاشتتتاه (یه پآجاه قاا دستتتتم) ر یا یر ستتتای
خاکادت اخنای پایآاه واا نگاشتتتته ابا ،پس رراا شتتتای غ ار انچه را نستتتل هام ابارز ر
فایام کشور انترار یاشته ر یارنا ر یا انچه را با ابارز بدتواندم آویسدم ،نادتوانست
ازایانه ر ارا پذیاش وطا آویستتتتا ،آا ااا ،تحقدق ر توضتتتتدح بؤنف " افغانستتتتتاا
یرب سداتاریخ " ندز خش اناک ازها ب سایل ر بؤ ااف با وط ه د ست سال اوداقاا
نزیهم (یا یرراا ابارف یار ر تازیان ل ااناخان واا) را اختوا بدکآا.
این یرستتتت استتتت که یر ررزگاریکه ل ااناخان واا ااریک ابارف نشتتتانداه شتتتا ،ستتته
گاره ییآ  ،سداس ر اقتصایم یرهاگوشه ر کآاربالکت قارتاآا وینا ر ه سایه گ
یر اا ا ابداتاکدن نادکاینتتام بتتانآتتا ستتتتایاراا بقتتتار ،فنویااا ،ررختتاندوا ربدااا
شاال ر بآاطق باکزم ه شاول سااا اقوام ر ق ایل ۀآوب شاق ر ۀآوب غاب افغانستاا.
ابا زررگوی ر ستاکو

ابدا تآها للده این سته طاینه والصته نادشتا .است تاای

قارا رستتطای رم هدچ فای ر ۀاع ربحل ر قوم ر بآطقه یرکشتتور را

نردا

یان نگذاشتتت .ر

ه هادن یندل ررشتتتتن وی که باف دستتتتت ریک ستتتتال ابارف ار ،یرودزشتتتتهام بایب
رستتاکو هام ووندن یرشتتاق ر غاب ،شتتاال ر ۀآوب بالکت ستتزام شتتا .زیاا گنته انا "
هالال ،لکس ان ال یاری" ر یا شالا بدساایا :
" بلت وی اا شدا که هآگام تزاخم
چوا دشتاازریه شوی ،پدشتا ایا"
گنته شاه که رم یرازاً قتل ر تاراج ر ت دا راسداسازم دشتا از یکصا هزارننا(غان اً
دشتتتاازاا) توانستتت شتتورشتتها ر بخاننتها را بآکوب ستتازی ر بآاطق بختلف را که یَم
ازوویبختارم بدزینا ،ه یرنت باکزم ضتتم کآا( .استتداستتازیها ر ستتا ُایاا هام ابدا را
ط صنحاف ام توضدح وواهدم ناوی)
ابدال ااناخان واا ،هاانطور که یرستتال  1880بدالیم ازستتوم استتت اارهآا اتانوم
ه ابارف افغانستاا ایاشته شا( ،چگونه گ این یراب است اارم ،ط صنحاف ایآاۀ
این ا اتوضتتتتدح وواها شتتتتا) ،ا الطام انقاب " بای اهآدن " " ،یاررالرم" ر "ستتتتتارۀ
هآا" رهاچآاا تنویض " شاشداانااس نشاا" ه ار ندز ه ساکو

ر کشتار دشتا بایم

افغانستتتتتاا تاغدب ر تحستتتتدآش ناوینا .چآانکه رقت رایستتتتاام هآا اتانوم ،ضتتتتان
اگزارم ضتتدافت یرهآا ،شتتاشتتداانااس نشتتاا را اام ابداتنویض بدکآا ،ابدایستتت
نشاناه یرپاسخ اا بدگویا " :ا این شاشدا ،گایا یشاآاا ایتاندام ک دا را وواهم زی"
ر یرلال ندزیریاول ک شور(نه یروارج ازاا) چآدن کای ر کلده ره ااا بل ر ۀهایم ضا
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ا ست اار انگلدس را قلع ر قاع ناوی ر هدچ سا پُا شور ر بغز بتنکا را زناه نگذا شت .ر
ه قول رراا شتتتتای (غ ار) "این یرنت اصتتتتخاۀ تهایا ر تخویف ،ۀاستتتتوستتتت ر زنااا،
شکآجه ر الاام قاار یاشت".
است اای دست ریک سان ابدال ااناخان واا للده اقوام ر طوایف بختلف افغانستاا
را هاگز نادتواندم ا ستتتایاستتتلطآت هام استتتت اایم (تنوکااتدک) یربآطقه ریا ا ییگا
بستتتتت این تاریخ (ق ل یا
استتت اای ستتدارستتخت،

ا از رم) ب قایستتتته ن اایدم .یا

ارۀ ییگا ،ابدا بذکور،

ستتا قه ر بآحصتتا ه فای را توبم ا کار ُای ستتداستتت تحایا یا

انزرام کابل ۀهان  ،ا استنایه ازیار ر تازیانه ر شکآجه رتاراج ر غارف ر نا وی سازم،
چآاا الاال ناوی که ا ااف بآن اا تا هادن اکآوا که دشتتتا ازیکصتتا ر ستت ستتال از اا
بدگذری ،گون کابالً بشهوی ر بلاوس یرۀاب

افغانستاا خاکم است .چآانکه (غ ار)

بدآویستتتتا " :ایارۀ نراب ر ۀاستتتتوستتتت ربجازاف فجدع ابدا ل ااناخان واا یر ررح
بایم ،بخصتتوص تاً یرشتتها هام افغانستتتاا نقش بآن

جا گذاشتتت ر ه رشتتایف ر هوش

بل افغانستاا صابه زی".
خابا ل اانصتتاا یک ازبحققاا بصتتام یرصتتنح ( )157کتاب وویش تحت لآوان "
زرال ۀهاا استتالم" چآدن بدآویستتا " :انزرا ،ستتاانجام ه قواندن ر بقاراف ستتختگداانه
بآجا بدشتتوی ر وشتتونت ه یک پایاۀ وویکاریر این ۀاب

بآزرم ت ایل بدگایی .یک

فاهآگ بآزرم ،پدش ازانکه از دارا بوری تهاۀم قاارگدای ،ازیررا ب پوستتا "...راین
گنته ،یربوری سداست انزرا پسآاان ابدایرافغانستاا بصااق یاشته است.
ابدال ااناخان واا ،لالره ازوصتتتتلت ات وویش ،کآش ها ر راکآش هام یندایاران
ات را ندز از پار رپارکالا وویش (ابدابحاا افضتتتل واا ر ابدایرستتتت بحاا واا) ه
ارث ُایه وی:
انف) لشق بناط ه قارف ر بکآت
ب) قوم پاست رابتدازپاررم
ج) کارگدام تافآا ر تزریا اام رسداا ه هاف
ی) کدن ررزم ،زررگوی ر کشتار
م) وابتگزارم ر تالق گوی
س) یشاآ ر

ه است اارگااا انگلدس

التاایم کابل یر اا ابلت

ه) ضایت ا للم ر تکآانوژم ر پدشافت
پس بایم که ا یاشتن چآدن وصال فطام ر کس
نراب رف اندتهام شتتتتایا ۀاستتتتوستتتت

ر یرپآاه قارف بطلق سداس  ،تنوق

ابلت خُکم اانَا راین خکاارای بطلقه ر
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ایل ،باف دست ریک سال تاام ایابه یاشته اشا ،پدابا هام ان ر ات اا را بدتواا
ه یرست ر یقت خاس زی.
ابدال ااناخان واا اگاازیکطاف نوکام ر یست نشاناه گ است اارگااا هآا اتانوم
را تا یل ر ۀتاا پتذیافتت رستتتتدتاستتتتتت وتارۀ کشتتتتور را یر ستتتتتت یراوتدتاربقتام هتام
استتتت ااروارۀ قاار یای ،ازستتتوم ییگا ،اوتداراف تام یراۀاام ستتتخت تاین ر شتتتایا
تاین ساکو هام یاول از سوم ار اب انگلد س اش ا ست ارری .لالرتاً ط ق ی ستورم
که ار اب وارۀ صایرناویه وی ،کلده شخصدت هام بل  ،ب ارزات ر ضا است اارم
را چآتتانکتته گنتتته ابتتا ،قهااً یک پ ییگا ستتتتا تته ندستتتتتت کای ،هانوع ۀابف ر ارایۀ
ازاییخواه یرۀاب

افغانستتتتتاا را ا ۀایت تاام ه نا ویم کشتتتتاندا ،ریشتتتت ییانت،

یانش ر فاهآگ را وشکاندا ،فضام کابالً بختآق ر تاسآاک را یرسااسا کشوربسلط
گایاندا ،ازررری رتاایا قطار(وط اهن) ،تلنوا ،تلگااف رستتتتایاپدشتتتتافتهام للا
شتتتتام ه یاول افغانستتتتتاا ستتتتخت ۀلوگدام ه لال ارری ،اۀاام ختا ۀزی تاین ابا
ازابوریرنت ر بلت را هاۀ شتتتتخد ووی گافت ،کوچکتاین ازایم فکار داا را نا وی
کای ،خکام ر بابورین لآا رت یرنت یر باکز ر رایاف کشتتتور را از قوم ر طاین وا
وویش ر ازبتالق تاین افاای اگزیتتا رختتتا تته ها ت ستتتتایاراا ر افاای وتتا نوایه هتتام
کثداان اۀ انها (که بطدع ابداشاه وینا) ،خقوق (بستاام) گزاف ساندانه ب دن ناوی،
ا ستتتتاکو گایهام ووندن ر الرقنه ر کارگدام ندارم " اُنُوستتتت " ر ایلجار ،لآای ر
اوتالف لادق رییایآه بداا طوایف ر بآاطق بختلف بالکت ایجای کای ،ا ضتتتت ط ر
تاراج اراض ت ر بلکدت هام هزاراا ننااز " رلایا " م هزاره ر تاۀدک ر پشتتتوا ر از ک
ر تاکان ر پشه ام ر نورستان ر  ...ر سزایا بلکدت هام ض ط تحت لآواا " اراض
بنتوح ان آوه " ه اقوام ییگا ،کدن ر د اانت لادق را ب داا ا هان ب آاطق بختلف
کشور ه بدااث گذاشت.
یک ازا ااف یرینتتاک کتتارنتتابتته هتتام ضتتتتتا بل ابدال تتااناخان وتتاا ،هادن ابارز
یرافغانستاا بشهوی ر بلاوس است که ا یریغ ،هآوزهم از بایم با خصو
باکزم ر شاال ک شور قا ان بدگایم زیاا ساکو

یربآاطق

ها ،ت دا کاینها ،غ صب ارا ض ر

خشایش اا ه ییگااا ،ۀا جای اقوام تحت نام " ناقلدن" یر اا ررزگار ،ابارزندز اقوام
"بتاتع" ر " بتضتتتتار" را یر اا اهم قااریایه استتتتت .چآانکه نویستتتتآاۀ کتاب " طان اا-
استتالم – ننت ر ازم زرگ ۀایا" آام اخاا رشتتدا ادهار بدااری که " ریشت ستتدارم از
و صوبت هام قوب اودا{یرافغان ستاا} ر ک شتارهام پس از 1977را که یر شاال ررم
یای ،بدتواا یرسداستهام ابدااهآدن ۀستجو کای".
خشهام بهم ر خدات ۀغاافدام افغانستاا را قام ه قام " ه وال هآارم " دگانه گاا
خشتتتدا ،زنااا ها ر " ستتتداه چاه " ها را بالو ازاستتتدااا برلوم ناوی ،ضتتتا ت زرگ

ه

پارس بلت سازم راری ناوی ر ااواه ،هدوام فقا ر دکارم ر داارم ر تاس ر رخشت
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را یرسااسابالکت یابن زی رپدوسته ابلت افغانستاا اهانت ررا یاشت .رقت "رلدت
" بج ورشتتتوی کنن بایه را از گورستتتتاا دارا ارریه اام وویش زیاۀابه تهده کآا ر از
هم یرازب اا ،یستتتت ر پایش ناباا ابداقطع گایی ،ستتتخت رصتتت و ت رضتتتع اقتصتتتایم
کشتتتتور را بدتواا خو

خاس زی ( .چگونه گ این ۀایاا ،یربتن صتتتتنحاف ایآاه یرج

گاییاه است )
ارم ! یرزبتتاا ابدال تتااناخان وتتاا ،رفتتایارم تته ابدا جتتام فهم ر یانش ر استتتتت تتاای
نشتتستتت ر ستتتایش ر تالق ،ۀام انایشتته ر تنکا ر استتتقالندت انستتانها را گافت ،کدن
توزم ر داخا

ر

تنارت بداا " رلایا " بارج گاییا ،انن ال ر دهویه گ رتاس ر

بوهوباف ،یر هاوانه ر کاشانه ره گشوی.
بآحدث ناونه ه این یستورابدالآوان سزه ساار(غالم خدارواا) اضا اهان برلوم
ر دافاع نورستتتتتاا توۀه فابایدا ... " :پس ازاین ایا ه گنتار ر ادهار این قوم ،لکه
لاوم اقوام ر ق ا یل ستتتتا خا یه الت اای نکایه ه و دال بتدن ر فکا زرین ووی انت رام ر
استتتتحکام اا خاری را بلحوا یاشتتتته این بایم را بافه انحال نگذاریا تا که ووب بطدع
ر بآقای شتاه واا

ر ا ایم ووی را هادشته ه یای یاشتته اشتآا ر ه اغوا ر انقام غدام

تآاا ر تاای نورزنا...ها چآا ازبایاا ایشتتاا ه یستتت ایآا هاه را کشتتته زناه نگذارنا که
ییگا گوش ه گنتار بست ااان هوا وواهاا یرنت انگلدس ناهآا ر فتآه ا ندانگدزنا ر
پ سااا کوچک ای شاا را از شداووار تا پانزیه سانه ا زناا ر یوتااا ای شاا ا سدا رزناه
اارنا ر بال ر بتاع ر یراب ر بواضتتتت ایشتتتتاا را اغزاف قستتتتات ناایآا "...چآانکه
هاانطورهم شا .ی آ لالره ازکشتارهزاراا تن از اشآاه هام سازبدن نورستاا ر هزاره
ۀاف غصتتب ر تاراج بال ر زبدن ر یاشتتته هام شتتاا ،هزاراا زا ر یوتازی ا ررم اا بایم
ندز ه کآدزم رفت ر صتا ها پستاوو ارم ۀواا شتاا ه غآدات گافته شتا ر زی ا تاین انها
ه " اللدحضاف راا " ت لق گافت .
این یرخان

وی که یرۀایاا هادن قاا نزیهم ،یرۀهاا ر کشتتورهام هاستتای افغانستتتاا

تحواف للا  ،سداس ر اۀتاال نضج بدگافت ر تکانهام فکام راۀتاال

ه چشم

بدخوری .بثالً ،یرایااا که ستتلستتل قاۀارخاکم وی ،وط اهن از تنلدس تا ت ایز ،ازیریام
وزر تا ولدج فارس ،از ایاراا تا و شتتتتها ر  ...کشتتتتداه شتتتتاه وی ،ت اای زیایم ازۀواناا
غاض تحصتتتدالف لان

ه اررپا فاستتتتایه شتتتانا ،نخستتتتدن ررزنابه یرستتتال 1837م ه

نشتتااف اغازناوی ،یاراننآوا ا ب دارهام استتاس ت تاللا

وۀوی ابا ،یرستتال 1897م

بکاتب یوتاانه یرایانت کاباا تأسدس شا ر سوای ابوزم رب ارف ررنق یافت.
یره آا ا تانوم ندز اان که یک قارف استتتتت اارم یراا خاکم وی ،ب کا تب ،ب طا ع،
ررزنابه ها ،نرام ایارم ،نرم ارتش ،فا ایکه هام توندام رنرام ب ارف ،انجان ها ر
اتحاییه هام اۀتاال رستتتتداستتتت

اقاارگاییاه وینا روط ریل ازیره هام " کوژک "
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ل وریایه شتتتتتا ر تتتا چان یرقاب ر ۀوار قآتتاهتتاریرۀآوب غاب ر تتتا یرۀ ود ا ر توروم
یرۀآوب شاق افغانستاا رسدا.
للم ر تکآانوژم ه شتتتاول فآوا ۀآگ یرررستتتد انزباا ستتتدا صتتت ویم ب پداوی ر وط
ریل اا کشورتاسال 1886م ازۀدحوا تا سااقآا ر تا نزییک هام یریام ابو رسداه وی.
هاچآاا یرکشورهام بآطقه ،تأسدس انکها رر ه تزایا وی ،شاکت هام داه سا اب
اررینا ،ستتتتدستتتتتم خال ر نقل ستتتتایع ستتتتاتاستتتتام گستتتتتاش ب یافت ،ۀایه ها اخااث
بدشتتانا .ی آ لل رغم یستتت ازیها ر شتتدطآت هام قارف هام استتت اارم ،زناه گ
ۀوابع انسان (رنو ه سوی اشغانگااا) یاشت ررز تا ررز ررنق بدگافت.
رابا یرطول باف دست ریک سال ابارف لااناخان واا هدچگونه باکز ابوزش للا
یا لان  ،هدچ نوع ازایم فایم ر ۀا

 ،اناکتاین ررزن رشتتتتا ر انآاه گ اۀتاال ،

هدچ گونه زبدآ ت ارز افکار ر است اای للا رهآام ،رلایت خق شام ر صالخدت هام
اۀاای رقضتتتتای ر خقوق ر ...ه چشتتتتم نادخوری .بجاوع اقااباف " لااان " رم،
ت اداچآا قصتتتتا ،چآا قل

نراب  ،چآا ان ر اغچه یرکا ل ،قآاهار،ۀالل ا ای اام

تنایح رووشتتتتگذران وویش ،شتتتتهزایه ها ر " ایل ۀلدل ارکزای " ریک باشتتتتدآخانه،
انهم غاض توندا اسلحه ر رفع ندازهام ۀآگ رالاال ساکو گاان ابدا وی ر س.
این فنویال زایۀ بستتتتت تتا یرچآدن ررزگتتار ،صتتتتاف تاً بتوۀتته تحکدم رتتتاارم ابتتارف
وون اروویش ،تحادل هاچه سآگدن تااست اای سداس یرۀاب ه ،نگهااشتن " رلایا "
یرلاق ۀهل ر تاریک ر

و ام ،ساکوب الرقن اقوام ر بلدت هام سااساافغانستاا

ر یابن زیا ه ت صتتت اف کور قوب رایجای نناق بل

وی ر س .قول یک ازیانشتتتاآااا

کشتتورکه گنت " :غ ار ه یای ب ارری اا ررزهام ستتداه را که قط ه هام بغز صتتا ها ب ارز
ر بتنکاافغتتاا از یهن اا توپهتتا یرکوه ر یبن ب ریختتت ! ر ووا یان ا ن ت تدغ ۀالی
فاصتتت وشتتکداا را نااشتتت! ر زناانها ا هزارها انستتاا دگآاه بزیخم وی ر هستتت ر یر
بحاکم ناایش  ،است اای یارر ر یایستاا ر شالقزا ۀالی وی ر هست"...
ررانشای (غ ار) بدآویسا " :ابدا یربسجا شاه

ازار چوب فارش بارسه ی بختصا

ت ادا ر یر قانب کوچک تاریس فقه را یایاناوی ...الکس بط ولاف ر رسااف وااف
ر اساطدام از هآا انگلدس بثل سدل یر افغانستاا بدایخت ر نسل ۀواا کشور را ه
رۀ ت قهقاا ه ۀانب فال گدام ر ارهام ر تاریک رهآاون بدآاوی" .
ان چه نزی او

ها ا اها دت ۀلوه بدک آا ،تأبدن ابآ دت ستتتتا تاستتتتام یریرراا ا بارف

ل ااناخان واا استتت .این ان ته انذاف ضتتاررف هستتت یک بلت را تشتتکدل بداها ر
ابا ،اگاابآدت ستتااستتام ا نب ناا ر ررشتتآای فکام راۀتاال  ،ا بصتتورندت ۀان ر
بان افاای ر ا ازایم ر ارزشهام بایم ر ب آوم انساا توبم ن اشا ،ابآدت گورستاا را
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بانا .یا

ارۀ ییگا ،ابآدت یرلاق ستتتتکوف ر تاریک  ،اام بایه ها یرق استتتتتاا هم

بدسابد اشا.
یرصتتتنح هجاهم کتاب " دهور رستتتقوط اللدحضتتتاف اباا ال واا" تأندف این بؤنف
چآدن بدخواندم :
" تأستتتتدس خکوبت باکزم قوم ر تأبدن ابآدت هم ا بوج ووا رتازیانه ر زنااا رندز،
ستتاکوب ر تحقدا ر کوچانداا ر ایجای اوتآاق ر رخشتتت
که هدچ بآن ت

نردا تاریخ استتتوارگشتتت

اام اکثایت بایم بستتتتتاآا اف غانستتتتتاا نااشتتتتت راگابآن ت یراا

بضتتتاا وی ،صتتتافاً اام شتتتخد ابدا ،الضتتتام وانوایۀ رم ،خکام وونخوار ،ستتتایاراا
طندل  ،ینقکاا ر چاکااا یر ار ر خابداا وارۀ رم وی ر س" .
ریا یرصنح یرازیهم هااا ا ا چآدن بدخواندم :
" الاال ر اۀاااف ابدا ر یر اریاا

بارف رم یرستتااستتا کشتتورچآاا ستتایه افگآاه وی

که هدچ کس اۀاا ر بال وویش بطانن ن وی .فقا اقتصتتتتایم رفاهآگ  ،توبم ا استتتتارف
بل  ،اوتآاق شتایا ستداست ر فشتارکاا شتکن شتاایط فدویان که ۀا اً باف دستت ر
یکستتال را اختوا کای ،اگا ازیکطاف کشتتور را یر انزرام یریناک ستتداست  ،اقتصتتایم ر
فاهآگ بقدا ساوت ر قول نویریک ایبک " سداست تجایا بطلق آا نهای " ،ازسوم
ییگا ،ستتداستتت ضتتا بل ر ضتتا انستتان رم بوۀب وشتتم تویه هام ۀاب ه ر ودزشتتهام
بستتتلحان ووندن ر پ یرپ یرستتتااستتتا بالکت ندز گاییا .چآانکه باف طوان ابارف
ل ااناخان هاه یرنشتتکاکشتت هام یاول  ،ستتاکوب هام ووندن ،آام " کله بآار" ها،
یستتتگدام ر کشتتتار ال انقطاع ر طآزاستتتاا ،غارف یارای ر ابوال لابه ،ه ستتداه چاه
افگآانها ،کآدز ر غالم ستتتتاوتن زناا ر ۀواناا ،اهانت ه للاا ر چدزفهااا ر ازایه گاا،
دگارم گافتن ها ر تحادل بانداتها ،ۀایاه ها ر ۀزیه ها ا " رلایا" ر ااواه ،انهااک
ه غ ن ر فایب ر ۀاسوس ر زرر گوی ر یرلدن خال ،ووش وابت

ه اۀآ

سزام شا.

"
این نکته را ندز ایا تذکایای که بلت افغانستاا یراین یرراا ،نه تآها ازسوم یرنت تحت
سخت تاین فشارها ر کشتارها ر تاراۀها قااریاشتآا ،لکه شداۀ ۀاا انها را بدا ربَلک
ر واا ر فنویال ه شاول لاه ی از طندل ها آام " اوونا " ر " بال" ر " پدا" ر" سدا "
ندزب بکدا.
لالره ازاا ،شتتخد ابدا ،اشتتتهاراف ر رستتانه هام ستتاکارم ،بطدع ستتازناه ر ت لدغات
آام هام بثالً " ،رستتایل ناۀده"  " ،استتاس انقضتتاف "" ،ناۀده ر هاایت انشتتجااا " " ،
نصتتتتایح انصتتتت داا " " ،شتتتتهاب انحستتتتاب " ر " بااف ان قول "" ،نصتتتتایح ناب لابه"،
"قالاۀ خاضتتام " ر غداه اام کاربآااا یرنت ر " رلایام " جاا رستتداۀ وویش پخش
ناوی تا دشتااز پدش بطدع ر فابان ایار اشآا ر یست از پا وطا نکآآا.
7

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
ابارزه ،رقت خال زار ردلاان ستتتتازبدن افغانستتتتتاا ر اشتتتتآاه هام دآوام اناا ب
نگایم ،رقت ستتتتآگتتان ر استتتتت تتاای رام ،تالق گوی ر لق اتتان

هآ رفکام ر

داتتاریهتتام رران  ،یررنگاای  ،ستتتتکوف ،پآهتتانکتتارم ،بصتتتتلحتتت انتتایشتتتت  ،ووی
سانسورم رازووی دگانه گ یرۀاب ه را از یکطاف ر سکوف ر بحافره کارم ر تاس ر
فاهآگ گایزم را ازستتتتوم ییگابالخره بدکآدم ،یا بوج لقاه ها ر نناتها ر بناستتتتا
فکام ر ایارم ر سداس را ناس بدآاایدم ،انگدزه هام اناا ایست پس ازهجوم چآگدز
واا ووا اشتتتتام ازیکطاف ر یربستتتتداتاریخ ب اصتتتتاکشتتتتور ،خصتتتتو

یر طن یرراا

استتتتت اای ابدال ااناخان واا رستتتت داستتتتت هام ستتتتاکو گاا ن اوالف ار ( نایر واا ر
اایرانش) ۀُستتتت رۀو ناایدم .ان ته ستتتاه ها ق ل ازاا (قاا یرازیه رستتتدزیۀ بدالیم) ندز
چآگدز یاا رخشتتتت  ،ۀا هل ر ووا اشتتتتام ،ا یورش هام ستتتت ا نه اام ستتتتازبدن با،
ریاانگایها ر قتل لام هام

بانآا شاا ،چآاا ف ضام تاس ر تهایا ر تخویف را ایجای

کاینا که ا ااف بآن لادق ،نا زیرین ر یرازباف اا یرۀاب

افغانستاا ا تاام قوف

ووی اق بانا ،رن بزیا ااا ،ابدال ااناخان واا یک ارییگا ،هااا زواهام ووندن
ر ییایآه را ا الاال ر کایارۀ ارانه ر تاریک انایشتتان وویش تازه ستتاوت .بثالً ،رقت
ابدا ،بوازم تتا کتتارگدام تافآتتا هتتام ۀآگ ر بتتذه

 ،یرهاشتتتتهار کوچتته ر بحلتته

(یریاوتتل رختتتا یرکشتتتتورهتتام هاستتتتتایتته) ر ختتتا بدتتاا یفتتاتا ر لقتتب یرب بآتتازل بایم
ۀواسدس زنانه ر بایانه ب گااری ،رقت "نابگداک" هام یستگاه ووفآاک ۀاسوس
ابدا ،انستتانها را ش ت انه ب ر ایا رر ویه شتتاه گاا هاگز خانه ا نادگاینا ،رقت ابدا،
یکانااراا شتتتها کا ل را که یرا اگزارش استتتتخ ارات یک ۀاستتتوس ب آ

اایآکه گویا

انها ناب از شتتتتهزایه ایوب واا ا هاستتتتای یرکاا شتتتتاا از اا راناه انا ،ه پغااا ب
طل ا ر ا شتتتتتاب ا شتتتتاو یروت اریزانش بدکآا ر یا بدخواندم ر ب شتتتتآویم که ابدا ا
اناکتاین اشتت اه یا ستؤدن ،افاای ،وانوایه ها ،بآاطق ربحالف را ست انه خاک ر ووا
بدکشتتانا ،رراا ،ررخده ر شتتخصتتدت اشتتآاه هام کشتتورچآاا ضتتا ه ب

دآا که ییگا،

کوچکتاین رشا رتکابل ر ت ارز ر سازناه گ ر است اای انسان را اق نا گذاری.
گستتتاش ف اندتهام استتتخ ارات ر گزارشتتهام ۀواستتدس ابداکه " ونده نویس ت " اناا
غان اً ررم لقاه ر اوذ رشوه ر انگدزه هام شخص راوتالفاف وانوایه گ ربلحوداف
وصوص ر نابوس ر ابثانهم انجام یایه بدشا ،یرراقع ،آدای هزاراا هزار وانوایه را
اانااوت ،هزاراا دوه ر یتدم ر ب لول ر ب دوب رفقدا ر فلک زیه را یریک ف ضام تداۀ
اگآاه از ووف ر رخشتتتتت یر ستتتتااستتتتا بالکت وۀوی ارری .ه هادن استتتتاس وی که نام "
چهارکاله ها " یا هااا کاربآااا "کوتوان " ر " یفتاستتتتآجش " ابدا ازفاط دلم ر داای
گام ر د اانت  ،ز انزی لام ر وا

گاییا .استتتم اشتتتخا

ات (لالره ازۀالیاا نراب

اش) ،حدث یست تدغ ِ ُااا ابدا ر یا بجایاا اخکام داناان ار ،ت ارراق تاریخ گاییاه
است :
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بدازا بحاا خسدن واا کوتوال یا فاباناه ابورابآدت




بدازا ل ااناررف واا نایب کوتوال






بدازا بحاا قاسم واا ررزنابچه
بدازا سدا بحاوی واا قآاهارم
بدازا شدا للدخاا
بدازا غالم خسن واا
نایب بدا سلطاا واا

بن التقای یارم که رراا ۀاب

افغانستاا یرسانهام زلابت ووندن ابدابذکور ضا اف

ستتخت را بتحال شتتا ر یرا ااستتتاااراستتت اای نایرشتتاه ر ۀآگهام داخاان یاول
یهه هام پستتتتدن ،این هاه زواهام چاکدن تازه شتتتتانا ر یریها ر بصتتتتد ت ها لادق ر
لادقتاگاییانا.
استتتاس هادن استتت اب ر یایل وی ر هستتتت که وواستتتتم ا اخاضتتتا را ه بوضتتتوع بهم "
استتت اایابدال ااناخان واا ر ا ااف اا اۀاب

افغان " اوتصتتا

یهم .ان ته یرلدن

خال ه این بوضتتتتوع ندز اگاه یارم که هستتتتتآا کستتتتاندکه اب آام اخستتتتاستتتتاف ر یا
گاایشاف قوب ر ط قات  ،ر پافشارم ابوضع ووش دآان وویش یرق ال سداست هام
ابدابذکور ،اکار ر نوشتتتاربن وُایه وواهآا گافت ،رن پدشتتآهای بن اام چآدن افاای
رشخصدت ها ایآست که یراا صورف ،جام کدن ررزم رو صوبت ر التااض ،نطناً ا
تحلدلها ،ا نگارش ر ارائ یایل ر استتتتآای پخته تا ر بؤ ق تا ،ه پاستتتتخ تاریخ ر قآالت
هن ۀاب

افغانستاا زایازنا تا یر ررشآای اا ،انچه خقایق پآااشته بدشوی ،ادااا

ا یا .یک ازیانشتتتتا آااا ستتتتازبدن با فابوی  " :اگاخ قایق ییارز را نااندم یا نخواهدم
ااندم ،چطوربدتواندم ا خقایق ووندن ابارز رطن ووی رر ارشتتتتویم ر چطور بدتواندم
ررشتتتتهام ستتتتازناه ر بندا را ا گزیآدم تا یرت ددن فایای که تکاار تاریخ ابارزم چآدن
شوم ن اشا ،بؤ ا اشدم ؟! "

کایم پدکار پابدا
شهاتورنتو – کانایا
سال  2016م
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فصل اول

اوضاع افغانستان قبل از امارت عبدالرحمن خان
آنهایی که تاریخ گذشتۀ خود را فراموش میکنند ،محکوم به تکرار آن خواهند بود.

افغانستاا یرراقع ،تاریخ ییایآه ر پُا از فاری ر فااز زیایم یاری که هاگاه قاار ا شا این
تسلسل را ه بارر ر ارس

گدایم ،ارا تاییا خوصل فااخ ،زباا یراز ر شاح ر ست

بنصتتتتل را ایجاب بدآاایا ر ابا ،یر صتتتتورتدکه خواهدم تآها چدستتتتت ر چگونه گ
ارضتتتتتاع ستتتتدتتاستتتت – اۀتاتتال کشتتتتور ق تتل از ابتتارف ل تتااناخان وتتاا را تتااندم،
تصتتتتوربدکآم هادآقار کاف وواها وی تا ۀایاا تاریخ را ازدهور اخاا شتتتتاه ا اان
( ) 1747تا 1880م که ستتتال ه ابارف رستتتداا ل ااناخان واا بد اشتتتا ،انهم صتتتورف
سدار فشایه ر یرخا گآجایش هادن ا ا بانرا گدایم.
پس ایا گنت که ق ل ازانکه اخاا شتتتتاه یر ستتتتال 1747م یرقآاهار ه ستتتتلطآت استتتتا،
نایرشتتاه افشتتارکه پس ازستتقوط ستتلطآت پآجاه ستتان شتتاه خستتدن صتتنوم استتت بحاوی
هوتک ر بت اقب خکاارای کوتاه باف شتتتاه اشتتتاف (افغاا) یرایااا ه قارف رستتتداه
وی ،یربآطقه کا ر فام یاشتتتتت .رم ا یندام ر تا داوا
ندارم ۀآگ وویش افزری که یرستتتتانهام

 ،انقار ه قارف نراب ر

ا،لالره ازازای ستتتتازم اصتتتتنهاا رنقاط

ییگاایااا ازاشغال افغانها،لزم تسخدا خشهای ازهآا ر افغانستاا را ندز ناوی.
اخاا شتتاه ا اان که یراین ستتانها ،ۀواا با ا ،ۀآگجو ر نداربآام وی ،پس ازاشتتغال
قآاهار توستتتتط نایرافشتتتتار ،یروابت ار یرابا ر ه باررزباا ،یر ربس قوام نراب
چهارهزار ننام رم قاارگافت ر ا نایر ستتتتدار نزییک گاییا ،تا انجا که نایریربجانس
وویش بدگ نت  " :بن یرت اام ایااا ر توراا ر ه آارستتتت تاا ب ثل اخ اا واا بای خا داه
وصال ر پسآایاه اف ال نایاه ام"
اخاا شاه ا اان یرسوقداف لسکام ر فتوخاف نایرافشار ،تا هآا ر ایااا ر باررانآها
ر خصتتتتول پدارزیهام رم نقش ف ال یاشتتتتت .زباندکه نایرافشتتتتار هااف ر قآاهاررا فتح
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ناوی ،اخاا شتتاه ا اان تقای اً شتتانزیه ستتال یاشتتت رانگاه که یرقآاهارتاۀزوشت ناوی،
بای دست ر پآج سانه وی ر ازنرانراب  ،تجا ه ر پخته گ ازم را یرووی نهنته یاشت.
تتایتتا گنتتت کتته ق تتل ازدهور نتتایرافشتتتتتار رستتتتلطآتتت اخاتتا شتتتتتاه ا تتاان  ،افغتتانستتتتتتتاا
یچارفتوریریناک

وی .ارضاع اۀتاال  ،شدوۀ توندا ،شاایط اقتصایم ر ساوتارنرام

سداس یراا سانها چآاا وی که هافنویال ر یا زبدن یار زرگ ،هاواا ر بدا ر بَلک ر یا
ها ره اق دله یرهاگوشتتتته ر کآاربالکت ،خکوبت هام بحل  ،استتتتت اایم ،بستتتتتقل یا
نداه بستتتتقل را تشتتتکدل یایه ر یرکلُ ،افغانستتتتاا را ه یک ستتتازبدن بلوک انطواین
ب تتال ناویه وینتتا .هافنویال ر یتتا ستتتتاکایۀ قوم ر ق دلتته ،یرصتتتتورتدکتته ازیفتتاع
یر اا ابتجارزاا وارۀ لاۀز ب بانا ریا یرصتتتورف بغلو دت ،ه استتتان تا ع روااج
گزار تجارزگااا بدگاییا تا بلکدت ر خاکادتش یربحل ر بآطق ب دن بحنوا اانا
ر ه ااا استتتتاس ،ازپایا وت وااج ر ته د ا ر قه ر افاای ۀآگ
نادکای .این یرخان

اام اشتتتت غانگااا یریغ

وی که لااتاً ۀواناا ر فازنااا یهاقدن ،اهل کستتتت ه ،رپدشتتتته رر ر

ندز خشتتتتهام فقدا ر وُایه پام ۀاب ه ،ندارم ۀآگ خاکااا بحل ر بلوک انطواین
رقا انداا اصتتل ۀآگ قارف طل

را تشتتکدل بدااینا .ازستتوم ییگا ،یشتتاآاا لایاه

ی از دارا ندز کشتتتتور را ت ها یا بدکای نا .بثالً ،از ۀا نب ایااا ،ستتتتلستتتت ل صتتتتنوم ر
قاۀارم ،از ستتتوم شتتتاال (باررانآها) ستتتلستتتل ۀآدایه ،ازستتتوم ۀآوب ر ۀآوب شتتتاق،
سلسل بغل هآا هاازگاه کشوررا بوری تاوت ر تاز قااربدااینا.
آا ااا ،اخاا شاه ا اان ندز که فازنا زباا واا ر نوۀ یرنت واا ریدس لشداۀ سارزای
قآاهار وی ،پس ازانکه نایرافشتتار حدث پایشتتاه بقتارایااا توانستتت قآاهار ر کا ل ر
نواخ ۀآوب شاق افغانستاا یاوااساا زبدن انارزه را اشغال ناایا ،ا ت اایم ازافاای
ق دل سارزای  ،از ک ر هزاره( ،که صورف لااه یراا زباا بزی گدااا ۀآگ وواناه
بدشتتانا) یروابت شتتاه بذکور قاارگافت ر یرۀآگها ر اشتتغانگایهام ام رم ستتهدم
گاییا.
ر ابا هادآکه نایر افشار یرسال 1747م پس از فتح یهل بدخواست ا وزاین زرگ که
از یر ار بحااشاه بغل

است ارریه وی ،ه ایااا اگایی ،توسط لاه ی از یر اریانش

بانآا بحااواا قجا ،بوستتتت افشتتتتار ،وواۀه دگ افشتتتتار ،صتتتتانح قاقلوم ر ییگااا
یربحتتل " فتح ا تتای " ازتوا ع " و وشتتتتتاا " تته قتتتل رستتتتدتتا .ۀایتتاا تتتاریخ فتوختتاف
نایرافشتتتتار داا بدااری که رم یر اگشتتتتت ازهآارستتتتتاا ،ویفه انگاه که فازنا ۀوانش
(رضتتتتا قُل بدازا) را ازیر چشتتتتم نا دآا ناوی ،ه داارم لصتتتت دت بواۀه گاییاه ت اای
ز یایم ازیر ار یاا وویش را یرازب ناا بت ر تأ ا باگ پستتتتاش ه ق تل رستتتتان دا ر این
رریاای ،بوۀب نگاان سایایر اریاا گاییاه لاق ت ،اس اب تارر ار را فااهم ناوی.
اخاا شاه ا اان که بای نراب زیاک ر صاخب تجا ه وی ،از فاصت پدش اباه استنایه
ناویه پس از انکه زا رفازنا شاه بقتول (نایرشاه افشار) را از چآگ لصدانگااا نجاف
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یایه ه بشتتتها رستتتاندا ،اشتتتتاب ر ارا فوف رقت یکجا ا شتتتانزیه هزارندارم بستتتلح
تحت فاباا وویش ه قآاهار ا گشت ر یر صای تشکدل یرنت بستقل افغانستاا اابا.
ان ته یاستتتتتاا با وط ه ت ارز نایرافشتتتتار پس ازفتورستتتتداستتتت چآاین ستتتتانه یرایااا،
فتوخاف ،بقاربت ها ر خصتتو

کشتتتارهام گستتتایۀ ار یرهآارستتتاا ر ااواه تغددا

بزاج ار سدارۀانب ر انت اه است ر ابا نادتواندم اناا یرایآجا آویسدم.
ه هاخال ،اخااشتتاه یرۀلستتاف طوان شتتور ر بشتتوره اام گزیآش پایشتتاه ایآاۀ کشتتور
یرقآاهار ،انهم یربداا ستااا قارتاآا قوب ر فنویااا زرگ اا رایت بانآا نوربحاا
واا بدااف غاا غل جای  ،بح ت واا ریدس ق د ل فوفلزای  ،بوستتتت

واا ریدس ق د ل

اسحاق زای  ،نصاال واا ریدس ق دل نورزای  ،خاۀ ۀاال واا ریدس ق دل ارکزای
رییگااا که ها کاام ان ها ووا هاا ره ام بایم ر پایشتتتتاه بال کت وی نا ،یریَرر نهم
ۀلستتتتتاف پدارز تارابتا ر انهاته بتالدتاا قتارف را تا تتا دا ر بهتارف وتا

یرتحتت

خاکادت ستتداستت وویش قااریای .شتتاه ۀایا ،نرام ایارم بالکت را ا استتاس بقاراف
ایارم یرنت هام هآا رایااا ر قستتااً والفت استتالب انارز آدای گذاشتتت رستت

ناوی

یر ار پایشتتتاه را از نوث کذب ر توطنه ر ودانت یرر نگهااشتتتته جام اا ،داهااً ررح
اتحای ،ررخاندت ر تصوف را یرفضام یر ار ابانا.
این بای زیاک ،اام انکه از یکطاف فنویااا ر ستتتااا ق ایل را ازکشتتتاکشتتتهام قارف
طل ان رقا ت بتوۀه ابور دارن ناویه اناا را از غآایم ۀآگ

هاه بآا سازی ر از سوم

ییگا ،ا فتوخاف نراب  ،گستتتاش ننو ستتداس ت ر تاراج ستتازبدن پُاغآام هآارستتتاا
رقستتتتااً خشتتتت ازواکهام پارس (ایااا ابارز) ،اشتتتتوکت ر الت ار پایشتتتتاه وویش
دنزایا ،پس از تاج پو ش یرقآاهار ،سدار زری ه سوم پآجاب ر یهل ن شکاک شدا،
ۀآگهام ستتتخت را ااه انااوت ر هزاراا ننا یر ا ااین ۀآگها ر نشتتتکاکشتتتدهام باتا،
خصو

یرۀآگ " پان پت" کام باگ رندست فاررفتآا ر سلسل ۀآگها ر ساکو

ها ،تقای اً تا سال 1773م که رم چشم از ۀهاا فار ست ،ایابه یاشت.
هاچآا قلاار اخااشتتاه ا اان یرپآاه تا دا ر تالش رم ،ازنرارخاف ستتداس ت ازیریام
ستلج تا سدستاا ر وااساا ر از یریام ابو تا لااا ر بشها ر ندشاپور گستاش یافت،
رن یرلدن خال ،شتتتدوۀ توندا کهآ فنویال ق دله ی رفقااقتصتتتایم بایم هاچآاا اق
بانا ر کاام ه ویم قا ل ناس یررضع ر خال اکثایت بایم این ساباا ییاه نشا.
یرچارچوب ابزااتورم اخاا شتتتتاه  ،ایانت پشتتتتارر ،خصتتتتو

یریرراا پایشتتتتاه

تداورشتتتتاه فازنا اخااشتتتتاه حدث پایتخت زبستتتتتان رشتتتتها استتتتتان کا ل ه لآواا
پایتخت تا ستتتان ستتالطدن افغاا شتتآاوته شتتا .ه باررزباا یر ایانت پشتتارر ،هاانآا
قآاهار ،شتتتخصتتتدت هام طااع ،شتتتهزایه هام خاید ر فنویااا توطنه گا(بت لق ه یر
ق دلت ستتتتتارزای ر بحاتتا زای ) ۀتتا جتتا شتتتتتانتتا .تجاع هادن توطنتته گااا باکز گایز
یرقآاهار ریستتتتایس انها وی که تداورشتتتتاه ،ناگزیاگاییا پایتخت را از قآاهار ه کا ل
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انت قال یها تا ااقل ازبوج ب خاننت ها ر توط نه هام یشتتتتا آاا یاول یر ق آاهار یرر ر
بصتتورا اشتتا .ا آدای هادن ۀا جای ستتایاراا ستتلستتل ستتارزای ر بحاا زای یر یر
ایانت فوق انذکا وی که انها را لااتاً آام " ستتایاراا قآاهارم" ر "ستتایاراا پشتتاررم"
یای بدکاینا.
این نکته ندز قا ل یای اررم پآااشتتتتته بدشتتتتوی که نخستتتتتدن خای ووندن رنطن اصتتتتل
بخاصااف اف ان دآ پس ازباگ اخاا شاه ا اان یر قآاهار زبان

وقوع پدوست که

شتتاه رندخاا (اشتتاف انوزراً یر ار اخاا شتتاه) ،ارا یرنرایاشتتت نزاکتهام ستتداستت ر
اریک هام ررا ط وانوایه گ ر هاچآاا ستتتتوام یررانایشتتتت هام ازم ،یابای وویش
(شتتتهزایه ستتتلدااا اایرناتآ تداورشتتتاه) را ه لجله یرقآاهار ه پایشتتتاه

ایاشتتتت.

تداورشاه که هم یراین رقت خاکم هااف وی ر هم ازسوم پارق الً ه رند هام الالم شاه
وی ،ه غدظ ا باه ازهااف ه ق آا هارنشتتتتکاکشتتتت دا ر اشتتتتاف انوزرا را ا یر فاز نا ر
یر اایرزایه اش ه قتل رستتتاندا .این خاکت تداورشتتتاه ط اً یشتتتاآ اطاافداا بقتول را
ندز یر کآار سایا اوتالفاف قوب ر ق دله ی کاای

اانگدخت .ابا سلدااا که سدارزری

تاک اررنگ شاه گنته ه تداورشاه تسلدم گاییا ،تا اوا بوری تنقا پایشاه قااریاشت.
ه هاخال ،رقت تداورشتتاه یر  32ستتانه گ

ه پایشتتاه رستتدا ر بت اق اً یرکا ل ۀا جا

شا ،لالره از ساتآ ه گ هام ات اش یرابورشخص ر رسا  ،بتأسنانه ه لداش ،
ووشتتتتگذران ر زا اره گ ندزپایاوت .چوا اوالف پار ،زناا زیایم را یرخام وویش
نگهاااشتتتت ،نهذا فازنااا بت ایم از ار اق بانا که پستتتانها بای ستتتا شتتتورشتتتها،
توطنه چدآ ها ،وونایزم ها ،انتقابکشتتتت ها ر ااواه ،انقستتتتام بالکت ه پارچه هام
بت ای بلوک انطوین ر ستتتده ررزم یرازباف بایم افغانستتتتاا پس ازی ا ابزااتورم
اخااشتتتتاه گاییا ،هاانطورکه پایآاه واا ا ت ای زرۀاف ر تکثافازنااا وویش،
بصد ت هام لردا را نصدب بلت افغانستاا ناوی.
رن گنته شتتاه که اخاا شتتاه ا اان ازچهار هاستتا رهنت پستتا دشتتتا نااشتتت .زرگتاین
پساش تداورشاه ر کوچکتاین اا بحاا ابدن نام یاشت ) 1( .
تداورلاق ت ،پس از دست ریر سال پایشاه  ،یرسال  1793بدالیم چشم از زناه گ
فار ستتتتت ر از ۀال فازنااا دستتتتت ر چهار گانه اش ،شتتتتاه زباا واا پس اززی ر ووری
ووندن ا اایرش (هاایوا) رکورستتتاوتن رم ،یرکا ل ه پایشتتتاه رستتتدا .این رریاای
سداس  ،یک ار ییگا اایراا فسای پدش ار را تکاا یای ر بوۀب تحاکاف ر تخاصااف
ووندن بداا انها ،خصتتتتو

بداا بحاوی خاکم هااف ،ل اس خاکم پشتتتتارر ،شتتتتجاع

انالک خاکم غزن  ،کهآال خاکم کشتتادا ،فدارز ر قدصتتا از یکطاف ر بخاننت ها انها
للده شاه زباا از سوم ییگاگاییا.
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شتتتاه زبانخاا ندزهاانآا پارش (تداورشتتتاه) ،ه یکستتتلستتتله اقااباف کویتا گاان او
ازواا ها ر ستتتتااا ق ایل یرکا ل ر قآاهار بواۀه گاییا ر ط اً کشتتتتف ر وآث ستتتتازم
هاکویتا ،ازهم بوۀب گافتاریها ر قتل ر شکآج لابالا اا بدشا که این ف ل ر انن ال
یرلدن خال ،ه وصتتتتوبت ررزیهام دشتتتتتا ،پآاه ۀوی

ه دگانه ها ،ووی فارشتتتت ها،

رطآنارش ها ر ۀآگهام ووندن توسط اقارب ر فازنااا انها یریاول بالکت بدگاییا.
خصتتو

انهاه کش ر قوس ووندن بداا ازباناه هام پایآاه واا قآاهارم ر اخااشتتاه

ا اان (ستتتتااا یر ق دل ستتتتارزای ر بحاا زای ) ازیکطاف ربداا ووی شتتتتهزایه هام
ستتتتتارزای ازستتتتوم ییگا ،یرۀا یاا ستتتتتان های ایا به یا فت .هاچ آاند که اتش ۀ آگ
رو صوبت بداا اایراا بحاا زای ندزب شت ل وی .لالره ازچآدن ب صایب یاول  ،سه
الم

یرباا وارۀ ندزبوازم ااا،هستتتتت بل بایم افغانستتتتتاا را تهایا بدکای:

کازآ هآا شتتتتاق (استتتتت اارهآا اتانوم) ،بهاراۀه رنجدت ستتتتآگ (خاکم پآجاب) ر
یرنت قاۀاری ایااا.
یلوا ها استتاتاج رتخت ر کشتتاکشتتهام ووندن بداا زبانشتتاه ر اایراا رم (ستتارزای
ها) ،ااواه ،زبدآ ا خت هام ات را یر کشور ار ارری:
 )1شتتتتکاکشتتتت هام

نزرم ر وونایزم هام یرابااریاول رت اه نرم اقتصتتتتایم

رشداازۀ نرام اۀتاال ر ابآدت بالکت.
 )2تقویتتت رنجدتتت ستتتتآتتگ ختتاکم پآجتتاب ر یستتتتتت انتتاازیهتتام رم تتاام بت لقتتاف
ابزااتورم اخااشاه

یرپآجاب  ،کشادا ر پشارر

 )3توطنه ها ر تحاکاف استتتتت اارم ر ازبآاان بقام هام هآا اتانوم للده بآافع بل
بایم افغانستاا
 )4یوانت هام یرنت قاۀارم ایااا یر ابور یاول افغانستتتتتاا ر خاایت هام بان ر
نراب از بحاوی للده شاه زباا که ه یستور بقام هام انگلدس صورف بدگافت
 )5ریاان ر نا توان افغانستاا ،لق اان ر پایشان یراز باف اشآاه هام کشورتا
ابارز.
 )6سقوط سلطآت زباا شاه ،نا دآا شاا رم راز ی ست رفتن سا زبدن هام بق و ض
افغان یر ش ه قارۀ هآا
سقوط فجدع سلطآت زبانشاه داهااً است بحاوی رلآاصاشایابا وط ه ار ،خوایث
ووندن ر انتقام ابدزییگام را یرق ال یاشتتتت .قتل رزیافتح واا استتتت شتتتهزایه کابااا
فازنا شتتتتاه بحاوی که یرپاستتتتخ ه

خابت رزیابذکور ر یرستتتتت بحاا واا للده

وواهاش یرهااف صورف گافت ،اتش کدن ررزم ر انتقام ۀوی

اایراا رزیافتح واا را

شتت له ررتاستتاوت ر ستتااستتاکشتتور را ه ۀهآا از نشتتکاکشتت ر وونایزم ب ال ناویه
ازارت ان ر فاار ر چاکام ه است اار انگلدس را دش از پدش گام ساوت.
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قضتتده طاح کویتا للده شتتاه زباا واا از ایآقاار وی که گاره ازوواندن قآاهار یرستتال
1799م ،تصادم گافتآا ه هاکارم نزییک یک ۀاسوس انگلدس آام " بدا غالم بحاا
هآام " ،کویتا للده شتتتاه زباا را ااه انااوته جایش ،بحاوی را ه پایشتتتاه

ایارنا.

یر این طاح کویتا بحاا لردم واا انکوزای  ،بحاا رخدم واا للدزای  ،نورال واا
ا ا ،استالم واا پوپلزای  ،ابدااصتالواا ۀوانشتدا ،ۀ ناواا ۀوانشتدا ،بآشت بحاا
شایف قزن اش ر سایار پایآاه واا ارکزایدسهم یاشتآا.
این توطن وطاناک توستتط رخات ال واا رزیا یر ارشتتاه زبانخاا کشتتف رلابالا اا ه
شتتاول پایآاه واا ه قتل رستتدانا .پس قتل پایآاه واا حدث ستتاستتلستتل وانااا بحاا
زای ر ااً کشتته شتاا رزیا فتح واا فازنا ف ال رم توستط پستاشتاه بحاوی ،اایراا
کثداان اۀ بحاا زای را تکاا یای ر لصتتدانها ر نزاع هام ام را بوۀب گاییا .یراین
نزاع ها ر کشاکشهام بخاصاانه للده شاه زباا ر شاه شجاع  ،این اایراا بحاا زای
نقش یاشتآا:
یرستتت بحاا واا ،فتح واا ،الرم واا ،کهآال واا ،شتتدایل واا ،ستتلطاا بحاا واا،
ابدابحاا واا ،رخاال واا ،بهایل واا ،پدابحاا واا ر ...
ازۀال اایراا بحاازای  ،ااواه یرستتتت بحاا واا که پستتتانها ه ابارف رستتتدا ر "
ابداک دا" وواناه شتتا ،بت اق اً ۀآگها روونایزم هام زیایم بداا این اایراا ( اایراا
بحاا زای ) ندز ایابه یافت.
یرستتتتت بحاا واا ،بانآا پار ،زناا زیایم یر اوتداریاشتتتتت ر فازنااا کثدام ه یندا
ارری که افضتتل واا پار ابدا ل ااناخان واا یک از انها وی .یرستتت بحاا واا نه تآها
ه ت ای زرۀاف لال ناوی ر ال هام زیایم را آام " شتتتتهزایه گاا" ر " ابدا زایه گاا "
جاا نحدف بلت افغانستاا رها کای ر کشور را ه کام اتش کشدا ،لکه یر زرانارزم ر
قارف طل

ر غار ر

لاانت ر هاچآاا یر گایز ازب اکه ر ت ان ر تستتتتلدم ه دگانه

گاا ر ااواه ،وابتگزارم رفایارانه ه است اارهآا اتانوم ندز یا طوا یاشت.
اایراا بحاازای (پستتتااا پایآاه واا قآاهارم) ،بلت ربالکت افغانستتتتاا را خاطا
رستتداا ه قارف ر بکآت ،چآاا فشتتاینا روونها ریختآا که یایاررم اا ،یقدآاً بایه رنج
نستتتتلهام ابارز ر فایام کشتتتتوروواها شتتتتا .اام انکه ووانآاه توانا رضتتتت دت استتتتف
ارانارز افغانستتتتتاا را ووب تایرک ناایا ،ایآک لها ناب اایراا بحاا زای را از
صنح ( )513کتاب " افغانستاا یربسداتاریخ" چاپ کا ل ،یرایآجا اقت اس بدکآدم ر
از ه ین ال سایا بطانب بداریم :
" چوا یراین رقت تاریخ لشتتا ارل شتتها ر دع انثان ستتآه ( 1242هجام قاام بستتارم
 1826بدالیم) وی که

ا از بآازله ر بآاقشتتته که با دن با اایراا ه دهور رستتتداه ر

شتتتتها یار انستتتتلطآه کا ل را ستتتتا یار یرستتتتت بحاا واا تستتتتخداناویه ،هاه اایرها ر
15

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
اایرزایه ها ه ۀهت اصتتتالح ر اتناق ر وداوانااا (!) بجتاع شتتتاه ه ۀهت انترام ابور
یرنت ر استحکام آدای سلسل وویها (!) صالح اهادن کاییم که  :بلک کوهاف رانگو
ر توا اف اناا نواب ل اانصتتاا واا ر ستتایار پدا بحاا واا بتصتتاف اشتتآا ،ر بلک
پشتتارر ر هشتتآغا ر وانصتته ۀاف ر غداه بت لقاف انجا را ستتایار یار بحاا واا ر ستتایار
ستتلطا ا بحااواا رستتایار ستتدا بحاا واا ر ستتایار پدا بحاا واا بتصتتاف اشتتآا،
ربلک یارانستتلطآه کا ل ر کوهاابن ر وانصتتجاف ر توا اف اناا ستتایار یرستتت بحاا
واا رستتتتایار ابدا بحاا واا بتصتتتتاف اشتتتتآا ،ر بانداف ر ب ابالف طائن غلجای ر
یارانستتطآه کا ل را نواب ل اانج ارواا بتصتتاف اشتتآا ،ر بُلک نوگا ر چاخ ر تاۀکده
ر بدااا ر غور آا ر وانصتته نهوگای را ستتا یار خ دب ال واا ر ستتایار بحاا اکام واا ر
اایراا ار بتصاف اشآا که این بوۀب ،از قاار تنصدل یل هاکاام بلک ووی ها را...
راز ا تاام ستتآه تآگو زئدل ستتال نو ،ستایار یرستتت بحاا واا ب لغ یک نک (صتتاهزار)
ررپده از ا ت بانداف کا ل ستتال ه ستتال ه ضتابآ نواب ل اانصتتاا واا یر رۀه ستتایار
یاربحاا واا از قاار اقستتتتاط باه ه باه بداستتتتانا .ر چوا نواب ل اانصتتتتااواا ریش
ستتتتندا ر زرگ هاه اایراا بد اشتتتتا ر اصتتتتالح هاه اایراا ه ۀهت " وداوانااا"(!) ه
اتناق سایار یرست بحاا واا یرکا ل سکونت بدکآا .اگاچآانچه سایار یاربحاا واا
یا ستتتتایار ستتتتلطاا بحاا واا یا ستتتتایار ستتتت دا بحاا واا یا ستتتتایار پدا بحاا واا یا
بت لقتتاف انهتتا ،دتتاهااً یتتا تتاطآ تاً ولل یربُلتتک کوهتتاف ر انگو کتته بت لق نواب
ل اانصااواا است ناویه ،یر بُلک ر بال ار یول ر تصاف کآآا ،یا انکه سایار یرست
بحاا واا بآستتتتو اا ر بت لقاف ستتتتایار یار بحاا واا را داهااً ر اطآاً از ار رر گایاا
ناایا ،ریا ه بُلک انها یول ر تصتاف کآا ،لها شتکن ر یشتان واا ر رستول واا ر هاه
اایراا ر اایر زایه ها وواهآا وی ر اایراا ر اایر زایه ها هاه ااتناق ه انها یشتتتاآ
ر بخاننت کآآا .هاگاه نکآآا یشان واا ر رسول اشآا ر یر وصو

یک نک ررپده که

از ا تاام ستتتال تآگوزئدل ستتتایار یرستتتت بحاا واا ه ضتتتابآ نواب ل اانصتتتاا واا
بت ها شتتاه ر ق ول کایه ستتال ه ستتال از قاار اقستتاط باه ه باه ه ستتایار یار بحاا واا
استتتانا .هاگاه تنارف کآا ر ناستتتانا ،لها شتتتکن ر یشتتتان واا ر رستتتول ر هاه اایراا
وواها وی ر اایراا ا ار یشتتتاآ کآآا ،هاگاه نکآآا یشتتتان واا ر رستتتول وواهآا وی.
چ آان چه اایراا ستتتتک آ ق آاهار هادن تقستتتتدم ر قااریای را ق ول نکایه انحااف ن اایآا
رارایه ر لزم این بلک ها را کآآا ،هاه اایراا ا ۀا دت ووی ها ااتناق کاا ستتتته ا
اایراا قآاهارم(ستتتتایارشتتتتدا ینخاا ،ستتتتایار پُاینخاا ،ستتتتایار کهآانخاا ر ستتتتایار
بهاینخاا ) یشاآ ر بخاننت کآآا نگذارنا که از خا قآاهارتجارز ر تنارف ناایآا ر
هاگاه ستتتتایار یار بحاا واا ه لاله ۀاف ر نوکاووی که ستتتتکآام کا ل اشتتتتآا از ا ت
زبدآاارم انها چدزم اها ،یرهادن تآخواه یک نک ررپده ازقاار خوان ار بحستتتتوب
شوی ر هاکاام از اایراا ر اایرزایه که از این سخن ر لها ر پدااا تنارف کآآا از هادن
قااریای ر تقستتتتدم اوتالف ناایآا ،ه ن آت واا ر نناین رستتتتول گافتار ر از یین ۀآاب
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بصتتطنوم دگانه ر کافا بطلق ر ه چهار بذهب نا بستتلااا اشتتدم .هادن لها ر بدثاق
اا یراا ر اایر زایه ها هاه ا یکایگا یرستتتتت ر ازنناق ر کاررف که ق ل از این اهم
یاشتتتتتدم یرگذشتتتتتدم ر ا هاه یرستتتتت ر بها اا شتتتتایم .این چآا کلاه ه طایق لها نابه
قلا شا .تحایاشها ر دع انثان سآه "1242
پس ووانآتتاۀ گاا ب بدتوانتتا وصتتتتلتتت هتتام ات  ،خا

ر از یندتتای  ،نتتا تتاررم ر

الت اایم لل ده ی کایگا ،زرا نارزم ر خکاارای  ،غصتتتتب بُ لک ر بال ب لت ر تاَ که ر
تقستتتتدم کشتتتتور ه بلوک انطوایف قوب ر واناان ر

التآای کابل ه خال اکثایت

اشتتتتآاه هام این ستتتتازبدن ر ااواه نزاع هام داخاان ف با دن اایراا بحاا زای را
ازبتن این " لها نابه " شتتآاستتا رقضتتارف ناایا.

اایراا بذکور ،خصتتو

ابدایرست بحاا واا ،سانها یر اا ا اخنای اخاا شاه ا اان (یاق دل سارزای ) از یرِ
ۀآگ ر گایز رواله ر ودانت پدش ابا ر یر بات ه یرکا ل ه پایشاه رسدا.
یرستتتتتت بحاتتا وتتاا کتته توانستتتتتتته وی پس ازۀآگهتتا ،یریتتانهتتا ر تزدتتانهتتام ووندن ر
ریاانگاانه للده اایراا ستتتارزای ر ۀاانها رنشتتتکاکشتتتدهام اف ان آ رافتااق ابدز
(بداا اایراا وویش که آام اایراا بحاا زای یا ارکزای یای بدشتتتتانا) ،ه ابارف
کا ل آشتتتتدآا ،یرلدن خال ،ارضتتتتاع یرا ارقا ت هام یرا اقارف انزباا (ررستتتتده ر
انگلدس) یربآطقتته پدچدتتاه ر بتشتتتتآج گاییتتاه وی .بثالً ،بقتتام هتتام ررستتتت یر ستتتتن
پطاز ورگ یربوق دت نستتتت تتت تته خایف ۀهتتان وویش رستتتتدتتاه وینتتا کتته یرایااا ر
ستتازبدن هام استتدام بدانه یستتت پداا کآآا .یر ح وخ هادن بوق دت هام ستتداستت –
نراب

وی که یر ررزناب " گزف " چاپ بسکو که ان کاس یهآاۀ سداست هام خاکم یر

ررستتتتد انارز وی ،این بطلب فشتتتتایه ر ابا اام انگلستتتتتاا ستتتتدار تکاا یهآاه چا پ
رستتتتتدتتا  " :بتتا تته زریم ،ییتتگتتانتتدتتازم تته لتتقتتا ب ت تتاهتتاه تتا ایتتن بتتلتتت نتتایرستتتتتت ر
بتراها{انگلستاا} نخواهدم یاشت ،بگا ایآکه این ب اهاه یر کلکته اشا)2 ( " .
بقتتام هتتام نآتتاا ر کلکتتته کتته اام خنظ بستتتتت ااۀ هآتتام شتتتتتاا ر خااستتتتتت از بآتتافع
استتتت اارم ،یستتتت ه هانوع اقاام ستتتداستتت  ،بان  ،اطاللات ر اقتصتتتایم ب زینا،
ازانتشاربطلب یرررزناب بذکور ،تکاا ووریه " اری ارکلآا" را ا هاایاف ۀایا ب آ
ااقااباف تحنر یرهآا ،حدث رایستتتتاا ت ددن ناوینا " .اری ارکلآا که یراین بوقع
ه هآارستتتاا رستتداه وی ،تصتتادم ه ف اندت شتتایا یر بقا له ا این رضتتع اتخا ناوی.
الره یر ۀوا  1836نابه ام از نآاا یریافت کای که ار را ازف اندت ررستتتتها یر ایااا
اگاه یایه ر ه ررا ط دن یرست بحاا واا ر یر ار ایااا ر هاچآدن تااس واا قآاهار
ا ایااا اشاره شاه وی .یراین نابه ،توصد بؤکا شاه ویکه هاچه زریتا اقاام ه ایجای
بانع یر بقا ل پدشافت ننو ررسده کایه یک نادا ندز ه کا ل الزام یاری)3 ( ".
هاچآاا انگلدسها ا آدای بتن رصدت ناب " پتاک دا" که اام اوالف وویش جا باناه
استتت ،ینهاه ر نگاان هام شتتاا ب آ

اپدشتتارم قشتتوا ررستتده ستتوم ۀآوب ،دشتتتا
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بدشتتام زیاا گنته شتتاه که " پتا" یر آا نهم رصتتدت ناب وویش ،وطاب ه ره ااا ایآاۀ
اا کشورچآدن نگاشته است :
" نزییک شاا هاچه دشتا ه قسطآطآده {استان ول ابارزم} ر هآا :کس که این بآطقه
را یر یستتت یاشتتته اشتتا ،بانک تاام ۀهاا وواها وی .پس اام رستتداا ه این بقصتتوی
ایا ه ۀآگهام یایا یابن زی .نه فقط یرتاکده ،لکه هاچآدن یرایااا .تأستتدس کارگاه
هام کشتتتتت ستتتتازم یر اطااف یریام ستتتتداه ،تصتتتتاف تاریج این یریا که بانآا یریام
انت دک اام اۀاام طاخ هام با ،نزرم قط

یاری ر ننو تا ولدچ فارس ا تضتتتت دف

ایااا ر یر صورف ابکاا ،ا قاارم بجای ررا ط تجارم سا ق ا ب شاق زبدن .پس ازاا،
پدشارم تا هآارستاا که ان ار گآجدآه هام ۀهاا است .پس از یست یا

ه انجا ییگا ه

طالم انگلدس اختداۀ نخواهدم یاشت" .
ااساس ایجا اف چآدن سداست است اارم یربآطقه وی که بقام هام هآا اتانوم یست
کار شتتتاه ه هانحوم که وی ،ابدایرستتتت بحاا واا را از اریک ابارف ه زیاکشتتتدا ر
یک از اایراا ستتتتارزای

آام " شتتتتاه شتتتتجاع انالک " را ان ته یر پآاه قشتتتتوا چآاین

هزارننام شاا ه کا ل انتقال یایه ااررنگ ابارف نشاندانا تا توانآا غاض ۀلو گدام
از پدشارم هام ررس ه سوم ۀآوب ،لاالً وویشاا را تا کوه هام پابدا اسانآا ر انجا
را ه سا غداقا ل ل ورب ال سازنا.
رن یرنتدج یوانت هام ب ستقدم سدا س ر ایارم انگلد سها یرابور افغان ستاا ،قدام
( 1839تا 1841م) ازاییخواهان بایم با صتتورف پذیافت رانگلدستتها ،پس ازقتل شتتاه
شتتجاع ر نُ ستتت ستتداس ت – نراب شتتاا یر افغانستتتاا ،ازهم ررم بالخراف وا

ر

بج وریت هام ستتتتداستتتت ر بقط ه ام ،یرستتتتت بحاا واا را ،ایآ ار آواا ابداتا ع ر
یست نشاناه ،ازهآارستاا راری افغانستاا ناوینا.
یراین باخله ،یرستتتتت بحاا واا ا ت ها رپدااا ضتتتتا بل که ا بقام هام هآا اتانوم
سته وی ،باف دست سال آواا ابدایستورپذیا ر غدابستقل اام بایم افغانستاا
خکوبت کای .رم داف باف خکاارای اش ،نه تآها افغانستاا را ازنراسداست وارۀ
ر تااسگدام ا کشورهام ییگا( ه استآثأ هآا اتانوم) اسدا رغدابستقل نگهااشت،
لکتته هدچ کتتار ر اقتتااب یر راه رفتتاه ر استتتتتایش بایم ،تاریج للم ر هآا ،انکشتتتتتاف
ابوراقتصایم ر فاهآگ ر فضدلت انجام ناای .انچه انجام یای ل ارف از ساکو
بجاهااا راق

ضتتا استتت اار انگلدس ،توستت

ووندن

بآاطق خاکادت (شتتخصتت ر وانوایه

گ ) ،ۀاع اررم بانداف ازاکثایت یهقاناا ،ۀا جای فازنااا بت ای وویش اکاستتتت
هام خکاارای کابل یر رایاف ر ت ان رستتتتازش ا یرنت هام هآا اتانوم ر ایااا وی
ر س( .توضتتتتدحاف دشتتتتتاپداابوا کارنابه هام نآگدن ابدایرستتتتت بحاا واا ،یرج
ا اۀااگانه ی تحت لآواا " ابدااا ی ست ن شاناه یرافغان ستاا " تأندف این قلم گاییاه
است.
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از ۀال ت انهاتته کا ویهتتا ر اۀآ

پاستتتتت هتتام یرستتتتتت بحاتتاوتتاا ،یک ایآکتته ار

بدتوانستتت نرا ه رض ت دت انقال

هآا ،اشتتنته گدهام ستتداس ت بقام هام هآا اتانوم

یرستتال 1857م رننو م که اام افکارلاب (پشتتتوا ر لو ) یاشتتت ،ه ستتهونت بآاطق
غصتتب شتتاۀ افغانستتتاا را الایه ناایا ،ابا ا آدای ت هااف نوکابآشتتانه ا انگلدستتها
ر

التآای یر اا ا ابانت هام بل  ،نخواست اقاام ه چآدن کارم ناایا.

یرصتتتتنح ( " )37 -36یرستتتتوم وط ییورنا :اتالق تاریخ ب اصتتتتا" بدخواندم  " :ارنلا
فلدچا بحقق ر نویستتآاۀ ابایکای یرکتاب "افغانستتتاا چهارراه فتوخاف" بدآویستتا :
(( دطاف یرستتت بحاا واا یر قضتتده م قدام لستتاکا هآام ،تأ دا بث ت

اام انگلدس

ها یا شتم زیاا س ر چهارهزار ل سکا ۀایام که یرپآجاب اام ساکو

ل ساکا قدام

کآآاه م هآام استخاام شاه وی ،لاوباً پشتونهام ساخام وینا")) .
یرهادن صتنحه دشتتا بدخواندم (( " :کلآل هایک)) یک از افستااا انگلدس بدگویا" :
با انگلدستتها ازیرستتت بحاا واا ،نست ت خنظ ت ها یرستتت  ،یر زباا غاریهل (قدام
یهل ) یرخاندکه ازها طاف بشوره هام ب کوس ه ابدابداسدا ،باآوا بد اشدمم زیاا
بدتوانست پشارر را بستای کآا ،ابا نکای)) "
این ابدا یستتت نشتتاناه ندز ه ت اای  27پستتا یاشتتت که فهاستتت زیااستتاام ها انها را ا
تاریخ تونا رررز باگ شاا نشاا بداها:
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ان ته کارنابه هام بآن فازنااا یرست بحاا واا یرکا ل ر رایاف افغانستاا ،هاانآا
کارنابه هام اایراا ار ،ستتتتاِ یراز یاری که شتتتتاح ها انها ،یر خاری ر غوراین ا ا نا
گآجا ،رن از ۀال ها ابدا زایه هام بذکور ،چآا تام اا ،بانآا بحاا افضتتتتل واا،
بحاا الرم واا ،رن بحاا واا ،شتتتتداللدخاا ،بحاا خستتتتن واا ،بحاا زباا واا،
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بحاا ابدن واا ،بحاا شتتایف واا ر بحاا استتلم واا یر پاچا گایشتت ها ،وانه ۀآگ
ها ،فتور ر ت اه بالکت نقش ف ال تا یاشتآا.
بحاا افضتتتل واا که یرستتتانهام ابارف پار ،خکاارام ا صتتتالخدت تاکستتتتاا افغان
رقطغن زبدن وی ،تآها یک پستتتتا آام ل ااناخان یاشتتتتت که افضتتتتل واا ار را (ییوانه)
وطاب بدکای .رم (ل ااناخان واا) هآوز ه ستتتتن قانون ناستتتتداه وی که ازستتتتوم پار
خاکم تاشقاغاا ر تخار ر اوشاا بقار گاییا رهزاراا ننارا تحت لآواا بقا له ا بدااا
اوشاا ر شورشداا قطغن زبدن ،ه یهن توپ ر چو یار سزای تا انکه پسانها آام ابدا
ل ااناخان واا شآاوته شا ر دشتا از پدش یری از یبار " رلدت " کشدا.
چوا ت ای زرۀاف ر کثاف ارای ر اخنای یر ست بحاا واا یک ار ییگابوۀب گاییا که
پس ازباگش ررم ۀانشتتدآ ر رند هام بداا فازنااا بت ای رم ،اتش نزاع ر وونایزم
بشتتتت ل گایی ر ازهم بایم افغانستتتتاا ه نحوم از انحا ه یرر هایک از" شتتتهزایه " ها
ۀاع شاه ا کدن تدغ ر تنآگ ،یکایگا را اَرنا ر یست ه وونایزم یازنا .چآانکه رقت
ابدایرستتتتت بحاا واا ا هاه گونه کارنابه هام بآن اش یرستتتتال 1863م ۀهاا را یر
هااف پارری گنت .شداللدخاا فازناش که هم ا پاریرهااف وی ر هم ا ساس شای سته
گ هام نستتتت

ام که نستتتت ت ه ستتتتایا اایراا یاشتتتتت ،ازستتتتوم یرستتتتت بحااواا ه

ۀانشدآ ت ددن شاه وی ،الالا پایشاه کای .این رریاای ،اتش جاا اایراا رم زی ر
هاکاام انها یرخاندکه شها ر رایت را یر ق ضه یاشتآا ،ه اشکال بختلف ه لصداا ر
شورش یر اا اسلطآت رم را یاشت .این شورشها ر کشاکشهام ووندن اف ان دآ نه
تآ ها اکثا یت یه قا ناا فقدار

زبدن ر ا هل کستتتت ه را ررز تا ررز یرلاق د چاره گ ر

فالکت اقتصایم فار بد ُای ،لکه هزاراا قا ان رتلناف ۀان ندز یرپهآام هاخاله ر زی
ر ووری بسلحانه ،یرنقاط بختلف کشور جا ب گذاشت.
ایا یرهادآجا لالره کآدم که ازستتتال1747م که اغازپایشتتتاه اخاا شتتتاه ا اان

وی تا

1880بدالیم که ابدابحاا ی قو خاا ه هآا ت دا گاییا ر ل ااناخان واا ااررنگ
ابارف نشتتتتان داه شتتتتا ،صتتتتاف نرا ازستتتتایارقایع ،یرۀ آگ یریر بوقع ب داا قشتتتتوا
بتجتتارزهآتتا اتتتانوم ربایم غدور ر ازایۀ افغتتانستتتتتتتاا وقوع پدوستتتتتت .نخستتتتتدن
تجارزنراب بشتتتتاک انگلدستتتها رستتتدک هام پآجاب اام واک افغانستتتتاا یرستتتال
1833بدالیم صورف گافت که بوۀب سقوط ابارف یرست بحاا واا ر یست نشاناه
گ شاه شجاع انالک رسزس ،ودزش بقاربت ۀویان بایم با گاییا.

افغانستاا که

پس ازباگ اخاا شتتتتاه ا اان رزرال ابزااتورم زرگ ار استتتتت فازناانش ر هاچآاا
یرا اۀآگهام فنویان رقارطل ان اخنای پایآاه واا یرخانت ضتتتت ف ر فتورقاارگافته
وی ،یرراقع ،زبدآ ستتداربستتالام را اام یوانت ها ر یستتت اناازیهام هاستتایه ها،
خصو

بقام هام هآا اتانوم بدساگایاندا.
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یرصتتنحاف ( )23 -22کتاب " پشتتتونستتتاا ،چانش ستتداس ت افغانستتتاا ر پاکستتتاا "
چآدن بدخواندم  " :پس ازتضتتت دف ستتتلطآت ا اان ها توستتتط اوتالفاف وانوایه گ  ،ه
بارر زباا ستتتتدکها یرپآجاب قارف دشتتتتتام یافتآا ر ه تاریج ازبخانناا ستتتتاستتتتخت
یرنت ا اان گاییانا .این ارندن زنگ وطا اام تجزی قلاار اناا ه خستتتتاب ب ابا.
پآجاب یرستتتتال  1818ازیستتتتت رفت ر ا از این تاریخ استتتتت که قستتتتات هام زیایم از
قلاار ستتتتلطآت ا اانداا یر گذر زباا از یستتتتت رفت ر ا ودانت ر

تا دام شتتتتاهاا

افغان  ،گستتتتاۀ ۀغاافدای ستتتازبدن شتتتاا ررز ه ررز بحاری گاییا .یراین تجزیه ،یر
لابل استتتتاستتتت نقش یاری :یک وانه ۀآگ هام اایراا بح اا زای

وی .اناا یراین

باخله ،افغانستتتتاا یا قلاار ستتتلطآت ا اانداا را ه یک حااا زرگ بل یچارستتتاوت
{ستتتاوتآا} ،ییگام ستتتداستتتت نناق افگآانه ر استتتت اارم انگلدس وی .این کشتتتور اام
ستتدطاه اهآا ر پدشتتارم ه ستتوم افغانستتتاا ،از ایجای نناق یریررا ووانوایۀ ستتلطآت
کارگافت .این لوابل س ب گاییا سلطآت ا اانداا ررز ه ررز ۀالل ر ا هت گذشت ووی
را از یست اها .است اارانگلدس یر ا تاا ا خاایت از رنجدت سدآگ یرپآجاب ،ار را
ا یرنت ا اانداا یرگداکای ،ه ین ال اا ا ننو ه وانااا ستتتتلطآت افغان که یر یستتتتت
بحاا زای ها افتایه وی ،ا استتتتتنایه از اوتالفات که یر این وانااا رۀوی یاشتتتتت،
شارع ه بُهاه سازم ناوی.

ارایه تاین کس را که انگلدس ه لآواا بُهاه انتخاب کایه

وی ،شتاه شتجاع وی .ارندن ب اهاه ام که دن ستلطآت افغان ر انگلدس ه ابضتا رستدا
یر زباا شاه شجاع واین وی"...
رقا ت ها ر زرر ازبای هام ۀآگ رستتداس ت ف با دن کشتتورهام استتت اارگااررپای
بتتانآتتا هتتانآتا ر فاانستتتتته ر پاتگتتال ر انگلستتتتتتتاا استتتتابآتتاطق بختلف ۀهتتاا ر بآتتافع
استت اارم انها ستانهام یرازم را یر اگافت تا انکه انگلستتاا یرپآاه هشتدارم دشتتا،
تخآدک هتار ارتش نداربآا حام ،یکه تاز بدااا گاییا ر رق ام اررپای اش را قام
ه قام لقب زی .رابا ،ازستتتتانهام  1770تا1800م ه ا وی که ا غول استتتتت اارم
ییگایراستتتدا (ررستتتد تزارم) بواۀه گاییا .ررستتتده که یرا ا تالشتتتها ر ستتتداستتتت هام
خای صان " پتاک دا" یربداا ا سدا ر اررپا قا را ست کایه وی ،بدخوا ست یرک شورهام
اررپای ننو کآا ر قلاار اش سوم ۀآوب را توس ه یها.
رقا ت بداا ررستتده ر انگلستتتاا رقت خانت ستتدار ۀام ر للآ

خوی گافت که ررستتها

ب ا هاۀ " تاکان چام " را یرستتتتال 1828بدالیم ا یر نت ایااا ه ابضتتتتا رستتتتان داه
خشهای از شاال واک ایااا را بتصاف شانا .یا

ارۀ ییگا ،ا ابضام این ب اهاه،

ه زلم انگلدستتها ،ررستتد تزارم قایر شتتاه وی وویش را ه هااف یا یررازۀ هآارستتتاا
نزییک ستتتتازی .ه هادن یندل وی که انها (انگلدستتتتها) ستتتتداستتتتت پدشتتتتارم ه ستتتتوم
افغان ستاا ر یوانت ب ستقدم یر ابوراین ک شور را یر پدش گافتآا که بآجا ه یر تجارز
نراب یر سانهام ( 1839ر  1879بدالیم) اام افغانستاا گاییا.
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چرا مردم افغانستان قیام کردند ؟
لالره ازانکه اشتتآاه هام ستتااستتاافغانستتتاا انذاف ازایه ر صتتلح پستتآا ویه استتارف
اۀآ

را یریراز نام تاریخ خ داف وویش ن زذیاف ته ا نا ،یرا تاا یر اا اشتتتتاه شتتتت جاع

سارزای  ،انهم حدث نوۀ اخاا شاه یران ر ب ستحق تاج رتخت ک شورکه پس ازت دا
چآاین ستتانه ازهآا ه کشتتور اگشتتته وی ،تاکدن کاینا .راباخضتتورلستتاکارافستتااا
پآجا

ر انگلدس را که یرب دت رم اباه وینا ،ا ییاۀ شک ر تاییا بدآگایستآا.

رقت ندارهام بستتلح انگلدس پس ازتصتتاف قآاهار ر غزن ر ۀالل ا ای ،یک پ ییگا
راری کا ل گاییاه ر داهااً شتتتاه شتتتجاع را یر ااخصتتتارکا ل اتخت نشتتتاندانا ،اهستتتته
اهستتتتتته شتتتتارع کاینتا ته ستتتتتاوتاتاا هتام بستتتتتحکم نرتاب  ،یوتانتت یر ابوریاول
ک شورازق دل لزل رن صب بابورین یرنت رابا ر نه ابور ه ساکایه گ "بکآاتن "" ،
اننآستن"  " ،ایگدا یاشلتن"  " ،انس" رغداه.
هادآجا وی که هم شتتتتاه شتتتتجاع نزی بایم افغانستتتتتاا حدث ابدا یستتتتت نشتتتتاناۀ اۀآ
شتتابستتار ر بآن ل گاییا ر هم بایم ه شتتور ر هدجاا اباه یستتت ه بقاربت ضتتا تجارز
زینا .این ستتتاری ر تاان ط آه ابدز ستتتدار زری رری ز انها گشتتتت که بدگنتآا  :ستتتکه زی
استتتتدم رطال شتتتتته شتتتتجتتاع اربآ

نورچشتتتتم اری ر انس وتتاک پتتام کازآ انقال دوا

افغانستتتتاا ا انکه ازفآوا لصتتتام ۀآگ اطالل نااشتتتته از ستتتالح بارا ر بؤ اهم
نصتتتتدب وینا ،اانهم چآاا ینداانه ر د اک للده قشتتتتوا بتجارز انگلدس ایستتتتتاینا ر
رزبدانا رکشتآا ر کشته شانا که هم بای تاس ر ت جب ره ااا قشوا انگلدس گاییا
ر این سلحشورم

ایل انها ،ت ارراق تاریخ بدهن با شا.

یراین ۀآگ ازاییخواهانه ان ته پدارزم ازاا بلت افغانستتتتاا وی ،ابا قول ررانشتتتای "
غ ار" ،اگابایم با یربدااا ۀآگ اَناه شتتتتانا ،بتأستتتتنانه یربدااا یپلوباستتتت  ،ها
یستتتررری هام پدارزبآاانه روونهام ریخته شتتاه را ا اگشتتت نا بداوا یرستتت بحاا
واا ارکزای

جام شاه شجاع سارزای

اوتآا .زیاا یر ست بحاا واا یرا اقتل شاه

شجاع ،ودزش لردم بایم ر شک ست ق شوا بتجارزانگلدس ازکلکته ه کا ل اگایاناه
شتتتا .این ابدایستتتت نشتتتاناه ،ا ت ها رپداان که ا بقام هام کلکته ال ارریه ر تاام
شتتتتاایط نآگدن ستتتت داستتتت ان ها را یر ازب رستتتت داا ه ا بارف کا ل پذیاف ته وی ،جام
ووش خت  ،اسارف سداس ر بصد ت هام اۀتاال ر اقتصایم ر فاهآگ

دست سانه

را اام بلت ه پاواستتتتت افغانستتتتتاا تحادل ناوی که یراین ۀا ازشتتتتاح ر ستتتتت اا
بدگذریم .تآها ایآقارب افزایدم که یر ازگشتتت ابدایستتت نشتتاناه (یرستتت بحاا واا)
از کلکته ه کا ل ر اوت ستتداستت بلت افغانستتتاا ،نه تآها لاه ام ازره ااا ستتایه یل ر
ستتایه انایش ۀهای ضتتا انگلدست  ،لکه ستتایاربحاا اک اواا فازنا ابدایرستتت بحاا
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واا ندز ا لقب ررم لاباانه اش ه سوم ابداا ،رلایت اخساساف لاطن یر اا ا پار
رپشت پازیا ه بآافع زرگ بل رتاریخ بقصا وی.
ه بآرور انکه تصتتویا ستتایه ررشتتآ

از ۀآگهام ووندن اخنای بحاا زای  ،پس از باگ

ابدا یرستتتتت بحاا واا ه ناایش گذاشتتتتته اشتتتتدم ،ایآک ،ق ل از پایاوتن ه اصتتتتل
بوضتتوع (رستتداا ل ااناخان واا ه ابارف افغانستتتاا) ،بطان

را از صتتنحاف (-589

 )590-591کتاب " افغانستتتتاا یر بستتتدا تاریخ " یرایآجا نقل بدکآدم تا ا ووانش اا،
ه اصل بوضوع که ه ابارف رسداا ل ااناخان واا اشا ،اسدم:
" افغانستاا یر یررۀ تسلط اایراا بحاا زای از اغاز تا لها ابداشداللدخاا ،یر زیا
یک ایارۀ بلوک انطواین واناان  -یرباف دشتتتتتا از ندم قاا کوفته بدشتتتتا ر یهقاا،
زیافشار استثاار شایا فدویان قااریاشت .ایآست که زبدآ ب ارزاف ر زی ر ووری هام
یاول ابایه وی .فدویانها ر اشتتتتااف رقدب از این زبدآه ،ه ننع ووی استتتتتنایه کایه اتش
ۀآگهتتام یاول را فارزاا نگهاتتااشتتتتتآتتا ر یرنتتت باکزم را یر تزنزل ب انتتااوتآتتا.
ستتتتدتتاستتتتتت استتتتت اتتارم انگلدس ندز یرافغتتانستتتتتتتاا ،ازفدویانهتتام کهآتته ر اوتالل
کشتتتورخاایت بدآاوی ریرشتتتکل هتاین ووی ،خاب ستتتدستتتتم وررکااتدک نراب

وی

ر س .یرنت انگلدس یرخاندکه شتتاهااه هام وارۀ افغانستتتاا را ضتت ط کایه ر ار را از
ستتتتواخل حا یر فاصتتتتله هام یررم راناه وی ،اتصتتتتااً یر ازکایا طاق بآطق ننو ر
یریستتتتت گافتن تجارف افغانستتتتتاا بدکوشتتتتدا .ابدا شتتتتدا للدخاا هآگاب یرتخت
افغانستتتتتاا نشتتتتستتتتت که یرنت انگلدس ق الً ۀآگ زرگ را ا ب اهااف ونه کآآاه ا
پارش {ابدایرستت بحاا واا} تحادل کایه وی ( اب آ بحاصتاۀ ستداست راقتصتایم
افغانستتتاا) ر هآوز این ستتداستتت ایابه یاشتتت .هاچآدن ابدا یر یاول کشتتور یکاستتته
اایراا ر اایر زایه گان یاشتتتت که یرتاام رایاف افغانستتتتاا خاکم ر بستتتلط وی ر ها
خصتتتت کشتتتتور را بدااث پار بدشتتتتااینا .پس افغانستتتتتاا یر یررۀ ابداشتتتتداللدخاا ه
ل وراز بااخل بختلن بج ور وی .این بااخل یر سه یرره بآقسم بدشوی :یررۀ اوتالل ر
ۀآگهام وانااا شتتتتاه  ،یررۀ استتتتتقاار یرنت باکزم ر رینورم هام اۀتاال ر یررۀ
تجارز ستتداستت ر نراب انگلدس یر افغانستتتاا...ستتایار بحاا افضتتل واا اایر زرگ
ابدا ،ران رایت لخ ربداآه ،پساار سایار ل ااناخان واا ران رایاف تخارستاا ر
اوشتتتتاا ،ستتتتایار بحاا الرم واا اایر زرگ ییگاابدا ران پاکتدا  ...ستتتتایار بحاا
شتتایف واا ران فااه ،ستتایار بحاا ابدن واا ران قآاهار ر ستتایار بحاا خستتدن واا
ران ایانت باکزم هزاره ۀاف وینا .هادآکه ابدا {شتتتتداللدخاا} ه کا ل خاکت کای،
ستتتتایار بحاا استتتتلم واا از لاض راه ه هزاره ۀاف رستتتتایار بحاا الرم واا ه زربت
فاارکاینا ،ابا بایم هزاره ه طافاارم ابداشتتتداللدخاا قدام کایه ستتتایار بحاا استتتلم
واا ر بحاا خستتدن واا ر بحاا خستتن واا ( اایراا الدان ) را بحاصتتاه کاینا تا یک
غآا سوارۀ سایار بحاا افضل واا از لخ رسداه اناا را نجاف یایه ر یر لخ ای .رقت
24

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
ابدا شداللدخاا یرقآاهارر سدا ،سایاربحاا ابدن واا ووب پذیاای نکای ر یر خدن
ختاکتتت ابتدتا تته غتزنت  ،از ا رقتته رستتتتتانت ستتتتتا تتاز زی .هتاتچتآتدتن یریستتتتتات تا 1863
ابداشتتتتداللدخاا ازکا ل ه خکوبت انگلدس یرهآا ،ستتتتلطآت ووی را الالم ناوی ،رن
انگلدستتتتها تا شتتتتشتتتت ااه ییگا از ۀواب تشتتتتاینات ندز ابتآاع ررزیانا .ازهادن رقت
ابدااخستتاس کای که ا یر ۀ ه بخانف یاول ر وارۀ بقا ل استتت .ابا شتتشتتااه ا تا
که بایم بهاآا ه قدایف سلطاا بحاا واا پساس ایف واا بجاها اضا انگلدس قدام
کای نا ،انگلدستتتتها بج ور ه بااۀ ه ه ابداشتتتتداللدخاا گاییانا .ابدا افاستتتتتایا
قشتتتتوا ،بایم بهاآا را جام نشتتتتانا .ستتتتلطاا بحاا واا ه اۀور رفت ر انگلدس ارام
گاییا ...یرکا ل ،ستتتایاربحاا ستتتاررواا پستتتا ستتتایار بحاا الرم واا ر ستتتایار ۀالل
اناین واا پستتتا رزیااک اواا غاض کشتتتتن ابداشتتتداللدخاا یاول توطنه شتتتانا ،رن
ابداکشتتتتف کایه ر انها را یر بزار ر زربت ت دا ناوی .ووی ابدا اام تصتتتتند وانااا
بخانف وویش ه زربت ل سکا ک شدا .سایار بحاا الرم واا ه هآار ستاا فاار کای ر
انگلدسها ار را پذیافته ر ررزانه صا کلاار اایش ت ددن کاینا .این فاصت

است یای

که انگلدستتها توانآا اوتالفاف یاول افغانستتتاا را یابن زنآا ،چآاندکه بحاا الرم
واا از پا نه نشتتتتستتتتت تا از دن نا فت.

اازستتتتوق داف زر بت ،نو ت ه لخ رستتتت دا ر

ابداشتتداللدخاا ووی یر  1864ستتزاه کشتتدا تا ستتایار بحاا افضتتل واا را که از تایی
بانداف ستتتا پدچداه وی ،از دن ایاری ...یرستتتال  1865ابداشتتتداللدخاا اام تصتتتند
قآاهار لستتتتکا کشتتتتدا .ستتتتایار بحاا ابدن واا ه بقا له پدش ابا ریرۀآگ که دن
طافدن – بدان قالف ر قآاهار -راقع شتتا ،ستتایاربحااللدخاا پستتاابدا ا کاکام ووی
ستتایار بحاا ابدن واا ر هشتتت هزار لستتکاقآاهارم یکجا کشتتته شتتانا .ابداالصتتاب
وویش را از ی ست یایه ر ه قآاهار رفت ر انزرا گزیا .سایاربحاا الرم واا ه لجله از
هآارستتتاا ااه چتاال ر اوشتتاا ه قطغن ابا ر ستتایار ل ااناخان واا از خارا رستتدا.
هایر بتنقاً ه کا ل خاله کاینا .ستتتتایار بحاا ا ااهدم واا پستتتتاابدا بغلوب ر کا ل
بستتتتخا شتتتتا .ستتتتایار ل ااناخان واا

اازتجهدز ستتتتزاه ه غزن ستتتتوق شتتتتا ر ابدا

شداللدخاا ه بقا له پدش ابا .ۀآگ طافدن یر سدا ا ای رریک ال ابا .ت اای کشته
شاه گاا طافدن یر این ۀآگ ،پآجهزار ننار ت اای بجارخدن یکهزار ر ششصا ننا وی.
سایارشدالل واا ن سایار بهایل واا قآاهارم یر رددن لسکام تغافل کای ر ابدا
شتتتتداللدخاا بآهزباً ه قآاهار رفت .بستتتتتوف ار بدازا ل اانازاق واا یربدااا ۀآگ
اسداگاییا .یرب  1866غزن

است سایار ل ااناخان واا سقوط کای ر سایار بحاا

اف ضل واا بح وس ه پای شاه افغان ستاا الالا شا .ه ایآ صورف ،یر پای شاه یریک
اقلدم فابانارا گاییا ر تویه هام بایم یر دن یر قوف خاکا بتخانف ،بآقستتم ر دشتتتا
ازپدش کوفته شانا"...

25

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
شتتاح اا ،ناون ستتدارکوچک ازکلُ کآشتتها ر راکآشتتهام او از اخنای پایآاه واا ر
ابدایرست بحاا واا یرکشور را ه ناایش بدگذاری که غاض اۀتآاب از اطآاب کالم،
ازشاح ر تنصدل دشتااا بآصاف بدشویم.
(ووانآاۀ لزیزبدتوانا تنصتتدل تجارزارل نراب انگلدس اام افغانستتتاا ر بجاهاف
هام ازاییخواهان بایم یندا با را یرا ه ام صتتتتنحاف " افغانستتتتتاا یربستتتتداتاریخ "
تأندف ررانشای بداغالم بحاا غ ار باررفابایا ).اانهم ،اام اقاارم ارت اط بوضوع
تاریخ کشتتتتور تا ل ها ا بارف ل ااناخان واا ،ا یا افزری که یربدن ت جارزن راب
انگلدستتها اام افغانستتتاا یرستتال 1879م زبان صتتورف گافت که ش تداللدخاا فازنا
ابدایرستتتتت بحاا واا ،پس ازخصتتتتول پدارزم نراب

اضتتتتا اایراا بخانف وویش

بان آا ستتتتایاربح اا ابدن واا ،ستتتتایاربح اا استتتتلم واا ،ستتتتایاربح اا الرم واا،
ستتایاربحاا خستتدن واا ر ستتایاربحاا افضتتل واا ،ار یرم اتخت پایشتتاه کشتتور
نشسته وی .ابدابوصوف ا اتکا ه انایشه ر وصال ازایم ۀویان وویش ،داف یه سال
(یرریرم پایشتتتاه اش) ،نخواستتتت زیا ارتقاضتتتاهام زرر گویانه ر نا لایان بقام هام
هآا اتانوم اری ،لکه ارزر یاشت ا این قارف است اارم ،ررا ط هاسایه گ ندک ا
رلایت خقوق اا ا ،اختاام بتقا ل ر ختا پذیایش شتتاایط ناگوار ت هااف پارش یاشتتته
اشا .ابا این چدزم وی که ره ااا انارزۀ هآا ر نآاا ه اساس غارر است اارم ر پاندس
پدشتتتتارم یر اا اپدشتتتتقتتاب هتتام ررس تزارم ازشتتتتاتتال تته ۀآوب (تقاب تته یریتتام
ابویرشتتتتاال افغانستتتتتاا) ،نا پستتتتآایانا .لالرتاً انگلدستتتتها ،ا

پارای وا

،

فشتتتتار هام غدا قا ل ق ول ندز اام رم تحا دل بدکای نا .هادن فشتتتتار هام یکطا فه ر
زررگویانه وی که ااواه ابداافغانستتتتتاا بج ورشتتتتا ا ررستتتتها یرتااس اباه ا انها
نزییک اوتدارناایا .خصتتو

رقت هدأف ررست

ه ریاستتت " پلکوندک " راری کا ل

شتتا ،خکاارام هآارستتتاا ر ستتایا بقام هام نآاا را نگااا ستتاوت ر یک ارییگاقشتتوا
بسلح شاا را الجله راری افغانستاا ناوینا.
ق ل ازشتتاح باۀاام نشتتکاکشت انگلدستتها ه افغانستتتاا ایا گنت که ابداشتتداللدخاا
یرراقع ،پای شاه لاانتخواه ر تاق پ سآا وی ر چوا یرنوۀوان  ،ا پارش (ابدایر ست
بحااواا) ه هآارستتتتتاا ت دا گاییا ر یر ط بات که یرانجا اقابت یاشتتتتت ،او
ازپد شافتهام نراب  ،اقت صایم ر بط ولات هآا اتانوم را از نزییک ب شاهاه ناویه
وی ر ه هادن آدای ،هن رم اام پذیاش اصتتتالخاف ر پدشتتتافت هام للا ر تخآدک
یرکشورابایه وی .چآانکه یریرراا ابارف یه سان وویش یست ه یک سلسله اقااباف
تاقدخواهانه یرافغانستتتتتاا زی :نرام اریر را بتحول ستتتتاوت ،قاارگاه هام لستتتتکام ر
نرابآابه هام اناا وۀوی ارری ر یکت اای ازافستتتااا بستتتلااا ر بتخصتتتد لستتتکام را
ازشت ه قارۀ هآا غاض تط دق انابه هام اصتتالخ نرام لستتکام استتتخاام ناوی ،انابه
هام اصالح نسل خدواناف را طاح ناوی ،ایارۀ پُست ربخا ااف را ه رۀوی ارری ،کا دآ
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هنت لضتتتوم بشتتتتال اشتتتخصتتتدت هام اگاه رغداواناان را تشتتتکدل یای ،نخستتتتدن
ۀایاۀ رستتتتا

آام " شتتتتاس انآهار" را ه بستتتتورندت بای یانشتتتتاآا اا ررزگار(بدازا

ل اان ل واا) تأسدس ناوی ر بکاتب بُلک ر نراب را اساس گذاشت.
گنته شاه که ابداشداللدخاا یرلدن خاندکه طافاارصلح ر سالبت کشور ر ت ادم للم
ر یانش وی ،غان اً ووا گام ،ووی رام ر نجوج ندز وی .ه هادن یندل ،شتتتتهزایه ی قوب
وتتاا فازنتتا ارشتتتتتا وویش را یرختتاندکتته یرب تتارزه للدتته یشتتتتاآتتاا پتتار ،ف تتاندتتت هتتام
چشاگدام ال ارریه وی ،یرا اتاای بؤقت که خاطات ددن رند هام ل اال کوچک
از ار سا زی ،اانکه ا تو ه رناابت ازهااف کا ل اباه ت سلدم پارگاییا ،ندکن ابدا ار
را ه زنااا افگآا ر ا رم ستتتتخت گافت ر از یرهآگام خال نراب هآا اتانوم اام
افغانستتتتاا ،جام انکه ه ندارم پُاتواا بلت ر اریرم بجهزتقای اً شتتتصتتتت هزار ننام ر
وتتایاکتتاف نرتتاب وویش تکدتته کآتتا ،هاتتانآتتا پتتارش (ابدایرستتتتتت بحاتتاوتتاا) راه
فااریرپدش گافت ر گذاشتتت تا قشتتوا انگلدس افغانستتتاا را اشتتغال ناویه ی قوب واا
را که پس ازباگ پار ه پایشتتتاه رستتتداه وی ،ا ابضتتتام قااریای نآگدن " گآابک "،
یرانرار بلت افغانستاا ووار ر ز وا ر یست نشاناه سازی ر افغانستاا را یک ارییگا ه
اسارف سداس است اارانگلدس کشا.
ابدابذکور ،لل رغم انهاه ارزر ها ر انابه هام کارم اش ،بتأستتتتنانه هاانطور که
گنتدم ،نه تآها ارا اتکا ه ندارم پُاتواا بلت ،ازب اکه رر اتافت ،لکه ستتتدار زری ه
قوام لستتتکام بستتتتقا یر شتتتهاها ر رایاف کشتتتورفاباا صتتتایرناوی تا یر اا اندارم
بتجارز انگلدس نه ۀآگآا ربقاربت نکآآا .بتأسنانه لدن خاکت را که تقای اً هنت قاا
ق ل ازاا ،بحاا ووارزبشاه یر اا اهجوم س ان چآگدزیاا انجام یای.
اگاچه ابداشداللدخاا یرا تاام غائله ،یستورات ب آ

ا یفاع ر بقاربت ضا تجارز

لآوان قط اف اریرم افغانستاا یرلل بسجا ،تآگ ود ا ،کُام ر پدوارصایرناوی تا
ۀلول ورقشوا انگلدس گافته شوی ،ابا پساا تا ،نس ت فوف ناگهان شهزایه ل اال
(رند ها) رتأ ااف ناشتتتت ازاا ،لام رلایت نزاکتهام یپلوباتدک از ستتتتوم بقام هام
هآا اتانوم ریکسلسله اس اب ر لوابل یررن ییگا ،ارایۀ شاه یرین زبدآه سست شا.
هاچآتا قشتتتتوا پآجهزارننام ابدا کته بجهز تا یرازیه لاایه توپ وی ،یربقتا تل هجوم
قوام انگلدس یر"لل بسجا" باف هنت سالت ایستایه گ ۀانسزارانه ناویه تلناف
ۀان هآگنت

ه هایر ۀانب راری ابا ،ابا خاطاکثاف لستتاکابهاۀم ر اووریارم انها

ازرسایل ر رسایط بارا ۀآگ  ،لاق ت ،شکست نصدب لساکاافغان گاییا.
هاچآاا ستته فوج پدایۀ اریرم افغاا ا استتتنایه ازیه لاایه توپ یربحل " شتتتاگایا " ر
یرۀ " پدوار" بوضتتتتع گافتتته چآتتاین ستتتتتالتتت یر اا اهجوم یشتتتتان بقتتاربتتت ناوینتتا،
بگا ازهم اتام نراب قشتتوا انگلدس بوۀب لقب ررم انها گاییا .رریهاافته ،ۀآگ
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بآرم ،بستتتتتاا ر پتتایتتاار تحتتت یتتک ره ام راختتا نرتتاب  ،اا طورکتته شتتتتتایتتا ر تتایتتا
یر اا ابهاۀااا صورف نگافت.
لل رغم انکه انگلدستتتها ستتت ر نُه ستتتال ق ل ازاا (1839م) نتدج تلخ تجارزشتتتاا اام
این کشور را ییاه ر تجا ه کایه وینا ،بگا چوا ازیکطاف داف س رنُه سال  ،تغددااف
لاتتاۀ للا ر نرتتاب یرۀهتتاا ر ازۀالتته ،یر هآتتا انارز وقوع پدوستتتتتتته تجتتارب ر
پدشتتتافتهام دشتتتتاۀآگ نصتتتدب انگلدستتتها گاییاه وی ر ازستتتوم ییگا ،ستتتداستتتت
پدشارم نآاا ازۀآوب ه شاال (یررقا ت ا ررس تزارم) هآوز کآارگذاشته نشاه وی،
نهذا لل اناغم انکه ازستتتتوم ابداشتتتتداللدخاا هدچگونه زیاا ،تخط رتجارزنایاه
وینا ،یرپآاه ش صت هزارسا ازبسلح ر رسایط پدشافت نراب وویش اریرم یرسال
1879م بازهام ستتتته گان افغانستتتتتاا ( قآاهار -پکتدا ر ۀالل ا ای) را زیاپا کایه راری
واک این کشتتتتوربستتتتتقل شتتتتانا .تنارف ر اتام ییگام که ایآ اربقام هام هآا اتانوم
ررم اا خستتاب بدکاینا ،ل ارف ازاین این وی که ییگا بانع ستتداست ر ۀغاافدای
(یرنت ستتتتکهه هام پآجاب) یر اا اشتتتتاا قاارنااشتتتتت ،ی آ

آام

ا ازبداا رفتن ایاره ر

تشتتتتکدالف یرنت " رنجدت ستتتتآگهه " ،هآا اتانوم یرستتتتال 1879م ییگاهاستتتتاخا
افغانستاا گاییاه وی .این تحول ندز ۀایاا سوقداف لسکام انگلدسها سوم شاال را
تسهدل بدآاوی.
انگاه که انگلدسها ،ا هانه تااش ها للده ابداشداللدخاا ر گون سخت
یرپآاه هاه گونه ساز ر اگ پدشافت ۀآگ

بارتانه،

اام واک افغانستاا خاله ناوینا ر ابداهم

یریک خانت غدالایم ه ستتوم بزارشتتتافت ،خصتتو

که ااً بتأستتنانه قوام بستتلح

افغان را از بقاربت دشتتتتا از یاشتتتت ،ه قول ررانشتتتای غ ار " ابزااتورم انگلدس ا
ت اام قوام ووی ،ا ب لت

یر نت اف غانستتتت تاا ر ا اریرم

ستتتتوق ر ایارۀ اا ب قا ل

گاییا".
هادن رریاای الث اا گاییا که ابداشتتتتدا للدخاا ارا توستتتتل ه ندارم ازرم بایم
ازاییخواه اف غانستتتت تاا ر استتتتت نایه از اریرم بجهز پآ جاه هزارننام وویش ،راه فاار ه
سوم بزار را یرپدش گافت ر فازنا زناان اش (ی قوب واا) ه پایشاه رسدا.
ا انکه شتتتهزایه ی قوب واا پس از فاار پار ،ااررنگ ابارف نشتتتستتتت ،ابا ررم یایل
ات نتوانست بانع هجوم قوام انگلدس

اام کشورشوی:

ارل) ی قو خاا که ق ل ازاا ،باف هنت سال را ا سخت یرزنااا پارسزام ناویه وی،
ازنراۀسا

ربق ر ازنراررخ غدالایم وی.

یرم) ی قوب واا را ت اایم ازستتتتایاراا بآن ت ۀو ،بتالق ر انگلدستتتت برب اخاطه
ناویه ار را ه تسلدا ر کانش یر اا ا انگلدسها تاغدب بدکاینا.
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ستتتتوم) شتتتتداازۀ یرنتااارم راق

یراستتتتتان فاارابداشتتتتداللدخاا ر بوۀوییت قوام

اشغانگایریاول واک افغانستاا ،اهم ووریه وی.
چهارم) ستوا فقااف اریرم بآرم افغانستاا شکسته شاه رسدستم سوق ر ایارۀ بؤ ا
ازبداا رفته وی.
پایشتتاه ی قوب واا که یر زیاستتای ستتآگدن ندار هام هآا اتانوم صتتورف پذیافت،
لاق ت بآجا ه ابضتتتتام ب اهاۀ نآگ ارر " گآابک " ا بتجارزین انگلدستتتت  ،قدام
لاوب ر ستتتتقوط ابتارف رم گاییتا تتا انکتته ل تتااناخان وتاا ازت دتتا گتاهش کتتا ل
کشتتتانداه شتتتاه ه اررنگ خکاارای افغانستتتتاا رستتتدا( .بتن ب اهاۀ نآگدن گآابک
یرپایاا این ا ایرج گاییاه است)
نکت ۀانب توۀه ایآستتتتت که بایم شتتتتجدع ر ازایۀ افغانستتتتتاا هادشتتتته ر یرخاات که
سازبدن شاا ازسوم بتجارزین وارۀ زیاپا گاییاه است ،جام ابدااا ر شهزایه گاا
ر طندل هام اۀتاال  ،ووی کاا ب ارزه ر هات ا سته ر یاول بدااا ن ای شاه انا .این
ارندز التااض ر بقاربت ازبداا فازنااا یندا بلت رستتا ازاا اغداف افغانستتتاا للده
سنارف "کدونارم " یرکا ل اغازگاییا ر یابآ اا ،سدار زری سااساکا لستاا ر هااف
ر قآاهار ر غزن ر  ...رایر اگافت.
باگ ابداشتتتتداللدخاا ر ابارف کوتاه باف فازناش (شتتتتهزایه ی قو خاا) ،یر ح وخ
نشکاکش یکجان ه ر زررگویان بقام هام هآا اتانوم اام افغانستاا صورف گافت
کتته شتتتتاح بکاتتل این تجتتارزنرتتاب ر پدتتابتتا هتتام اا را تحتتت لآواا ۀآتتگ یرم افغتتاا
رانگلدس یرکتاب ب ت ا " افغانستتتتتاا یربستتتتدا تاریخ " ،تأندف رراا شتتتتای بداغالم
بحاتتا غ تتار بدتواا باررناوی .رن یرایآجتتا ایآقتتارتتتذکا تتایتتا یای کتته بقتتام هتتام
استتت اارهآا اتانوم ،یرچهار بات ه توستتط چهار تن ازابدااا یستتت نشتتاناۀ با وط ه
ستتتتلستتتتل ستتتتارزای (شتتتتاه شتتتتجاع – ابدایرستتتتت بحااواا  -ابدابحاا ی قوب واا ر
ابدال ااناخان واا) ،پدکاۀغااف دام اف غانستتتت تاا را ستتتتالو ناویه نه تآ ها ن قاط ر
بواضع بهم سوق انجدش را بتصاف شانا ،لکه این کشور را گون سدار داخاانه
ی ازۀهاا تجایا رلاااً بحاط ه وشکه ربحتاج ه راه هام حام ساوتآا.
پس ،ل ااناخان واا که یازیه ستتتتال ق ل ازاین ،ضتتتتاب شتتتتستتتتت ندارهام ۀآگ لاش
(ابداشتتتتداللدخاا) را یرنتدج ۀآگهام ووندن اف ان دآ

ا شتتتتداللدخاا یربحل "

شتتتشتتتگار" چشتتتداه ر ه تاشتتتکآا ر ستتتااقآا فاار ناویه وی ،یرخان پس ازیازیه ستتتال
یر ارم ،بجایاً ه افغان ستاا اگ شت ر تو سط بقام هام ا ست اارانگلدس ه خاکادت
سداس رسانداه شا که ازیکطاف بایم ازایۀ سااسابالکت ،هاانآا سانهام(- 1839
1841م) اضتتتا انگلدستتتهام بتجارز جوش اباه ر پدکارهام ینداانه ام را یرکوهزایه
هام کا ل ر غزن رپاراا ر نوگا ر  ...خاطا راناا بتجارزین از واک ا ای شتتتتاا ااه
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انااوته وینا ر از ستتتوم ییگا ،زرالت ،توندا یاول  ،ستتتدستتتتم اقتصتتتای ر نرم ایارم
یرا اۀآگها ر اشتتتتغانگایهام وارۀ

اهم ووریه ر هزاراا وانوایۀ یهقاا ر اهل کستتتت ه

ر ازار ،هآوز یر باتم باگ فاز نااا شتتتتتاا که یرۀآگ هام فدویان

اایراا بح اا زای

رۀایاا بقاربت ازاییخواهانه کشتته شتاه وینا ،ب ستووتآا .بایم افغانستتاا انترار
اناا یاشتتتآا تا یک یرنت باکزم قوم ،غاخوار ر بستتتقل استتاس وواستتتها ر ندازهام
بل

ادااا اباه ابآدت ر لاانت را تأبدن کآا ر زوم هام راریه اۀاا ر رراا بلت را

انتدام خشتتام ابا ا یریغ که چآدن نشتتا .نه تآها چآدن نشتتا ،لکه ا اگشتتت ل ااناخان
واا ازت دا ،بالکت یک ارییگا،هاانآا ابارف ۀاش (ابدایرستتت بحاا واا) رستتااً
کام استتت اارهآا اتانوم فار رفت ،استتتقالل ستتداست کشتتورنا وی شتتا ،ازایم فایم ر
اۀتاال چوا پَالآقا گشتتت ،ۀابف ر استتت اای هام " رلدت " کشتتته شتتا ،ووف ر تاس
رتهایا ستتتااستتتا بالکت را فاا گافت ،زنااا ها بالو از انستتتانها گاییا ،خاکادت یک
قوم وا

ااکثایت تحادل شا ،نشکاکش ها ر ۀآگهام ووندن استاااریافت ،اقوام

ر طوایف بختلف کشور جاا هاایگا انااوته شانا ،بال رۀاا رلزف ر نابوس هزاراا
ننا ه تاراج رفت ر ۀاسوس ر زررگوی ر گدا ر آا ه ارج ووی رسدا.
اۀابف ر صتتتتااخت ایا گنت که ابدال ااناخان واا ه بآرور قأ خاکادت استتتتت اایم
اش ،تا توانستتتتت ا کارگدام باکدارندستتتتم ر تاکتدکهام شتتتتدایانه ،اقوام ،طوایف ر
بلدت هام بختلف افغانستتتتاا را جاا هم افگآا .هزاره هام کشتتتور را آام شتتتد ه ر"
یین " ر نورستتتتتان ها را آام " کنار" ،تاۀدکها ر تاکان ها ر  ...را آام غداپشتتتتتوا،
پشتتوا ها را آام " پشتتوا اصتدل" ر " غدااصتدل" یا تحت لآواا " غلزای ر " یران "
ر " ارکزای " ر  ...ر از ،ارکزای ها را تحت لآواا " ستتتتایاراا " ر " قوم پایشتتتتاه " ر
صاخب ابتدازتقسدم ناوی که شاح اا وواها ابا.
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فصل دوم
امارت عبدالرحمن خان
ل ااناخان که یرسال 1830م ه یندا ابا ،یرراا کویک رنوۀوان را یراغوش وانوایۀ
خکاارام وویش ا ناز رن ات فااراا ستتتتزام ناوی ر ا ووم ر وم خاکاان استتتتت اایم
ارابا ،انگاه که پارش (افضتتتتل واا) پس ازاستتتتتقاارابارف ابدایرستتتتت بحاا واا،
حدث خاکم البآازع رایت لخ ت ددن شا ،قاارتذکا وویش یر" تاج انتواریخ" ،یر سن
نُه ستتتتانه گ ازکا ل ه رایت لخ رفت ر لل رغم انکه افضتتتتل واا ستتتتخت ارزربآا وی
یگانه فازناش یرس خوانا ر ا ستتوای شتتوی ،هدچگونه ینچست

ر لالقه بآام ه ابور

بهام ر

ه ابوزش

یرس ر ابوزش ازووی نشتتتتتاا نادتاای ر آتا اهادن

لال قه گ

ستتتتوای ر یانش وی که نزی یک از ۀواستتتتدس کارکشتتتتت انگلدس آام شتتتتدابحاا یا "
بستتتاکا ل" که ستتارشتتته یار ابورنراب

لخ وی ،شتتاگایم اوتدار کای تا ه اصتتطالح،

فن تنآگ ستتتازم را دربوزی .رم یرصتتتنح ( )23واطااف وویش آام " تاج انتواریخ " ،
یر این اره چآدن بدآویستتتتا " :ستتتتزهستتتتاار کلُ قشتتتتوا پارم ،یک نناانگلدستتتت

ه نام

شتتدابحاا واا وی که تغددا بذهب یایه وی .این صتتاخب بآصتتب را که یر انگلستتتاا ه
اسم کا ل ب ارف وی ،یرسال 1250ه .ق یرۀآگ قآاهار ا شاه شجاع نشکا ۀام اسدا
ناوینا ...ررزم شتتتتدابحاا واا از پارم وواهش ناوی که باا ه ۀهت ت لدم نراب

ه ار

سزاری تا ق ل از رفاف وویش للوم ر فآوا ووی را ه بن ابووته اشا {!} پارم وواهش
بشار انده را پذیافته ه بن خُکم یای ها ررزه ه ۀهت یر سه سالت نزی بشارانده ارم ر
ار هاقار باکن استتتتت ارا ایآکه باا گذاری رقت ضتتتتایع ناایم ،ه بن ت لدم اها .بن
هم ه طدب واطا ق ول ناویه بشغول تحصدل شام".
نخستتتتتدن نتدج " تحصتتتتدل للوم رفآوا" ل ااناخان واا ازاستتتتتایش (شتتتتدابحاا) را
ررانشتتتتتای بداغالم بحاتتا غ تتار ،از قول ی قوب لل وتتاا ب تتاصتتتتال تتااناخان وتتاا
یرصتتنح ( " )650افغانستتتاا یربستتداتاریخ" چآدن بدآگاری " :ستتایار ل ااناخان واا
یر صتت ارف بشتتق تنآگ زیا بدکای .ررزم دارا شتتها بزار خدن نشتتاا زیا گنت :گلون
تنآگ ایم بدکشا یا ودا؟ ا ازاا غالم چ ووی را چارقام یرر استایه کایه ر ا تنآگ
زی رکشت روآایا"
ل ! هادن پستتتتا چ ستتتتآگال ،یرن ُه ستتتتانه گ ازستتتتوم پار ر پارکالنش حدث خاکم
تاشقاغاا بقاربدشوی رسانوشت هزارها انساا است ارقااربدگدای .ازتقای اً یرهااا
سن ر سال غداقانون  ،ازسوم افضل واا حدث سزه ساارقوام نراب ت ددن بدگایی
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ر خاکم بطلق ان آاا نراب

اوشتتاا ر تخارستتتاا ر  . . .ندزبقار بدشتتوی .یرهادن شتتب ر

ررز استتتت که ه قول وویش یر (تاج انتواریخ ) ه ت اای پآجهزار ننااستتتدارا ه یهن توپ
ب پَاانا ر یه هزار ننا ییگا را لساکاش نا وی بدکآآا.
یرصتتتتنحت ( )110کتتاب " گلشتتتتن ا بارف " تأندف بونوم نوربحاتا "نورم " راۀع ه
ستتتتتاکاریهام ل ااناخان واا ق ل از رستتتتداا ه ابارف کا ل ،چآدن بدخواندم  ... " :ر
{بحاا افضل واا} پساووی ل ااناخان واا را اخاکاف نا بآاسب گااشت ر اا نا ولف
هاشب هزار سوار ه کوتل ل ار که یربداا بزار ر تاشقاغاا است ،فاستایه بایم اریرم
کدهانزوم {ابداشتتتتداللدخاا} که از تاشتتتتقاغاا ه زیارف بزار فایض اانوار ب رفتآا،
تاراج ناوی ،قایب هزار ننا را تاراج ر سه ننا بقتول ر پآجصا ننا اسدا ناوی"...
ر یرصتتتتنح ( )112هااا ا ا ،راۀع ه غارتگام روونایزم ل ااناخان واا للده قوام
ابداشتتداللدخاا یرراه بزارچآدن بدخواندم ... " :چوا بقاب ستتایار بحاا افضتتل واا ه
فدصتتتتل انجابداه ازاف ال ناشتتتتایستتتتته ر اقوال نا ایستتتتت ووی ه قدا رستتتتدا ،الالم
دناانتسام {ابداشداللدخاا} تا تاشقاغاا یراهتزازاباه صورف بزار فایزاانوار سا ه
فلک افااشت ،ازاین خاکت ،رُلب ر دم ،یل ل ااناخان واا را ه یرندم ساوته سه طالق
را ه گوشتتتت چایر نادورۀ

رفام خکوبت ستتتتته از تخته پ ُل رر ه فاارنهای ر نشتتتتکا

راست اب ستتلطآت را بهال ر اۀا گذاشتتته بایم از کده ه لق ش افتاینا ر تا کآار ابو ه
ۀآگ کآاا ب رفت ،چآا ننا از ار گشتتتتآا ر ضتتت استتت اب ار را غارف اینا تا که از
ۀدحوا ل ورناویه بتوۀه خارا گاییا ر ستتزاهش یستتت غارف یراز کایه اریر ر وزیآه
ر شها رنواخ اا را ا ای یاینا"...
ووانآاۀ " گلشتتتتن ابارف " بدتوانا ضتتتتان بارر بتن ا ابذکور ،الاال ر کایار قاتالن
ل تتااناخان وتتاا یرۀایتتاا ۀآگهتتام ووندن للدتته شتتتتداللدختتاا رختتتا اوتتا م هتتا ر
زرانتتارزیهتتام لم رم ( ستتتتایاربحاتتاالرم وتتاا) ر الاتتال ضتتتتتا نتتابوستتتت فازنتتااا
ار ،خصو

سایاربحاا لزیزواا را رسد اً یریا ا.

یرایآجا ،صتتتتافاً ناونه های ازدلم رستتتتتاگام ستتتتایاربحاا الرم واا لم ل ااناخان
واا رپستتتااا ار را ازصتتتنحاف ( " )199-200- 196-197-198گلشتتتن ابارف " آواا
ناونتته ام از وصتتتتتایتتل یک از اایراا تتارکزای (بحاتتاالرم وتتاا) ر اایرزایۀ ار
(ل تتااناخان وتتاا) نقتتل بدکآدم کتته یرۀ ه ت بشتتتتتاک للدتته ابتتارف شتتتتداللدختتاا ب
ۀآگدانا تا اشتتتتا یریچه ی

ه ستتتتوم بجاوع خاکاف ر اقااباف داناان ل ااناخان

واا رخلقاف نزییک ه رم یرۀایاا کشتتتاکش قارف طل

یریاول افغانستتتتاا گشتتتویه

گایی " :ستتایاربحاا الرم واا چوا شتتهاکا ل را از اغداروان ییاه نادورۀ خکوبت را
ارا بآازع یراغوش یافت ،بضتتاوا خایث وجستتته تحایث "خب اناندا ربس کل وط ه
" را یر طاق نستتداا بدگذاشتتته بح ت وان ر لشتتق بزوافاف یندای ر اا ا اا ارری که
فاق خل ر خابت را از بداا ایاشته هاچآا بحام یرنزیش بحتام ن وی ،ا واب دلم رۀور
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را ا ررم ستتاکآاا چآاا بنتوح ستتاوت که شتتصتتت نک ررپده ازرۀه ۀابانه از ایشتتاا ه
شتتکآجه رپانه {فانه} ه خصتتول رستتاندا ر ستته ستتال بحصتتول را از رلایا ر اایا از یافت
ناوی)4( ".
" . ..ازانکه بحاا ستتاررواا ر بحاا لزیزواا {پستتااا بحااالرم واا} چوا ه ابا رانا
ووی یرقآاهاربانانا ،یستتتتت ت ام ردلم را حام یراز کاینا که ابن راباا ازبلک
اوا سته و شک ر تارا یریکجا ه اتش ۀور رالآاف ب سووت...رقدا وانه ساوتآا که
زنها ر بایاا را یراا کشداه ر سدار لناف بقدا از زنا یرخ س زائدانا .شخص لارس
کایه زا ووی را ه وانه بد ُای ،بحاا لزیزواا لارس را ه ۀ ا رزرر گشتتتاناه ستته ررز ه
ولوف ووی ب زز یاشتتتتته انگاه ستتتتزای شتتتتوهافابوی رشتتتتخد ییگالندن ووی را ا وا
سوارکایه از شها ه قای ا اخ سن ا اال للده اناخاه بد ُای ،یرا آام راه ه نایریرراا ر
لزیز انوۀوی زبتاا اووری ،خادتش یرۀوش ابتا ر ازوتانت زین ازبدن ابتاه رییف زا
ستتتوارگاییا .هاچآا شتتتوهاش زارم ر لاۀزم اغازکای ،فایاه ی ناای تا کوتل رییف زا
سوار وی ر )5 ( " ...
ر یا  " :ستتتته باه ق ل از این قوم غلزای بوستتتت قل ه غ ررزیاه ستتتتا ه فتآه ر شتتتتورش
ایاشته وینا ر ه س ب غایت دلم که از نایب سلطاا واا افشارکه ازطاف سایار بحاا
الرم واا خاکم انجا وی ،اایشاا بدافت ،لازم قتل بوب انده شاه اام ۀواب یه

ه

یارانجزا فاستتتتتایه وینا رابوال ار را ه تاراج ُایه ووی را ازشتتتتا ار رهاندانا .آا ااا،
قایب هنتصا وانوایه ازبایم بذکور کوچداه ه تداوره که بوضع خاکم نشدن غوراست،
رفته از انجا لازم هااف شانا)6 ( ".
ه هادن ستتتتلستتتتله ،شتتتتخد ل ااناخان واا ندزالتاافات یاری ب آ
کشتتتاراهان  ،خصتتو

ادلم ررهزن ر

یربآاطق شتتاال کشتتور .یرکتاب "تاج انتواریخ" بآحدث ناونه

چآدن اباه استتتتت... " :چوا بال آه اام خال قوروانه ه قارکنایت نااشتتتتتدم ...رچوا
بداانستتتتم تهد ا رقه ه ۀهت نشتتتکا یر راه واا ا ای ودل اشتتتکال یاری ،صتتتا ستتتوار را
فاستتتتتایم که از َاه هام اهان ارته وز که پانزیه هزار گوستتتتنآا یاشتتتتتآا هاقار توانآا
تاراج ناویه ا ووی داررنا)7( ".
ریرۀام ییگابدآویستتتتا ..." :تقای اً پآجاه ننا از این تجار را استتتتداناویه ه خضتتتتوربن
اررینا ،بن اسلحه رزین ریااق انها را دن سوارهام ووی تقسدم ناویم راس هام انها را
ه توپخانه یایم ر یه هزار ررپد نقا که ا ووی یاشتتتآا ه ۀهت وزان ووی ض ت ط ناویم...
اگاچه بشارانده راض شانا که هاشخ ص یرهزار ررپده یایه ۀاا ووی را خانا ،رن
بن خُکم یایم ها انها را ه یهن توپ گذاشتآا)8( "...
ل ااناخان واا ب تقا وی که غاض رستتتداا ه قارف ر بکآت ایا از هارستتتدل باکن
استتتتتنتایه ناوی ،ختتا ازراه یزیم ر کشتتتتتتار ر ودتانتت ر تا یزی "یهن ۀوال" گافتن ر...
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چآانکه یرصتتنح ( " )83تاج انتواریخ " ،ازف اندتهام ستتداستت – نراب وویش ق ل از
رستتتتداا ه ابارف چآدن بدآگاری  ... " :نهذا کاغذم ه توستتتتط نادا خدارر ژناال لل
لسکاواا ه ۀهت انها فاستایه ادهار یاشتم که یریست سوار از سوارهام نرام هجاه
نها لخ که یرتحت خکم رن بحااواا ویه انا ،یرشتتتتداا ای ه بن بلحق شتتتتاه انا ر ه
انها رلاه یایم که اگاشتتتاا هادن کار را کآدا پایاش وواهم یای ر ندز ستتتاکایه هام یزی
هام رایت را وواسته انها را بخلع یاشته ان ام یایه سه هزار سوار از انها گافتم"...
ابدایر " سنانابه ر واطااف " وویش که تو سط غالم بات ض واا قآاهارم تاۀاه شاه
ر کوشتتش ایاج افشتتارستتدستتتان یرایااا چاپ رستتداه استتت ،ستتاپوش از ستتا او از
رهزن ها ،تاراج قوافل ر غارف ابوال تاۀااا توستتتتط ل ااناخان واا ا بدااری .بثالً
وویش بدگویا  ... " :بن ق الً قل

بوستتتتوم ه ایچآ را ه ستتتت ب ایآ که اهان ان جا از

فاروتن ا رقه ه بن انکاریاشتآا ،تاراج ناویه ا رق دست ررزه تحصدل کایه ویم".
" ...طون نکشدا که بوقع یافته اس

را که یک از اهان پدابال بدخواست سوارشوی،

از ار ر ویه پایم را ه رکاب گذاشته ررم اسب ۀستم .شخد بذکوروواست باا از اسب
پایدن کشتتا ،شتتاشتتدا ووی را کشتتدام ،بشتتار انده باا راگذاشتتت  ،بن هم ب جالً تاوته
ووی را ه لاویم رسا ندام "...
"  ...بطلع شتتتام که شتتتداۀاا یکهزار ررپده نقاه ا ووی یاری .وواستتتتم طال هام ووی را ا
ررپده هام ار ب اینه ن اایم ،بشتتتتارانده انکارناوی...اوا بج ورشتتتتام لآناً از ار گافته...
للوفه ه ۀهت استتتت ها ا تداع ناویه یر ررز ییگا راری قل ه ۀاف بلک ایم واا رزیام
شایم" .
"  ...بج ورشتتتام یراین بوقع خدله اانگدزم .اوونام نزییک با ایستتتتایه وی ر بتوۀه ار
شتتتاه گنتم این شتتتخد اتصتتتااً ه شتتتاا فحش بداها .ازشتتتآداا این خاف ،اوونا بتوۀه
صاخب گو سنآا شاه بن فوراً ه صاخب گو سنآا گنتم هاقاربدل یارم ان فحش اه،
رن

ه لدال این شتتتتخد بقاس که از ارندام وااستتتتت چاا فحش بداه ؟ اوونا بتغدا

شاه ه صاخب گوسنآا ه ۀهت ایآکه چاا ه لدانش فحش یایه است ،گنت ام ووک چه
بدگوی ؟ صتتتتاخب گوستتتتنآا یرلوض ه ار فحش یایه ا یکایگا بشتتتتغول زی ر ووری
شانا ،بن گوسنآا ر پونها را ایاشته از بداا ار رفتم"...
ه هاخال ،هاگاه ازچگونه گ ۀایاا زناه گ پُاباۀاام این بای ۀ ارق ل از رستتتداا رم
ه ابارف کا ل گذریم که لاوباً باا بال ازباۀااۀوی  ،زی رووری نراب  ،خا

ر

ازبایم ،شکست ر پدارزم یر اا اخایناا یاول  ،کشتن ر ستن ر ه یهن توپ پااناا
ر هاچآاا ،شتتکار ر لداش ت ر خکاارای ر ستتتاگام بد اشتتا ،بوضتتوع را ایستتت از
ایآجا ین ال ناایم که چوا رم باف یازیه ستتتتال را ا لستتتتاف زیای یرغا ت ر اراره گ
(یرتاشتتتکآا) ر یر زیانرابقام هام ررستتت ستتتزام ناویه وی ،انگاه که ارضتتتاع ۀآگ ،
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ستتداس ت ر اۀتاال افغانستتتاا یرنتدج تجارزلایاا هآا اتانوم رر ه روابت رفت ر
انگلدستتتتها پس ازشتتتتکستتتتت یرتج ر تالش هاه ۀان ه غاض خصتتتتول پدارزم اندارهام
ازاییخواه افغاا ،بایوس شتتتاه ر وواستتتتآا کشتتتور را تاک گویآا ،تصتتتادم گافتآا ا
ل ااناخان واا صتتتتورف ستتتتام یا بخندانه توستتتتط " شتتتتاه و وۀاا" وواها رم تااس
اقاارناایآا .انگلدسها یربوری این سایارقارف طلب ب لوباف کاف یراوتداریاشتآا
رووم ر وم ار را هاانآا پار رپارکالنش ووب بداانستتتتتآا .آا ااا ،یرلدن خاندکه
توستتتتط پخش الالبدتته هتتام رستتتتا یرکتتا تتل ،ازتصتتتتادم وویش پداابوا وارج شتتتتتاا
ازافغانستتتتاا اطالع یاینا ،ادهاریاشتتتتآا که بایم افغانستتتتاا پایشتتتاه ایآاۀ وویش را
انتخاب ناایآا .این یرخان

وی که انها ق الً ا ارستال نابه هام بخن

ه ستایاربذکور ر

بقام هام ررستتت یرتاشتتتکآا ،فای بوری نراشتتتاا (ل ااناخان واا) را کا ل وواستتتته
وینتتا .یرهادن بوقع ،ستتتتایاربحاتتا الرم وتتاا لم ل تتااناخان وتتاا را ندز کتته تتا ۀداۀ
یکصا ررپده یر ررز ،نزی انگلدسها یرهآا بدزیست ،ازراه چتاال ه اوشاا فاستاینا
تا هاچه لاۀل تا ا اایرزایه اش تااس اقاارناایا.
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فصل سوم

عبدالرحمن خان چگونه به امارت رسید ؟
کاتااسگدام هام بقام هام انگلدس

ا ل ااناخان واا ،یرصنح ( )309ۀلا یرم "

سااج انتواریخ " چآدن اباه است  " :ربقارا این خال ،نابه {ام} از انگلدساا که یرکا ل
وینا ،ه توسط هاشداۀ بحتاب سایار ل ااناخان واا بصحوب ا و ۀاا نام غالم ار
از راه " چتاار" یرب شها او شاا ه اایر ندکو سداش سایار ل ااناخان واا ر سداه،
نوشتتته وینا که  :از لزم ر ارایۀ وویکه راری اا را گاییاه ستتت ه کارکآاا انگلدس و ا
یها که چدست؟ "
یرصتتتتنح ( )571ۀلا چهارم – خش نخستتتتت " ستتتتااج انتواریخ " چآدن بدخواندم ... " :
وواۀه بحااواا پدشتتتتخابت که یرزباا استتتتتدالم یرنت انگلدس اکا ل ،بکتوب
وواها لنت سدا خضاف راا را که ب آ

ایلوف اباا اف شاهانه از سااقآا یرکا ل،

چآانچه یرۀلا یرم رقم شاه وی ،نزی راا رسا نداه ر خضاف راا کابداب ر ۀانس سایا
ابارف بورر

ا ای ووی اباه ،ار را ه بآصب لاض دگ ساافاازم یای"...

یرصتتتنح ( )302ۀلا یرم " ستتتااج انتواریخ " چآدن بدخواندم  ... " :ار یر ررز چهارم ا
از ایام نااز ۀا ه ،ا تاابت اشآایانش {یرسااقآا} ریاع کایه شهزایه گاا رفدع بکاا،
ستتتایارخ دب ال ر ستتتایار نصتتتا ال واا ر اهل خام بحتام را ا چآام ازوابت گاراا یر
تاشتتتکآا ه اباا واارنا

بانآا گذاشتتتته رر ه راه نهای .یرکآار رری " چلچدک " فاری

شتتاه شتتب را ه ستتا ُای ر اباایاا از راه شتتها نو که ۀایا یرنت ررس اخااث ر ا ای کایه
استتت ،رهآاوری شتتاه چوا ه قاُب رری وان شتتها بذکور رستتدا ،خاکم شتتهاش یلوف ه
بهاان کایه یر رقت صتتتتاف ط ام از رم پاستتتتدا که یرنت ررس چه قار رۀه نقا اام
ب صارف راه لآایت کایه ا ست؟ ر سایار راات ار پا سخ یای که از یرنت بز وره ه اۀازف
یایا بااۀ تم ۀانب افغانستتتتاا ستتت واستتتآام ر ییگا توق

نااشتتتتم که ه رقوع ب

انجابدا ر پس از این بکاناه ،خاکم بوصتتوف که بآصتتب کاندل الزازم ندز یاشتتت ،از
بتتجتتلتتس تتدتتارا رفتتتتته پتتآتتج هتتزار "بتتآتتاف " ارریه پتتدتتش ررم ستتتتتایار رفتتدتتع بتتقتتاار
نهای"...
رراا شتتتتای بحااا ااهدم لطای یرصتتتتنح ( )183کتاب وویش تحت لآواا " نگاه
بختصا ه تاریخ ب اصاافغانستاا " بدآویسا که " ...چوا ار {ل ااناخان واا} یریست
ررسها وی ،آاب ایجاب بدآاوی تا بوافق اناا خاصل گایی .ایآکار ه شکل سدار بخن
صورف گافت .ۀآاال کوفااا گورنا تاکستاا ه ابدا
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ل ااناخان واا چآدن اۀازه یای که رم از تاکستتتتاا ه شتتتکل بخن وارج شتتتوی ر با ندز
تجاهل ب ررزیم".
ررانشتای فدض بحاا کاتب یرصتنح ( )301ۀلا یرم " ستااج انتواریخ " بدآگاری ... " :
ر این را ندز یرونده للم خاصتتتل کای که ررستتتداا از بااۀ ت ار {ل ااناخان واا} ۀانب
افغانستاا ساگااا ندستآا ،لکه ه اۀازت که یایه انا بش وف ر واسآانا"...
بدازا ی قوب لل واف یرا اوویش آام " پای شاهاا بتأواافغان ستاا" بدآوی سا ... " :
هااا یرنت ررسده که ه یرنت ساکار ابدا شدا للدخاا را ط یرست یافته فخا بدکای
ر آا گاا ستتایار ل ااناخان واا را ندل یانستتته بح وس رار تاشتتکآا فاستتتای ،یر این
ر قت که قضتتتت ده الکس اف تای ر اق ال آا گاا لان تاق کای {...ازل ااناخان واا}
وواهش کاینا که هاگاه زری بع انخدا لازم ر رران افغان ستاا شویا ،وور سآام یرنت
ررسده از خضورۀآاب شاا سدار استم زیاا که یرنت ساکار ابدا شدا للدخاا ت اه شا.
باکن استتتتت که یرنت انگلدس خاکت کآا ر یاول افغانستتتتتاا شتتتتوی ر از قاار قانوا،
خاکت یرنت ررسده ۀایز ندست ر ۀآاب شاا پایشاه زایۀ افغانستاا بد اشا { بد اشدا}
ر ه بدااث خق یاریا بالبت

ه یرنت ررستتتده ناداستتتام زیاا که فوج انگلدس که ستتتا ق

راری کا ل شاه از یست غازیاا پااگآاه شاه ،ب ایا ازطاف یرنت فانگ شخص بابور
ستتتلطآت شتتتوی ،ا از اا گافتن افغانستتتتاا یشتتتوار استتتت .ازانجام ۀ اوانه از تنآگ ر
کارتوس ر غداه ر از وزان لاباه رۀه نقا ها قار کار اشتتتتا ،ونده گدایا ر زریتا ه
ۀانب افغانستتتتتاا ررانه شتتتتویا که فابایش لاندحضتتتتاف ابزااتور الرم ر وورستتتتآام
ابآام یرنت هادن است)9 ( "...
هادن ی قوب لل واف یرصتتتتنح ( )510کتاب وویش ایابه بداها " :ارم چوا و ا
ررری آا گاا شتتتتهایارم {ل ااناخان واا } یر کا ل رستتتتدا رشتتتتهاف یافت ر گوشتتتتزی
انگلدس شا ،گویا نشکا فانگ خداف تازه یافت ...زیاا که ووی انگلدس یر قل
قدا ر ست تاام ویه از یست غازیاا ه زخات سدار ر گاسآگ

شداپور

شاار ررز را ه شب

بداساندانا"...
ارم! رقت ل ااناخان واا یریام ابورال ورناویه راری واک افغانستتتتاا شتتتا ،فوراً ا
لاه ی ازبدااا ستتتاشتتتآاس اوشتتتاا که ازق ل ا انها شتتتآاوت یاشتتتت ،صتتتورف کت
یرتااس گاییاه خاایت ر هاکارم اناا را یرق ال ف اندت هام وویش ،داهااً " یرۀهت
ن جاف رطن از یستتتتت انگایز " تقاضتتتتا ناوی .این یرخان

ویکه اهان

اوشتتتتاا ا آدای

تجارب گذشتتته رشتتآاوت ازشتتخصتتدت ل ااناخان واا ،یرقام نخستتتم اررا ۀواب ری
یایه للده رم ابایۀ پدکارگاییانا.
یرهادن شتتتتب ر ررز،غالم خ دار واا رریک که ازطاف ابداشتتتتداللد خاا ح دث نا یب
ستتتتزهستتتتاار لخ بقارشتتتتاه وی ،هآوزهم فوج بآرم ر چآا لاایه توپ ررستتتتایل ۀآگ
37

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
یراوتداریاشتتتتت ربدخواستتتتت للده ل ااناخان واا یاول اقاام شتتتتوی ،رن تا انوقت،
ارستتال رباستتول نابه ها ،خشتتش ها ر ت لدغاف رستتدع ل ااناخان واا یررایاف شتتاال
اف غانستتتت تاا تأ داوویش را گذاشتتتت ته وی .پس لستتتتاکابقدم لخ لل ده غالم خ دارواا
شوریاه ر سه فوج انها ا شش لاایه توپ که یرواا ا ای ر تانقاا ر قطغن بقدم وینا ،ه
ل ااناخان واا پدوستآا)10( .
این ،نخستدن ابکاا ۀآگ

وی که بت اقب ررری ل ااناخان واا ازسااقآا ه اوشاا

رقآارز نصتتدب رم گاییا .هادآکه ل ااناخان واا ه ستته فوج بتذکاه یستتتاست یافت،
یستتتتتت تته یتتک اقتتاام قتتاتالنتته زی ر اا این ویکتته " بدا تتا تتا دتتگ " یک از بداهتتام
ناباارقطغن را که هم بهااناارستتایاربوصتتوف وی ر هم ار را یرل ور ازیریام ابو بای
ناویه وی ،ه قتل رساندا)11 ( .
ستتتایارل ااناخان واا که ازتجارب ۀآگ ر ندانگهام ستتتداستتت کاف

اووری یار وی،

لالره از انکه رشت تااس ر ارت اط ا بداها ،وواندن ر سااا قوب یرشاال افغانستاا
را اقاارناوی ،ا بقام هام انگلدستتتت یرکا ل ندزیاول تااس ر بااریه گاییا ر ه هادن
ستتتتلستتتتله ،چآاین نابه بداا ار ر " ستتتتاند ل هانام گاینن " افستتتتاستتتتداستتتت ندار هام
بتجتتارزانگلدس یرکتتا تتل ری ر تتال گاییتتا .نخستتتتتدن نتتاب ت بخن " گاینن " لآوان
ل ااناخان واا ،پس ازررری رم خاک افغانستتتاا ،چآدن وی  " :یرستتت بحتام ستتایار
ل ااناخان واا ! ا از بااتب ر سا ر ارزرم سالبت شاا ،اطاللاً زخات بداهم که
یرنت انگلدس از اباا شتتاا ه طورستتالبت یرقطغن ادهار ووشتتحان بدآاایا ر ووش
بدشتتتتوی اانا که شتتتتاا چگونه از ررستتتتده خاکت ناویه ر ارایه ر ودااف شتتتتاا چدستتتتت.
یرست شاا گاینن " ( )12
بتن ناب ۀوا د ل ااناخان واا لآوان " گاینن" چآدن وی " :یرستتتتت بحتام گاینن
صاخب! بااسل شاا رسدا ر از خضوربن گذشت .بن ه اۀازۀ خکاااا تاشکآا ه قطغن
اباه ام ،ارایه یارم تا یررقت اضتتتطااب ا بلت ووی بستتتالاف ناایم .اگاشتتتاا لالقاآا
بذاکاه هستدا از رسایل زنانه صاف نراناویه ر ه رسدل ناایآاگاا هوشدارووی رشت
اتحای را قایم سازیا .سایارل ااناخان –  30اپایل 1880م " ()13
بتن ناب ل ااناخان واا لآوان گاینن ،ا یرج ۀاالت ازق دل " بن ه اۀازۀ خکاااا
تاشتتتکآا ه قطغن اباه ام " ر " ازرستتتایل زنانه صتتتاف نراناویه ر ه رستتتدل ناایآاه گاا
هوشدارووی رشت اتحای را قایم سازیا "  ،ه ررشآ
یرتااس ر ت ان

ا بقام هام انگلدست ب آ

ا ت بدسازی که بقام هام ررس

اابداستتازم ل ااناخان واا وستتدل هایر

قارف ،اام ستایاربذکور اۀازۀ وارج ازواک ررستده را یایه انا ر " رستایل زنانه " هم،
هااا نابه هام انگلدسها وواها وی که توسط " شاه و و ۀاا " از قآاهار ه رم فاستایه
بدشتتانا .تازباندکه ل ااناخان واا ازنقاط شتتاال افغانستتتاا ه چهاریکار ،راقع چآا
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یه کدلوبتام شاال کا ل رسدا ،چهاربدن ناب " گاینن " ه ار بواصلت کای که بدگنت :
"ووی را هاچه زریتا ه کا ل اساا ر تاج رتخت را تسلدم شو" ( )14
ق ل ازانکه ل ااناخان واا ازچهاریکار رهستتزارکا ل شتتوی ،ناب نوکابآشتتانه ر تستتلدم
طل ان ات را لآوان بسورل ابورسداس قشوا انگلدس (گاینن) کا ل فاستای:
" ( پس ازت ارفاف)  ...بایم بدخواهآا ق ل از ایآکه ه بن اۀازه اهآا لازم کا ل شتتتتوم،
ۀواب سؤااف یل را اانآا :
*خاری باانک بن تا کجا وواها وی؟
* ایا قآاهار یاول باانک بذکور وواها وی؟
*ایا یکآناانگلدس یر افغانستاا وواها بانا؟
* یرنت انگلدس توقع یارنا کاام یشان ایشاا را یفع ناایم ؟
* یرنت انگلدس چگونه بآافع را رلاه بداها که ه بن ر اهان بالکت بن لایا یاری؟
* یرلوض چگونه واباف توقع یارنا.
ازواارنا ابدا رارم که این بلت ر بن ررزم بتنق شتتتتاه ه شتتتتاا وابت ناایدم ،اگاچه
یرنت انگلدس بحتاج این واباف ندست)15 ( "...
ل ااناخان واا چآدن ناب تالق ابدز ر نوکاصتتتتنتانه لآوان " گاینن " را یرارج غلداا
اخساساف هزاراا تن از ازاییخواهاا ضا انگلدس نوشت که یرشاال کا ل ابایۀ ۀآگ
ر فااکارم وینا .یرایآجا نقل یک ازنابه هام بجاهااا ه پاواستتتته را یرج بدکآدم که
ب صام وینا تجارزگااا را ا این ز اا ر ا این شدوه از واک ا ای شاا اانآا " :ه شاا
ام وایآدن ر خدله گااا ! شتتتاا که اودانت ر فایب هام ووی کشتتتورهآا را اشتتتغال کایه ر
اکآوا چشتتتتم خدله گاان ووی را ه ستتتتوم افغانستتتتتاا ندز یروته ایا ،رن

ایا ااندا تا

انجا که با قارف ر توانای یاشتتتتته اشتتتتدم یر اا ا شتتتتاا ایستتتتتایه گ کایه ر ختا اگا
ا اقارف ییگام چوا ررسده یر این ۀآگ ا {با} بتحا شونا ،اناا ق ول وواهدم کای" .
ل ااناخان واا ،این لآ صا ساز شکار ،خدله گار قارف طلب ،این نابه ر سایانابه هام
ازایه گاا افغانستتتتاا را " بضتتتابدن

ستتتا ر پا " وواناه ب افزایا که " یرواتاه وویم

ازم ییام تا یرهاانجا ر هااا زباا پدشتتآهایاف ووی را یربوری ه خضتتورایشتتاا ادهار
آاتتایم تتتا ب تتایا یر هن انهتتا ایآطوروطورکآتتا کتته بن یرتصتتتتادم ر نراووی ق الً ازکس
ییگام بشوره وواسته اشم)16( ".
ناب یرم که پس ازناب ارل ،ازرایت پاراا لآوان " گاینن" کا ل اصتاار یافته استت،
چآدن استتتتت( :پس ازت ارفاف)  "...ناب بالطنت ابدزم را که استتتتت تاج بحاا واا
فاستتایه وییا ر از صتحت ر یرستت خکایت بدکای ه ررز یازیه رۀب (20ۀوا) رستدا
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رستتت ب بستتتاف بن گاییا .هااا چدزم که ارزر ر هاف بن ر بایم بن وی ،ووی تاا نطف
فابوی یا .ستتتتا خااف اف غانستتتت تاا را که یرا ا یک ب ا هاه ا ن دام زرگوار ر ب رام
ابدایرستتت بحاا ،فدصتتله ناویه وییا ،ووی تاا الطا ناوییا .ناایآاۀ ستتداستت را که
شتتتتاا یر افغانستتتتتاا بقار ناویه وییا ر اناا (یر اره) ه اوتداربن گذاشتتتتتدا که یک
ستتتتندابستتتتلااا یراین ستتتتاباا بقار شتتتتوی ،اناا ندز شتتتتاا الطا ناوییا .یر ارۀ ررا ط ر
بااریاف یرستتتتان بن ا قوام وارۀ شتتتاا نوشتتتتدا که بن ارا انارز ربشتتتورۀ شتتتاا
( اتانده) ن ایا اقاام ناایم ،شتتاا بالخره نابایدا یرصتتورتدکه بن بانآا خکوبت ک دا
شاا یرست یاشته اشم ،چطور بدشوی که ارا انارز ر بشورۀ شاا ا قوۀ ییگا بااریه
اقاارناایم؟ بن ا این گنت شتتاا ندز بوافقت یارم .شتتاا ندزنطف فابوییا که یر صتتورف
خال نابآاستتتب ازطاف هاقوۀ وارۀه اافغانستتتتاا ،تحت هاگونه شتتتاایط یستتتت اباای
ستتتتوم با یراز بدکآدا ر شتتتتاا اۀازه ناداهدا که هدچکس ییگا اقلاار افغانستتتتتاا
یستتتتت تخط ر تجارز یراز کآا .این ابابطا ق ارزرم بآستتتتت که شتتتتاا نطناً اناا الطا
فابوییا .ابا چدزیکه راۀع ه هااف یستتتت آاا ستتتزاینا ،هااف یرخال خاضتتتا یر یستتتت
پستتالاوم بن { شتتهزایه ایوب واا فازنا ابداشتتدا للدخاا} بد اشتتا .تا زباندکه رم ا
بن بختاننتت نکآتا ،هتااستتتتتت نستتتت تت ته شتتتتخصتتتت ییگا ،هااف را اام ار گتذارم.
یرصتتتتورتدکه رم ا بن بخاننت ررزی ر ه توصتتتتده ر انارز بن ر بایم بن رقع نگذاری،
ازاا بوضتتوع شتتاا را بطلع وواهم ناوی .هاچدزیکه هایربا اناا یرستتت ر بصتتانحت ابدز
پآااریم ،ۀاب لال وواها پوشتتتتدا .انهاه نطف ر بها ان که شتتتتاا اام ه ویم بن ر
بایم بن ررا بدااریا ،چطوربوری ق ول بن راقع نگایی؟ شاا اام بن ر بایم بن سدار
بها ان نشتتتاا بداهدا .بن نابه ها ه تاام ق ایل ر لشتتتایاافغانستتتتاا فاستتتتایه ام رنقل
اناا استتتتت ستتتتایار بحاا افضتتتتل واا اام شتتتتاا فاستتتتتایم ر هاچآاا یر ارۀ ضتتتت
بوضتتولاف صتتورف شتتناه

اام تاا گنته ام .ستته ررز ا ه رم اۀازه وواهم یای که ه

لزم ییاارتاا ستتنا کآا .یر ارۀ بن ،نوکا ارگاه واارنا که ه پاراا رستتداه ام ،فکاکآدا.
تو سط بحاا اف ضل واا پا سخ شناه

نا ستدا تا یر هاکجا که ا شم ار را دآم .تاریخ

18رۀب {22ۀوا1880م} ( قلم شخص ل ااناخان) پاین { پایدن} نا به را وویم ابضا
کایم ر ا بوم بُهاناویم"...
ییاه بد شوی که ل ااناخان واا نابه اش لآوان ساکایۀ سدا س انگلد سها یرکا ل را
نه اثا لضتتو رفایار ه ۀاب

افغانستتتاا ر خااستتت کآآاۀ ستتازبدن ا ای با ریا چوا

ب ارزضتتا تجارزرازاییخواه ،لکه حدث یک نوکابتالق ر

صتتالخدت یر اا ا ار اب

صاخب اوتدارافغانستاا بدآویسا ر بدناستا.
آا ااا ،این ناب ل ااناخان واا ه رضتتتتاخت داا بدااری که رم چقار یر اا ا ار ا اا
انگلدستتت وویش کوتاه اباه ،تا کاام اناازه غارربلت افغانستتتتاا را شتتتکستتتتاناه رچه
بقاارکانش یر اا ایشتتتان بتجارزازوویشتتتتن نشتتتاا یایه ر چطور ا ز ون رصتتتااخت
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اشتتکار ،وویش را یرلدن ودزش پدارزبآاان بایم ،یر ستتت یروابت استتت ااروارۀ
قااریایه رچستتاا ارا اناکتاین اخستتاس شتتام ،از ار اب انگلدستت اش بدخواها که "
یر ارۀ بن نوکا یر ار واارنا که یرپاراا رسداه ام ،فکا کآدا "
ررم هادن نت ر ز ون

وی که انگلدسها ا ارسال ناب ات ر تضادن کت

 ،ار را حدث

ابدا اشانه هام استخوان بایم افغانستاا سواربدکآآا:
" ۀآاب لان ۀآا اا ریستتتاا ر شتتتورام لاوب گورناۀآاال هآا ا بستتتاف طورم اطالع
گافته انا که لاندقارۀآاب شتتتاا آا ا یلوف خکوبت انگلدس رران کا ل بد اشتتتدا .ا
یرنرایاشتتت اخستتاس یرستتتان شتتاانست ت ه خکوبت انگلدس ،ا لالره بزایام ییگا،
چآانچه اووریار ویا ازخاایت ر پشتتتتد ان کابل شتتتاا از ستتتایاراا قوم ر بایم وویش
اام اساس گذاشتن خکوبت تحت قدایف لاندقارشاا قا ل یای اررم بد اشا .خکوبت
انگلدس ا استنایه از شاایط ،ۀآاب شاا را حدث ابدا کا ل الالا بدآاایا )17( "...
رچآانکه گنتدم ،این ز ون ر کانش یرخان صتتتتورف بدگافت که هزاراا تن پدا ر ۀواا
رطن ا لشتتتتق اتشتتتتدن ه ازایم ستتتتازبدن اۀاایم شتتتتاا ،کاا ه ب ارزۀ باگ ر زناه گ
یربقا ل انگلدسها سته وینا ( .سایابسویۀ نابه هام ب ارزاا ضا انگلدس یراا زباا
که یرج کتاب " افغانستاا یربسدا تاریخ " بد اشا ،گویام وواست اصل ر ارایۀ پاک
انها ویه است.هاچآاا بالخره بدشوی که " گاینن " ط ناب وویش لآوان ل ااناخان
واا ،ار را اشکارا " ابداکا ل " بدخوانا ،نه ابداافغانستاا.
هادن تضتتتتاع ر کانش ل ااناخان واا بو ۀب گای یا تا ستتتتااا قوام بت جارزانگلدس
یرکا ل ۀام تاشاه ه پاسخ رم چآدن شاایط سآگدن ر نآگدن را ت ددن ناایآا :
" ارل یروصتتتتو

این که فاباننابام افغانستتتتتاا ا یرل وارۀه چه بآاستتتت اف وواها

یاشت؟
ۀواب :چوا یرنت انگلدس رضتتتتا ناداها که ییگایرنت یراف غانستتتتتاا خق بااولت
یاشته اشا ر یرنتدن ررس ر ایااا قااریایه انا که ه کل از یوانت یر ابور افغانستاا
بحتاز اشتتآا .رراضتتح استتت که ابداکا ل غدااز یرنت انگلدس نادتوانا ا ییگا یرنت
را طه یاشته اشام چآانچه اگا یک ازییگایرل خواها یر افغانستاا بااولت ناایا ر
بااو ل ار بآجا ه ت ا یاف {؟}

بو ۀب ه ابدا اف غانستتتت تاا شتتتتوی ،اا ر قت یر نت

انگلدس خاضتتتتا وواها وی که ابدا افغانستتتتتاا را ب ارنت ناایا ر اگا ازم شتتتتوی یرنت
بذکوره {را} یفع کآا ه شتتاط این که ابدا بز ور یر اب ررا ط وارۀ ووی ه صتتوا ایا
یرنت انگلدس رفتارناایا.
یرم :یر اب خاری بالکت افغانستتتتتاا تاام رایت قآاهار ه خکاااا بستتتتتقل ستتتتزایه
شتتاه استتت که ستتایار شتتداللدخاا اشتتا .غدااز بحال فوشتتآج ر ستتوم که ه تصتتاف ووی
یرنت انگلدس وواهآا وی ،آا ااا ،یرنت انگلدس یراین بستتتتایل ر یر اب قاار یای
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خاری بغا

ر شتتتتاان افغانستتتتتاا که ا بحاا ی قوب واا ابدا ستتتتا قه یایه استتتتت،

نادتوانا تجایابذاکااف اا را ا شتتاا آاایا ر ا این بستتتثآداف ،یرنت انگلدس بایل
است که شاا اقتاارکابل ووی را ا افغانستاا چآانچه اباام سا ق وانوایۀ شاا یاشته
انا ،بستتتتتحکم ناایدا ر یر اب هااف یرنت انگلدس نادتوانا ه شتتتتاا اطادآاا اها،
رن از اقااباف ووی تا اگاوواستتتتته اشتتتتدا ۀهت تصتتتتاف هااف ه لال اریا یرنت
انگلدس باان ت نااری ر نادخواها یر ابور یاول این بالکت بااولت ناایا{ .؟} ر
این را ندز از شتتتتاتتا نادخواهتتا کتته ستتتتندا کتته تتاانتتذاف انگلدس تتاشتتتتتا یر هدچ ۀتتام از
افغانستتتاا اۀازف اقابت اهدا ،بگاکه ۀهت ستتهونت بااریاف بت ارف یرستتتانه یر
دن هایر ۀانب قاین بصتتلحت وواها وی که ه بوۀب قاار یای ،یکتن بستتلااا از ۀانب
یرنت انگلدس اقابت ناایا .فقط)18( " .
تنستتتتدا شتتتتاایط فوق ،ل ارف از تأیدا کابل خاتم خشتتتت کشتتتتادا رپشتتتتارر توستتتتط
پارکالنش (ابدایرستتتتت بحاا واا) ه ۀانب انگلدس ،ب اهاۀ شتتتتام ارر" گآابک "
رستتزایا بآاطق رستتدع تا ق ایل رنقاط بهم ستتوق انجدشتت افغانستتتاا ه ۀانب اۀآ
وی که ل ااناخان واا ااا بهُاتأیدا زی ر پستتتانها (ستتتال 1893م) ،ا تأیدا ر ابضتتتام
ب اهاۀ ضا بل " ییورنا " ،اناب ا ام یرتاریخ افغانستاا را ندز کاای ناوی.
پس از ارستتتتال هادن ناب رستتتتا انگلدس ه ل ااناخان واا ،نخستتتتتدن بالقاف رم ا
افسالاندات سداس انگلدس (ساندزل گاینن) یربحل " به " راقع بداا (چهاریکار –
کا ل) یرلقب یرهام ستتتته ر ارا نرارف بایم ه پا واستتتت کشتتتور صتتتورف گافت که
باف ستته ررز ایابه یافت ر ستتایارتشتتآ قارف ،تاام شتتاایط استتارت ارۀانب انگلدس را
رسااً ر کت اً پذیافت ر تا ه اوا ه اا رفایار اق بانا.
یکتال تتاا نغآ وتتاا لضتتتتوۀآ ش بشتتتتارطدتتت افغتتانستتتتتتتاا کتته خدثدتتت تاۀاتتاا یر
یر ارابدال ااناخان واا را ندزیاشتتتتت ،گوشتتتته ی ازبشتتتتاهااف وویش را چآدن داا
بدااری  ... " :ارها بشتتتتاهاه اش کایه ویم یر اا انابه هام راصتتتتله از کلکته که انحن
اباانه ر ییکتاتوربآشانه ب

وینا ،نهایت غض آاک شاه ر چآدن هویاا بدشا که گویا

وویش را ه انگلدستها فاروته اشتا ر ا انتهام غضتب ه ستخت پشتت یستت ووی را ه
ینااا گافته ر ه اراز لآا ا وویش چآدن بدگنت " :رام ابن که بستتتتلااا ویه ر ه
ننر که یایه ام ایا رفا یار اشم ! "()19
گون فشتتتتایه ایا گنت که ازۀال شتتتتاایط ل ااۀ ۀانب استتتتت اارانگلدس که اام
ابداتحادل شا ،ل ارف وینا از :
انف) تأیدا ب اهااف ا ست اارم ر ضا بآافع بل که ق الً تو سط ه ا صطالح ابداک دا
ا انگلدسها صورف گافته ر خشهای ازبالکت ه اۀآ
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ب) پذیاش ب اهاۀ نآگدن " گآابک " که ق ل از اا ه ابضتتتتام ابدا بحاا ی قوب واا
رسداه ر خشهام بها از پدکا افغانستاا ه شاول کویته توسط هااا ب اهاۀ نآگدن
ه بقام هام هآا اتانوم سزایه شاه وی.
ج) کآتارل ر ت ددن سداست وارۀ ۀانب افغانستاا تو سط بقام هام هآا اتانوم ر یا
سلب استقالل سداس افغانستاا ه سویاست ااروارۀ  .چآانکه " گاینن" یربتن نابه
اش لآوان ل ااناخان واا از ق ل این بطلب را گآجانداه وی که " راضتتتتح استتتتت که
خضتتاف راام شتتاا نادتوانا غدا از یرنت انگلدس ا ییگا یرنت را ط یرستتت یاشتتته
اشا" .
ی) کا ُک ،تن قا ر ُ باارا یر اا اان اه از وائ آاا بل ر وب رستتتتایاران که یریرراا
اشغال کشور ،اضا بآافع بل بایم افغانستاا ،یروابت انگلدس قااریاشتآا.
م) ستتاکوب ر نا وی ستتازم ان اه ازبایاا رزناا ازاییخواه ر ضتتا استتت اارم که یریرراا
اشغال افغانستاا ،اضا ندار هام انگلدس رزبداه وینا.
ه) ر تتااواه ،تجایتتا افغتتانستتتتتتتاا از ۀهتتاا رلقتتب نگهتتااشتتتتتن کشتتتتور ازکتتارراا للم
رپدشافت ر تاق ر یانش .
هاااهاا ل ااناخان واا یر رقت بذاکاه ا گاینن ل ارف وینا از :ستتایاربحاا یوستف
واا لم ل ااناخان واا ( ااً خاکااا فااه) ،قاضتتتت ستتتت ااناین واا ( ااً خکاااا
هااف) ،بداستتتتاه دگ واا ،فااباز واا ( ااً ۀآاال ن راب رستتتتاکو گا باها) ،ۀاا
بحاا واا ،پارانه واا ( ااً ۀآاال نراب ربجام اخکام ستتتتخت ابداللده رلدت)،
بدازا بحاا تق واا نشکانویس ،بحاا ساررواا ( ااً خاکاااا) ر غداه.
ه اااهتتاا " گای نن " یراین بتتذاکاۀ ستتتتام ل تتارف وینتتا از " بستتتت تاک آ د آگم "" ،
کاشآاهستآگا" ر " بستاکایست " ر غداه .
پس ازاب ضأ هادن ب اهاۀ رطآنار شانه ا انگلد سها وی که ابدا ووی ،یر صنح ()435
ستنانابه ر واطااف وویش رستااً چآدن التااف بدکآا  ... " :از تصتور این ابا بکار ویم
که یرنت افغانستتتاا تا یک یرۀه تحت ابا هافاباننابای که ه هآارستتتاا بقار شتتوی،
بد ا شا ربن که ابداافغان ستانم ،انت ازیچه ه ستم که فاباا فابا ه ها شکل ووا سته
اشا ،اناا گایانا"...
یرکتاب " تاریخ ررا ط ستتداس ت افغانستتتاا اززباا ابدال ااناخان تا استتتقالل " چآدن
بدخواندم  " :ابداۀایا ،تا یک خا ،بخلوق یر ابزااتورم رقدب وی ر یر یرراا هااا
یرازیه سال ت دا یرتاکستاا ررس  ،تا د سداس فااگافت ر تنوق سداسداف را یرک
کای ،رن

ا تصتتویب ر تصتتایق اتانده ر ررستتده ا بستتآا زباباارم نشتتستتت .ررستتده ه

ل ااناخان اۀازه یای یر خش شاال افغانستاا ننو ش را تأسدس کآا)20( " .
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"ستتتاند ل هانام گاینن " ،پس ازانکه ت ان رت ها بخن بتقا له ا یرستتتت ییاین شتتتاا
(ل ااناخان واا) انجام یافت ،ت اایم ازرستتایل ر رستتایط نراب

ه شتتاول س ت لاایه

توپ را هاااه ا یک بلدوا ر نهصتتتتا هزار ررپد انزباا گون نقا ه ابداۀایا یرکا ل
سزاینا ر رلاۀ پایاوت ساندانه ب لغ شش نک ررپد ییگارا ندز ه رم یاینا( .این بزی
ساندانه ،پسانها از شش نک ه یرازیه نک ر ازهم ه هجاه نک ررپده ارتقا کای) انگاه
ستتتا ازاا شتتتاا را یرپآاه صتتتارر فاابدن ابدایستتتت نشتتتاناه لآوان ستتتااا اقوام ربآاطق
بستتتتدا راه ر خاایت هام نراب ار ،ه ستتتتالبت ازافغانستتتتتاا دارا کشتتتتدانا .چآانکه
ابداووی بدآویستتتتا ... " :ق ول کایم هاچه باکن اشتتتتا کوتاه نآاایم ر اام خنادت
انگلدس ها تا ساخا ه قسا که باکن وی واطا ۀا

ر اطادآاا یایم...سایار بحاا

لزیزواا پستتتتاستتتتایارشتتتتاس اناین واا را ا چآا ننابابورین ییگا که ا نشتتتتکا ژناال
را اف تا قآاهار ب رفتآا ،بقارناویم بواد ت ناایآا بایم یر دن راه ا ایآها بخاننت
نآاایآا،ا رقه ه ۀهت ووی شاا ر بانهام انها اسانآا)21( "...
ر ستتتتایاربحاا یوستتتتف واا لم وویش را ندز ا خش ییگااز قشتتتتوا اشتتتتغانگاکه ازراه
ۀالل ا ای رهستتزارهآارستتتاا بدشتتانا ،هاااه ر هاکارناوی تا از تهایا بجاهااا ضتتا
انگلدس یر اباا اانآا.
یر " ستتتتنانابه ر واطااف ابدال ااناخان واا ر تاریخ افغانستتتتتاا" که توستتتتط غالم
باتض ت واا قآاهارم تاۀاه شتتاه ر کوشتتش " ایاج افشتتارستتدستتتان " یر ایااا چاپ
ر سداه ا ست ،چآدن بدخواندم  " :ساندزل گاینن ،صاخب بآ ص هام انگلدس که یرکا ل
ویه انا ،طور ووشتتحان از ابداب رم نه باوصتت خاصتتل ناویه رفتآا ر ابدا ب رم نه
یرقول رقاارووی ایآقار صحدح ریر ست وی که ن شکاانگلدس ا رۀوی ایآکه انآ س ه ه
ستتتال ( 1256هاق) دشتتتتا یر بحل وطا وینا ،رقت که و ا پایشتتتان لستتتاکاانگلدس
یرقآاهار ه انها رستتتدا ،ازتوانستتتتآا که ستتتانااً ازافغانستتتتاا دارا ارنا .رۀه الان
باهانه هم که یرنت انگلدس ه ابدا ب رم نه بداها ،یقدآاً یرنت هآارستتتتاا اگا فایاه ر
بآن ت

ه ۀهت ووی شاا تصور نآاایآا ،رۀه بذکور را نخواها یای)22( ".

ابدال ااناخان واا ،بتن ستتتتآام را که " گاینن " ه قلم وویش تحایاناویه ر یرپایاا
بذاکاۀ بخن یربحل به اام رم سزایه است ،یرصنح (" )202تاج انتواریخ" چآدن

نقل بدکآا" :

خضتتتاف بستتتتطاب فاباننابام هآارستتتتاا از شتتتآداا این و ابشتتت وف

هستتتتآا که خضتتتاف راام شتتتاا ه بوۀب یلوف یرنت هد انگلدس ه طاف کا ل ررانه
شاه ایا .نهذا نرا ه ودااف یرستانه که خضاف راام شاا را بحاک است ر ه بالخر
فوایام که از تأستتتتدس یرنت بستتتتتقله تحت اق تاار شتتتتاا لایا ستتتتایاراا ر اهان این
بالکت وواها شا ،یرنت انگلدس خضاف راام شاا را ه سات ابارف افغانستاا ب
شآاسا راز طاف فاباننابام هآارستاا اۀازه یارم که خضاف راام شاا را بطلع ناایم
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که یرنت انگلدس بدل نااری یرابوراف یاول خکوبت رایات که یر تصتتتتاف شتتتت اا
بد اشا ،بااوله ناایا رنا وواها یک ننا انگلدس
بالکت بذکور اقابت یاشتتتتته اشتتتتام رن

ه سات سنارف یرهدچ ۀا یاول

ه ۀهت ستتتتهونت بااریاف بت ارضتتتت ر

یرستتتتانه چآانچه دن یر بالکت هاجوار ایا اقاار اشتتتا ،قاین بصتتتلحت وواها وی
یک ننارکدل بستتتتلااا از ۀانب یرنت انگلدس ه بوۀب قاار یای یرکا ل اقابت ناایا،
خضاف راام شاا وواهش ناویه انا که ودااف ر قصا یرنت انگلدس یر اب خکاااا
کا ل نس ت ه یرل وارۀه ه ۀهت اطالع شاا کت اً باقوم شوی .فاباننابام هآارستاا ه
بن اۀازه یایه انا که ه شتتتتاا ادهار اارم از انجای که یرنت انگلدس ق ول نادکآا یرل
وارۀه یرافغانستاا خسن بااوله یاشته اشآا رندز یرنت ایااا ر یرنت ررس قول یایه
انا که از بااوله ناویا یرابوراف افغانستتتتاا اختااز ناایآا ،راضتتتح استتتت که خضتتتاف
راام شاا نادتواندا غدا ازیرنت انگلدس ا ییگا یرنت وارۀه ررا ط پونتدک یاشته
اشتتتدا ر اگا اخام از یرنتهام وارۀه وواستتتته اشتتتآا یر افغانستتتتاا یوانت ناایآا ر
بااول بذکور ه تجارزاف ه بالکت خضتتتتاف راام شتتتتاا گایی ،یراا صتتتتورف یرنت
انگلدس خاضتتتتا وواها وی ه اناازه ر طایق که ازم اانا ه ۀهت یفاع بااول بذکور
از{ ه} شاا کاک ناایا ،بشارط اایآکه خضاف راام شاا یر اب ررا ط وارۀ ووی
اخسب بصلحت یرنت انگلدس صایقانه رفتار ناایدا" .
ابدا ،ووی یر صتتتتنحت ( )204تتاج انتواریخ بدآویستتتتتا " :پتانزیه یقدقته { یربحتل اج
شتتتهاارا} بجلس کاییم ر یربجلس بذکور ت ارفاف رستتتاان با ه لال ابا ر بالقاف با
{ ا انگلدستتتها} یرستتتتانه وی .یر دن بذاکااف ،قاارشتتتا که ستتت لاایه توپ ازتوپخان
افغانستتتاا که یر این رقت یر شتتداپور بوۀوی وی ه بن تستتلدم ناایآا ر ندز تقای اً نوزیه
نک ررپده که انگلدستتتها از ا ت بانداف بالکت یر زباا توقف ووی شتتتاا اوذ کایه ر ه
بصاف ا رق نشکا رساوتن استحکاباف رسا نداه وینا ،ه بن پس اهآا ر "...
بقام هام هآا اتانوم ازهم یرسال 1882م ،رۀه یرازیه نک ررپد ییگا ندزطور" الانه
ر بای وا " اام ابداپایاوتآا)23( .
ل ااناخان واا خاطاانکه ازطاف ستتتتایاربحاا ایوب واا فازنا ابداشتتتتداللدخاا ر
فاتح ۀآگ بدونا واطاۀاع شتتتتاه ار را ازبدااا رقا ت ه کل وارج ستتتتاوته اشتتتتا،
یراستان رسداا ه ابارف افغانستاا ،ه چآا اقاام ات بتوسل شا :
ارل) ه پاسخ ناب وصوص سایاربحاا ایوب واا که ازهااف اایش فاستایه ر تقاضا
ناویه وی ا رم هااستتتتت شتتتتوی تا ندارهام بتجارزانگلدس را ازیرستتتتو کو آا ،پس
ازیک ت لل لاام رطوان نوشتتت که  " :یشتتاآ

ا انگلدس ه ننع افغانستتتاا ندستتت،

چآانکه ابدا شتتداللدخاا باتکب این اشتتت اه شتتا ر از دن رفت .پس شتتاا هم راه اشتتت
اتانده را پدش گدایا".
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ل ااناخان واا این نابه را جام انکه ازراه بزار ر ایغدس که کوتاه تاین راه ر استتتتاا
تاین رسدله وی ،ه هااف ناستا ،اساس تافآا هام وا

سداس که یرنهایش رۀوی

یاشتتتت ،اناا توستتتط ( قاصتتتا اشتتتآا) از راه کا ل گستتتدل ناویه ه ار (قاصتتتا) تنهدم ناوی
کوشتتتتا نابه استتتتت ۀواستتتتدس انگلدس دنتا که هاچآدن شتتتتا .چآانکه رقت ۀآاااا
انگلدستتتت ناب ل ااناخان واا را استتتتت ارریه ر ووانانا ،یک ارییگا اطادآاا شتتتتاا
یربوری رفایارم ار ا ت گاییا ر ه ستتاله نوشتتتآا که (ستتایار) بوصتتوف یرستتت وو
اام انگلدسها بد اشا.
یرم) هادآکه قشوا هااف ه فاباناه سایار بحاا ایوب واا یر ۀآگ بدونا پدارزم
خاصتتتتل ناوینا ،پس از پانزیه ررزم که ابور یفن ر تکندن هزاراا تن از شتتتتهاام ۀآگ
پایاا یافت ر ه زوا ها رستتتتداه گ صتتتتورف گافت ،ایوب واا ه بحاصتتتتاۀ قآاهار
پایاوت ر انگلدسها یربضدق شایا ناش از بحاصاه قاار گافتآا .رن یرهادن شب ر
ررز ،ۀآاال پاایاارز فاباناه قوام انگلدس یرقآاهارکه بایرکالا ستتتایارشتتتداللدخاا
یا بایر ستایار بِها ینخاا را گویا " بایر" وواناه وی ،غان اً ه اشتارۀ ل ااناخان واا ر
ارفق تافآا هام است اارم وویشاا ،نزی سایارایوب واا ه نشکاگاه رم فاستای ر ا
انحاح رزارم ازاروواستتت باف چهل ررز ه ۀانب اشتتغانگااا انگلدستت بهلت اها تا
انها وویشتتتاا را ابایۀ خاکت ه ستتتوم هآارستتتتاا ناایآا ر ستتتایاربتأستتتنانه ،لل رغم
التااضتتاف افستتااا نراب ر شتتخصتتدت هام ودا وواه که ه یررش خضتتوریاشتتتآا ،این
تقا ضام شدطآت ابدز ی شان را پذیافت ر نهایتاً بآجا ه شک ست نراب رم پس از فتح
بدونا یرقآاهار شتتا .زیاا ۀآاال را اتس ا دشتتتا ازپانزیه هزار نشتتکا بستتلح از کا ل ه
قآاهار رسدا ر ا ایوب واا الالا ۀآگ یای.
ایوب واا ق ل از اا ندز اشتتت اه ستتآگدن ییگام را باتکب شتتاه وی که نتدج اا ه ستتوی
ل تتااناخان وتتاا ر انگلدستتتتهتتا بآجاگاییتتا ر اا این وی کتته لل رغم تقتتاضتتتتتا هتتام
بکارقشوا هااف ،غاض ساکوب یشان رخاکت لاۀل ر ه بوقع سوم قآاهار رکا ل،
باف یرازم یرانترارپاستتتتخ ل ااناخان واا نشتتتتستتتتت ر کارم انجام ناای .یرخان که
یراین باف ،خایف ستتتت داستتتت رم (ل ااناخان واا) ه بآرورل قب زیا لاوزایه اش
(ایوب واا) ازصتتحآه رابایه ستتازم ا هاا بایم ه ستتوی وویش ،یرشتتاال کشتتور رستتد اً
ا شتهار ال ارریه ا بقام هام انگلد س تااس هام سام غاض ر سداا ه تاج ر تخت،
اقاارناوی .هاچآاا ل ااناخان واا ا ااه اناازم هداهوم داهام بثالً " ضتتتتایت ا
انگایز" ،الالم "ۀهای اام واا ر رسونش " ،تا اناازۀ زیایم نزی بایم افغانستاا رۀه
" بجاها ضا انگایز" را است ارری.
ل ااناخان واا ووی اشت اهاف نراب شهزایه ایو خاا یرقآاهار را چآدن اب شااری:
"  ...ه ستتتت ب چآا فقاه اشتتتتت اهات که ق ل از شتتتتارع ۀآک ،بحاا ایوب واا کایه وی،
نشتتتکاار تا یک یرۀه یل ووی را اوته وینا :اراً ازشتتتهاقآاهار ا ااً دارا ندابا که از
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نشکابن ۀلوگدام ناایا ر ه لوض ایآکه وویش ه بن خاله ناایا ،بوقع خاله را ه بن
یای.ازاین کار کم ۀابت ووی را ه ن شکاووی داهاناوی ،انداً ا شت اهش این وی که شها
قآاهار را وان گذاشتتتت ،انثاً از قل

ودل بالللم لقب نشتتتستتتت .را اً از ار ۀآگ تا

واتاه ،وویش یرۀآگ خاضتتتتا ن وی ر ۀآگ را از ررم کوه چهل زیآه که ندم بدل از اریر
یرر وی بالخره بدکای ...وابساً هنت هزار سوار ازنشکا ووی را لقب کوه بذکور پآهاا
کایه وی تا یربوق

که ۀآگ ووب بشتتتتت ل شتتتتوی ه نشتتتتکا ستتتتوارۀ ووی خُکم یورش

اها ،رن بشتتارانده این قار تاستتداه وی که نشتتکا ستتوارۀ ووی را کل فاابوش کایه
وی که از شتتارع ۀآگ تا اواهدچ بوقع ۀآگداا ه ۀهت انها فااهم ندابا ،یرخقدقت این
نشتتتتکا ستتتتواره یرداف تاام باف ۀآگ لقب کوه وینا ر وویش یک بات ه ه بدااا
ندابا که نشکا ووی را یناارم اها)24( "...
ایوب واا ا انکه افتخار قهابان رشتتتتهاف پدارزم یرۀآگ " بدونا " را کاای ناویه
یربداا بایم ازبح و دت زیایم اووریارشتتتتاه وی ،یرلدن خال ،شتتتتخد ووشتتتت ارر ر
یرابورسداس ر فن یرنتااارم کم است اای ر یارام انایش بلوک انطواین یرکشور
ویه استتتتت .این ستتتتایه انایشتتتت رم را لالره ازگنتار ابدال ااناخان واا ،لکه ازبتن
ناب ات که یر ح وخ وارج ندارهام انگلدس ازکشور ،غلداا اخساساف افاای اریر ر
تالشهام

رقنه ر باهاان لاوزایۀ ووی ازسوم ییگالآوان ل ااناخان واا فاستایه

است ،بدتواا خو

یرک ناوی .سایارایوب واا اام ل ااناخان واا چآدن نوشت :

" پس ازت ارفافم با هایر یر ت دا ه سا بد اییم .بن وُای هستم ر شاا کالا ،ا رصف
این ،شتتتتاا چآدن رفتار کآدا که با هایر یربقا ل فانگ هااستتتتت شتتتتویم .اگاچآدن نا
کآدا ،باا ه خال وویم گذاریا .پدشتتهای بن ایآستتت  :شتتاا ه تاکستتتاا اریا که ستتهم
پارتاا وی ،ارایۀ لردم واا کُام را گدا نا ،کا ل ه ی قوب واا ،قآاهار ه ارایۀ
ابدن واا ،گاشتتتک هم ه هاشتتتم واا ر هااف ه بن یایه شتتتوی .بن ا کنار ۀآگ بدکآم ر
اگاشاا یرست بن اشدا ،ی قوب واا را از یست ایشاا رها بدکآدم رگانه ووی را یراین
راه ا ای بدکآدم .اگا شتتاا ا این پدشتتآهای بوافقت نکآدا بن ه شتتاا خاله نا کآم ،ابا
اگاپدش دایدا اا کار ووی شااست)25( " .
ستتتتایارایو خاا ،پس ازخصتتتتول ۀوا د بآن ل ااناخان واا ر فشتتتتارقشتتتتوا هااف،
ااواه ،ا هشتتت فوج پدایه ر چهارفوج رستتانه ر ستته هزار ستتوار ا دستتت ر شتتش لاایه
توپ ،ازهااف رهستتتتزارقآاهارگاییا .ااستتتتاس تذکابؤنف " لدن انوقایع " ،ه ت اای
شش هزار تن از غازیاا افاغآه ندز یرطول راه بداا هااف ر قآاهار ه قشوا سایاربحاا
ایو خاا پدوستتتتتآا ر ه ت اای هشتتتتت هزار لستتتتکا ا یرازیه لاایه توپ با وط ه قوام
قآاهارندز یربدااا ۀآگ ،ازۀ ه طافاارانگلدستتتتها ه قشتتتتوا هااف ه ره ام بحاا
ایو خاا پدوستتتتآا .قشتتتوا قآاهار را که یراا بوقع تحت فاباناه ستتتایارشتتتداللدخاا
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فازنا سایاربهاینخاا ران یست نشاناۀ انگلدسها قااریاشتآا ،یه هزارلسکا ،تقای اً
چهل لاایه توپ ر هجاه هزارسواره ر پدایه تشکدل بداای.
اام انکتته چگونتته گ ۀآتتگ "بدونتتا" ر خصتتتتول پدارزم نشتتتتکاهااف تحتتت ره ام
بحااایوب واا یر این ۀآگ ،ررشتتتتن تاشتتتتاه اشتتتتا ،ایآقار ایا گنت که یر ح وخ
اشتتتغال قآاهار ،کا ل ر ۀالل ا ای توستتتط ندار هام انگلدستتت رتحاکاف بل غاض ااه
اناازم ۀهای اضتتتتا اشتتتتغانگااا ر ندز یراستتتتتان اگشتتتتت ل ااناخان واا ازت دا ر
ف اندتهام رم یر بآاطق شتتاال کشتتور ،نخستتت قشتتوا رایت هااف که ت لل ایوب واا
اام ستتتتوقداف ه ۀانب قآاهاررا ییانا ،ووی داق ۀهای را ه اهتزازیرارریه تصتتتتادم
گافتآا ه پدشتتقاارن خندظ ال واا نایب ستتاار ،ازهااف رهستتزارقآاهارشتتونا .رقت
ایو خاا این ۀایاا را ازنزییک بشتتاهاه ناوی ،ا قشتتوا تحت رایت وویش ر ه هاااه
افستتااا لآا پایه چوا ستتایاربحاا خستتن واا ،ستتایارل اال واا ،ستتایار ل اانستتالم
واا قآاهارم ،ستتتتایار اخاا لل واا ،ستتتتایارل اال واا ناصتتتتام ،خستتتتدن للدخاا
سزه ساار ،ۀآاال تاج بحاا واا ،نوربحاا واا ،قا ض ل اان سالم واا ،بو س واا
کوبانااا ر غداه ازراه فااه ر گاشتتتتک ه ستتتتوم قآاهار خاکت ناوی .انگلدستتتتها که این
هآگابه را شتتتتآدانا ،تاتد اف ۀآگ

دشتتتتتااتخا ناویه ا ندارم بجهزیرکآار یریام

هلاآا بوضتتتتع گافتآا .چآانکه گنته ابا ،انچه یررهل ارل ررری قشتتتتوا هاات یرخوب
قآاهاراتناق افتای ،این وی که رقت افاای کآاکهام قآاهار ،اایراا هاات شتتتتاا را
ییانا که اام ازایم بدهن وویش ستتتتالح گافته انا ،بواضتتتتع وویشتتتتاا را رها ناویه ه
سالت ا انها پدوستآا .این ،نخستدن ضا ت
ضا تاکتدک رقت

وی که ه ندارم یشان راری ابا ر یربدن

اام یشان راری شا که ره ااا قشوا هاات  ،پس از تحال تلناف

لردم ۀان  ،قوا را هاایت یاینا تا ه سالت لقب کشداه ،بواضع انگلدسها را یَررزیه
اناا را از قنا بوری هجوم قااریهآا .یشتتتتان که ازاین تاکتدک افغانها غافل باناه وی،
ازیرطاف بوری خال ۀانستتتتزاران ازاییخواهاا قاارگافت ر ا تحال تلناف زرگ ۀان
که بتحال شتتتتانا ،ه یاول شتتتتهافاارکای نا ر ه این تاتدب ،پدارزم نصتتتتدب افغانها
گاییا .ان ته این پدارزم نراب  ،یرق ال شتتهایف دشتتتاازستته هزارستتا از افغاا رزوا
شاا ت اای زیایم از انها خاصل گاییا ر ۀانب یشان یرازیه هزارکشته یربدااا ۀآگ
گذاشت.
ابا ،یکاست شانزیه هزارننا ازقوام انگلدس تحت فاباناه "را اتس " که ازکا ل ه
لزم نجاف لساکا بحاصاه شاۀ انگلدس ر شکست یایا غازیاا ه سوم قآاهارخاکت
ناویه وی ،بحاتتا ایو ختتاا ر ندارهتتام تحتتت اباش را غتتافلگداناویه شتتتت تتانتته یاوتتل
قآاهارشتتتتا ر ررز ا ه ۀآگ للده قشتتتتوا پدارزبآا هاات بتوستتتتل گاییا .یرنتدج
اووری ن راب

ا ندار هام تازه ننس انگلدستتتت ربت اق اً ،ستتتتوق داف ۀآگ شتتتتخد

ابدال تااناخان وتاا از کتا تل ته قآتاهتار ریرلدن ختال ،یرا ا ارتکتاب یتک ستتتتلستتتتلته
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اشتتتتت اهاف ییگاازستتتتوم ایوب واا صتتتتورف گافت ،قشتتتتوا تحت ابارم هزیات ناویه
قآاهار ه تصاف ابدال ااناخان واا یرابا.
ابدال ااناخان واا یرۀآگ ضتتتتا قشتتتتوا ایوب واا یرقآاهار ،ازخضتتتتوریه هزارپدایه
نرام ،دستتتتت ر پآج لاایه توپ ،یر هزار ستتتتواره نرام ر یه هزارپدایه ر بتناقه ر واصتتتته
یارر بسالاف بان انگلدس هاه بآا وی ر یرپ خصول پدارزم نراب  ،کلده ا رقه ر
اسلحه ر ابکاناف ۀآگ ایو خاا ندزنصد ش گاییا.
یک ازتاکتدکهام شتتتدطآت ابدزانگلدستتتها یرراه کا ل – قآاهار این ویکه ا وا پول،
استتتتخاام او از افاای وب رف اندتهام استتتتخ ارات توانستتتتآا دن طاین " داف "
راهل تشتتتتدع غزندن نزاع اپا ناویه ر یرارج زی رووری این یر طاینه ،وویشتتتتاا را ارا
بانع ه قآاهار اسانآا.
ایوب واا پس ازهزیات یراین ۀآگ ،تصتتتادم گافت ووی ر قوایش ه رایت هااف لقب
رری ،ابا ییگاییاشتتتتاه ویم زیاا ل اانقارس واا ق الً ه هاااه نایب ستتتتلطاا واا
افشتتتتار ،اخاا لل واا ۀوانشتتتتدا ،کوبانااا قل ه یار واا ،اوونا زایه بال نرام اناین
واا رافستتااا ییگا ر ا استتتنایه ازقوام بجهزنراب  ،هااف را اشتتغال ناویه ر هآگاب
ضایت ا ایوب واا را ااه انااوته وی .پس بوصوف ناگزیاشا جام هااف ،راه بشها
یرپدش گدای.
ل ااناخان واا که ییگا حدث ابدا(یستتتتت نشتتتتاناه) یرکا ل شتتتتآاوته شتتتتاه وی ،پس
ازبات  ،ازبقام هام انگلد س ووا ست تا سایارایوب واا را که پس از شک ست نراب
یرۀآگ قآاهار ر ازیستتتت یایا هااف ،ه ایااا پآاه ُایه وی ،ازاا کشتتتور ه هآارستتتتاا
خواهآا ر ار را زیانرایاشته اشآا .چآانکه انگلدسها نرا ه ننو زیایم که اام یرنت
ایااا یاشتتتتآا ،ازشتتتاه اا کشتتتوروواستتتتآا تا ستتتایاربذکور را ازواک ایااا اوااج ر ه
هآارستتتتتاا ت دا ناایا که کاینا رنگاان ل ااناخان واا از این ناخده بافوع گاییا.
چآانکه یرصنح یازیهم ،ۀلا سوم – خش ارل " سااج انتواریخ " یراین بوری بدخواندم
 " :یروالل اخوال بذکوره ،نا ب کان دل ستتتتآ جاا انگلدس از " شتتتتتانکوف " ه ب طان
کارکآاا خضتتتوراللدحضتتتاف راا پدوستتتته نوشتتتته وی که ۀآاب " ریستتتاام " ه ری
تلگااف و ایایه استتت که خضتتاف راا را اگاه کآم ازایآکه اللدحضتتاف ناصتتااناین شتتاه
استتتتتالام یرنت انگلدس رایر اب ستتتتایار بحاا ایوب واا پذیافته استتتتت که نه یر
وااساا توقف ناایا ر نه یرساخااف افغانستاا اقابت گزیآا"...
ریرهادن ارت تتاط ،بحاوی بحاوی بؤرخ ایاان یرا ا وویش تحتتت لآواا " ررا ط
ستتداستت ایااا ر انگلدس " چآدن بدآگاری  " :انگلدستتها ،این فوج از قهاباناا شتتجاع ر
رطن یرستتتتت {ایو خاا ر یارانش} را از یرنت باتجع ایااا گافته از راه تهااا ر غاای
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طاف هآارستتتتتاا ُایه تحت نرا ووی گافتآا که اام هادش یر انجا باناه یر یهلدز هام
تاریخ غائب گاییانا" .
یربتن این اقاام بقام هام هآا اتانوم ،بقصتتتتا ستتتتداستتتت ییگام ندز نهنته وی ر اا
ایآکه ،ا انتقال ایوب واا ازایااا ه هآارستتتتتاا ،اگاوواستتتتتآا ازیکطاف ابدایستتتتت
نشتتتتاناۀ شتتتتاا را ازناخد یشتتتتان یرۀه یک رم بطانن ستتتتازنا ،رن از ستتتتوم ییگا ،ا
استتتق ال نس ت

ازار ر ۀا جای اش یر رارنزآام ،ا زرنگ واص ت

ه ابدافهاانانا که

هاگاه یروابتگزاریهایش ه انگلدس ،یست ازپا وطا ناایا ،ایوب واا یا اایربهتاار
(ی قوب واا) را ا خاایت هام بان ر نراب شتتتتاا ه کاستتتت ابارف کا ل وواهآا
رستتتاندا .چآانکه یک ازا زارهام فشتتتارغاض بج ورستتتازم ابدا اام ابضتتتا گذاشتتتتن
یرپام ب اهاۀ " ییورنا" ،لالره ازبانورنراب یراطااف ستتتاخااف ،هادن بستتتأنه ندز
وی.
انگلدستتها ا یرک یقدق ووم ر وصتتلت ارتجال رتستتلدم طل ان ابدال ااناخان واا،
یستتتت ر پام ار را یر خشتتتهام اقااباف یفال از بُلک ر بلت افغانستتتتاا چآاا ستتتته
وینا که ووی یر" تاج انتواریخ " ا صااخت بدآویسا  " :یرسال 1889م که یر تاکستاا
ویم ه نای نآسارا که یراا رقت فاباننابام هآارستاا وی ،ادهاریاشتم که این بوقع
ودل بآاسب بد اشا که یر ابتاای ساخا شاان ر بغا

افغانستاا قل ه ها آا ناویه

ر توپها گذاشته بستحکم ناایدم تا از تخط ررس ها بحنوا اشم ...بتأسف هستم که
هدچ کس ه خاف بن گوش ناداها .ناداانم ایا صاخب بآصب هام انگلدس ازاین ابا
اطالع هستآا یا این قار بحتاط بد اشآا که فقاۀ بذکور را نا وواهآا ا ااز اارنا"
ابدا ،خصتتتتو

از ناخد شتتتتهزایه بحاا ایوب واا چآاا نگااا وی که لل رغم انکه

انگلدس ها ار را از ایااا ه هآا ت دا ناویه تحت نرارف یقدق گافته وینا ،ل ااناخان
واا اناکتاین خاکت را که از اا وم خاایت یا خکایت از شتتتتهزایۀ بذکورب ابا ،ا
شتاب ر سخت تاین رۀه ساکوب بدآاوی .بثالً ،اساس نگارش فدض بحاا کاتب یر
" سااج انتواریخ "  " :ازرقایع نگاراا وند کا ل ،ه خضور راا ب ارض یاشت که بَلک
قدام اناین واا ستتتتاکن بوضتتتتع بوستتتتد {بوستتتته } نهوگای {نوگا} که لال اناین واا
اایرش یر رارنزآام نزی ستتتتایار راات ار بحاا ایوب واا بالزبت یاری رطایق وابت
ار را ب ستتتتزاری ر هاواره ازانجا یر بوستتتته اباه اخوال کا ل را ه ستتتتایار ب زم انده
بداسانا ر ا صاق رقدا ووی بُها سلطاا ر نرا بحاا ر ایم واا ر لزیز واا ر ۀهاا یای
ناباا را ابکتوب وویش نهای .رخ ضاف راا هاپآج تن را نزی قا ض شاح بأبورفابویه
اصاق لایض ار گواه یایه سوگآا یای ناوینا .ا یر ررز هشتم بذکور بحام بدازا
بحاا خستتتتدن واا ر بدازا ل ااناررف واا کوتوااا کا ل را فاباا اوااج بَ لک قدام
اناین واا ر ضتتتت ط بال ر بلک ار صتتتتایر شتتتتاه ایشتتتتاا خستتتتب انحکم راا ار را اوااج
رارنزآام ناویه بال ر بلک ر ارتش را ض ط ییواا خکوبت کاینا)26( " .
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این تآها ن وی .ابدال ااناخان واا یه ها تن ۀاستتتتوس ییگا را ه بآروراگاه از خاکاف
ایو خاا ،لالره ازیاول کشتتتتور ،ختا یرشتتتتهاهام پشتتتتارر ر رارنزآام گااشتتتتته وی،
هاانستتتاا که یه ها ۀاستتتوس ییگا را یرباررانآها ،ت دا گاه ستتتایاراستتتحاق واا ر ندز
بشها ر تهااا گاا شته وی تا هانوع گنتارر کایارانها ر سایاراا فاارم ر ت دام ییگا
را اایش گزارش یهآا .چآانکه ابدایر" تاج انتواریخ " وویش بدآگاری  ... ":رن تاتدب
زیاکانه ر ا کنایت ایارۀ او ارنویستتاا بن ،قستتا استتت که هدچ شتتخصت که قا ل التآا
اشتتا ،نادتوانا یرایااا یا ررس یا هآارستتتاا یا افغانستتتاا خاکت ناایا ،بگا ایآکه
از خاکتتاف ار اگتتاه گاییتتاه و ا بدتتاهآتتا .نهتتذا ازخاکتتات کتته بحاتتا ایوب وتتاا یر نرا
یاشتتت ،بطلع شتتاه ه تاام ستتاخااف قاارل گذاشتتتم که بحض ایآکه از ستتاخا گذشتتته
یاول بالکت بن شوی ،ار را اسدا ناایآا)27( " .
ابدال ااناخان واا تآها ازناخد ایوب واا یرهآا ر استتتتحاق واا یرباررانآها نگااا
ن وی ،لکه یربوری سایا شخ صدت هام بهم ت دام یر دارا از باز هام افغان ستاا ندز
ستتتخت یرهااس وی تا ب ایا یستتتت ه تحایکاف ر اقااباف بخاننانه زنآا .بثالً ،ه این
گوشتتتته ازاقااباف ابدا توۀه فابایدا  ... " :کارپایازاا یرنت انگلدس ه ایاام خضتتتتاف
راا از سایار بحاا ا ااهدم واا ن اللدح ضاف ابدا شداللدخاا باخوم ر بدازا خ دب
ال واا بستتتتتوف قوم رریک ر شتتتتاه بحاا ر ستتتتدا بحاوی کآام ر غداه که رر از یرنت
تافته یرهآا رفته ها یک تآخواه از یرنت انگلدس یافته وینا ،انتزام نابه گافتآا که
اگاپداابوا ابام که والف یرنت افغانستتتتتاا اشتتتتا ،گاینا ،یکستتتتانه تآخواه ووی را
ۀایاه اهآا)28( "...
ابدا ،هاانطورکه رۀوی یرستتتتتاا ،کارکآاا ر طافااراا ابداشتتتتداللدخاا ،ابدای قوب
واا ،ستتتایاراستتتحاق واا ر ستتتایارایوب واا یرافغانستتتتاا را تحال نتوانستتتته اناا را
یچاررنجهام لادق ناشتتتت از ت دا ر غا ت نشتتتتدآ ناوی ،ختا جا باناه گاا ر زناا ر
نوکااا انها را ندز ه انواع گونه گوا یررنج ر لذاب

بانآا گافتارکای .بثالً ،یرصنح

( )535ۀلا ستتتتوم ستتتتااج انتواریخ بدخواندم  " :ه ررز دستتتتتم باه ۀاایم انثان  ،خُکم
اقاس یر ارۀ ازبانا گاا واب ستتتتایار بحاا ایو خاا  ...آام نائب بداستتتتلطاا واا
کوتوال کا ل شتتتتاف ننا یافت که از ررم تحقدق ر بطا ق راقع ،بآازل ر بواطن تاابت
بآسو اا ر ازباناگاا ایشاا را ۀسته ریافته یرهاۀا که اشا ان ته لدال ر اطنال ر بال
ر بآان ندز از ضتتتت انها یرنزی او از ایشتتتتاا وواها وی که چوا ب انا ر ا وواه
یرنت انا ،ب

ایا گافتار ر ضت ط شتتونا تا راه بکات ه ر بااریۀ ۀان دن بستتاری گاییاه

فتآه ار نداری .ر بداشتتب بذکور این خُکم خضتتاف راا را چوا اف اقاس یرتاکستتتاا ر
ه بزار شایف تشایف یاشت ،سآا ۀور ر ت ام وویش ساوته ر یامِ ستم ه سا ۀا

از

دچارگاا انااوته ۀاع غندام را گافتار زنااا لقاب ناویه ر اوااج اناالکت ر ضتتتت ط
کای "
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ۀواستتتتدس ابدال ااناخان یرتهااا ر بشتتتتها روواف ر ...ل ارف وینا از رن خاۀ
بحاا ،یرریش بحاا واا ،اا استتتتاالدل واا ،بدایوستتتتف واا ،بدازا ی قوب واا،
ل اال واا قآاهارم ر...
ابا ،بوضتتع ر بوق دت ره ااا بل  ،شتتخصتتدت هام ازایه ر ستتاشتتآاس کشتتور ه شتتاول
خلقاف اگاه ر ضتتا استتارف انگلدس یر اا استتازش هام ضتتا بآافع بل ل ااناخان واا
اۀسته راشکار وی :رقت این شخصدت هام بل ازانهاه زی ر آا هام ابدا ا " گاینن
" ر سایا ساکایه گاا انگلدسها بطلع شانا ،سخت اخساس ناراخت ناویه تالشهای
را خا یاینا .بگا از انجا که ییگا ودل ییا شاه وی ،بجاوع این تالشها ر ت لدغاف،
قام ه قام ازستوم ابدا ر خابداا وارۀ اش وآث گاییا .بثالً ،یک ازشتخصتدت هام
رطآتتارستتتتتت ر ضتتتتتا انگلدس یراا زبتتاا ،بدازا خ دتتب ال وتتاا بستتتتتوف یر تتار
ابداشداللدخاا وی که وواست ا ارسال نابه هام وصوص لآوان ایوب واا ر سایا
ره ااا بل  ،بوضتتوع ت ان ل ااناخان واا ا انگلدستتها را ه اطالع هاه گان

استتانا.

چآانکه یرصتتتتنح ( )311ۀلا یرم " ستتتتااج انتواریخ " بدخواندم  { ... " :بدازاخ دب ال
واا} ه ری

بکتوب ،ۀآاال بح اا ۀاا واا ر ل اان قایر واا رریک ر تاۀ دک را

و ایایه سنارش ر تأ کدا کای که ب

ایا ه رغم سایار ل ااناخان واا که انگلدساا ا

ار راه بااریه پدش گافته انا ،کااهات ر بایانگ

ا سته سا راه سزاه انگلدس شویا

که اگا از قآاهار ۀانب کا ل رهستتتتزارشتتتتوی ،کابداب نگایی ر این نابه را انگلدستتتتاا ه
صاف دست هزار ررپد کله یار ه یست ارریه اام انزام بدازا خ دب ال واا ر ندز اام
این که از این ابا و ایرست یرنت انگلدس ا سایار ل ااناخان واا ساا ر بآتشا شاه
ه رم اسا ،سایار رن بحاا واا ر سایار بحاا یوسف واا ر سایار بحاا هاشم واا
ر ستتتایار بحاا ا ااهدم واا ر ستتتایار ل ال واا را یربجلستتت که اام این کار اراستتتته
وینا ،وواستتته بکتوب بذکور بدازا خ دب ال واا را یربداا انااوتآا ر ار از نوشتتت
اا انکار ر ا بُها ووی اقاارکایه ه بواۀه ستتتتایاراا که یربجلس خاضتتتتا وینا ،بلزم
گشتتتتت ر انگلدستتتتاا پس از انزام ،ار را بح وس کایه از قنام ابدابحاا ی قوب واا یر
هآا فاستاینا"...
ابداووی التااف بدکآا که " انثاً فقاۀ ییگام که استتتت اب این بالقاف گاییا ،این وی
که بن ا یرنت ررس یا یرنت وارۀ ییگام ارا اطالع ر بصلحت انها بذاکاه ر بااریه
نااشتتتتته اشتتتتم ر انگلدستتتتها یربقا ل ه بن رلاه یایه وینا که بالکت باا از تخطداف
یرل وارۀه بحافرت ناایآا .ه راستتتتط این رلاه که ه یرنت انگلدس یایه ویم ر تاام
ت ل قاف قدوی را ا یر نت ررس قطع کایم ،ت خت ستتتتلط آت اف غانستتتت تاا ه تصتتتتاف بن
یرابا)29( "...
این بای خاید ر و شن (ل ااناخان واا) ،ه بآرورانکه ازیکطاف هدچ خایف سدا س
ر لآصتتابخانف للده وویش را اق نگذاشتتته ه ت هااف بخن اش یر اا اانگلدستتها
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ه رۀه هتالال کایه اشتتتتا ،ا لجل تاام ر ا کارگدام نطایف انحدل ر زبدآه ستتتتازم
هام باهاانه ،ت اای زیایم ازستتتااا ۀهای ضتتتا استتتت اارم بانآا ۀآاال بحاا ۀاا واا
رریک  ،فتح بحاا واا ایان  ،بحاا اک اواا ن ل پورم ،بحاا افضتتتل واا رریک ،
ۀلآارواا تتااره ی  ،یارری شتتتتاه واا نایب ستتتتاار ،ل ااناخدم واا اگت ،یاررواا
بدا آه گ  ،هاام واا ۀ ارو دل ،بال ابدابح اا واا ر بال ل ااناخدم واا ر یه ها تن
ییگا را قام ه قام یستگدا ،زناان  ،ت دا ر یا نا وی کای)30( .
این یستتتتگدایها ،شتتتکآجه ها ،زناان ناوینها ،ت دا کاینها ر کشتتتتارهام ستتتااا بل
ضا ا ست اارتو سط ابدا حام ت شایا گاییا که این پا سخ " بالب شک لانم" یک از
بایاا ینداضتتتتا استتتتارف انگلدس یر اا ا هدأف خکاااا غزن

دانگا انهاه فشتتتتار ها ر

ساکو گایها بدتواا وی:
"  ...سه هزار تن ارا وطا ر ودانت ر ۀآایت از زرگاا افغان که یررقت ا ستدالم یرنت
انگلدس ه بااف ت گاایداه یرخاایت نابوس ر بالکت استتتالم زخااف شتتتاقه زام ُایه
انا ،ابارز یر زنااا کا ل بح وس ر الث یأس ر هااس ناس شتتتتاه انا .آا ااا ،تاابدت
بایم که یک از ایشاا بآم ،ووی را یربحل ووف پآااشته ایم)31 ( "... .
این نکته ندز قا ل یاییهان استتتتت که ل ااناخان واا رقت بالخره ناوی که نادتوانا
بالبشک لانم را که یربداا قوم زرگ ووی بدزیست ،ه سایه گ

است ارری رهاچآاا

نارضتتایدت ر ودزشتتهام بایم انار روطااف گستتتایۀ اناا یرک ناوی ،ناگزیاراه باارا ر
نابش یرپدش گافت ر ه خکاااا غزن یستتتتورصتتتایرناوی تا ازبالبشتتتک لانم ر بایم
انارم ینجوی

ال ارری .ابا ا انهم این شتتتتخصتتتتدت ۀهایم ضتتتتا انگلدس یربجلس

خکاااا غزن خاضتتتا نشتتتا ،لکه ه خضتتتورهدأف یرنت که شتتتابل باللزیزواا کوتوال
پکتدا ،بحاا لل واا ر اایر شتتتدایآال واا ران پکتدا وی ،ۀواب اا را ادهارناوی
رتا اوایربداا قوم ووی سا ُای تا ییاه از ۀهاا فار ست.
ابدا خدله گا ،ه قتل ر تاراج ستتتتااا بل رب ارزیریاول کشتتتتوراکتنا نکای ،لکه ختا
او ازاین شتتتتخصتتتتدت هام قا ل اختاام را یر دارا ازبازهام افغانستتتتتاا ندزت قدب ر
تاررناوی .بثالً ،طاح تارر شخ صدت یندا ضا ا ست اارم (بدا چه واا کوه ستان ) که
فاارهآارستاا شاه ر ا شهزایه ایوب واا یر رارنزآام سا بد ُای ،ۀانب است ،هاچآا
تااً کته این تارر ررم یایل صتتتتورف نگافتت ... " :بدابح وب ر بدا بقصتتتتوی نتابتاا
ازفااریاا کوهستتتتتاا کا ل ،که یر پشتتتتارر ررز نت ه ستتتتا بد اینا ،قتل بدا چه واا
کوهستان را که یر رارنزآام نزی سایار راات ار بحاا ایوب واا ،رهسزارهوا وواه
وی ،یام رزق ر رستتتتدل ررزم شتتتت اررزم ووی یانستتتتته ،نزی بحاا ابدن واا رقایع ونده
نگار{ۀاستتتتوس ابدا} پشتتتتارر شتتتتانا ر ه ری

ارلایضتتتته نگار خضتتتتورابانا که "

یرپشتتاررپدش ت چام فارش ت یاریم ر هاکس از اشتتآا ر دگانه ازیر صتتاف چام یریُکاا ر
ۀام با ب ایا .اگابآرورراا گاییاه با را بأبور فابایا ،بدا چه واا کوهستتتتتان را
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کشتتته از اناررا وان ستتایار ا رقار ،بحاا ایوب واا رستتایار ناباار بحاا هاشتتم واا
ب لو باف خاصتتتتل کایه ب ارض خضتتتتور راا ب دااریم ".رخضتتتتاف راا یر پاستتتتخ این
ب ارض ت هایر تن ارقام فابوی که " اگااین وابت را ه انجام رستتانآا ه ها راخام ،ستته
هزار ررپده ه نام ان ام لطا بدشتوی" ر ایشتاا از صتارر این بآشتور ربأبور قتل بدا چه
وتتاا شتتتتتاا ووی ودل شتتتتتای وتتاطا گاییتتاه ف الً یربتتاه ها یک یه ررپدتته بواۀتتب
وواستارشانا ر خضاف راا بآرور ر بدازا ولدنه ۀ بقدم پوسته وان اسالب  ،راقع
پشتتتتارر را فاباا کای که یر باه

دستتتتت ررپده کا ل  ،ه هایر تن اها ر بدا بح وب

تاک چام فارش کایه ه سوارم شاآافا(ریل) راه قااریای وویش ۀانب رارنزآام پدش
گافت"...
" ر از ییگاسوم ،یروالل راق اف بذکوره ،ل اانازاق واا سهارنزورم ...وابت رقایع
نگارم ر خصتتول ب لوباف از خااف ستتایار راات ار بحاا ایوب واا را الهاه گافته،
ازکا ل یر رارنزآام رفت ر وانه ام را یر انجا ه لزم ۀاسوس ر او ار ونده نویس  ،ه
کاایه گافته بقام گزُیا .ر چوا سایار بحاا ایوب واا از راه یدالق گزیاا ،یرکوه بام ر
هاااهاا ر ت

ار یرکشتتتتادا ،اهآگ رفتن کاینا ،ووی ل اانازاق از رارنزآام یرکوه

بام شاه یک ننا ییگا را یر کشادا بأبور رقایع نگارم کای)32 ( "...
قاارنوشتتتتت فدض بحاا کاتب یرۀلا چهارم " ستتتتااج انتواریخ " ،بدالطا واا یک از
ۀآاااا ابدا " ،بال ستتلطاا ر ۀا ه واا ناباا از بایم یه واایاای کا ل را ا شتتخصت که
ستتتته نام ندک بحاا ر ن ات ال ر نداز بحاا ا ووی نهایه ر هاواره از راه ۀاستتتتوستتتت
ب لوباف خاصتتتتل کایه راستتتتت ر یررن ه ستتتتایار رات ار بحاا ایوب واا ب

اینا ،ه

فاباا راا گافتار ر بح وس ر رهسزار کا ل ساوت" .
ا یریغ که یرراا زلابت د ست ر یک سان ابدال ااناخان واا هاه ا و شم رووا ر غُل
ر زنجدا ،قدن ر فانه ،یام ر زنااا ،تاراۀگام ر استتدا ستتازم ر تحقدا ر راناا ر یریاا ر
د اانت هام ستتتتآگدن توبم وی .ها قارارراق تاریخ اا ستتتتان ها باررگای یاه ه تاریخ
رریاای هام راق

توۀه گایی ،ییاه بدشتتتتوی که ابداخقدقتاً خدثدت الم وشتتتتن،

لاطنه ر وونخوار را یاشت که هاگز چدزم را آام رخم ر گذشت ر باارا نا شآاوت .پس
هتاوواها وی ازهم چآا ناون بختصا از رخشدگایهام ار را تآها از ۀلا سوم ،خش
ارل " سااج انتواریخ " که سآا بؤ ق هاانسانها بد اشا ،یر ایآجا یرج ناایدم :
" غالم خدارواا ر ل ااننغورواا خاکم "یراب" ا الاای ستتتتزاه نرام یر ررز دستتتتت ر
پآجم باه صتتتدام راه ت اقب بخذراا هزارۀ شتتتدخ لل را که هزیات یافته ...یرتآگآام کوه
ۀهانت شتافته وینا ،اگافته یکصا ر چهل تن بای ر زا ر ششصا ربس ز ر گوسزآا ر
هنتای فای گار ر یه ربس اان ر یک ربس باییاا ه یست ارریه گااا ار از گشتآا" .
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" چوا بآشتتور ب ات ت یستتتورخضتتاف راا که یر ررز یازیهم باه ربضتتاا ...آام افستتااا
ستتتزاه ب اکه ارام لالق هزارۀ شتتتدخ لل شتتتاف صتتتارریافته وی ،ه رصتتتول پدوستتتت،
افستتتاان که بآشتتتوربذکور آام ایشتتتاا ارقام پذیافته ر بحاا خدارواا که اام تحقدق
وابت ایشتتاا بأبور گاییاه ر ار ندز رستتداه وی ...فوج پدایۀ تَاک را ا یک ضتتاب توپ
رصتتتا تن پدایۀ ستتتاولو ر یریستتتت تن از پدایگاا نشتتتکابُلک بأبور ه اقاب " یرۀ اش
وواۀه" ر چهارصتتتتا تن از فوج پدایۀ چاریارم ر چهارصتتتتا تن از فوج پدایۀ هلون را ا
نشتتکا بُلک اناراب ر غورم ر یک ضتتاب توپ ه اقاب " یرۀ شتتاف" ت ددن ناوینا که
ریشتت هستتت هزارۀ شتتدخ لل را از لآام کوه ر پستتت بغاراف کل قلع ر قاع ناایآا.
چآانچه پام ۀالیف فشتتایه چهارصتتا ر هنتای تن از بایاا ر زناا ر پستتااا ر یوتااا قوم
شتتتاارف توبم "لل ۀم" را ازۀال هنتصتتتا وانوارقوم بذکور که از راه ونا یر دن طائن
"کاَم لل " ۀام گافته وینا ،استداناویه ه بحاا خدارواا بذکور ستزاینا ر هاچآدن
هنتصا ر هناه تن ییگا را ندز که از ارل خال تا ررز ررری بحاا خدارواا ه قتال ر ۀاال
از ۀهال نکوهداه وصتتتال اا قوم شتتتایا گافتار ستتتاوته یرقدا ستتتالستتتل ر اغالل انااوته
وینا ر تنویض کاینا ر ار هاه را ا وواۀه اهاا اناین واا خاکم ام دک که ا صتتا تن
از سواراا کشایۀ انجا ه ررز یازیهم باه ربضاا  ...از خضور اقاس بأبور هادن اباشاه
وی ،سزای"...
" ...هآوز ایشاا از نزی اغداا از نگشته ندک ر ام از اخوال بنساین را ندارریه وینا
که سزاه رزم وواه ب طل ه ازگشتن انها نشاه یر سه ار ا اشاارم که یر " یرۀ نارستاا"
پآاه گزُیاه وینا ،خاله کایه ستتتتدار تن از ایشتتتتاا را کشتتتتته اۀستتتتای بقتوندن را یراب
انااوته اکثا از بایاا ر زناا ر کویکاا ایشاا را اسدا ر یستگداساوتآا" .
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فصل چهارم
اقدامات عاجل عبدالرحمن خان پس از رسیدن به امارت
ل ااناخان واا ه بجایم که ازستتتوم " گاینن " ر ستتتایاۀآاااا ر ستتتاکایه گاا قشتتتوا
انگلدس یرکا ل ه پایشاه رسانداه شا ،ا شتاب ،اقاام ه اۀاام کار هام ات ناوی:



زا رفازناش را که یرتاشکآا گذاشته وی ،وسدل افاای بطانن ه کا ل وواست.



*سایاراا (اخنای اایراا ارکزای ) ،اقوام رالضام وانوایۀ وویش را ازقآاهار ر
نقاط ییگا ه کا ل اخضارناوی.



ستتتااا ر ستتتایاراا نزییک خوی رهاااهاا ستتتانهام ت دا یرستتتااقآا را ه ردایف
بهم یرنت یر شتتتها ها ر رایاف کشتتتورگااشتتتت ،بانآا ستتتایار بحاا یوستتتف واا
(خکاااا فااه) ،ستتتتایاربحاتتا وتتاا (خکاااا غزن ) ،ستتتتایار ل تتاانقتتارس وتتاا
(خکاااا هااف) ،ستتتایار بحاا استتتحاق واا (خکاااا تاکستتتتاا افغان ) ،ستتتایار
ل ااناستتتتول واا (خکاااا ۀالل ا ای ر قآاهار) ،ستتتتایارگل بحاا واا (خکاااا
نغااا) ،ستتتایارل اال واا (خکاااا اوشتتتاا ر قطغن) ،ستتتایار شتتتدایآال واا،
ستتتایار بحاا شتتتایف واا خکاااا ستتتدستتتتاا ،ستتتایار نور بحاا واا ر ابثانهم .ر
ازهااهاا ستتتانهام ت دا بانآا نایب ستتتلطاا واا افشتتتار ،بحاا خستتتن واا از قوم
ۀوانشتتتتدا ،اخاتتا ۀتتاا وتتاا توو  ،یارروتتاا ،ل تتاانحق وتتاا ،غالم قتتایروتتاا،
صتاخ زایه بدا اقا واا ،ل ااناخدم واا ،پارانه واا ،ل اال واا ،ۀاا بحاا واا،
بحاا شتتتتداۀاا واا ،اخاا واا ،بحاا ال واا ،کاانااا نایب ال واا ،کاندل
بآصتتتتورلل وتتاا ،کاندتتل بحااب وتتاا ،بداللم وتتاا روواۀتته بحاتتا وتتاا ر غداه
ندزهاکاام ه بآاصب ۀآاان ر سزهساارم روزانه یارم رلاض دگ ر سایارتب
ر اوتداراف یرنت رسدانا.



نرام ایارم ابداشتتتتداللدخاا را بلغ قااریای ر نرم ۀایا ایارم بطا ق ه تنکا ر
وواستتتتت وویش اداا ارری .ی آ ایارات

آام هام یرایابان  ،استتتتتدنتا ،یفتا

نرام ،یفتاستتآجش ،یفتا"ستتآجش ر ستتآجش" ،بال شتتاارم ،راهاارم ،کوتوان ،
یفتاتحصل  ،یفتاخدات  ،ایارۀ صکوک ،یاراانشا رابثانهم را آا نهای.



یست ه تآردم ابور ۀآگ ر نراب بطا ق ه وواستها ر ضاررف هام خال ر ایآاۀ
ووی زی ر اقااباف لاۀل یرۀهت تجهدز قوا ال ارری ر چآدن یک قوام بجهز
ۀآگ را وۀوی ارری:
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o
o
o
o
o
o


قوام پدایه :هشتای یسته ،هایسته 700ننا ر ۀا اً 56000 :ننا
قوام سوار :چهل یسته ،هایسته 400ننا ر ۀا اً  16000ننا
قوام توپخانه :یکصا تایه توب ،اها تایه  100ننا رۀا اً  1000ننا
بحافراا شاه  :پدایه ،چهاریسته ،هایسته 1000ننا ر ۀا اً  4000ننا
سوار سه یسته ،هایسته  1000ننا ر ۀا اً  2400ننا
بجاوع قوام ۀآگ  88400 :ننا ( ر ااً  96000ننا)

ی ستگاه لایض ر طویل ۀا سو س را آا گذا شت .چآانکه وویش یر" تاج انتواریخ
" ادهاربدااری ... " :ۀاستتتتوس ها ر بنتش هام بخندانه بقار یاشتتتتتم که هاچه دن
بایم راقع بدشتتتتوی ه بن گزارش ناایآا .ه این قستتتتم ،ا یایل کثداه انهای را که
ر فایار ر یرستتتتتت وی نا یر یافتم ر ا ایآ ها ه طور بها ان ستتتتلوک ناویم ،رن
اشخاص که ودااف وصاانه یاشتآا ر بحاک فتآه ر ف سای وینا ،کابالً سداست
{بجازاف} ناویم )33( " .



یرستتتاا ،نزییکاا ر افستتااا نراب

ه ستتلطآت شتتداللدخاا را یستتتگدا ،زناان ر

ت دتتا ناوی رصتتتتتا هتتا ننا ییگاالم از تتتاۀااا ر افاای ب ُلک ر نرتتاب یرراا
ابدابذکور را ا آدای گزارشتتتهام ۀواستتتدس ر ب ارناین ییگا تحت شتتتکآجه هام
شتتتتایا قاار یای تا یارای ها ر " ابانت " هام یرنت (راق

یا ودان ) انزباا را از

نزی شاا خصول کآا.



ضتتتتاا خانه ایجای ناویه ستتتتک نقاه ه خا کاف ضتتتتاب زی رخصتتتتول ییوا ر بانداف
گذشته ر خانده از" رلایا " را ا شدوۀ داخاانه ر شکآجه گاانه اغازناوی.



کلدتته ابورایارم ،اۀاای  ،خقو ق ر قضتتتتتای

ب الکتتت را (ازووری تتتا زرگ)

یراوتدارشتتخد وویش قااریای .چآانکه ووی یر" تاج انتواریخ " بدگویا  ... " :ها
این ارقاف کل بصارف کار وی{ ویم} .تاام بااسالف را ه یست ووی بدآوشتم،
زیاا که یراین کار ه ییگام الت ار نااشتم"...



ختا یکآناوارۀ

آام "چدارل " چآدن بدآویستتتتا ... " :یرکارابدا ل ااناخان واا

فقط یک نقد رۀوی یاشتتتتت ،اا این وی که  ...قارف ر ننو یر یکآنا تااکز یافته
وی ر اا یکآنا هم شخد ابدا ل ااناخان وی اغدا"...



ت تتاایم ازافستتتتااا ستتتتتا قتته ر ۀتتایتتا (قتتا تتل اطادآتتاا) یاول ر افستتتتااا نرتتاب
(هآارستان ) را غاض هتاسازم ابورۀآگ ر اسلحه سازم استخاام ناوی.



ازبقام هام هآا اتانوم یروواستتت ناوی تا شتتخد بوری التاای رم (کاندل بحاا
افضتتتتل واا) را که نقش بدانج را یربذاکااف ابدار گاینن انجام یایه وی ،حدث
سندا اا کشوریرکا ل ب اف ناایآا.



سآگ تهااب ارگ شاه (ارگ ۀاهورم ابارز) را گذاشت ر ...
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ه قول وویش ،ا " لدال ییگام " که یوتابال لتدق ال صتتتتاخ زایه ر بایرش یک
از اقوام رم وینا" ازیراج ناوی.



ۀایب کش یا اناازه گدام زبدن هام زرالت  ،ساشاارم خدواناف (شاخ شاارم)
ر شتتتتاارش اشتتتتجاربثاایر اغهام کا ل ر رایاف بختلف را اغازناوی ر بانداف
ۀایا ر کااشتتتکآ

اام یهقاناا رضتتتع کای ر از این ناخده ،کاری را ه استتتتخواا "

رلایا " رساندا.



ستتتتایار ل اانقارس واا را ب جالً ا ستتتته صتتتتا ستتتتوار غاض ه راه انااوتن نناق ر
اغتشتتتاش اضتتتا شتتتهزایه ایو خاا ه ستتتوم هااف فاستتتتای .چآانکه بؤرخ یر اررم
(ررانشتتتتتای فدض بح اا کا تب) یرصتتتتن ح پآجم ،ۀ لا ستتتتوم – خش ارل " ستتتتااج
انتواریخ " یرهادن بوری بدآگتتاری  " :ر بقتتارا این ختتال ،لاایض بتتذکوره ر قااا
شتتتتایف که ستتتتایار بحاا استتتتحق واا {خاکم تاکستتتتتاا افغان } فاستتتتتایه وی ه
خضتتتوراقاس راا رستتتداه فابان

آام ستتتایار بوصتتتوف اصتتتاار فابوی که شتتتخد

یانسته ام را ا پآجصا سوار ازتاکستاا یرلالق تایاآ ر فدارزکوه گااری تا یر
انجا رفته ا بایم هایر بوضتتع یر اطااف هااف شتتورش اناازی "...ر انگاه که ستتایار
ل اانقارس واا پدشتتتتآهای ارستتتتال " فوج پدایه نرام رتوپخانه" ستتتتوم هااف را
بدآاایا ،ازهم اساس توضدحاف " سااج انتواریخ " ،ابداچآدن بدآویسا  " :کار
سایار ل اانقارس واا بحض شور انگدزم { فتآه انگدزم} یراا خاری است ،نه ه
سا هااف رفتن"...



بت اقب شتتتکستتتت ایو خاا ر تصتتتاف قآاهار(1881م) ،اوونا زایه ل ااناخدم واا
کاکام ر بال ل اااخا واا فوفلزای را استتتتت ووی از یاول واق قآاهار دارا
کشتتتتداه رهایر ننا را ازهم ه یستتتتت ووی یربالً لام الاام ناویم زیاا اا یر ،ق ل
ازشتتتتکستتتتت ایوب واا یرقآاهار ،ه بایم گنته وینا که ابداۀایا (ل ااناخان
واا) ا انگایزها ب ابله ناویه استتتتت ر آا ااا ،قا ل اطالت ندستتتتت( .این خاکت
ابدال ااناخان واا ،نزی افکارلاب بایم ر التقایاف بذه
زیاا یر یرازنام ستتتتانها ،رقت شتتتتخد واط

انهاستتا قه نااشتتتم

ه یاول لاارف واقه پآاه بد اُی،

ییگاکس ار را ه زرر از انجا دارا نا ارری) .
ررشتتتتهتتا ر اقتتاابتتاف ابدا ل تتااناخان وتتاا تتا استتتتتنتتایه ازقتتارف بطلقتته للدتته بایم
افغانستاا ،لااتاً چآدن وی:
ارل) استنایه ازسالح گام ر ساکوب ووندن ر

اباا بخانناا رشورشگااا

یرم) استتتتتنایه ازف اندتهام شتتتتایا ر هاه ۀان استتتتتخ ارات للده تاام " رلایا " م
افغانستاا
سوم) سؤاستنایه ازیین ر بذهب ه بآرور فایب بایم ر ا قأخاکادت است اایم اش
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چهارم) کارگدام تاهدا ،تهایا ،ت لدغ ر تافآا یرسداست ر اۀاااف ررزباه
( ط صنحاف ایآاه ،یربواری کاشاۀ اا ،توضدحاف کاف ارائه وواها شا )
یا

ارۀ ییگا ،ل ااناخان واا اام رسداا ه قارف ر بکآت که وواست اصل ر ات

اش وی ،ازتوسل ه هارسدله ،رنو سدارسخت ،ۀآایتکارانه ر ووندن ،یریغ نادکای.
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فصل پنجم
خصلت و شخصیت عبدالرحمن خان
ازچگونتته گ یرراا کویک ل تتااناخان وتتاا یرچتتارچوب وتتانوایه گ اش ،ب لوبتتاف
یقدق یریستتت ندستتت .هادآقار بدااندم که رم یرستتال  1833بدالیم یروانوایۀ افضتتل
واا (فازنا ابدایرست بحاا واا ارکزای ) اندا ابا ر یر نُه سانه گ از کا ل ه رایت
لخ نزی پارش که خاکم تاکستاا وی ،رفت .رابا وصلت هام ات  ،چگونه گ شخصدت
ر نولدت افکار ر کارنابه هام رم اززباا نوۀوان

ه ا ،ت تاریخ کشتتتتور گاییاه

است.
بتن نابه ی ازستتتاکایۀ ستتتداستتت ندارهام اشتتتغانگاهآا اتانوم یرکا ل رۀوی یاری که
یراا ،پداابوا سداا ،ایا ر اطوارل ااناخان چآدن بدخواندم :
" ابدال ااناخان واا بایم تقای اً چهل ستتتان بدانه قا ر نستتت تاً تآوبآا استتتت .ستتتداام
نهایت زیاک ،چشتتتااا قهوه ام ،ت ستتتم بط وع ر اطوار صتتتادا ر بؤیب یاری .رم تأ دا
ندک یر هن بن ر ستتتایا خاضتتتاین اق گذاشتتتت .ار ارا شتتت هه ا رقارتاین ستتتایاراا
ارکزای استتتت که بن یرافغانستتتتاا ییاه ام ریرضتتتان صتتتح تم لقل ستتتلدم ر قضتتتارف
سداس بستقدم ووی را داها ساوت .یرۀایاا صح ت هدچگاه ازبوضوع وارج نشا ر
نرایات که ادهار بدااشت اززیاک ر فااست ار خکایت بدکای)34( " .
ایست

ه یای یاشت که ه قول رراا شای بدا بحاا صایق فاهآگ "  ..اطوار صادا ر

بؤیب ار ه اغلب اختاال بختد ه وارۀداا ویه استتتت "  ،یرغدااا خش الرم استتتآای
تاریخ ر خکایاف بایم با دانگاانستتتتت که ابدال ااناخان واا بای قهار ،اووم،
از اا ،فحاش ر ل وس ویه استتتتت( .بوضتتتتوع با وط ه تالق گوی هام ابدا یر اا ا
وارۀ ها را یر صنحاف ایآاه وواهدا ووانا)
اگاقاار اشتتتا انایشتتته ر الاال ار را ازهااا ستتتن نُه ستتتانه گ

ه ارستتت گدایم ،بتوۀه

بدشویم که رم نه تآها یگانه فازنا پار ر ط اً (نازیان ) " رانا راۀا " وویش وی ،لکه
یارام یر ارشتتاهانه ر اطالتگااا بت ای رغالباا کاا ستتت ستتا کف ر بجهز ا ستتالح
گام ر انابه هام تنایح بانآا " شتتتکار رستتتوارم رچوگاا ازم" رلداشتتت

وی ر قول

وویش " هاپآجشتتتتآ ه ا چاخ ر قوش ر پآجصتتتتا تن از غالباا " ر وایباا ر ...ه دارا
شهابدافت ر هازباندکه ینش بدخواست ا بدگشت.
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گاتتاا غتانتب چآدن استتتتتت کته ل تتااناخان ازهاتتاا یرراا کویک ر نوۀوان  ،رگته هتام
داارم ستتاییستتم (کست که ه داارم ستتاییستتم ب تال بد اشتتا،ازکشتتتارر وونایزم ر از
زۀایایا ر شتتتکآجه کایا ییگااا نذف ب

َای) را یر هن ر ضتتتاداوویش نهنته یاشتتتته

است .انگاه که قول وویش " فن تنآگ سازم " را نزی " بستاکا ل " انگلدس یررایت
لخ ب ابوزی ر یرنتدج اا ،تنآگ ب ستتتتازی ،اام انکه بطانن شتتتتوی که " ایا تنآگ
ایم را بدکشتتتتا یا ودا؟ " ،غالم دآوایش را چهارقام یررتا نگهادااری ر اهااا تنآگ
یستتتتت یاشتتتتته ه ستتتتدآ ار شتتتتلدک بدکآا ر اام ن ش ووا انوی رم ب وآای ،انستتتتاا
بدتوانا ه بوۀوییت داارم ساییسم یرنهای رم پ

ای.

یکتابحاا خدارستتتتا ق استتتتتای فاکونت خقوق یانشتتتتگاه کا ل یرفصتتتتل ارل کتا ش
(افغانستاا یرقاا دست -بوانع تاریخ یر راه استقاار یرنت قانوا  ،)...ازقول ررانشای
استتتتتای ولدل ال ولدل بدآویستتتتا  " :ل ااناخان واا ررزانه یک ت اای "بجابدن "
راچشم بدکشدا ر بداغ ض اا یر ارچشاهام کشداه شاه را ررم یک قاب ح ضورش
پدش بدکاینا ر ابدا ا نوک چاقو اهسته اهسته سندام را از سداه چشاها ا ش ف ر
سارر زیای از هم ۀاا بدکای ر ت صاه بدآاوی ر یر اریاا سا ت ردم وَم بدکاینا ر فابویه
هام ابدا را تصایق بدآاوینا)35( " .
بدگویآا این بای داارانقارکدن توز ،قهار ر

گذشتتتتت وی که رقت خُکم ۀزاهام

سآگدن للده " بجام " را صایربدکای ربحکوم یا بحکوباا ا گایه رفایای بدگنتآا"،
شاا پای شاه ا ستدا ،تحقدق کآدا .ه ۀواب بدگنت که  :بن پای شاه ند ستم! ال ا ستم که
واارنا ت ان

ه نستتتت ت ندت ووی شتتتتاا ،باا بقار کایه "...ه هادن ستتتتلستتتتله ،اناکتاین

اشتتتتت اه یا نغزش ازۀانب فای یا افاایم از" رلدت " کاف

وی که یا چشتتتتاانش ازخاقه

کشتتتتداه شتتتتوی ریا ۀایش ه " ستتتتداه چاه" کا ل یا هااف ت ددن گایی .این یرخان

وی که

الکس ،یربوری " ستتتتااا ر ستتتتایاراا " با وط ه قوم ر ط ق وویش ا ناب ر بها ان
ر ُبااشتتاف رفتاربدآاوی ،هاانستتاا که یر اا اار ا اا انگلدست اش نام ،بتالق ربطدع
وی( .یربوری قوم پاست هام ابدا ،ط صنحاف ایآاه سخن دشتاوواهدم یاشت )
این بای ۀ اریقدآاً یاستاا هام با وط ه راه ر رسم ضا انسان ابداتداورنآگ را شآداه
وی .تداورندزلالره از آام " ک له ب آار" ها از ستتتتا هام دآوا یاا ،ه بآرورۀ لب تو ۀه
ییآااراا ر ووش ارراا ۀاب ه ر یستدا

ه اهااف شوم وویش ،ایلا بدکای که از سوم

واا فا ستایه شا ا ست ر انچه آام " ابدا صاخ قااا " انجام بداای ،نه تآها ا ضا اخکام
واا وی ،لکه اضا هاه گونه ارزشهام اوالق ر شام ندز وی.
ل ااناخان واا یرصتتنح ( )487کتاب " واطااف "وویش ،رستتااً التااف بدکآا که "
یرارایل خکااان بن که بایم یاغ ر ووی ستتا ر ر خش ت ر غدا بتااا وینا ،قواندن ر
لقو ت هام بن ودل شایا وی"...
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یربوری انواع شتتتتکآجه ر کشتتتتتار ابدال ااناخان واا ،ااً ستتتتخن وواهدم گنت ر ابا
ازنراوصتتلت ات ر چگونه گ شتتخصتتدت رم ایا گنت که ار ،ستتخت فحاش ر از اا
وی ر کلااف ازارم ر بستتتتتهجن از ز انش دارا ب ابا که ناونه هام اناا ختا یر بتن
نابه ها ر ۀوا ده هام رسا رم بدتواا ووانا .پس هتا وواها چآا ناونه ازنوشته هام
یشآام انوی ر توهدن ابدزار را یر ایآجا یرج ناایدم :
ۀواب ابدا یر اا ا ب ارضتتتت " فقدابحاا" نام پستتتتاصتتتتانح بحاا واا بحاا زای که
بأبورتحصتتتدل بانداف ر بحصتتتواف توا ع ۀالل ا ای گاییاه ر تقاضتتتام افزایش خقوق
وویش را ال ارریه وی " :اپارف ن آت ! یر این قار باف از این قار ب لغ ،این قار
ب لغ اناک را خصول کایه از ایلام افزریا بواۀب ووی را هم بدکآ ؟ سا رشت انترام
کار تحصدل ووی را از کاندل غالم خسن واا که تو وا را بأبور کایه است ،خواهدا که
سوار زیای ه تو اها تا قایام بلک زری خصول شوی)36( " .
ااستتتتاس شتتتتاح کتاب " افغانستتتتتاا یربستتتتداتاریخ " ،ابدا جواب ناب تضتتتتاع ابدز،
بتالقانه رلاۀزان پآجاه ر یر تن ازستتتایفتایاراا ر ستتتا رشتتتته یاراا یفاتا کا ل که ۀ ااً
ازافتاب اابا تا افتاب نشست کاربدکاینا ر وواهاا کاهش یرسالاف کارشاا وینا،
ه قلم وویش چآدن نوشتتتت  " :اپار هاه شتتتاا بازاهائدکه یراین کاغذ بهُا ریستتتت وط
کایه ایا ن آت ر اشتتتتاا ها هزار ن آت اهاکاام شتتتتاا ای .ه اکت ارراح پاکاا یرگاه
واارنا یل شتتاا ها هاگز کارنادخاها(نا وواها) هاه شتتاا بایار ر پارازار ربایرازار
استتتتتدا .ت اام بایارم یفتاها از شتتتتاایاا استتتتت .فقط ابدا ل ااناخان ه قلم وا (ووی)
نوشتم فقط)37( " .
ناب ییگا ابدال ااناخان واا لآوان یک از بدازا هام یفتایرنت

آام " ۀدالن واا

" یرصنح ( " )793سااج انتواریخ چآدن است  " :ام نابای! یرکوچه ر ازار کا ل کس
تاا نا شتتتآاوت .خاا ووی را بثل شتتتغال که یر وُم رنگایزم افتایه یلوم طارستتت کایه
لاق ت شداش شآاوته ه روابت گافتار گشت ر ناابت کشدا ،پآااشت چآدن کار یرر
از صتتالح ر صتتواب را پدش ت ررزگاروویش ستتاوته اشتتا که کدنا اا را دا  .اگا بن تاا
رنگ کایه ام ،ابا تو ووی را ووب ب شتتآاس ت که هاچآا بایم هااف تاا صتتاخب صتتاخب
بدگویآا ،از دم ابدا پایشتتتاه استتتت نه ایآکه از تو دم ر ابدا یارنا که ستتتوراخ بق ا
ووی را گم کایه از راه یهن اازم {؟} اناازم ررز ب زرن ووی را دای ارر"...
ر یر صنح ( )796هادن ا ا ،ناب ابدالآوان یک از بابورین ر سا

آام " کاندل ا و

ۀاا واا" چآدن وواندم  " :ام اخاق شتتهوت ! تاا ستتگ زرگ ستتاوتم ،از تغلب شتتهوف
باتکب ف ل ق دح شتتتتاه وواهش زا ه ۀ ا ر اکااه کایم .از این لال ق دح که از راه پار
ن آت ر سگ صنت پدش ووی ساوته شهوتت را بغلوب ساوتن هتااست  ...یستت را
اُیاه یربداا یر پایت وواهم زی "...
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ل ااناخان واا جواب تقاضتتتتا ناب یک از رر ه هام اهل هآوی کا ل که پس از قتل
پارش توستتتط ابدا ،ه کشتتتادا ت دا گاییاه ر تقاضتتتام پول باخصتتتل ابوال بقتول را
ناویه وی ،چآدن بدآویسا " :شاا ر لاوم هآایاا نوکاپدشه ،که بالزبت یرنت انگلدس
یارنا ،سدار

خدا ر

شام ر چشم سندا رخاابزایه بد اشدا .هاچآا ساکاربا نرا ه

خاایت اسالبدت اخسانها ه شاا ناوی ر شاا که وایم انگلدسدا ،یرداها ووی را اسالم
ناویه یر اطن خقوق اخستتتانها ر بااتب استتتالبدت را ندارریه ر ه والف ناک ووری گ
رشنوا اسالب غار رودانت اوتدار کایه ر ب کآدا ر ا اا چدزم ه شاا فابویه نشوی
که ا لدال ر اطنال ووی یر کشتتتتادا رفتدا .زنهار ییگا لایضتتتته نگار نشتتتتویا که ۀواب
ارقام فابویه نادشوی)38( " .
ابدا ه پا سخ ناب فایم آام " بآ ش یر ست بحاا واا هارم " که پس ازخ س ر لذاب
ر اطاف ازکاررستتا  ،تقاضتتام کارر وابت ال ارریه وی ،چآدن نوشتتت  " :یررقت
بأبور یت ووی ه کار این یر نت ،هاواره ۀا نب یارم ایاان داا را بدکایم که بوقوف
گشتتت  ،خاا که ه وابت یرنت ایااا راه بابوریت یافته ام ،ه هااا وابت ووی اش ر
واک اونا کایا ه ررم نجاستتتتات که ه ررم ررز ارریه ام بزاش ر ه رم اناا بزوش که
ییگا ه کار این یرنت ر بأ را نخواه ابا" .
نا ب ابدالآوان

کاریاراا ق آا هار " :ا پار شتتتت اا از خاکم ر یفتام رتحصتتتت دل یار ر

بحصتتتل ،هاه ن آت ای! چه یر ا تاا یستتتتوران ال ر ستتتا رشتتتت بکن از خضتتتور ه ها
شاا یایه رلهاناب تاک ودانت ر طانت ر هوام ننس ر اغااض شخص گافته ر خُکم
قط

ستتتتزایه بدشتتتتوی که بُ لک ر بال ر رۀوه یرنت را ه اشتتتتخا

ضتتتتالت قلدل

ااستطالت فاربایه ،اۀاره ناهآا ر ه راف م نجا ت ا کنایت ر یرایت توانگا اۀاره
یایه از ایشتتتتاا ضتتتتابآاا ا استتتتت اای ر ب تاا یر بحکاه گافته ر از ارف ر بکآت
بستتتاۀا ر ضتتابن هام ار للم خاصتتل ناویه گواهان که اگاه خال ر اخوال اف ال ر الاال
ایشتتتاا اشتتتآا ،بطا ق ابا شتتتاع شتتتایف خواهآا که ه صتتتااقت ر ییانت ر رۀوی ارف
بستتتتتاۀا گواه یهآا .ا هاه را ت ضتتتتاانت نابه ر اۀاره وط ر یرج یرستتتتده کایه،
بُلک ر ب انغ لایااف یرنت را تنویض شاا کآآا تا اگاوسارف ر زیان

ه بداا ایا ،ارل

ازووی بستاۀا ر بحل بتالک ر است اای ار ر اگابال یرنت کابل نشوی ،از ضابآهام
ار الزۀا ر تو دخ راصا ت زخات ر بشقت ر سته نشستن ر فاار کایا ر ادهار افالس
ناویا ،خصتتول گایی .ایشتتاا {کارگزاراا یرنت} قااریای یستتتوران ال یرنت ر لهاناب
ووی را فاابوش کایه از رستتارس شتتدطان ر هواۀس ننستتان رشتتوف گافته ه هاشتتخد
یرا رفار با یه ر ز وا ا ۀاره بدتاهآتا ر وستتتتتاراف کلدته از پارن آ ووی ا بال یر نت
بداسانآا ...اکآوا که این ابا یر قآاهار ه ررم کار اباه ،ب انغ قایا از شاا پار ن آت ها
که ساکاربا ازخانت شاا اگاهست ،وواها گافته شا" .
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ناب ۀوا د ابدایر اا اتقاضتتتتام کت

اهان کشتتتتم اوشتتتتاا ب آ

ادلم خاکم انجا " :

گنتار ر ادهار شاا یر خق خاکم ،یررن ر والف است .چآانچه بجل کذب شاا که بالبت
ر بلزم شتتتتاه ایا ،راصتتتتل خضتتتتور گاییاه که اقوال ووی را ا بحاا بحستتتتن واا ا اف
نتوانسته ایا ر چوا شاا بایم

پار ر یررغگو ر ناخق ۀو ییاه نشاه است .چآانچه تا

غ ن ر ودانت شاا پوشداه وی ،هدچ سخآ ن وی ر ه بجایم که خاکم غار رچشم پوش
شاا را نس ت ه دت اناال ه بآص دهور ارریه بکشوف ناوی ،سخن تااش ر هتاا ر
قالشتتت را ه ررم کارارریه وواستتتتدا که خاکم ر بابور یرنت را ه اتهام ا نام ستتتازیا
رستتتاکاربا گنتار یررن را اگا صتتتا ار نگار یهدا ،نا شتتتآوی  ...زیایه از این گونه ییاه
یرای ر یهوه {یاره} ساای پا ر یست کوتاه کایه ز اا بکشایدا)39( " .
اام انکه ووانآاه ه چگونه گ شتتتخصتتتدت ابدا رالضتتتام یر ار رم پ

َای ،ایآک یر

نقل قول ازار را یرایآجا یرج بدآاایم .ان ته یک از این نقل قونها باهدت ا صل نزییکاا
ر یر اریاا ار را ه ناایش بدگذاری ر قول یرم ،وویستتتتام ر

التاایم ابدانستتتت ت ه

این " شخصدت " ها رتوهدن یر اا اانها را نشاا بداها:
" ر سم ییگااین وی که رقت ووانچه هام شدایآ را ه یر ار ب اررینا ،رزرا ر صاخب
بآصتتت اا ه لوض ایآکه بآترا قستتتات اشتتتآا ،ه طاف شتتتدایآ ها تاوته ووی را ررم
یکایگا ب انااوتآا که هاشتتتتخد لآناً هاقار توانا شتتتتدایآ
س

ایاری .اگاچه ودل

کایم ه انها خان ناایم این کار ه ۀهت انها ر پایشاه انها اس اب افتضاح است که

بثل خدواناف رخشتت یرخضتتور ار رفتار بدآاایآا ،رن

ه خاف بن التآای نااشتتتآا.

یک بات ه یربوقع لدا از ۀآگداا دن ووی شاا ه ۀهت شدایآ این قاربتغدا شام که
ه ستتتا از هام قاارل خُکم یایم انها را ه هاستتتخت که بدتوانآا زنآا ،قارم بحروا ر
قارم هم بتأستتف شتتام که ستتاهام انها شتتکستتته ر ازضتتاب چوب قاارل ها که ه انها زیه
وینا ،ووا ب ریخت ،رن این رفتاربن یروتم لایاف اخاقانه ر زشتتتتت بؤ اافتای".
()40
از ابدابدآویسا :
"خاا ناونه ازلقل ستتتدارم که بشتتتاررین ر رزرام پایشتتتاه یاشتتتتآا داا بدآاایم .یک
رقت ناا راری یر ازار گااا شتتتاه وی ر دم قحط یاشتتتتم ،رزرام بن که یراین بوقع ا
انها بشتتورف ناویم ۀااً ه بن صتتالح یاینا که گوشتتهام غله فارش ها را ه یر یکانهام
انها بدخ ناایم تا انها بج ورشتتتونا غله ر اری ارزاا نارشتتتآا .ااین بصتتتلحت گاان هام
انها از وآایاا نتوانستتتتتم ووی یارم ناایم ر از اا ررز تا کآوا از بشتتتتاررین ووی ا ااً
صالخ نجسته ام )41( " .
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این تاستتخا ر ایاای ابدا یر اا ا ه اصتتطالح بشتتاررانش یرخان

داا بدگایی که زبان

گوش هام بابوراا باشتتتدن وانه یرا ا شتتتکایاف بایم ر ه یستتتتورشتتتخد رم ،یر ان
یروتاا ارگ شاه بدخ شاه وی.
ل ووانآاۀ لزیز!ضتتتتاب اناثل استتتتت که بدگویا  :انچه یرکوزه هستتتتت ،ازاا دارا
بدتااری" ر یا گنته انا که " یررغگو خافره نااری"
لالره ازاا ،ابدا ،شتتتخد دآهایت کدن توز رقصتتت انقلب وی .هاگاه کستتت یک بات ه
یر اا اوویش یا الضتتتتام وانوایه ر ط قه ر اقوابش

خابت ررا بدااشتتتتت ،نه تآها

هاگز فاابوشتتتش نادشتتتا ،لکه یرهابوق دکه یستتتتش بداستتتدا ،از ار ه انواع بختلف
انتقام بدکشتتتتدا .بثالً ،یک ازشتتتتخصتتتتدت هام ب اا ر یانشتتتتاآا یرانجان تاریخ که ا
تأسف اساش خاطام نااناه است ،یرسال 1346وورشدام یریفتاانجان بذکور اایم
نقل کای که " یرستتتتانهام فاار ر پآاهآاه گ ابدابذکوریرتاشتتتتکآا ،کاام ننا یرانجا ه
رم ه شکل از اشکال
نشتتدآا ،ش ت

خابت کایه وی ،ابا رقت پسانها ااررنگ ابارف کا ل ب

یک از" کاکه " هام شتتها کا ل را که ا ار اشتتآای یاشتتت ،نزی وویش ب

طل ا رضتتتان ولوف رتوضتتتدح نام ر نشتتتاا شتتتخد بوری نرا ،وآجاوویش را از کااب
گشتتتتایا ر استتتتت " کاکه " بداها تا اری ر ستتتتاِ " یشتتتتان " را اایش دارری .رقت بای
"کاکه " پس ازباه ها تحال رنج ستتنا ،ا وایط خابل ستتاشتتخد بوری هاف ابدگایی،
ابداووشتتتتآوی گاییاه قاتل را باود بدکآا تا خانه اش اری ،ابا یر نحراف اودا،
وآجاش را از "کاکه " تقاضتتتتا بدکآا ر ار هم ا یک خاکت وا

ر بغاررانه ،وآجارا

استتتت ابدایایه وارج بدشتتتوی .ل ااناخان واا فوراَ چآا تن ازۀالیاا بستتتلح را رددنه
بداها تا " کاکه " را ت قدب ناویه ار را یر بستتتتدا راه ر ق ل از انکه خانه استتتتا ،نا وی
سازنا .این صحآه را یک ازنزییکاا ابدا ازیرر ییاه ربت اق اً و اک شته شاا "کاکه "
را ندز بدشآوی .آا ااا ،یک از ررزها ر نحرات که ابدانس تاً ووشخوم است ،شخد
نایم از ار ب پاستتتا که اگااۀازه اشتتتا ستتتؤان را بطاح کآا ر ابدااۀازه بداها .رقت
نایم وابتگزارم ر فااکارم شتتتخد "کاکه" ر از ،للت صتتتاررفاباا قتل رم ازستتتوم
ابدا را ب پا سا ،ا ت ختاپا سخ بداها " :این سدا ست پای شاه ا ست ،ن ایا زا س !
"بگا نایاش ازهم ه نحواختاابکارانه ی اصتتتتااربدآاایا ،لاق ت ،ابدابدگویا " :
ووب گوش کنُ ! اگابدگذاشتتتتتم که این کاکه زناه خانه اگایی ،یقدآاً ررز ییگا اام
یکانهام ازار ب نشست ر اساار را فاش بدکای ر یر اا صورف ،ررا ط یرکشوروااب
بدشا"...
ر یا ،انگاه که ستتتتایاراستتتتحاق واا یرۀآگ ا ابدال ااناخان واا شتتتتکستتتتت ووریه
فاار بدتکتآتتا ،ط

بجتلتس ت تا یکت ر شتتتتتایبتتا ن کتته پس از پدتارزم یرا ین ۀآتتگ

اگزاربدشتتتتویم ف اناجلس از ستتتتایارغالم بحاتا وتاا طازم (پتاربحاویطازم) که
شتتتالاهم وی ،تقاضتتتا بدکآا اگاباخ یر بوری پدارزم ارستتتاریه اشتتتا ،خوانا.چوا
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ستتتتایاربذکوریر اطن ،تاایل ستتتتوم استتتتحاق واا یاشتتتتت ،اراً گویا باخده ی

آام

ارستتتتاریه ویه ر بت اق اً که خت ا ل ااناخان واا یارم بدک آا ،ه لج له باخ د
ییگالآوان ابدا انشتتتای ناویه از ها اختداط اناا یریک از ۀدب هایش بدگذاری .یراا
نحره که یربقا ل ابدا ه پا ب ایستتتا ،کاغذ را ازۀدب ارارریه بدگشتتایا تا خوانا،
بتوۀه بدشتتوی که هااا بایحه ایستتت که آام ستتایاراستتحاق واا رقم کایه استتت ،نهذا
کتاغتذ را تا یستتتتتت پتاچته گ وتا

ته ۀدتب بدگتذاری ر کتاغتذ ییگا را غاض ووانش

بدگشتتتتتایتتا ،رن ابدا کتته شتتتتخد فوق ان تتایه زرنتتگ ،شتتتتکتتاک ر خدلتته گا وی ،تته ار
یستوربداها تا هااا کاغذ ارن را خوانا .هادن رریاای بوۀب بدشوی که غالم بحاا
واا طازم را پس از توهدن ر نثارکلااف رکدک ،ا الضام فابدلش ه هآارستاا ت دا
ناایا( .غالم بحاا واا طازم ااً ازهآارستاا ه تاکده ر شام بهاۀاف ناوی)
ر یرپاسخ تقاضا ناب سایار بحاا اباا واا ت دام هآارستاا ب آ

الساف زناه گ

ر ازگشت ه کشورچآدن بدآویسا " :ه ار گویا که تو هااا کس هست که فاضل واا
انارم اناشتتتافهه ه بواۀهه گنت که ه وواندن ر زرگاا قوم انار ،وویف نوشتتتته ویم
کتته ابدال تتااناخان وتتا ا ازووف تاای ر طغدتتاا قوم انتتار ر طوایف غلزای  ،ازکتتا تتل
گایخته یرکوهاابن رفته استتت ،ر پارانه واا را که ه خااستتت کا ل گااشتتته استتت ،ب
کُشتتتدم ،زری از یرر غزندن اواستتتته یرکا ل دایدا که تاابت ااف ر ایراف ر استتت اب ر
ستتاباا پایشتتاه را که یر اناررا ارگ استتت ،غارف ر تاراج ناایدم ر از این ودانت ووی
ت دا هآا شتتتتایا ر خاا اف ال رالاال ووی را فاابوش کایه یا از واطابا رفته قداس
کایه لایضه بدکآدا ؟ "...
گنته شتتاه که ابدابذکور ،هم شتتکم اره وی ،هم شتتاها از ر هم ب تای ه نستتواررقلداا.
چآانکه وویش یرۀای از" تاج انتواریخ " بدگویا  ... " :یرایآجا هاااهاا بن ۀهت ووی
شتتتتاا ا رقه تحصتتتتدل ناوینا { ان ته ا غصتتتتب ر تاراج یاشتتتتته هام ییگااا} ،بن هم یر
تجسس گوسنآا چاق

ه ۀهت وویم اابام"...

خکایت ها چآدن است که رم سدار پُاوور وی ر ط ق پُاازگوشت ر انج ر  ...را ه تآهای
تآول بدکای .یر وداه وانه هام ارگ شتتتاه ر ازۀاله ،یرشتتتا ت وانه ر ستتتاکه وان ابدا
 150نوع تاُ ش ربا ا ساوته بد شا" .ا ساس هادن پُاووریها ر خ صو

 ،یرا ا صاف

گوشتتتتت زیای ،ااواه ه داارم " نقاس " ب تال شتتتتا که شتتتتب ر ررز ازشتتتتاف یری رنج
بدکشدا رهادشه لص ان

وی.

ا نخواها وی یرهادن خش ،این بوضتتتتوع را ندزازبتن ۀلا ستتتتوم " ستتتتااج انتواریخ "
یربوری ب انج داارم " نقاس " ابدایرایآجا یرج ناایدم  ... " :از لایضتتتت کاندل رن
اخاا واا ستتندا{یرهآارستتتاا} ه بستتاع فدض بجاع خضتتاف راا رستتدا که هجاه هزار
ررپد چهاه شاه انگلدس

ه فاباا بُانا ان که ه اسم ان ام ر اخساا ه یکتا ۀانگاه

آابش شتتاف اصتتاار یافته وی ا چهل هزار ر هشتتتصتتا ررپده از ررپد بوصتتوفه تآخواه
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ستتاندان یاکتا بذکور ر یر هزار ررپده ان ام یحد نام تاۀااا ار که هایر تن ۀهت لالج
باض نقاس که لارض اف قاستتت صتتتناف ب افت ستتتااف راا وی ،شتتتافداب خضتتتور
اقاس شتتاه روصتتت ازگشتتت خاصتتل کایه وینا ،رستتاندا ر خضتتاف راا بجاوع رۀه
بذکور را که شصت هزار ر هشتصا ررپد انگلدس ر یکصا ر دست هزار ررپد کا ل
بدشتتتا ،یر ررز دستتتت ر یرم باه بحام فاباا بجاای

ه ستتتندا بوصتتتوف نگار ر ارستتتال

فابوی" .
این لال ابدا ،نشتتتتاناهآاۀ این راق دت تلخ استتتتت که ازخصتتتتول یک "شتتتتاه " یا یک
"پدسه" از" رلایا " ،هاگزنا گذشت ر اناا ا سخت تاین ،داخاانه تاین رووندن تاین
شدوه خاصل بدآاوی ر از سوی  ،بلدونها انساا بستاآا ر پا اهآه ر بحتاج یرشهاها ر
یهاف کشتتور ا اتاین رۀه زناه گ بدکاینا ،ابا ابدابذکور ،تآها ه بآرورب انج
انگشت پایش ،چآدن رۀه گزاف را اام یک ط دب هآام نثاربدکآا.
هاچآاا ابدا اام پستتتا پایشتتتاه خاراندزکه ازیر ارپار رر اتافته ر یرشتتتهاپشتتتاررنزی
انگلدسها بقدم گاییاه وی ،ب لغ شش هزار ررپده از وزیآ یرنت فاستای.
بصتتتتارف بوای قا ل ط خ ر ط ام ارگ شتتتتاه یر یرراا ابارف ل ااناخان واا ( ،اانکه
گویا ابدابدخواستت صتافه ۀوی

ال دارری) ،ستدارچشتاگدارت جب ارر وی .بثالً

یر صتتتنح ( )108ۀلا چهارم " ستتتااج انتواریخ " بدخواندم  " :ر هم یروالل راق اف این
باه ،ستتدا اخاا واا ستتا یفتا قطغن را که استتت نا کایه ر هآوز از انجا خاکت نکایه وی،
ا خکاااا تاکستتتتتاا ر خاکم بداآه را فاباا رفت که ها یک ستتتته هزار ربس گوستتتتزآا که
بجاوع نُه هزار شوی ،از رایاف بحکوب ووی اام بصارف کاروان ایام زبستاا یرنت
گسدل کا ل ناایآا ر از ررم صاف این قار گوشت ،قده بصارف انج ر ررغن ر تاکارم
ر بصانح را قداس تواا کای ر از قداس وا سه باه ،استاراک یکسال را وواها ناوی که
چه قار ب انغ صاف کار وان این پایشاه ویه است ؟!"
ه استتتاس ب لوباف بستتتتآام که بؤنف "ستتتااج انتواریخ " ارائه بدکآا ،تآها ستتته باهه
بصتتتارف انج اریک یربط خ ارگ ابدا ،بقاار یکصتتتا ر ستتت وارار ر یر یکااه ستتت
وارار ر دست رشش ر ندم سدار پآج ووری ه رزا کا ل ویه است.
استتتتاس توضتتتتدحاف فدض بحاا کاتب " ،یک از التدای هام ابدال ااناخان واا،
التدای ار ه " نستتتوار" ویه استتتت .تاۀاچوب کوه پاررا ،هاچآا گاه ،چآا قاا ه نستتتوار
پدشتتتتاررم ا قوط خل

اا ه ابدا هایه بدکای ر ابدا ندز لل اناستتتتم ،اام نستتتتوار

فارش هاایای بدناستای)42( "...
ختا گنته شتتاه که ابدالایف ه کشتتداا چاس ر آگ هم یاشتتته استتت .چآانکه یرۀای
صااخت بدگویا  " :قلدان کشدام ،ودل بحروا شام" ()43
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ابداختا اام ال ضام هدأف انگلد س که غاض ت ددن ساخااف غا

ک شور ،ره سزار

هااف رفااه وینا ،یرزباۀ ستتتتایا بوای ووراکه ر بایحتداج انها ،بقاار " یک چارک
چاس ر یک پار تایاک " ندزضاداه بدکآا)44(.
ابداهاچ آاا ،لال ق رافام ه پوستتتتتت هام قدات خدوا ناف ،ۀواها ،ان ااس ر انواع
استتتلحه یاشتتتت .این یرخان

وی که ه باغهام " کلآگ " ر " پاپام" ر ه بان ۀآگ ندز

ین ستتتت ته وی رررا یاف خاک ازانستتتتت که رم گاه گاه

ا او از بان ازاا کا ل،

یربدااا بان ۀآگ ندزبشغول بدشا.
ه بآرورانکه گاایشتتاف رلالقه بآام هام ابدا ه انچه یر اا گنته ابا ،ررشتتآتاشتتوی،
ای آک چ آا ب ثال را ازۀ لا چ هارم " ستتتتااج انتواریخ " یر ایآ جا ب ارریم " :رهم یراین
هآگام هشتتتای قط ه بان اهل پاپام یکآ

ه فاباا خضتتاف راا ازهآارستتتاا ه ری

سندااین یرنت وایاه شاه یر پشارر فاستایه شانا ر ل ااناسول ر بدازا اسکآارشاه
ناباا که بأبور خال رنقل ااف ر اس ت اب ر اشتتدام یرنت از پشتتارر یرکا ل وینا ،انها
را بصتتتحوب خاۀ شتتتدابحاا ر طانب ر صتتتاا واا ر صتتتنار ناباا بان از کا ل که از
خضوربأبورشانا ،گسدل کا ل یاشتآا ر از این بان ها ر غداه خدواناف اهل ررخش ،
ستتت از باانک وارۀه ه ابا راا یر افغانستتتتاا ر کا ل ارریه شتتتاه از انوا ع انها یراین
بالکت ه ررم ررز ابانا"...
" رهم یروالل راق اف بستتتطوره ،خاۀ شتتتدایل پایاا چوک ر طانب نام ستتتاکن یررازۀ
اهورم ر بحاا واا از بحل گارکشتتتت ر صتتتتنارنام از گذر اهآگام کا ل ه ابا راا راه
پشتتتتارر ۀهت هشتتتتتای قط ه وارس رباکداا یکآ که ه فاباا رااوایاه ر یر پشتتتتارر
فاستتتایه شتتاه وینا ،اگافتآا ر هاچهارتن بان ازاا بذکوره را کارکآاا خضتتور ه ابا
راا یکصتتتا ررپده زای راه ا راخل ستتتوارم از ا ت تآخواه ایشتتتاا یاینا ر پس ازرصتتتول
باغاا بذکوریرکا ل ،وارس ر باکداا پاپام ه کثاف انجابدا)45( "...
" ...بستتتتاپدک فاانستتتوم ،وایم این یرنت ،دستتتت ر یر قط ه انااس ازپاریس ارستتتال
خضتوریاشتته هام اا را قاارهارزا نخویم پآج پونا رهشتت شتلآگ نگاشتت ر خضتاف
راا ان هاه را که ستتتته هزار ر نهصتتتتا ررپده کله یار ه شتتتتاار ابا ،خوان ل اانستتتتالم
نوکابدا اخاا شتتتتاه واا ،بلک انتجار ر اۀاره یار ایام یرنت فابوی که یر کااچ نزی
یرست بحاا واا توو فاستایه ار یر پاریس ه بستا پدک اسانا"...

"

رهم یراین هآگام ،بحاا استتتتا دل واا ستتتتندااین یرنت یرکلکته ،یک لای ۀدغ

باصتتتع ه یکصتتتا ر چهل ریرقط ه انااس را ه یک نک ر پآج هزار ررپد کله یار ر یک
لقا گلو آا باصتتتتع ه پآجاه رشتتتتش قط ه انااس ر یک قط ه طاغا ر نشتتتتاا باصتتتتع ه
یکصا ر هشت قط ه انااس ه چهل ر هنت هزار ررپده ر یک لقا کااگل ،با صع ه سه
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قط ه انااس ه پآجاه ر پآج هزار کله یار ر یر وب انتو ر یر طاقه کاله ستتتتلاه یرزم ه
ستتته صتتتا ر پآجاه ررپده ر یه توب بلال را که ه یرصتتتا ر هشتتتتای ررپده ر چهاریه انه ه
فاباا خضاف راا ه ب افت ر ری

ۀواهایاا کا ل للم ر ه ان هاه خاصل کایه هام

ۀدغه را هشتتتتتای ر پآج هزار ررپد کله یار ر نشتتتتاا را دستتتتت ر یر هزار ررپده ر کاا را
د ست هزار ر هنت صا ررپده کله یار ب دن فابویه گلو آا را پس ار سال ناوی ر با ق را
نگاهااشته  ...ریرپایاا کار ،ۀدغه را که یک قط ه انااس اا رُخ یار رسدم کول ر یکصا
ر دستتتتت رت

ه رزا وی ر قده قط اف انااس اا چهاریه رت

ه شتتتتاار ابا ه یک نک

ررپد کله یار ا کااکه یک قط ه انااس زرگ اا ستتتت ر پآج نخوی ر یر قط

اا زری

رنگ ر یکصتتا ر پآجاه ر پآج نخوی ه شتتاارابا ر دستتت قط ه انااس کوچک ندز یراا
بآصوب وی ه پآجاه هزار ررپده کله یار وایاه ر هام اا یایه شا)46( "...
" خضتتتاف راا یک لقا کاا استتت اب طالم باصتتتع ه انااس را ا یک زرج گوشتتتواره از
طالم بکلل ه ان ااس از نزی بستتتتتا فایا ایاا ر بستتتتتاۀداس

کل ن اۀآت ت ارتا

...هنتای ر یر هزار ر پآجصتتا ررپده کله یار ه دع ودار وایاه بحاا استتا دل واا ستتندا
را فاباا کای که " هام اا نقا یایه شتتتتاه اگا ووی کازان ق ول کای فهواناطلوب ر اا
رۀه را پس گافته کاا ر گوشوارۀ ار از کا ل ارسال بدشوی ه ار اسانا)47 ( " .
ان ته بوازم ااا ،گنته شاه که ابداتخاان

ض ازبدوه ها رناون او ازبصانه ها ر

نهال یروتاا بثاا رغداه را از وارج از اف غانستتتتتاا ندز راری ناوی ،بانآا تخم پآ ه که
ازابایکا راری کای ،زریچو ه رزنج دل ر ندشتتتتکا را از هآارستتتتتاا ،نهال یروت ناک را
ازسااقآا ،اسج ر وا را از ایااا رسدلوا راری کشورناوی تا یرافغانستاا بارج گایی.
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فصل ششم
قوم پرستی امیرعبدالرحمن خان
ابدا نه تآها خاب رخااستتتتت کآآاۀ خاکادت ستتتتداستتتت ر صتتتتال ت قوم (بحاا زای ر
ارکزای ) یرافغانستتتتاا وی ،لکه یرتحت شتتتاایط ا اقتصتتتایم ر اۀتاال ریرلدن
خاندکه بلدونها انستتتاا یرکشتتتور ،ا پا هام اهآه ر شتتتکم هام گاستتتآه ه ستتتخت ننس
بدکشتتتتدتتانتتا ،اام کلدتته ستتتتایاراا ( خصتتتتو

ستتتتایاراا قوم تتارکزای ) رالضتتتتتام

بتکثاوتتانوایه هتتام انتتاا ،خقوق هآگنتتت بثتاام ( تتارا کتتار رزخاتتت کشتتتت ) ب دن
بدسازی تا یرهاباه یا هاسال ازوزان یرنت خصول ناایآا.
ارم! ابدا ،پول وزانه را که ه هام ووا هزاراا هزار انستتاا بستتتاآا کشتتور استتت ب
ارری ،ا ستتتتهونت تاام نه تآها یر راه ابورۀآگ ر ب انجه ر راخت شتتتتخد وویش ر
الضام وانوایه اش ،لکه یر راه رفاه ر اسایش سایاراا قوم ر ت ار وویش ندز رسد اً ه
بصتتاف بداستتاندا .چآانکه یر صتتنح ( " )661افغانستتتاا یربستتدا تاریخ "بدخواندم " :
ب هذا ابدا ل ااناخان واا اام تاام ق دل بحاازای یرستتتتال  1893ب اش ستتتتاانه
بقار کای که ارا شتتاط رقدا وابت رستتا  ،اام ها بای ،ستتان  400ررپده ر اام ها
زا ،سان  300ررپده یایه بدشا .خت

اام اا زا بحاا زای که شوها غدا بحاا زای

یاشتتتت ،یر این ب اش بنت نه تآها ارایۀ ستتتایار پایآاه واا ،لکه ارایۀ اایراا پایآاه
واا (خاۀ یرریش واا ر ل اانح دب واا) ندز شابل وینا ر سایاراا زرگ ب اشاف
گزاف ۀتتااگتتانتته یاشتتتتتآتتا .ابدال تتااناخان وتتاا

ضتتتتتاً اام ستتتتایاران کتته یر وتتارج

بدزیستتتتتآا ندز از وزان افغانستتتتتاا ب اش بستتتتتاام بدزایاوت .چآانکه اام ستتتتایار
بحاا ا ااهدم واا پسا ابدا شداللدخاا که یرهآا فاار کایه وی ،ساانه  48هزار ررپده
ب اش بداای ،یرخاندکه یر افغانستتتتاا ،اام یکهزار ررپد دت اناال ،یک وانوایه از
دن اُیه بدشا" .
هاچآاا یر صتتنح ( )660هادن ا اارزشتتاآا اباه  ... " :ستتایارنورلل واا پستتا ستتایار
شتتتتداللد خاا (ق آا هار را ه انگلدس تستتتتلدم کایه وی) که یر کااچ ب ثل پار ه ۀداۀ
انگلدس بدزیستتتتت ر ه هوس تناج یر افغانستتتتتاا افتای ،رن یر کااچ قاضتتتتاار وی ر
نادتوانستتتتت ستتتتناکآا .نهذا ابدا ل ااناخان واا ه بابورین ووی اباناوی که از پول
یرنت قاض ار را یر کااچ پایاوتآا ر بصتتاف ستتنا ار را ااینا تا ستتایار راری ستتاخا
چان گاییاه ر ه خُکم ابدا از طاف بابورین یرنت افغانستتتاا استتتق ال شتتا .رقتدکه ار
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یاول شتتتها قآاهارگاییا ،ابدایرازیه هزار ررپد ییگا اایش اای ر وویش را یر کا ل
خواست تا یر پایتخت افغانستاا استااخت کآا" .
" ویۀ پستتااا ووری ستتال ابدا ( ستتایار ابدن ال واا ،ستتایار بحاا لااواا ر ستتایار
غالم للدخاا) طوریکه فدض بحاا {کاتب} بدآویسا " :ب اش نقام ها شهزایه باهانه
 200ررپده نقا ر باهانه یر یست یریش باهوف ر بخال سایه ر ندس چابه یرزم ،یک
ۀوره وف ،یر ۀوره ۀااب ،یتتک کاله قاه قل  ،یتتک یستتتتتاتتال ا ایشتتتتا  ،یتتک ۀوره
پدااهن ر تآ اا ستتاا ستتندا ،اام غالم چه گاا ر کآدزاا شتتهزایه ،باهانه ر ستتاانه چآدن
پایاوته بدشتتا :ب اش باهان هاغالم چه  60ررپده ر از ها کآدز  5ررپده ،ن اس ستتاانه
اام ها یک شاا چهار یست ( ن اس زنانه ر پدااهن ر تآ اا ر یریش باهوف ر کشاداه ر
وف ر کاله بایانه) ان ته بصتتتتارف ووراک ایآها از کاروان ط او یر ار یایه بدشتتتتا ر
باکوب شاا یاول کاآا هام یرنت

وی)48( ...

وویش یراین اره بدگویا  ... " :ه لدال ها رپستتتتاها ر یوتاهایم ر لدال هام انها رنوکا
هام انها لالره اووراک ر ن اس ر استتتتج ستتتتوارم ر بآزل اخستتتتب رت ه ر کناف انها،
بستاام بخصو

باهانه یایه بدشوی .ه هایک از پساهام زرگم خ دب ال ر نصاال

ف ننا باهانه دستتتتت هزار ررپده ه ۀهت ۀدب وا انها بداهم ر ه یر ننا از لدال هام
وویم یک یوتابداخکدم واا ر ییگام یوتا بدا ۀ ها ناارشتتتتاه که را ناۀ خ دب ال ر
نصاال است ر هاچآاا اام راناۀ لااۀاا ،راناۀ ابدن ال ،راناۀ غالم لل ۀاا ،راناۀ
باخوم خندظ ال واا ر اساال ،راناۀ فاطاه ۀاا هایک از این ها از سه هزار ان هشت
هزار ررپده کا ل

اام ۀدب وا شتتتتهایه یارنا .ن اس هام لدال بن بت ای ر ه اقستتتتام

بختلف بد اشتتآا .ضتت

ه رضتتع فانگ ر ضتت

ه رضتتع شتتاق بد اشتتآا .پستتاهام

کوچک ر نوزایها هم لالره ا بخارج ووراک ر ن اس باهانه ،ۀدب وا هم یارنا.
خس قوم گاای ابداچآاا بواج وی که ه قول فدض بحاا کاتب " چهارصتتا تن از زرگاا
طوایف یُران که ا اف اللدحضتتتتاف راا قاا ت ایل ر بواخاف قوب یارنا ه فاباا
طلب خا ضا پد شگاه خ ضورگ شته یک فوج سواره نرام قاار یایه شاه بو سوم ه ر سان
شاه ارل گاییانا روابت بالزبت رکاب س ایف انت ساب ر ک شدک ر پا س ان

اف

اقاس شتتهایارم چه یرخضتتا ر چه یرستتدا رستتنا ر ایام ار ر هآگام تناج ر شتتکار ا بت
ایشتتاا ب دن شتتاه استتج ستتوارم ا زین ستتتام ر ستتاز ر اگ تاام ر کاا نقاه ر کایچ ر ازر
آا نقاه ر کاله نراب از پوست سوساار ر تنآگچ شش نونه ر باهانه س ررپد کا ل
تآخواه ر ه یرتن یک ننا وایم از یرنت اام ایشتتتاا باخات ر بشتتتخد گشتتتت ر از این
انطاف دکاان شتتتتاه تاابت بایم یران ستتتتا افااز ر از ییگاطوایف باتاز شتتتتانا" .
()49
ابدا ه پاس رلایت بآاستتتت اف وویشتتتت ر قوب  ،بزی ر ب اش ر بخارج " بایرشتتتتهزایه
غالم لل واا ر واب بوصتتوفه " را که یربزارشتتایف بدزیستتت ،چآدن ت ددن بدکآا " :
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یرهزار ر ششصا ر دست ر نه ررپده ه نام راناۀ شهزایه ر یرصا ر چهل ر چهار ررپده
ه نام زیایست ط اخ رسه صا ر یرازیه ررپده ه نام و از ر سه صا ررپده ه نام قصاب ر
نوی شتتش ررپده ه نام ستتقأ ،یکصتتا ر شتتصتتت ررپده ه نام ستتدا ۀالل اناین پدشتتخابت،
شتتصتتت ر چهار ررپده ه نام ااف پستتابحاا ۀاا غالم چه ،یکصتتا ر نوی ر یر ررپده ه
نام استتای بحاا للم یاک ،یکصتا ر دستت ر نه ررپده ه نام فدض بحاا واصته تااش،
یکصتتتتا ر هشتتتتتای ررپده ه نام رن بحاا فااش اشتتتت  ،یکصتتتتا ر دستتتتت ررپده ه نام
ابدابحاا صتتتآارق یار که بجاولاً یرستتتال ستتته هزار ر پآجصتتتا ر هشتتتتای ر یک ررپده
بدشا)50(.
اساس بآارۀاف تاریخ ب اصا افغانستاا ،ل ااناخان واا یرخاندکه راۀع ه لاایض
ر یروواستتتهام " ایل ۀلدل بحاا زای " ر شتتخصتتدت هام ت دام ی که بدخواستتتآا
ازهآا ،ایااا ر یا باررانآها ه زایگاه شاا (افغان ستاا) اگاینا ،ودل سنت ر سخت ر
گذ شت وی ،ابا رقت پام رفاقت ،سنارش انگلد سها ریا قوبگاای رفابان ایارم
اناا ااساس سوگآا ه صحدن قااا یربداا ب

وی ،انهاه سخت ر داخا را فاابوش

بدکای.
رم ستتایاراا ت دام را ه یر خش تقستتدم کایه ر ه هااا آدای ا انها پدشتتربا بدکای :
ستتتتایاراندکه یشتتتتاآاا انقوه ر ستتتتوگآا ووریۀ رم بحستتتتوب بدگاییانا ،هاگز ا انها
سااشت نااشت راناندکه یرپدشگاه ابداادهارانقدای ر آاه گ ر فابان ایارم بحض،
انهم تتا به ُانهتتایا اقااا ر یرج ت هتتا ر پداتتاا کت

تته لاتتل ب اررینتتا ،نتته تآهتتا

ابا ازگشت اناا ه رطن را صایربدآاوی ،لکه پول بخارج راه رختا قارض هآگنت انها
را ندز از وزان یرنت ب پایاوت.
پس ،یستتتتت ارن  ،اگایه ها بات ه هم لایضتتتته ر تقاضتتتتا ر انتجا اام ازگشتتتتت ه رطن
بانوف وویش بدکاینا ،نه تآها پذیافته ناد شا ،لکه از سوم ابدا پدام هام ط آه ابدز
هم ب شتتتتآدانا .رابا یستتتتت یرم که خاضتتتتا ه ادهارناابت ر آاه گ یرپدشتتتتگاه ابدا
بدشتتتتانا ،نه تآها اۀازۀ اگشتتتتت ه بدهن را استتتتت ب اررینا ،لکه ختا قارض شتتتتاا
یرهآا ایااا رباررانآها ازوزان یرنت پایاوته شتتتتاه بخارج ستتتتنا انها ر کلده الضتتتتام
کثداان اۀ انها تا افغانستتتتتاا ندز از طاف یرنت تاییه بدشتتتتا .رقت پام شتتتتاا یرواک
افغانستتتتتاا بداستتتتدا ،ندز بوری " انطاف شتتتتاهانه " قاار گافته اام شتتتتاا وانه ،زبدن،
خقوق ستتتاندانه ر ستتتایا ابتدازاف بایم ررستتتا لآایت بدگاییا .این تآها ن وی .ه قول
فدض بحاا کاتب ،پس از انکه ه کاستتت هام خاکادت یررایاف ر بآاطق بختلف ۀا ه
ۀا بدشتتتتانا ،ه دانااا ،ۀ اراا ر رشتتتتوتخوراا بتک ام ندزب ال بدگاییانام بانآا
ستتتایارل اانوهاب واا ،ستتتایاربحاا لثااا واا ،ستتتایار رن بحاا واا پستتتاستتتایار
رخدم یایواا ،سایاربحاا لردم واا فازنا ابدایرست بحاا واا ر . . .
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این لال ابدا ،اگاازیکطاف گاایشتتتتاف تآا قوم پاستتتتتانه اش نستتتت ت ه ستتتتایا اقوام
افغانستاا را ه ناایش بدگذاری ،از سوم ییگا ،رم ا ۀلب او از سایاراا ر افاای "
واناا ن " ازوارج ه یاول ،بدخواستتتتت انها را ازیکطاف تحت نرایاشتتتتته ازرقوع "
هانوع فتآه " ر بخاننت للده خاکادت وویش ۀلوگدام ن اایا رازستتتتوم ییگایکآوع
خصتتتتارخاایت قوب

خاطا خنظ خاکادت بطلق وویش یر اا استتتتایااقوام کشتتتتور ه

رۀویارری.
چآانکه رقت بحاا اک اواا پستتتتاایشتتتتک اقاستتتت لطا ال واا ارکزای ر غالم بح
اناین واا پستتابحاا اک اواا از ن ایا ایشتتک اقاست پُاینخاا ،لایضتته ام ب آ

النو

تقصتتتتدا رصتتتتارراۀازۀ ازگشتتتتت ازهآا ه کا ل ه ابدابدناستتتتتآا ،رم (ابدا)لآوان
ستتتنداوویش (بحاا استتتا دل واا) یرکلکته چآدن یستتتتورصتتتایربدآاایا  " :لها نابه
یرقااا بجدا رقم ر ارسال کآا ،ا اۀازف بااۀ ت لآایت بدشوی)51( " .
ان ته پذیافته شاا تقاضا رلایض سایاراا فاارم ،نه تآها شابل بوافقت ه ازگشت ر
پایاوت رام ر گافتن بصتتارف ر هزیآه هام راه بدشتتا ،لکه یرلال ه ب آ

ازگشتتت ه

اقتاار رستتتتلطه ر شتتتتاکت یرکار ر ابورخکوبت ندز وی .چآانکه اکثایت قایب ه اتناق
اناا چه یریر ار ر چه یررایاف ،ه بآاصتتتتب ر بقابات رستتتتدانا .گزارش هام ستتتتااج
انتواریخ از ستتتتلوک ر کایار این ستتتتایاراا تته ریفه هآگتتاب کتته تته خکوبتتت نواخ
کشورگااشته بدشانا،خاک ازاا است که گوی بأبوریت شاا ه ب آام انتقام گافتن
ازبایم دچارۀ افغانستاا ویه اشا ر ه این تاتدب ،یست ت ام ر تجارز ه بال ر ارف
بایم ر ارتکاب انواع بصتتتتایره ب گشتتتتوینا ر یراناک بات  ،ارف هام هآگنت ب
اناروتآا که ناونه هام اا را یرکایار ر رفتار ستتتتایار لث ااا واا رخاکم پشتتتتت رری
(سایارل اانوهاب واا) ر ییگااا بدتواا ییا.
" ستتایاربحاا لردم واا ا ن ابداک داکه فاارهآا وی ر ررز لستتاف ر نت ه ستتا ُایه ر
کاال هوا ر ووارم را خاصتتتل یاشتتتت ،لایضتتته نگار خضتتتورراا شتتتاه انگاشتتتت که " :
اگاانتناف شتتهایارم یستتتگدااخوال واکستتاریم نشتتوی ،ان ته باتکب ووی کش ت وواهم
شتتتتا ر اکآوا ییوانه رار یرکوچه ر ازارهآا گشتتتتته شتتتتهاۀ شتتتتها رستتتتخاۀ یها شتتتتاه ام ر
ررزگارم ه رسوای ر ا نابوس کشداه است" ر خضاف راا ازاین لایض ۀگاوااش
ار ،رهگاام صتتل ارخاب شتتاه ر قلم لنو اناصتتد لصتتدانش که اوواه یرنت یرنهای
یاشت کشداه ،یر ررز یهم ۀاایم ااوام ،بحاا اسا دل واا سندا را یر کلکته فاباا
کای که " اگاگورناآت کشورهآابانع ازاباا ار یرافغانستاا شونا ،از ریساام اۀازف
خاصتتتتل کایه ر یکهزار ررپد کله یار ه نام زای ر توشتتتت راه ه ار ،از یرنت یایه گستتتتدل
کا لش ناایا)52( " .
ل ! ستتتتایاران کتته نتته کستتتتتب ر کتتارم یاشتتتتتآتتا ر نتته صتتتتتاختتب یانش ر هآام وینتا،
یر اا استتختدهام هستتت رازبوا ررزگار ه استتان چآاا زار ر ز وا بدشتتانا که ووی را
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بج ورب ی یا نا نزی ابدال ااناخان واا از یرِ تو ه ر تضتتتتاع پدش ا باه ا استتتتت نایه
ازۀدب بلت فقدا ر برلوم افغانستتتاا ،یستتت پایشتتان را از یخن وویش اهانآا .ت اای
چآدن ستتتتایارا ا دکاره ر

هآاکم هم ن وی که هاگاه فهاستتتتت هاه ر یا خشتتتت از انها

تاتدب یایه شوی ،توبارطویل را تشکدل وواهآا یای.
ۀان تار یری انگدزتا ازهاته این وی که ستتتتایاراا راقوام ابدایرهابوقف ر بقتاب

که

وینا ،هاگاه باتکب ۀُام ر ۀآایت ر قتل ر ودانت بدشتتتتانا ،هدچ قاضتتتت یا یایگاه
نادتوانستتتت اناا را بجازاف ناایا .راگااخداناً ستتتارصتتتاام هاه گان از ناخد ودانت ر
ۀآایت انها لآا بدشتتتا ،ابدا غاض ۀلوگدام از رستتتوای

دشتتتتا ،ا اطاف بؤقت ر یا

ت ایل شخد بجام ازیک بقام ه بوقف ر بقام ییگا ،اکتنا بدآاوی.
چ آان که ستتتتایار نوربح اا واا خُکاااا ق آا هار که اززباۀ قوم ر ت ار ابدا وی ،رقت
تاایا وط اهن انگلدس را که ازیاول واک افغانستتتتاا (یرنزییک هام چان) ل وریایه
شتتتتا ،باان ت ال ندارریه هاانآا ووی ابدا ،ا انگلدستتتتها از یرستتتتازش پدش ابا،
ل ااناخان واا ار را تآها ه کا ل اخضتتتارناوی .این یرخان

وی که ستتتایاربذکور ب انغ

هآگنت را ازوزیآ رایت قآاهار خدف ر بدل ندز ناویه وی.
ابداووی یر ۀای  ،یر اا اوویوواه ر د کاره گ ر ت ختا ر لام ق آا لت قوم وویش
چآدن بدآگاری ... " :شخص ییگا که ایلام زرگ ر فضول واچ را یر سانااشته اشا
ر از فاق بحاا زای ن اشتتا ،بأبور خکوبت انجا {قآاهار} وواها شتتام زیاا که بهتا ر
کهتا این قوم اگا یانتا رگانتایاا ر اگاتوانتا رگانتاتواا ،بالکت را خوری ر ضتتتت نتام
رلدت را ازار یایه ا یت کآا ،از غاررم که یارنا ستتتتدا نگشتتتتته اضتتتتافه طل

بدکآا ر

قآالت را ۀایز نا شااری ر ووی را واسط هم ق دلگ وانااا سلطآت ،ا ایشاا یرهاه
چدزبسارم بداانا ر)53( "...
یرصتتتتنح ( )748ۀلا چهارم ،خش نخستتتتت " ستتتتااج انتواریخ " چآدن بدخواندم  " :ر
ازییگاستتتوم ،یروالل راق اف بستتتطوره ،ستتتایاریحد واا {فازنا ستتتلطاا بحاا واا
طالی  ،پتتارزا ابدابحاتتا ی قو ختتاا ر پتتارکالا نتتایروتتاا} کتته تتا پستتتتاانش چآتتانچتته
گذشتتتتت ،اۀازف اباا یرکا ل یافت ،ازقاض یارم ووی ر ت لقاف ووی که دستتتتت ر پآج
هزارررپد کله یار ه شاار ابا ...خضاف راا ارقام ر اخکام فابوی که " ب لغ دست ر پآج
هزارررپده از فارا ستتتتکاتا کشتتتتورهآا ه بوۀب فابان که ه نام ار ارقام شتتتتا ،از ب انغ
لطد بستتتتتااۀ ستتتتاندانه یایا یرنت انگلدس گافته ه ستتتتایار یحد واا ر پستتتتاانش
اها"...
چوا سایاریحد واا پساسلطاا بحاا بشهور ه طالی ( اایرابدایرست بحااواا)
ُستتا یا پارزا ابدابحاا ی قوب واا ر پاربحاا یوستتف ر بحاا اصتتف ( اایراا
ویه و ُ
بشتتتاررابداخ دب ال واا ستتتااج اناله) رندز پارکالا بحاا نایر ر بحاا هاشتتتم ر شتتتاه
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رن ر شتتتتتاه بحاوی ر ل تتاان زیزوتتاا بد تتاشتتتتتا کتته اشتتتتختتا
یرستتتاگام راۀآ

اوداانتتذکا نقش بآن

پاستتت رکشتتتارهاوطآاا لزیزبا یرتاریخ ب اصتتا افغانستتتاا اینا

نتتاتتویه انتتا ،تتآتتا تتااا ،ازم یانستتتتتتتتم تتتو تته نتتاب ت ار (ستتتتتایاریتتحتتدت وتتاا) رالتتآتتوانت
ابدال ااناخان واا که ازییاه یرا هآارستاا ه کا ل فاستایه وی ،یر ایآجا یرج ناایم:
" شتتتتکاوتتاارنتتا را ب اریم ر هم ووی را ت ایتتک ر تهآدتتت بدتتاهدم کتته لاض بتتا تته
خضتتتتورب ارک ستتتتاکار راا پدش بدشتتتتوی ر بایاا از زباۀ وابتگزاراا روداوواهاا ر
بخلصاا خضاف شهایارم شاایه شایم ،چااکه فخابایاا ر ۀادع اهل اسالم بد اشا ر
هم چدزم والصتتتتت لاض خال ووی را ه خضتتتتورانورلاض بدکآدم .این استتتتتت که چوا
ابداشتتتتداللدخاا ه کا ل ابا ،یراا رقت با دن آاه ر ابداشتتتتداللدخاا رنجش رونقاا
پداا شتتتتا ر ا رۀوی ونقاا ،ووی ار ودال رشتتتتت وویشتتتت را ا بحاا ی قوب واا کایم
بگابن رضا نشام ،اوابشارانده نابزی شاه ر

و ابن قآا شکستاناه ۀواب فاستای

که بن ووی اوتداریارم ر آاه سدار ناراض شاه پآج ررزهم ه یر ارنافتم .ا ازاا ،ووی
ار کایا واا را نزی آاه فاستای که ضارر دایدا .پس الالج شاه فهادام که زیایه خاف
وااب بدشتتوی .آا ااا ،ه بج ورم رفتم .بالا ایآکه ررز ه ررز واا

زیای شتتا تا رقت

که بحاا ی قوب از نزی پارووی گایخت ر ه واارنا ستتتتوگآا استتتتت که اگابایاا از آا
ر ستتتت ر گایختن ار و ایاشتتتتدم .پس ه ناخق ،ابداشتتتداللدخاا ستتت ب بحاا ی قوب،
هاااه بتتایتتاا پدچش رواا

را گافتتته تآخواه باا نتتاای ر بن چآتتا بتتاف

تآخواه

گذشتتتتتاناه الالج ووی را ه طاف پشتتتتارر رۀاو کشتتتتدام ریررقت که بحاای قوب ه
ۀام پارووی نشتتتتستتتتت ،بایاا انکل ودال اباا کا ل را نااشتتتتتدم ،بگااز اتناق ه
بج ورم رفتن شتتتا ر ه کا ل ارا از پایشتتتان ر تکلدف ر نقصتتتاا هدچ نایایمم چاا که
واارنا سابحاا ی قوب غضب وی رهست .هاکس ت لق یار ر نزییک ار شوی ،اام ار
ندزغضتتتب بدشتتتوی ر واارنا رۀوی ار را ایق کالن نکایه وی ،لکه ایق هادن ستتتالت
هم نااری رشتتتخصتتت که لاق پار ر بایر اشتتتا ،از ار چه اق باناه استتتت؟ پس ازستتت ب
ا خت ار این هاه ستتخت ها ر بصتتد ت ها ر نقصتتانها را ایاشتتت کایه فاارهآارستتتاا
شتتتایم ر ال ت ان ایآقارفضتتتل ر باخات هاااه بایاا کایکه ه رستتتداا هآارستتتتاا ،از
ت لق یارم بحاا ی قوب واا وال

شتتتتایم ر غضتتتتب انه که یرت لق یارم ار اام

بایاا وی ،ه نطف ال ت ان ب ال شتتتتا .پس ه رستتتتداا ییاه یرا ،هاااه بایاا آام
یشاآ ر هم چشا را گذاشت ر یربا دن یشاآ ر نقاضت ه خام تاق کای که از باگ
ر شتتتتایم ر ستتتتالم للدک ،یه ستتتتال بدشتتتتوی که قط

وال

شتتتتایم .چآانچه ه واارنا

سوگآا که اگابحاا ی قوب ر پ سااا ار ه ررم زبدن ک س را بوافق با ر ی شان اانآا
ر هم ه واارنا قسم است که بایاا هم از انها زیایه ه یندا کس را یشان ووی نادااندم،
بگانطف ر بها ان انه
ررز ه ررز

اب ر

اام بایاا بد اشتتتا که ایزی ت ارک ر ت ان  ،بحاا ی قوب را

لزف کایه ه بقا ل ار ،با یاا را صاخب لزف بدکآا ر هم سوگآا

ه لزف ال بد اشا که این قارفضل واارنا ابایاا بحض هادن س ب است که هادشه
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یلاگوم ر بخلد خضاف دل انله بد اشدم ر واارنا بایاا را وارچشم بحاا ی قوب
یر ییاه یرا پداا کایه ر از این ستتت ب پآج باه را یرکوم بآصتتتورم ب گذرانا ر رقت که
یر ییاه یرا ب ایا ه ۀآگل ر هان شتتتتکار بداری ،یرشتتتتب رررز ووا بدخوری ر ندز
سوگآا ه واارنا یاریم از رقت که ه ییاه یرا اباه ایم ه یلاگوی ساکار راا بشغول
هستدم ر از این ۀهت که ارل از س ب رۀوی ب ارک ررز ه ررز یین اسالم یرتاق بد اشا
ر یرم این که بالکت افغانستتتتتاا از اق ال شتتتتهایارراا ،ازۀال یرنتهام الل شتتتتاار
بدشوی ر هم انطافهام وسارانه یرخق تاام رلایا ر اقوام ر بایم بحاا زای  ،وصوصاً
ارایۀ ق له گاه با یاا ه خام استتتتتت که ه تحایا نا ا یا .بگا لاض خال ووی را ه
خضورانورپدش کایه نادتوانستدم ،ه این ۀهت که ارل اخوال ییاه یرا ه خضورب ارک
راا ووب ب لوم شتتتتوی ر اب دا راریم که شتتتتاه ووا ها وی ر ان این که هدچ راستتتت طه
نااشتدم ر خال چوا خضاف شهایارم ،اایرم بحاا اسا دل واا را ه بآ صب سنارف
بقار فابوینا ،اام بایاا ری ه پداا شتتتتا که ۀستتتتارف ناویه لاض اخوال ووی را ه
خضتتتور ابع انآور کآدم رابدا ازخضتتتاف دل انله یاریم که از طایق

ره نوازم ،بایاا

را از ۀال وابتگاراا ر فاریاا یرنت واا یای شتتتتاایه افتخار خشتتتتآا تا زیایه کورم
چ شم ی شاآاا شوی ر ییگاتاآام ین بایاا ایآ ست که از ارای هام بایاا هاکاام نداقت
وابت شتتتهایارم را خاصتتتل کآآا ،ار را ه غالب رۀاا نثارم ق ول فابایآا ر ه وابت
گزارم شهایارم س ایف انارز یارین اشآا ر این فاریاا خضاف خق س حانه ت ان را
خا ضا ر نادا یان سته لها را ق ب ناایدم که ه صاق یل یر ستاا ر وداوواهاا ساکار
راا را یرستتتت ووی ر یشتتتاآاا ستتتاکار را یشتتتان ووی بدااندم ر ا هدچ یک از بخانناا
شتتتهایارم ت لق نااریم ر ه صتتتااقت خاف ووی اکالم شتتتایف اقاار نوشتتتته ر بُهاکایه
ب افت سندا یرنت واا یای ار سال خ ضورناوییم ر ازواارنا ب سنلت یاریم که ی شاآاا
یرنت قوم شتتوکت را ستتانگوا ر ندل ر انام ،چآانچه هستتتآا ،زیایه ووار ر

الت ار

کآا .انته " ()54
انچه را یرارت اط ه بتن ناب تضتتتتاع ابدزستتتتایاریحد واا ایا گنت ،ایآستتتتت که ایلا
بدکآا رقت ی قوب واا جام پارنشتتستتت ،ار نا وواستتت کا ل دایدا ،یرخاندکه
رم یرابارف کوتاه باف ی قوب واا حدث ران کا ل بشتتتغول کار وی .از ایا افزری
که رم تقای اً هاه کارۀ یر ار بحاا ی قوب واا وی ر یابایش را که پس ازشتتتتداللدخاا
ه کاستتت ابارف کا ل نشتتتستتتته وی ،هادشتتته بشتتتوره بداای .ختا گنته شتتتاه که ستتتایار
بذکوریر خش ابضتتتتام ب اهاۀ نآگدن ر ضتتتتا بل " گآابک" توستتتتط ی قوب واا ندز
نقش یاشت.
لاق ت ،بؤنف سااج انتواریخ یرصنح  ، 31خش یرم ر ۀلا چهارم اا چآدن بدآویسا :
" ر یراین هآگام ه راستتتط ستتتایار ل اانقارس واا ایشتتتک اقاستتت خضتتتور راا که ا
سایار یحد واا نس ت اایرم یاشت ،یر ان اا از تق دل ساۀ للدا بستس ا گاییاه
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روصتتتتت خصتتتتول راخت از نت ر زخات یر وان پارم ووی ،راقع ان لل بایاا واا
یافتآا ر هآوز ت ددن تآخواه ر ب اش

اام ایشاا نشاه وی که خضاف راا پارری ۀهاا

ناوی ر یک ار هاام یرنت ا وان ای شاا ال ذل ن ات گ ستایه از خ ضدض نت ه ارج
لزف ارتقا ر التال ناوینا"...
چآتانکته فدض بحاتا کتاتتب بؤرخ یر تار ابدا ،یرصتتتتنحت ( )193ۀلتا چهتارم " ستتتتااج
انتواریخ " یربوری " استالام بااۀ ت کایا پسااا سایار افضل واا " چآدن بدآگاری
 ... " :لها نابه ام ه قااا بجدا ب آ

ا اطالت یرنت ر تاک لاارف ابارف ر ستتتتزایا

طایق چاکام ر وابت نگار یایه ،بؤکا ه ستتوگآا ر ن ن ۀاریا خضتتاف اخایت رۀآاب
وتا بات ت یاشته ه ری

ل اال واا کارگزار ،از بشها بقاس ه خضور اقاس راا

فاستتتتاینا ر خضتتتاف راا یر ررز پانزیهم بذکور باه ربضتتتاا یرِ باخات ه ررم ایشتتتاا
کشویه رقم فابوی که " یرهااف اباه ب ارض یارنا ...پس از رصول ووی ایشاا یر هااف
ر لایضت شتتاا ه خضتتور ،یستتتوراباا ایشتتاا یر کا ل صتتارر وواها یافت" ر ایشتتاا از
این بآثور بالطنت دهور ،چآانچه دایا ،راری هااف ر بشتتاول لآایت وستتارانه گشتتته
یر کا ل ابانا" .
ابدا ،نه تآها ستتایار بحاا شتتایف واا را حدث خکاااا چخانستتور بدگااری ،لکه ط
فابان وطاب ه ار چآدن بدآویستتتا " :کستتتاندکه ازبایم ستتتدستتتتاا بت لق افغانستتتتاا
بتناق ر پااگآاه یر سد ستاا بت لق یرنت ایااا ب سکن گزین ا شآا ،وا صه قوم ر ت ار
بآستتتتو اا ووی ستتتتایار ،بوب انده ،هارقت ه بوطن ر بقام اصتتتتل ووی از اباه بقدم
شتتتونا ،ار را ازم استتتت که ه تستتتل ر ینجوی ر اطادآاا واطا ر رفاه خال انها کوشتتتا
رشدوۀ غاخوارم رپاستارم را نس ت ه ایشاا ندک ه لال اری"...
فدض بحاا کاتب یرۀلا چهارم " ستتتتااج انتواریخ " یراین قستتتتات چآدن بدآگاری ... " :
ارای ر اخنای بحاا للم واا شلوزای از بایم طورم سکآ کُام که نس ت وال ه خضاف
ابدا بح اا افضتتتتل واا ر ابدابح اا الرم واا باخوم یاشتتتتت ،هجاف اوت دارکایه ر
یرووستتت اباه ه ابا خضتتاف راا چآانچه گذشتتت یربوضتتع تداه اقابت ررزیاه وینا،
راصتتتل یارانخالفه رشتتتافداب خضتتتورشتتتانا ر خضتتتاف راا ایشتتتاا را بشتتتاول لواطف
و سارانه فابویه ،یر سان ش ش صا ررپده اام بحاالردم واا ر ش ش صا ررپده اام
سلطاا واا ر یرصا ر پآجاه ررپده اام ل اانحسدن واا ر چهارصا ر س ر سه ررپده
اام ل اال واا ر یرصا پآجاه ررپده اام غالم ۀاا واا ر سه صا ر س رسه ررپده ر
لث یک ررپده اام ا اواا ر ستته صتتا ر س ت ر ستته ررپده ر لث یک ررپده اام ا ااهدم
واا ه نام بستتتتاام تآخواه ب دن ر الطا ناوی ر هم فاباا کای که " بصتتتارف ت ادایک
یر آا قل ه که اام اقابت ووی اخااث ر ا ای کآآا ،از وزان یرنت ایشتتتتاا لآایت
ناایآا ".ر ندز یک خجااستتتتداب ،راقع اقابتگاه ایشتتتتاا که یرستتتتان پآج وارار رچهل
رهشتتت ر ندم ستتدا ه رزا کا ل یول ر خاصتتل اا ه شتتاار ب ابا ،ه اناا بوه ت گشتتت
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رهم اغچ راق

انجا را ه ایشاا باخات ر ابا کای که ه قاربساخت اا ،ازۀال چهل

ۀایب زبدن که لوض بزرل راقع شلوزاا ایشاا یایه شاه رضع کایه ،بانداف اسداب ر
کالته ر اغچه را بطا ق سایا رلایا از ایشاا بأوو یارنا ر هم سه هزار ر نهصا ر چهل
ررپده تآخواه این سال ایشاا را نقا از وزانه ایا ناویه روصت بااۀ ه یای" .
رقت لایضتتت بدالَلم واا ۀکانک ب آ

ا ازگشتتتت از پشتتتارر ه افغانستتتتاا ،استتت

ابدا بداستتا ،ه پاستتخ رم ه قلم وویش چآدن بدآگاری  " :بکتوب شتتاا را بطان ه کایم
ر شتتاا که للدزای ر قوم بن ر افغاا هستتتدا ر نحاا قوب ر ییانت استتالب را یاریا ر
وابت یین ر یرنت ووی را ه راستتتتت ب گزاریا ،ه واای که تاام لانم را ولق کایه
سوگآا یای بدکآم که از پاررش شاا ر ارای شاا کوتاه نخواهم کای  .اا شابال ت ان "
()55
هاچآاا ،ل ااناخان نام پستتاستتایار شتتهآوازواا ا ن ستتایار ستتلطاا اخاا واا ،ازنوایه
گاا ستتایار پایآاه واا که لایضتته ب آ

ا ازگشتتت از ت دا لآوان ابدا فاستتتایه وی،

چوا ه " ایل ۀلدله " ت لق یاشتتت ،ابدال ااناخان واا این تقاضتتا را پذیافته نه تآها ار
رالضتتام وانوایه اش را یر کا ل ۀا جا ناوی ،لکه " ازتلثدم ستتاۀ للدا ر ت ددن تآخواه
{ندز} بست ا ر کابااا ابا"
" رهم یر این ایام ،صانح بحاا واا پسا سایار فدض بحاا واا ا ن ابدا یرست بحاا
واا باخوم که فاار پشارر وی ،ازلایضه ر استالام ووی ،اۀازف بااۀ ت خاصل کایه
ا اهل ر لدال وویش یرکا ل اباه بوری انطاف شاهانه ر لطام تآخواه گشت)56 ( " .
انتناف ابدال ااناخان واا ه خال " ایل ۀلدل بحاا زای " رابتداز خشتتتت

ه انها ه

ختتام وی کتته ختتتا تتان زرگ را یر ختتاری یررازۀ شتتتتاق ارگ شتتتتتاه ر یر ۀوار پُل
بحاویواا آام " قوب

ان " اام انها اوتصتتتتا

یایه وی که ستتتتایاراا ا الضتتتتام

وانوایه هام شاا یر ان بذکور ه بدله ر بجلس ر نشست ر اواست بدزایاوتآا ر ط اً
افاای ر اقوام ییگااۀازه نااشتآا پا یربحوط اا ان زرگ گذارنا.
یرصتتتتن ح ( )221ک تاب " ازابداک داتا ره اک دا" چآدن بدخواندم " :الکس ،رریه ر
ررش ابدا یربقا ل اا لاه از ستتتتایاراا بحاا زای که یرصتتتتف انگلدس بتجارز قاار
یاشتتتتتآتتا ر تته ننع انگلدس تته ررم بلتتت ووی تته شتتتتاشتتتتدا ب کوفتآتتا ر این زبتتاا یر
هآارستتتتتاا زیا داق انگلدس ها ه ستتتتا بد اینا ،بالیم ر گوارا وی که ه هادن طایق،
طاف توۀته ر لطوفتت ابدال تااناخان وتاا قاار گافتآتا ،بتانآتا ستتتتایار نورلل وتاا
پ سا سایار شدا لل واا که قآاهار را ه انگلدس ت سلدم کایه وی .ابداار را ه ازگشت
ه رطن تشتتتویق ناوی که ار هم ه این گنت ابدا ن دک گنته ر ازهآارستتتتاا ه طاف رطن
اگشت ناوی .ازبوصوف یرساخا افغان از طاف ساخا یاراا ابدااستق ال گام ه لال
ابا ر یر قآاهار یرازیه هزار ررپده اایش یایه شا ر ۀهت ا ستااخت ر زنا گان ار را ه
78

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
کا ل وواست .سایار نوربحاا واا ران قآاهار وی که پساش سایار شدااخاا واا ه
را اف ۀاسوس بدکای .هکذا ابدال ااناخان واا یه ها سایار پدا ،زهدا ،کم کنایت ر
حدث خاکم ر زباباار ت ددن کایه وی" .

کنایت را هاطاف ه استتاس وانااا پاستتت
()57

بؤنف کتاب " ستتتااج انتواریخ" یربوری اگشتتتت ستتتایاربحاا لثااا واا ،پستتتابحاا
لااواا ،ن داۀ ستتایار ستتلطاا اخاا واا ازستتااقآا ه کا ل ر دلم ر استتتنایه ۀوی هام
رم چآدن بدآگاری  ... " :ستتتتایاربحاا لثااا واا که یراین رقت (،یرارایل اگشتتتتت ه
افغانستاا) اسج سوارم نااشت ،یرلها ابداخ دب ال واا سااج اناله راناین ،بأبور
خکوبت قآاهارشاه  ...ازانجا طلب کا ل گشته بأبور خکوبت تاکستاا ر یارام بکآت
ر ارف ب تآا ه گاییا" .
ل چآانکه گنته ابا ،این لال ابدال ااناخان واا یرخان صتتتتورف بدگافت که ختا
یک ررپده پول بانده ر ۀزیه ر  ...را ا زرر ستتتتاندزه ر لذاب رشتتتتکآجه از رلایا بدگافت.
بثالً ه قول بؤنف ستتااج انتواریخ" ،ستت دا اخاا واا رریک ،خاکم خجاستتتاا ،نهصتتا
رنوی ر پآج ررپده که از اق باناه گاا بایم هزارۀ یایه ر فوایه که یه هزار وانه ه شتتتاار
ب ابانا ر هاه از ۀور ر ستتتتتم ستتتتزاهداا نرام قتل ر غارف ر فاار شتتتتاه این لاه ازلام
تواا ه ۀای رفتن یرُبلک باناه وینا ر ها راخام ازبای یک وانه یک ررپده ه نام
شتتتکاان نقب ضتتتدا انالت ر اناین ه خاکم بذکور یایه وینا ،یرکا ل فاستتتتایه تستتتلدم
وزانه یاریرنت شا)58( "...
اصتتطالح شتتکاان نقب " ضتتدا انالت ر اناین " یا (" ررشتتآ یین ر بلت") چآاا ویه که
رقت یکت اای ازستتتتایاراا نزییک ه ابدا ،ا آدای تالق گوی رتقاب دشتتتتتا ه یر ار،
ن قب " ضتتتت دا انا لت را ناین" (؟!) را ا بُها یا "طغاام" طال کارم اام ابداپدشتتتتکش
بدکآآا ،بت اقب اا ،یر اریاا ر کاربآااا لاندات یرنت ،شتتتالقِ ۀور رۀاع اررم پول
تحت نام " شتتتتکاان " این نقب ،استتتتت گافته از اوذ یکااهه ب اش بابورین یرایا تا
تحت فشارقااریایا افاای غایب رنایار ر یهقاا ر پدشه ررغاض خصول بثالً یک ررپده
ازهافای انغ یرستتتتااستتتتابالکت یریغ نادکآآا .یرایآجا ،چآا بثال ازچآدن اقااباف نا
ررا را ازبجلااف " سااج انتواریخ " نقل بدکآدم:
" ...س ت ر یر هزار ر نهصتتا ر نوی ر یر ررپده که بایم بزار ر لخ ر توا ع اا ه نام شتتکاان
نقب ضتتتتدا انالت راناین یایه وینا ه ری

فقدابحاا نام ،پدایۀ وزانه راصتتتتل ر لایا

وزان لاباۀ کا ل شا" .
" شتتشتتهزار ر یه ررپده از غزندن که بایم توا ع ر نواح اا ه نام شتتکاان نقب ضتتدا انالت
راناین یایه وینا ،ا پآج هزار ررپده از بایم رریک ،لایا وزان کا ل گشت" .
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" رهم یراین ایام ،ب لغ ستتتته هزار ر هنتصتتتتا ر دستتتتت ر نه ررپده ازکستتتتان که یکااهه
تآخواه ووی را ه نام شکاان نقب ضدا انالت راناین یایه وینا ،ا پآج هزار ر ششصا ر
پآجاه ر یر رریزه ر چهل ربس استتتج از رلایام اوشتتتاا که ه شتتتکاان نقب بذکور یایه
وینا ،بحاا افضل واا خاکم فدض ا ای ه صحا ت اقسقال یرنت نام ارتانج یرکا ل
فاستتتتتایه تحویل وزانه یاریرنت کای ر هم یر هزار ریکصتتتتا ر شتتتتصتتتتت ر هنت ررپده ا
یرازیه ربس اسب از بایم زی اک را ل ااناخان واا خاکم انجا ارسال یاشت" .
" رهم یراین ایام ،هشت هزار ر ششصا ررپده نقا ر س تخته گلدم که بایم هزارۀ هسوی
ه نام شتتکاان نقب ضتتدا انالت ر اناین یایه وینا ،راصتتل کا ل ر تستتلدم کارکآاا یرنت
گشت" .
" چ هاریه هزار ر ستتتته صتتتتا ر نوی ره نت ررپ ده که بایم بدا آه قاار ها راخام از کور
چهارسانه ا اا تا پآجاه سانه ،لث ر نصف یک ررپده ر او یک ررپده ه نام شکاان
نقب ضتتتتدا انالت راناین یایه وینا ا ستتتته صتتتتا ر پآجاه ر یر ررپده از اهان بحکا
شتتتتالده ر اهل ییواا ر دستتتتت ر یکهزار ر پآجصتتتتا ر یرازیه ررپده ر یر ل یک ررپده
ازستتزاه نرام تاکستتتاا ه هااا استتم راصتتل وزان یرنت گشتتت ر ندز یر هزار ر یرصتتا ر
پآجاه ررپده از الااب اییه نشدن لخ ه نام بذکور ه وزانه رسدا" .
انچه بستتلم استتت ،ایآستتت که ب انغ فوق که تحت لآواا " شتتکاان نقب " ابدال ااناخان
واا ازبایم نا تواا ر کاربآااا یرنت

ه وزان یرنت بداستتتتدا ،صتتتتاف نراازبضتتتتحک

ویا لآواا بذکور ،هاررپ د اا نه ه رضتتتتا ر رغ ت ر لا یا ،ل که ا زرر رشتتتتکآ جه ر
فشارطاقت سوز پوندس راست اایم خاصل بدگاییا .این تآها ن وی .اوا م ر زررگوی
ر ۀاع اررم پول ازۀدب " رلایا " ،لالره ازخصول بانداف ،آام هام بثالً کاف ،لشا،
ساوانه ،ۀُل رۀوال ،چهل یکه ر غداه ندزصورف بدگافت.
یاستتتاا غاآاک زیا بداستتانا که الاال ر کایار ابدا ا آدای کاام گاایشتتاف ر ت صت اف
فکام ر قوب استوار وی ر " رلدت " رم ا چه سخت هام اقتصایم ننس بدکشدانا؟
"  ...ۀا ه پستتاستتاآارناب  ،ازقوم نورزای  ،بتوطن لالق یهاارری ،تا ع قآاهار ،کنن
کش اوتدارکایه کنن یر تن بایه را اارریه ر یر قای بزرله ُایه ه ض دنه ام سزای که
اایش پداهن ر زیاۀابه ارزی .رار ه بحکا کوتوان قآاهار و ایایه اا شتتتتوم بایری
گافتار گشته نزی قاض ل اانشکورواا ر بنتداا بحکا شالد قآاهار ه کشداا این
یر کنن ر یر کنن ییگا که یر یهاارری از ق ا اارریه ر ۀابه ستتتتاوته پوشتتتتداه وی ،ال
اۀ ار ر اکااه اقاارناوی ر ایشاا {قضاف} زۀا ر تو دخ ار را قاار بذهب بهذب خضا ا
خآدنه ،بنوض ه ربم ستتتلطاا فابویه خضتتتاف راا از لایضتتت ایشتتتاا یر ررز بذکور باه
ۀاایم ااوا ارقام راخکام ناوی که " یستتت راستتت ار را قطع کآآا ر اگاصتتحت یافته از
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ف ل زشتتت ووی تائب نشتتوی ،ار ییگا یستتت چج ر یف

ستتوم ،پام راستتت ر کاف چهارم

پام چج ار را انا)59( " .
رقت یک ننا ،ررم اختداج شتتایا اقتصتتایم بج ورشتتوی ،ا استتتنایه ازکنن بایه گاا
اام وویش زیاۀابه ستتاوته ر ه تن کآا ،ووانآاه بدتوانا رضتت دت بان ر اۀتاال "
رلدت " ابدارا خاس زنا .بزیا ااا ،رقت ابداۀ ارخُکم ه قطع یست ر پام یک چآدن
رخا رکم فها  ،شتتاف استتت اای یرنت

انستتاا بحتاج ر دآوا صتتایربدآاایا ،ارج
اام " رلایام" ابدا را ه ناایش بدگذاری.

شاهد بازی امیر
یر خش شتتاها ازم ل ااناخان واا ایا گنت که ازیرراا ۀوان ر خاکادت وشتتارگدن
اش یربآاطق شاال کشور ،لالره ازانکه یسته های ازکآدزکاا به ررم را اسدابدکای ر
نزی وویش نگها دااشتتتتتت ،پستتتتااا نو ارۀ خستتتتدن را ندزیرستتتتتت ب دااشتتتتتت ر ا ان ها
بحشتتتتور وی .چ آان که یرصتتتتن ح ( " )55تاج انتواریخ " یربوری ۀآگ هایش ا بدا هام
اوشاا ،اام پذیاش صلح ،چآدن شاط بدگذاری  ..." :اایربدا ا دست ننا ساکایه ر
چهل کآدز ر چهل غالم چه ه ۀهت سالم بن دایآا" ...
یرصنح ( )91ۀلا یرم " سااج انتواریخ" چآدن بدخواندم " :ر یراین خال ،بداشاه ر بدا
یوسف للدخاا ،شش تن پسااا سدم لذار ر شش تن یوتااا باه روسار ر نُه راس اسج
ا زین ر یااق نقاه کار ر نُه ودک شتتها ووش گوارر پآج هله از لآقا شتتکار ه رستتم هایه
نزی ستتتتایار ل ااناخااا واا فاستتتتتاینا ر ار هاه را پذیافته ه ازام اا از ووی ندز تحن
شایاا شأا بدااا اوشاا بصحوب فاستایه گاا ایشاا ارسال یاشت" .
هاچآاا استتتتآای رررایات رۀوی یارنا که نشتتتتاا بداهآا ابدا ،لالره ازیه ها کآدز" باه
روستتتار" ،یه ها پستتتا چ " ستتتدم لذار" را ندز یریاول ارگ شتتتاه نگهادااشتتتت ر اام
هاکتتاام انهتتا " تآخواه " بتتاهتتانتته ،ن تتاس فتتاواه ،وتتابتگتتاریتتا " یکآنازیایستتتتتت "،
رسایاابتدازاف را بهدا بدآاوی.
فاباناهاا نراب ابدا یرا اهاۀآگ رغارف ر تاراۀ که یربآاطق ر نواخ بختلف
کشتتور ه ضتتا بخانناا ابدا ه راه ب انااوتآا ،یه ها یرشتتدزۀ زی ا ررم ر پستتااا ووش
صتورف رختا زناا بآکوخه یا شتوهایار را استدابدگافتآا ر ا بال ر بآال ر نقایآ تاراج
شاۀ بایم اام ابدا ه کا ل بدناستاینا.
یرصنح ( )277ۀلا سوم – خش ارل " سااج انتواریخ " چآدن بدخواندم  ... " :ر خکاااا
غزندن یرازیه تن زا ر پستتتتا ر یوتا ر کآدز پستتتتااا بدااخ اا واا را پس از رصتتتتول یر
غزندن ،رران کا ل ساوت"...
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ه اچآتتاا یرصتتتتنح ت ( )288ا ابتتذکورابتتاه استتتتتت ... " :چآتتانچتته بایم انجتتا تته ابا
ستتزهستتاار{غالم خدارواا} ابایۀ کارزارگشتتته تاوتآا رس ت ر یر تن از کنار{ستتاکآاا
نورستتتاا} را کشتتته هشتتت تن زا ر یوتا ر پستتا استتدا کاینا ر بال ر بواضتت

ستتدار ه

غآدات گافته بااۀ ت ناوینا ر اسدااا را ه رسم اربغاا نزی غالم خدارواا سزهساار
فاستتتاینا ر ار هاهشتتت تن استتدااا را ا یک تن کآدز ییگاکه کنار " انارل " پدشتتکش
ارریه وینا ،بصحوب لردم نام بالزم ووی ،رران پدشگاه خضور اقاس ناوی"...
یرصتتتتنحت ( )360ۀلتتا ستتتتوم " تتتاج انتواریخ " یرج استتتتتت کتته ... " :وواۀتته بحاتتاوتتاا
فوۀاار...یازیه تن از کافااا {سآگوودل} را کشته رشش تن ازپسااا ریوتااا ایشاا را
استتدا گافته اووی اررینا راستتدااا را که چهارتن کآدز ر یر تن َایه وینا ،ستتااج اناین
واا خاکم پآجشتتتتدا از نزی غزاف وایاه تحنه ر های ۀآا بستتتتتطا َ خام اختاام شتتتتاه
ناوی"...
" ...یریاول قصتتا ان اا ُاۀ استتت که صتتورف باررستتاوته شتتاه ر نشتتداآگاه یراا
بانرا گافته شاه که ا قاندن ق شآگ بارر ندز بنارش ا ست .بو سزدااا بحل گنته انا
که یر سانهام ابارف ل ااناخان واا ،ش ها فایای ضج نوۀواناا کم سن ر سان را ب
شتتآداه انا که توستتط ابدابوصتتوف ا انها تجارز صتتورف بدگافته ر ستتحاگهاا ،ن ش
اناا ،بخندانه یفن بدشاه است)60( "...
ابدال ااناخان واا وویش ندز یرصتتتتنح ( )45ا ابذکور ،ووی چآدن بدآویستتتتا ... " :
بداهام اوشاا از ررری بن بطلع شاه شش ننا غالم چ بهوش ر نُه ربس اسب ا زین ر
یااق نقاه ر نُه بشک لسل ر پآج له {؟} قوش ر یر قالیه تازم ه طور پدشکش ه ۀهت
بن اررینا".
ایآهتتا ،ان تتته لالره ازاا لتتاه ازپستتتتااا نوۀوان

وی کتته یایا تاً ازستتتتوم ابدام تته

بآرورستتؤاستتتنایۀ ۀآستت یریاول تشتتکدالف ارگ شتتاه نگهاارم بدشتتانا.

"...

بالبحاا ابدن نام کوتحوانه یار ،ا غالم بحاا ناب ر چهاریه تن ستتتزاه ازفوج پدایۀ
نرام ،چآا تن از کنار{؟} را که رهستتتتزار تد ضتتتتالنت وینا ،یر بوضتتتتع ندالب از یمَ تدغ
گذرانداه ،پآج ننا پستتتتا ر یوتاباه پدکا ندکو بآرا استتتتدا ه یستتتتت اررینا رایشتتتتاا را
تسلدم بحاا لل واا خاکم ناقاا کایه ار ایشاا را گسدل یرگاه لانم پآاه ناوی"...
اشتتتتتغال ابدایراین بوری وا

حام وی که کاتاین ب اشتتتتاف را ا زناا خام وویش

یاشتتتتته استتتتت .وویش بدگویا  " :یرارایل ستتتتلطآت وویم تقای اً ها هنته یر بات ه ه
خابساام ووی ب رفتم ،رن هاچه دشتا بشغول کارها ر ابوراف سلطآت شام ،رسم
ه خابساا رفتآم کاتاشا ...رن خاا این قار اشتغال یارم که فقط سان یر بات ه یا سه
بات ه از لدال ر اطنال ووی ییاا بدآاایم ،ستتتتایا ارقاف ستتتتال هم یرهااا اتاقهای که
بشغول کارهستم ،شب ر ررز ه سا بد ام )61( "...
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رم یرصتتتتنح ( 361ر  )362هااا کتاب بدآویستتتتا  " :لالره اایآها ،غالم چه های
بد اشتتتآا که از طوایف کافام ر شتتتغآان ر چتاان ر اوشتتتان ر هزاره ر ستتتایا طوایف
بد اشتتتآا .یرخقدقت این چه ها دشتتتتاازستتتایا نوکاهام بن ،تحت تا دت ر ت لدم وویم
بد اشآا .ن اس انها بثل شاهزایگاا ازپارچه هام نندس ر گااا ها است .اسزهام باتاز
ندز ه ۀهت ستتتوارم یارنا ر نو کاها ر بستتتتخابدن شتتتخصتتت هم یارنا .لالره ان اس ر
ووراک ر اسج ر بآزل ر نوکا که از یرنت یایه بدشوی ،پول وا ۀدب هم یارنا"...
ریرصتتتتنح ( 47ر )48ۀلا چهارم ،خش یرم ستتتتااج انتواریخ چآدن بدخواندم  " :ر یر
ررز شتتشتتم ر دع انثان خضتتاف راا ،نرام اناین پستتاخ دب ال واا تحصتتدل یار ونک
نک ررپده گ رری کاب ۀالل ا ای را که پارش ه نام غالم چه گ خضتتور فاس تتایه وی،
یر ستتلک غالم چه گاا بآستتلک یاشتتته یرستتال چهارصتتا ررپده اام ووی ار ریرصتتا
ررپده اام ل اانحق نل ار {ان ار} ر یکصتتتتا ررپده اام بداواا نام وایم ارتآخواه
ب دن ناویه بجاوع یر سان هنتصا ررپده ت یفتا تشخدد گشت"...
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فصل هفتم
تحقیرملت ،و انحصارکامل قدرت
چآانکه گنته ابا ،ابدا ه خام وویوواه ،شتتتکاک ر قارف طلب وی که ه هدچ کستتت ۀز
شتتخد وویش التاای نااشتتت .این وویوواه رووی زرگ دآ رم چآاا بوج بدزی که
وویش را لقل کلُ ر "رلایا " ( ه شتتتاول افستتتااا ر کاربآااا لاندات تحت فابانش را)
ۀاهل ،اخاق ر

وای ب پآااشتتتتت ر انها را ختا اام دگانه گاا وارۀ ندز ه هادن

ارصتتتتاف بآن ب اف بدآاوی .ابداووی بدگویا که " اام هدچ کستتتت الت ارنااری"،
آا ااا ،لل رغم انکه ازیری نقاس ستتتخت رنج بدکشتتتدا ر لصتتت ان

وی ،ختا بوضتتتوع

با وط ه یک یزی ر کدستتته ُا را ندز وویش فدصتتتله بدکای ر ا شتتتایا تاین رۀه خُکم
بجازاف صایربدآاوی.
یرایآجا ازم ب افتا چآا ناونه ازتحقداها ،کم دآ ها ریشتتتتآام هام ابدا یر اا ا بایم
افغانستتتتتاا را از " ستتتتنانابه ر واطااف ابدال ااناخان ر تاریخ افغانستتتتتاا "  ،تاۀا
غالم باتض واا قآاهارم – چاپ ایااا یرج ناایدم:
"  ...ه س ب کشته شاا سانوی کدونارم ،نشکا انگلدس ه سایارم نای را اف ه کا ل
ابانا که یراین فقاه تحقدقاف ناایآا ر این نا بایم ر ودانت بایم کا ل را تالف کآآا"...
"  ...فایب ییگام که بحاا استتتتحاق ا بستتتتلاانهام

تا دت ه لال ارری این وی که

لالره اایآکه بشار انده ووی را باشا ر بال ه قلم یایه وی ،یاول سلسل نقش آایه شاه
وی" .
"  ...ندکن این طاینه {نورستتتتتان ها } ایآقار رخشتتتت

وینا که زنهام ووی را ا بایه گار

هام افاغآ اطااف ب ارضه بدآاوینا ر ازاین س ب که ایا قدات بایه گار دشتااست یا
قدات زا ،دن انها نزاع بدشا"...
" ...اگاچه بن ه اوالق خسآ پساهام ووی افتخار یارم ،رن یرضان هم ا فطات بایم
افغانستتتتتاا را یر نرا یارم که اکثا ارقاف اایرها را ه بخاننت اایر ر پستتتتا ها را ه
بخاننت پار اانگدخته انا"...
" ...ساودالا ر زرگاا رلایام هااف ر بضافاف اا رغداها ر تاکستاا رفااه رچخانسور
بأبور ر بأ را ندستتتتتآا که

اۀازف کارگزاراا یرنت ووی یرک بالقاف ر صتتتتح ت
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رر فت ر ا با نزی بایم کادشتتتتن کایه ر ناویه ر یاشتتتت ته گ نت ر شتتتتآوی کآ آام زیاا بایم
افغانستاا کم ش ور ر یرسخن گنتن

رقوفآا"...

" ...باتا استتتتتحکاباف رتاارکاف ییگا ه اناازه ام گاییانا که افغانهام ۀاهل ر
تا دت اشتهار یاینا که راه اهن انگلدسها لاوباً قایب یاول قآاهار بدشوی"...
"  ...یرارایل خکااان بن که بایم یاغ ر ووی سا ر رخش ر غدابتااا وینا ،قواندن
ر لقو ت هام بن ودل شایا وی"...
ابدایر اا اتقتتاضتتتتتام فازنتتاش (خ دتتب ال وتتاا) ب آ

ابستتتتتافاف تته هزاره ۀتتاف

رستتتهاگدام یرۀآگ للده هزاره ها ،چآدن بدآویستتتا  ... " :لااشتتتاا اناک استتتت ر ووی
شاا نا کایه کار ر بُلک هزاره کوه آا ،بایم افغاا سست ر ساکایه هام فوج شاا نایاا
ر بایم هزاره فای آا)62( "...
ابدا یرۀواب تقاضتتتام " هاشتتتم دگ" تُاک که بدخواستتتته از افغانستتتتاا ییاا ناایا،
جام انکه لام بوافقت وویش ه این ستتتنارا آویستتتا ،بلت افغانستتتتاا را تحقداناویه
چآدن بدآگاری  " :بایم افغانستاا بایل ه اباا بایم دگانه رنو اهل اسالم یرکشورووی
ندستتتآا .تازباندکه ووی را ه للوم رفآوا رصتتآایع بحداان قول رتهذیب ر اوالق خستتآه
ر بتااا ه ایاب ر رسوم خاداه نکآآا ر ووی را ه قوف ر بکآت ر استطالت ر است اای
بسارم رب ایل ا یرل بتاانه ساوته ه لانم انساندت شآاسانآا ،کس را راه ل ور ر
بارر یربالکت ووی ناایه ر ناداهآا ر ووی را بوری تاستتخا ر استتتهزام دگانگاا نا
سازنا)63( "...
ریربوری تقاضتتتتام یک ازۀهانگایاا بجارستتتتتان ب آ

اییاارازافغانستتتتتاا ،بلت

افغانستاا را چآدن رخش بدآاایانا " :چوا بلت افغاا ر بالکت افغانستاا ۀهای را از
راه لاف ر بذه

ا بلت نصارا فاض ییآ وویش بداانآا ر لقداه یارنا که اگا کس

یک از ب تقاین ایدن نصااندت را کشا ر یرووا ک شَا ،ییگااا ار را غازم ر بستحق
هشت شاارنا ر اررا ندکو کار ر آاۀ پارریگار ر پدار شای ت سدا ا اار ب پآاارنا"...
( )64
این یرخان

وی که " ابدا ل ااناخان واا ه تاکاانان که یر تن ررس را کشته وینا،

هم پآاه یای ر هم تآخواه"
یر خش تحقداها یا کم دآ هام ابدا یرخق اقوام افغانستتتتاا ،یک ایآستتتت که یرۀای
از "ستتتتنانابه رواطااف " وویش راۀع ه " افاغآه " چآدن بدآویستتتتا  ... " :تاام اهان
افاغآه ،بسلااا سآ بذهب بد اشآا ر ه بوۀب کتب تاریخ افغانستاا ،ایآها اصالً
از طاین آ استتتتاایدل بد اشتتتتآا ر استتتتم افغاا را از ننظ افاغآه گافته انا .چوا نستتتت ت
ض از انها ه افاغآه که سزهساار خضاف سلدااا وی ،بداسا)65( "...
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ابدایرۀام ییگا از " واطااف " وویش بدآگاری  ... " :روویم هم نادتوانستتتتتم یرستتتتت
ووی را { ا انگلدسها} ه اناازه ام که ازم وی ،اشکارا ناایم ،چااکه رلایام بن ۀاهل ر
بت صتتب وینا ر اگا ادهار رضتتابآام ر ووشتتآویم نست ت ه انگلدستتها بدآاویم ،بلت
بن باا کافاب ووانانا ...پس بداانستم تا زباندکه بالکت ووی را از این بایم بت صب
ر یاغ {بایم ضتتتتا استتتتت اارانگلدس} پاک ر بآزه نگایانم ،نادتوانم یرستتتتت ووی را
کابالً داها ناایم یا انکه اناا کابالً اۀاا اارم)66( " .
ابدا ا چآدن ادهاراف وویش ،یرراقع (رشایا ناوویاگاه) باف انضادا راصل سداست
استتتت اارپذیام اش را ه ناایش بدگذاری .چآانکه اپای هادن هاف ها ر ستتتداستتتت ها
وی که هاک را یر هاکجا که لآ صاازایه ،ا رقار ر ضا انگلدس تشخدد بداای ،آام
" بت صتتتتب"  " ،یاغ " ر " ۀاهل " ،بوری ستتتتکوب قاار ب داای تا ه الت قای وویش،
بالکت افغانستاا را از "بایم بت صب ر یاغ

پاک ر بآزه " سازی.

رم یرۀام ییگام چآدن بدگویا :
"  ...هزاره هام هسوی ر ساخ سآگ را که ه طاف شاال غزندن سکونت یاشتآا ر هادشه
رلایام رخش صنت

وینا ،اغوا ناوی"...

ر یا ... " :بایم هزارۀ ۀاغورم را که ه ری

لایضتتتته از خضتتتتور انورراا وواهش نشتتتتکا

کشداا اام بایم انارم کایه وینا ر خضاف راا لایض ایشاا را ه یر ار لام وواناه
گوشتتتتزیووا

رلوام ناویه بایم انارم را ن آت ر نناین ر طوائف ۀاغورم را تحستتتتدن

رافاین فابویه نویا بفیۀ اخساا یای)67( "...
رم انقتتاردتتانم ،پُا رر ر خدلتته گا وی کتته ل وییتتت وویش یر اا ا استتتتت اتتار انگلدس،
ستتزایا خشتتهام بها ازبالکت ه انها رپذیاش تجایا کشتتور ازۀهاا را چآدن توۀده
بدآاایا:
"  ...یرق ول ناویا ناایآاه هام یرل وارۀه یراین رقت وطا انوم این استتتتت که اهان
بالکت بن هآوز ووب تا دت نشتتتتاه انا که نهاآا که چه چدز از اام انها ووب استتتتت ر
چه چدز ا استتت .هآوز ایآقار رطآزاستتت ندستتتآا که قار یاشتتتن خکااان را که از ووی
انها اشا ،اانآا" .
ازقول رگنتار رم چآدن استتتتآ اط بدگایی که انچه ابدا ازرطآزاستتتت
ل ارف ازا طا لت

ایاشتتتت بدکای،

چوا رچاا از ارابا ر نواه وویش ،ر فایارم کا بل ه ستتتتلط آت

استتتت اایم ،تستتتلدا بحض یر اا اار ا اا قارتاآا انگدستتت ر ستتتزایا ستتتانوشتتتت ر
اوتداراف بل

ه یستتتت انها وی ر س .یا

ارۀ ییگا ،رم نادخواستتتت اانا یا زذیای

که بایم ازایۀ افغانستتتاا ،ارصتتاف راام رطآزاستتت شتتاا را ه کااف ر ا تحال قا ان
هام لردم ۀان ر بان یر یرازنام تاریخ ،ه ا اف رستتتتا نداه وینا .چآانکه ررم هادن
اخستتتاستتتاف رطآزاستتتتانه ر ضتتتا استتتت اایم وی که شتتتخد ابدا ،ررزانه یه ها ننا را ا
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داخاانه تاین رۀه

ه یارب اریخت ،شتتتتکم ب یریا ،چشتتتتم بدکشتتتتدا ر زناانها را

بالو از انسانهام یندا ر رطآزاست ناویه وی.
ابداانقاریرتوهدن ر تحقدا بلت افغانستتتتتاا ب انغه بدآاوی که ختا رقت " نای یفاین "
رایستتتتاام هآا اتانوم ررم تاایا ندن تلگااف ر اخااث وط اهن ازواک هآا تا یاول
واک افغانستتتتتاا اصتتتتاارناوی ،ابدا" ۀهانت ر نایان " بلت افغانستتتتتاا رلام پذیاش
پدشتتافت ر تاق ازستتوم انها را هانه ارری " .هم اناراا فاصتتت که قطاراهن ۀایا چان
ستتاوته شتتا ،ابدا هاانکست از رلایام وویش را که ارزرم استتتنایه ازاا قطار را یاشتتت
ه باگ تهایا بدکای" ()68
این یرخان

وی که نایب انستتتتلطآ هآا ه ستتتتلستتتتل پافشتتتتاریهام وویش ،لآوان ابدا

نوشتتت که " انهایدکه ازیاشتتتن قطار اهن ر تلگااف یربالکت ووی شتتاا ا ا ررزیاه انا،
ض دف باناه انا"...
اام انکه تالش ابدا اام تااکز قارف یریستتتت شتتتخد وویش راضتتتحتا گایی ،ایآک
ناونه ی از یک فاباا ار ،وطاب ه ستتتتایارل اانقارس واا خکاااا هااف را یر ایآجا
یرج بدکآدم:
" ...ازپفرهش اخوال ستتزاه ر بابوریاشتتتن ایشتتاا ه وابت ر پاستتداا از وطا ر ودانت
که باتکب شتتتتونا ،اوتدارم یرهدچ کار نااریا که ت لق ه اف اقاس شتتتتهایارم یاری،
چآانچه اگا شتتتتاا ر ییگاخکام رایاف اوتدار ایام بطلب ر لطام بآصتتتتب ر افزریا
تآخواه ر ا افااوتن زرگاا بُلک ر سزاه را یاشته اشدا ،پس کاربا چه وواها وی؟ ! "
" ...چوا هدچ یتتک از زرگ ر کوچتتک کتتار پایازاا ایارۀ بالکتتت تتارا ابا اقتتاس راا
اوتدارم یرهدچ ابانااشتتتتت ر ها ابور کلده ر ۀزئده ستتتتلطآت را ووی راا ابا ر اۀاا
بدنابوی .پس ازبتتأبورکایا ستتتتواره ر پدتتایۀ بتتذکوره یر ررز هجتتاهم بتتاه شتتتت تتاا
سزهسااربوصوف لاض پایاز خضور راا شاه شاف بآروریت خاصل کای)70( " .
ارم! ابداچآاا بطلق ان آاا وی که نه ازکس ب شآدا ر نه ازخاف وویش بدگذشت .ه
هادن استتتتاس وی که هاانچه وویش ب انایشتتتتدا رتصتتتتادم بدگافت ،اناا کابالً جا،
ب قول رقا ل اۀاا بداانستتت .رم ختا اام ۀانشتتدآانش توصتتده بدکآا که " ایستتت "
تاام اوتداراف را یر کف وویشتتتتتن وویش نگهاارنا .چآانکه یررصتتتتدت ناب وویش
چآدن بدآ گاری ... " :این ۀ اا لت قانون ( زر گاا ر ن اای آاه گاا ا هان ) هآوز این قار
نداقت یا تا دت خاصتتل نکایه انا که قا لدت این را یاشتتته اشتتآا که اوتدارنابه ه ۀهت
رضتتتتع ایحه یا قواندن یرنت

ه انها یایه شتتتتوی ....نکن ه پستتتتا راوالف ووی ۀااً انقا

بدآاایم که کل ووی را ازیچ یستتتتت این رکالم یرنت قانون قاارناهآا ر اوتدار
کابل

ه ۀهت نرم هادشتته اام ووی بخصتتو

یاشتتته اشتتآا ر زبام نشتتکا را یر یستتت

نگهاارنا ،ارا ایآکه خق بااول این بشتتتتارراا قانون ووی را ق ول ناایآا .رلالره
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ااین اوتدارییگام را هم ه ۀهت ووی نگاه یارنا تا توانآا اصتتتتطالخاف ر تاا دا یا
ایح قواندآ را که یر بجلس یا یر یر ار یا پارنااا ،ه هااستتتتا که این ۀاالت را
خوانآا ،ابضا ر ق ول ناوه اشآا ،اطل ناایآا)71( "...
ریرۀام ییگام ازواطااف وویش ،وطاب ه فازناانش چآدن بدآویستتتتا  ... " :ا تأکدا
بدگویم که ن ایا بحض یهن دن بشتتتتاررین ر ناصتتتتحدن ووی ویه اشتتتتا ،ایا ه خاف
هاکس گوش ناها ،رن ا ااً هدچ یک از انها را ق ول نآاایا )72( " .
اک یر اا ا بآافع بل رارزشتتتتهام تاریخ ر

ابدابذکور چآاا وویستتتتا ،ووی دن ر

فاهآگ کشور وی که ختا بصالم ا ارزش هااف را که اززباۀ قایام افتخاراف گذشت
وااستتتتاا زبدن حستتتتاب بدافت ،ه اشتتتتارۀ ار اب انگلدستتتت وویش ر ه هان ایجای
استحکاباف خا

للده ررسها ،ه نا ویم کشاندا .یرکتاب " لدن انوقایع " بدخواندم

 ... " :این بصالم هااف که ه تصویب ابآام انگلدس ریااا شا ،ارل آام لان صنحاف
بشتتاق زبدن وی که نای اا فکا ر ودال ه پای اا بآته بدشتتا ر غافاف بستتجا ر ایواا
بقصورۀ اا را ا کاش هام ا

ر س ز بآقش کایه وینا ه طورم که اکآوا هدچ استایم

تا دا فن ار را نااری ر هدچ ب اارم تصتتور نصتت ش را نادتوانا ر اصتتل آدای پآج بصتتال
وی هاکاام از لهام ،ه قاار تنصدل { یل} :
بصالم ارل را بلکاا غور که ه سالطدن کاتده {سلسل کاف} ب ارف انا ،آا نهایه انا.
بصتتالم یرم را ابداتداورگورگان ستتاوته ویه ر بصتتالم ستتوم ،یای گارستتلطاا خستتدن
بدازام ایقااست .یر بصالم ییگا را شاهاخ ر سالطدن از ک آا نهایه ر سالطدن ارل
صنویه ه اتاام رسا نداه وینا)73( " .
بؤنف هادن کتاب ب افزایا  " :ر بسجا ر ایواا بصالم ب ارف هااف را ه زرر نقب ر
اررف ه لاله ۀاف زیای ریااا ناوینا ر اۀا هام اا را ه شتتتتها هااف ارریه ان ارا رق
زرگ

چوا یراصتتل ،یستتتورانهاام بصتتالم

اام وداۀ غل ستتزاه ستتاوتآا"...

هااف توستتتط " ۀآاال ناستتتاا " ریدس هدأف ر " کاندل استتتتوارف" بهآاس انگلدستتت
یرهااف صایرشاه وی ،آا ااا ،اهان

ا فاهآگ رایت هااف یرا تاا یست ه التااض

ستتتتوَر
گستتتتتایه زینا ر ه قول فدض بحاا کاتب " ،چوا رراق ها ر کتد ه هام اا تاام از ُ
رایاف دآاف کالم بجدا رفاقاا خادا وی ر از پاانداا نقب ها فار ریخته هتک خابت
قااا بدشتتتتا ،بایم شتتتتها هااف را یرط د ت نا گوار ،لکه بشتتتتاهاۀ فار ریختن کلااف
ایاف دآاف ستتتتخت ر یشتتتتوار بدآاوی ،ه قدل رقال افتایه ز اا ه نناین یرنت انگلدس
گشتتتتویه ستتتتخن ها رانانا ...ر خکاااا هااف از ووف انکه ب ایا فتآه ام خایث گایی،
للاام شتتهاچوا بداا بحاا لااصتتاخ زایه رقاضتت شتتها ر بداگازرگاه رخاۀ خوض
کا استتتت ر ولدن ار ر غداه چآا تن را انجان ستتتتاوته فتوام وااب کایا بصتتتتل را از
ای شاا ووا ست ر ای شاا از س ب ب شاف ویا بآاربذکور ا شهاهااف ر پآاه ۀام و صم
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ویا لاارف اا ر رصول ضار ازاا ه بایم سکآ شها یر رقت تصاف کایا یشان ،فتوا
اتخایب اا یاینا ر بایم را وابوش ساوتآا".
لالره از اقاام ضتتتتا بل خکاااا هااف ر ایااا فارشتتتت تآ چآا از لانم نااهام ییآ ،
رقت ابدال ااناخان واا از این ستتتتارصتتتتاام بخاننان بایم بطلع بدشتتتتوی ،یستتتتت ه
تافآا ییگام هم ب زنا .ی آ

ا یین پآاه لوابنای انه چآدن فاباا بداها  " :نای اا

ستاوته ر کلااف ایاف دآاف را ه قستا از کتد ه ها ایارنا که ه زبدن نایزنا ر ه چایر
رغداه اگافته ه یریا اناازنا که پابال نشونا)74( "...
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فصل هشتم
ترفند ها و سؤاستفاده ازدین ومذهب
ابدال ااناخان واا ه اان قار که یرابورۀآگ ر وونایزم ر کشتتتت تارب هارف یاشتتتتت،
یرۀهت ستتتتؤاستتتتتنایه از یین ر بذهب ر ت لدغاف ر اشتتتتتهاراف فای آاه ر بهدج کآآاه ه
ستتتتوی ستتتتداستتتتت ها ر اقااباف ستتتتداستتتت وویش ندزباها وی .رم ازیکطاف بخانف
وویستتایها ر صتتارر فتوا هام ضتتا بآافع ستتداست یرنت ویه ر یرتهایا ر تحقدا ر ختا
ستتتتاکوب ان ها یریغ نااشتتتتتت ،ازستتتتوم ییگا ،ت اایم از ه اصتتتتطالح لل اام یین را
استتتتتخاام ناویه وی تا یرهابوق

که بصتتتتلحت ر بآافع اش ایجاب ناایا " ،فتوام

ییآ رشتتتتال " اایش صتتتتایرکآ آا .چ آان که این ا نا ب اغوا کآ آاه ر صتتتتارر ف تارم
یستتتورم ر فابایشتت را یربواری بختلف ،خصتتو

یر بوری ستتاکوب ر نا ویم هزاره

هام افغانستاا ،اهان نورستاا ر اشآاه هام تاکستاا کارگافت.
یک ازناونه هام یین پآاه ر ستتتتؤاستتتتتنایۀ ابداازالتقایاف بذه

بایم را یر ایآجا

بدخواندم  " :این بایم که یر دن غزندن رق آا هار ا نا اکثا دارا از ۀایۀ ا طا لت واا ر
شت قه گشتتا استتت ر این بایم،
رستتول بد اشتتآا ر ا با ر شتتاا هادشتته رایت غزا هاااه ر تُ
شتتتتک ب دن ر یارر بخانندن یین انا رکنار را نصتتتتاف بداهآا...از این گنتار خداانم که
این بایم ک بسلااا وواهآا شا ! فقط " ()75
این ابدا قست انقلب ا انکه ازفدض ستتوای کاف

هاه ی نااشتتت ر اهل بطان ه ر تحقدق

ن وی ،ابا یرلدن خال کستتتتان را بؤدف ناویه وی تا کتب با وط ه ابورستتتتداستتتت ر
تاریخ رتاکتدکهام یرنتااارم ه شتتتتاول ا ا " باکدارل " را اایش خوانآا تا این
بوضتتتتولاف را ازطایق گوش فاا گدای .رم یقدقاً یرک کایه وی که بایم افغانستتتتتاا،
هاانقار که یندا ،ازایم یرستتتت رضتتتا اۀآ
ابور ییآ ر بذه

هستتتتآا ،ووشتتت ارر ،ستتتایه یل ر ب تقا ه

هم بد اشآا .پس هادش یراخکام ،نابه ها راشتهاراف رسا  ،اسم

واا ر رستتتتول ر ۀاله ها ر اصتتتتطالخاف ییآ ر التقایم بایم بانآا " اطالت بحض
ازپایشاه " " ،پایاوت لشار کاف"  " ،ایام بانداف"  " ،ق ول اج روااج پایشاه "،
" بجازاف اام تاای ر نا فابان ابدا " ر" کنا ر استتتتالم" " ،قااا ر ایاف" " ،خایث ر
رستتتتول " ر " یندا ر اواف " ر ابثانهم را ب گآجاندا تا چآدن راناوی کآا که تاام کار ر
اۀاااف اش اصتتتون ر استتتالب ر وویش ندز بستتتلااا ر ب تقا ه واا ر پداب ا استتتت ر
ستتتت

بدآاوی تته بایم نهاتتانتتا ر قوانتتا کتته " وتتاا ار را بقارکایه ر هاتته کتتارکایهتتا

راقااباتش بطا ق ه اخکام واا ر رسول است.
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رم یر کارگدام " باکدارندسم " چآاا بهارف یاشت که بثالً ازیکطاف یرصنح ()44
تاج انتواریخ وویش بدگویا ... " :ه هاااه چهارصتتتتا ستتتتاکایۀ واصتتتته لازم تخته پُل
گاییام .یر دن راه ه تاشقاغاا بآزل ناویه از انجا ه زیارف ق ا شاه رایت (بزارشایف)
رفتم ،ۀ ه ااستتتتتان ب ارکه ستتتتایداه غ ار باقاش را طوطدام ییاه ناویه از اکت ررح
پاکش تسکدن قلب یافته لازم تخته پُل شام " .بگاازسوم ییگا ،انگاه که للده شهزایه
ایو خاا نشتتتکاکشتتت ناویه قآاهار را فتح بدکآا " ،بالل اناخدم اوونا زایه " ر "بال
لت تتاااختتا فتوفتلتزایت " یر تتن ازلتلتاتتام ۀتدتتا قتآتتاهتتار را کتته فتتتوام لتتام اطتتالتتت
ازابداصایرکایه وینا ،بغایارسم ییایآه ر التقایاف بارج بایم ر ارا اختاابگزارم
ه بت اکاف ییآ  ،ایست وویش از یاول " واقه" دارا بدکشا ر یربحضالام الاام
بدکآا.
ریا خاطاانکه وویش را نزی لوام بح وب تاۀلوه یایه رۀهه ر الت ارم کستتتتب کآا،
یرصتتتتنح ( )56تاج انتواریخ چآدن بدآویستتتتا  " :ررزم ه یر ار نشتتتتستتتتته ویم کاغذم
ازۀانب یوتالاویم یوتاسایار بحاا الرم واا که نابزی بن ر یرکا ل وی ه بن رسدا.
بشارانده ه قاصا ووی یستوران ال یایه وی که کاغذ ار را ه شخد وویم اها ر ایا
کاغذ بذکور را ییگاکست ن دآا ر ۀواب را هم ایا شتتخصتاً بهُاناایم .چآانکه ق الً داا
یاشتتتت ته ایم ،بن هدچ ر قت با یل ووا ناا ر نوشتتتتتن ن ویم ر ا ناک هم که ووا ناه ویم
فاابوش یاشتتتتتم .یراین بوقع بدتواا تصتتتتورکای که از رستتتتداا کاغذ بذکور چه خانت
بایوستتتتانه یاشتتتتتم .قل م تزداا گافته وویم را بالبت ها کایم که اگاچه بن اف بدزنم
رووی را ایم وو

بداانم ،چوا دستتوای هستتتم یرخقدقت هدچ انستتاندت ناارم ر اا شتتب

رقت ووا داا گای زیایم کایم ر ا کاال لجز ارراح ارندا را نزی واارنا شتتتتندع ناویه
استتتغا ه کایه بکاراً یلا بدکایم که واایا نورم ه قلب بن فاستتتایه قلب باا ررشتتن ناا
تتتا توانم آویستتتتم ر خوانم ر باا یر انرتتار بخلوق ووی وجتتل ر شتتتتابآتتاه بخواه .تتا
ازگایستن سدار ،رقت سحا ه وواب رفتم .یرلانم رریا ییام شخص قاس بأب داها
شتتتا ،قابتش بدانه ر ازایه ر چشتتتاهایش بثل ایام ،ا ارهام کشتتتداه ،بحاستتتن ان وه،
صتتتتورتش دضتتتتوم ،انگشتتتتتهام یستتتتتش اریک ر یراز ،لااب نخویم ه ستتتتا ،شتتتتال
بحابات

ه کاا ر لصام لآام که ساش اهن یاشت ه یستش وی ،ا این هدنت ییام ه

طاف ستتتتابن ایستتتتتتتای تته کاتتال بالیاتتت بدگویتتا  " :ل تتااناخان اودز آویس !" بن
ستتااستتداه داار شتتام ،چوا کس ت را نایام ،یر اره خواب رفتم .بجایاً هااا هدکل ه
نرام اباه گنت " :بن بدگویم آویس ر تو بدخواه بن بایی شتتتاه از داارشتتتام ،چوا
کس را نایام ،بجایاً ووا دام .یف

سوم هااا شخد قاس بأب داها شاه ا خانت

تغددا گنت  " :اگایر اره ووا دام ستتتدآ تو را ا لصتتتام ووی ب شتتتگافم .از این تهایا
وائف داارشام ،کلاات را که یربکتب ب نوشتم ،ه ودال ووی بجسم ناویه از اکت
واارنام اشتتتتکال خارفاف پشتتتتت هم ه واطام ب ابا ر هاچه وواناه ویم ه هن ووی
ارریه ر شتتتتارع ه نوشتتتتتن کلااف ررم کاغذ ناویم .ه این طایق تا ق ل ازطلوع افتاب
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کاغذم را که تقای اً شصت ،هنتای سطایاشت ،ض ازخارفاف را بنای نوشته ویم ر
ضتتت ها هم شتتتکل صتتتحدح نااشتتتت .رقت بارر ناویم ییام هاچه نوشتتتته ام بدتوانم
خوانم ...ه این طایق یریستتتتت بااستتتتالف را وواناه تقای اً صتتتتا بااستتتتله را ۀواب یایم
{؟!}...پس از چآا ررز قااا را ه تازه گ ووانام ر ه استتم ارندا ر ان دا نذرراف یایه شتتاح
این باخات واارنام را  ...ه پارم نوشته بااسله را ه توسط ال اش وویم فاستایم"...
ابداط یک ازنابه هام زررگویانه اش لآوان خاکم غزن  ،ا استتتتتنایه ازنام واا ر
رستتتتول ر  ...چآدن بدآویستتتتا  ... " :یر ررز پآجشتتتتآ ه پانزیهم باه بحام خکاااا غزندن را
فاباا کای که از گافتن یه یک که خُکم واا ر رستتتول استتتت ،زنهار یستتتت انااری که اگا
ق ول نکآآا ه اباواا ر رستتتتول بالبت ر بآکوب ر بخذرل شتتتتونا "...ر وطاب ه اهان
انارغزن بدآوی سا " :شآدام شاا راه

ه والف شاع شایف اوتدار کایه لُ شا شال

را ه گایا ق ول نا نهدا ر بدخواهدا بایم رلدت را ووار ر گافتار ررط یبار ستتتتازیا.
از واا ر رسول ار نا تاسدا"...
ریا ه این ایلا هام رم گوش فاا یهدم که ازقول رم یر ا اتاریخ " استتتتتنایۀ ا زارم
ازیین اسالم  "...تأندف اقام نصدا بهاین یرج گاییاه انا ..." :ا ارغای
بشتتتاهاه ناویم رشتتتآدام صتتتاای

ازطاف واارنا

ه گوشتتتم بداستتتا .استتتب هام زیایم که تقای اً دستتتت

هزاراستتب بحستتوس بدشتتا .ه طورناب لقب ستتام ب ایآام چوا نزییکتاابانا ،صتتاا
لآا تا گاییا تا ایآکه ه بن چآدن ب لوم شا که انها ه هاااهاا بن بلحق شانا)76( " .
ریا " شتتت

ق ل از ایآکه از ررستتتده لازم افغانستتتتاا شتتتوم ،یرلانم رریا ییام یر فاشتتتته

ازرهایم را گافته باا ه خ ضور پای شاه که یر اتاق کوچک ۀلوس فابویه وی ،اینا.
پایشتتاه صتتورت یاشتتت ندکو ر دض ت  ،بحاستتن بارر ،ا ار ها ر بفگانهام لآا ر ووش
رضع ،ن اس فااو

ه رنگ ا

یر ا ر لااب سندام ه سایاشت .ازتاام هدنت ار کاال

ووش بآرام ر ط ع نجدب ر ربفت ر خلم هویاا وی .ه طاف ی ست را ستش شخ ص

لآا

قابت ر اریک اناام نشتتستتته وی .بحاستتآش لآا ر ستتندا ر ستتداایش کایاانه ر بالو از
ودال .زیایستتتتتش شتتتتخد ییگام وی که قابتش کوتاه تا ر بدانه اا وی ر چهاه اش
انآس ه ه شخد پدا بای که ه یست چج ار نشسته وی ،سندا تا وی قلااان هم پدش
رریش گذاشتتتتته ن استتتتش فاواانه ،چآا قط ه نوشتتتتتجاف لا

که یرصتتتتنحه هام کاغذ

نوشتتته شتتاه وی ،ۀلوش گذاشتتته وی ه طاف چج پایشتتاه شتتخصتتدت ا بحاستتن ۀزی ر
ستتت دلها زرگ ر ا ار هام پدوستتتته ،دآ کشتتتداه ر از ستتتداایش ودل بها ان ر ربفت
داها وی .بشارانده انآس ه ه سه ننا ییگا که بذکوریاشتم از بایباا اهل ال دشتا ه
اشتتخا

ستتداستت یاا شتت اهت یاشتتت .قابتش از هاه لآا تا ر ه پهلویش شتتالق آام

گذاشتتته وی .ا ازاا شتتخد ییگا ه نهایت ووش صتتورت یر هدنت انآست ه ه ییگااا
که خضوریاشتآا دشتا ش اهت ه پایشاه یاشت .ن اسش بثل ن اس سایارهام نشکاکه
یرزباا قایم یاشتآا .شاشدام هم یاشت ازصورتش کاال فااست داها ر کلده رض ش
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بثل ۀآگ ارراا شتتجاع ر یر قابت از اشتتخا

ییگا که یراین بحنل وینا کوتاه تا وی

هااا رقت که باا ه خضور پایشاه رچهارننابصاخ ش ب

اینا ،ییام یریچه که رر ه

اتاق وی یف تاً از شاه شخص را ه خضورانها اررینا .پایشاه ه اشارۀ چشم ه شخد
ناوی که بن انناا پایشتتتاه را نشتتتآدام ،رن ۀواب را شتتتآدام ه قاار یل

بذکور وطا

وی :اگاپایشتتتاه شتتتوم ب ا ا ستتتایا اییاا را وااب ناویه ه لوض انها بستتتاۀا را وواهم
ستتتاوت" ب لوم بدشتتتا پایشتتتاه از این ۀواب چآااا وشتتتآوی نشتتتا ر ه فاشتتتته های که
شتتخد بذکور را ارریه وینا خکم ناوی ار را اگایانآا ،فوراً بشتتارانده را اینا ا از
اا ،هااا سؤال را ازبن ناوی .ۀواب یایم " لاانت وواهم کای ر ت ها را شکسته ه ۀام
انها کلا رراح وواهم یای" چوا این انناا را ایا ناویم اصتتتتحا ش ا نرا باخات ابدزم
ه طاف بن نگاه کاینا .ازاین نگاه ب لوم بدشا ت صایق اپایشاه بن ناویه انا .هااا
نحره بلحم شام ه ایآکه پایشاه بذکورخضاف بحاا بصطن صل ال رانه بد اشا ر
یر شخد طاف یادن ا و کا ر لثااا ر یر شخد طاف یسار لاا ر لل بد اشآا .ا
ازوواب داار شاه ب ش وف گاییام که خ ضاف پدغا ا را صحا ش که ت ددن پای شاهاا
اسالم ه ق ض اقتاارانهاست باا ه ابارف اتد افغانستاا انتخاب ناویه انا)77( "...
طوریکتته ووانآتتاۀ لزیزیرک بدآاتتایتتا ،یر ستتتتتاط این ایلتتام ودتتان ر تصتتتتورم ابدا،
شتتدایم ،ازم ا کلااف ،ت ا دابآارارریم ،فایب افکارلابه رکستتب رۀه ییآ ازراه
کذب رریا ،ۀلب اطا لت کورکوران رلایا ر پدوناهام ناۀورنهنته استتتتت .راین ووی
بداسانا که بایم افغانستاا ا چه لآصافای کار بواۀه ویه انا؟
ازهم شآویا :
" ه زیارف وواۀه اخااررفته از ررح پاکش استااای ۀُستم ر ه س ب نا ابدام ر زخاات
که یرایام زناه گ بن قساتم شاه وی ،سخت گایستم .از سدارم گایه وسته شاه ررم
فاش انجا ه وواب رفتم .یروواب ییام ررح پاک رن بذکور داها گاییاه ه بن فابوی
ه کا ل ار تو ابدا وواه

وی)78 ( "...

ه سلسل هادن یررغزایازیها ،ازهم چآدن بدگویا :
" یرزباندکه طنل ویم ه بن گنتآا شخد بقاس طلسا یاری که ه کاغذ بدآویسا،
هاکس ا ووی نگاه ااری ،هدچ اسلح نارم یا اسلح ییگا ه ار کار نادکآا .ارل ،ا ااین
طلسم را ب تقا ن ویم ،نهذا طلسم بزرر را ه گایا گوسنآام سته ابتحاا کایم .اگاچه
ودل ستتتت

کایم خدواا بذکور را ه گلونه زنم ،رن هدچ گلونه ه ار صتتتتابه نزی .ه این

یندل ناطق ،ه طلستتم بذکور ب تقا شتتاه ه ازرم راستتت ووی ستتته از طنوندت تا کآوا
هاااه یارم .التقایم این است اس اب خنادت بن هادن طلسم شاه است" .
ابداب افزایا :

93

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
"  ...نوکاها ر هاااهاا از ستتتتابا رخشتتتتت ناوینا ،بن ه انها یناارم یایه بدافتمم رن
چآاننا ازانها را ستتتتابا ضتتتتایع ناوی .بن ه بؤ ا ووی گنتم ا اا گویا ،بؤ ا فقط هنت
بات ه ا اا گنته وی که از تنضتتتتالف انه

ای ایستتتتتایه رستتتتابا هم تخندف یافت .چوا

التقای با صاف وی ،واارنا با را این طور نجاف یای)79( "...
"  ...ق الً داق {لَلَم یا داق} از بزار وواۀه اخاار ایاش تته ویم که هاااه یاشتتتم .یر اب
این داق چآا سال ق ل وواب غای

ییاه ویم ر این چآدن وی که ش

وواۀ بذکور ه

بن داها شتتتاه فابوی ام فازنا لزیز داق زرگ بزار باا ایار ر رقت که ه افغانستتتتاا
ب ررم داق را ا ووی ا ،فتح ر نصاف اام تو خاصل وواها شا)80( " .
پس ،ییاه بدشوی که ابدا ،خکاارای بطلقه اش را که توبم ا کشتارها ر سا ُایاا ها ر
تتتاراج ر ت هکتتاریهتتام تتارا توقف وی ،تتا یین پآتتاه  ،نطتتایف انحدتتل ر توستتتتتل تته
اصتتتطالخاف بذه

ر لقدات ر هاچآاا ا اوذ فتوا ها ازبال هام بزی گدایر ار ،توبم

ا آا گوی هام زیایستاا لجدن ناویه ه رُخ " رلایا " بدکشاندا.
هاچآتتاا ۀتتا یاری خکتتایت را کتته بؤنف از ز تتاا یک ازکتتاربآتتااا ب ااانجان تتتاریخ
افغانستاا یر سانهام 1346وورشدام شآداه ویم ر هادن اکآوا اساش دایم ندست،
یرایآ جا ن قل کآم تا تاف آا ها ر ازی هام لوابنای ا ن ابدا را هتا یرک کآدم  " :ررزم
ابدایک ازکاربآااا یر اروویش را ب طل ا ر ا ار صورف وصوص سخن بدگویا.
رم تته اا کتتاربآتتا یر تتاریستتتتتوربدتتاهتتا تتتا یک ازاشتتتتدتتام تزئدآ را کتته یرتتتاق یاوتتل
قصتتاگذاشتتته شتتاه اووی خان وویش ای ر یرۀای ابانت گذاری تا از اایش ابام
صایرشوی .ابداوطاب ه زیایست وویش اضافه بدکآا که یرهاۀای که شن بوری نرا
را ۀا جا بدکآا ،ایا نشتتتتان ۀام رستتتتات ر ستتتتوم بکاا را بخندانه اایش گویا.
بابوریر ار ،کار را ط ق یستورانجام یایه ررز ییگانشان ر بوق دت وا

شن بوری

نرا را ه ابداتوضتتتتدح بدکآا .خاری یک هنته ا ،ابداشتتتتخد بذکوررا ب طل ا ر
اایش بدگویا طوریکه ییاه بدشتتتوی ،یرکارها ر دایف بحونه ودل زخات بدکشتتت ،
پس باف یک هنته باود هستتتتت تا ا الضتتتتام فابدل اف ه پغااا رفته استتتتتااخت
ن اای  .کارب آا یر اری لام ودا ال ارریه رهستتتت زارپغ ااا بدشتتتتوی.ل ااناخان واا
ررزییگا ،فااش تتاشتتتت یتتا وتتانتته ستتتتتابتتاا قصتتتتارا بدخواهتتا راز ار ب پاستتتتتا هاتته
چدزقصتتتتایرۀا هام ب دن بوۀوی انا؟ رم ه ابدااطادآاا بداها ،رن ابداکه یراصتتتتل
اناب وا

وویش را یاری ،اطادآاا وانه ساباا را نه پذیافته ی ستوربداها تا ساباا

ر ا ا د قصتتتایکایک خستتتاب شتتتوی .یرنتدجه ،ب لوم بدشتتتوی که چدزم بنقوی شتتتاه ر
یرۀایش بوۀوی ندست .وانه ساباا ا هدأف ت ددن شاه حضورابداخاضاشاه بوضوع
را ا تاس ر شتتتتابستتتتارم داا بدآاایا .یراین بوقع که ت اایم ازیر اریاا ندزخاضتتتتا
هستتتتتآا ،ابدا اام وانه ستتتتاباا لتاب ناویه بدگویا یک شتتتتب ریک ررز اام بهلت
بداهم تا شن گم شاه را پداا کآ  ،یرغدااا بجازاف وواه شا .لاق ت ،زباا بقتض
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ه پایاا بداستتتتا روانه ستتتتاباا ا خت وویش را اام باگ ر بجازاف ابایه بدستتتتازی.
یرنحراف بولوی ازهم یرخاندکه یر اریاا خاضتتتتاانا ،ابدا ا ژستتتتت وا

رشتتتت اه

ازانه ،یستش را ه ۀ دن بانداه ر پس ازیقدقه ی سکوف ر تنکا ،بدگویا  :بن بداانم
که بال با وط ه قصتتتتاشتتتتاه را ک یزییاه استتتتت .ستتتتزس تآ چآاازافاای ابآدت ر
استخ ارات را یستوربداها تا ه بآزل هااا کاربآا یر ار رفته قنل یرب ار را شکآآا
ر ه ستتتات چج یرب ر رریم چاوداه ه ط ق یرم ارنا ر اا شتتتن یزییاه شتتتاه را ازتاق
سات غا

وانه ایا شته دار رنا .ی ستورلال بد شوی ر ابدافوراً ابابدکآا تا " یزی

" یر ار ه سالت یرهااا پغااا الاام شوی تا اام ییگااا بای ل اف گایی .رقت این
یاستتتاا ه گوشتتها بداستتا ،ستتارصتتاا اا بدشتتوی که ابدا " رن ال " استتت  .فالت ار یا
ارن اا صار!!
خاا ر آام زیاین را خواندا تا ااندا ابدا چه نوع آا گویان را استتتتتخاام ناویه ر
اززیایستتتتاا وویش چه توق ات یاشتتتته استتتت  " :پس ازخاا صتتتاام که ب آام زیستتتت
انستتتاا ر اۀاام یین ر یرنت را بآوط ه رۀوی ب ارک پایشتتتاه با وط ه لستتتکار ستتتزاه
یاشتتتت ته تا ها که گایا ازرشتتتت ت ا طا لت فا باا فا با یرکشتتتتتا ،ار را از یَم تدغ داریغ
گذرانام زیاا ارابا ر نواه انه ر اخکام شای ت خضاف رسانت پآاه صل ال للده
رانسلم ،ه سداق اطد و ال ر اطد و رسول ر ارن اابا بآکم ،ه توسط سداست سلطاا
کاا خقه اۀاا بدا ا" .
ستتتتخن یربوری تافآا ها ،زررگوی ها ر یین پآاه هام ابدا هادآقار س که گنت " :
رابا با را تا یست بشدت انه

ه سلطآت ر فابانارای

ایاشته ر ه خاایت ولق از آا

گانش گااشتتتته استتتت ،از یشتتتاآاا هاگز اک نااریم ر این بشتتتت واک { بخانناا ر قدام
کآآاه گاا} را که یر دغونه ر بغاک شب یرۀای ر ررز ه ۀای ب گذرانآا ،صاصا قها
پارریگار چآاا از صتتتتنح ررزگاروواها ر وی که غ ارم از اا ه ایدآ واطابا نخواها
نشست)81( "...
ر یر ۀای از واطااف وویش ،ایآچآدن ه وویوواه ر افزن ر تاف آا ب پایازی... " :
توکل ه واا گنته ر چآاا اخساس نداربآام یر قلب ووی اخساس بدکآم که اگاها یندا
ا تاام قوف ر قارف شتتتتاا یر اا ا بن قاار گدانا ،چوا بورچگاا انها را زیا پاوواهم
کای ...ر تصتتتتورنادکآم انگدزه ام را که یر هاچو بواقع یرووی اخستتتتاس بدکآم ،صتتتتاف
شجالت بن ویه ،لکه ندارم وارق ان ایه ام است که وانق وویش ه بن ارزان یاشته
ا ست  .ر از تجا که یارم اخ ساس ر لقداه ام ایآ ست که اگا شخ ص از صادم یل یر را ه
وابت واا قام ایاری ،ه یقدن بوفق وواها شتتتتا ر ررم هادن ایااا بن ویه که ابارز
پایشاه رقت ووی هستم)82(" .
ل ااناخان واا ازهااا ارایل که یریام ابورا ل ورناویه راری واک افغانستتتتتاا شتتتتا،
یستتت ه تتادع ر تهایا ر تافآا زی ر اام رستتداا ه قارف ستتداست  ،ه یررن گوی ها ر
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توستتتل ه هارستتتدل بث ت ر بآن پایاوت .ه این ناب رم لآوان بایم ستتتایه یل کشتتتور
توۀه کآدا  " :ام بسلااناا قصا ر ندت از اباا بن ه افغانستاا ،ۀآگ ا افغانها ن ویه
لکه بطلب بن ۀهای یر راه واا ر پدغا اش بد اشتتتا ر با ر شتتتاا هاه بستتتلااا ،آاگاا
واا ر ابت ر سونش ه ستدم .ۀهای رددن ها یک از با ها ویه آا ااا از شاا بدخواهم ا
بطا ت وویش ا بن یکجا شاه ر بتحاانه ه ۀهای زایازیم " ()83
از ،ضتتان ارستتال ناب ییگام لآوان بداشتتهزایه خستتن واا راهان
ارایل ررری خاک افغانستاا ،چآدن بدآگاری  " :ری

اوشتتاا یرهااا

این نابه ه شاا اطالع بداهم که

بن اام رهای فدض ا ای که یرتصتتتتاف انگلدس ها بد اشتتتتا ،ررانه بد اشتتتتم .اگاهاچو
کارم ه صتتورف بستتانات ابدز پدش رری چه هتا ،رن یرغدااا ایستتت ا شتتاا جآگم.
شاا ابدااا ر ره ااا بایم ووی ویه راۀازه ناهدا که رطن بسلااا زیااسارف فانگ ها
ر دگانگاا قااریاشتتته اشتتا .اشتتغال رطن با توستتط بایم دگانه ه ب آ اا بد اشتتا که
ییگاشهاف ر سا لآام افغانها ر بلک با افغانستاا از دن رفته ر بایم ۀهاا نس ت ه
با چآاا فکام وواهآا کای که رؤسا ر ره ااا انها غداف ر شهابت از ووی نااشته لکه
ا

اتناق یر دن ووی لقداه ر ایااا ووی ها را از یست یایه انا .پس هتاایآست هادن

اکآوا تصتتادم ووی را گافته ه بشتتوره ر پدشتتآهایاف بن گوش یایه ا بن بتحا شتتاه تا
بشتتتتتاکاً ا هم یکجا قام ایاشتتتتته یرراه واا ر رستتتتونش ه ۀهای زایازیم .رن {اگا}
ازپشتتتتآهایاف بن ستتتتا از زندا ابن فاض وواها وی تا شتتتتاا را بثل فانگداا واین ر
یشاآاا رطن پآااشته نهذا اام ۀآگ ابن که یرخقدقت ووی شاا بسنول اا بد اشدا،
ووی را ابایه سازیا)84( " .
چوا اهان

اوشتتتتاا استتتتاس شتتتتآاوت ق ل ر تجا تلخ که ازخکاارای ل ااناخان

واا یربآطق وویش یاشتتتآا ،نابه ر پدام ار را ناش ت ازهااا تافآا هام هادشتته گ رم
یانستتتتتته جوا ش چآدن نگتاشتتتتتآتا  ... " :بتا قتارف ر توانتای اناا نتااریم کته یربقتا ل
انگلدستتها ۀآگداه ر ازووی یفاع ناایدم .آاً ررم این بآرور اۀازۀ ل ور ازستتازبدن هام
ووی ه شتتتاا یایه نتوانستتتته ر نا وواهدم ا هاچو هانه ام یشتتتاآ ها را نستتت ت خوی
تحایک ناایدم)85( " .
رقت لاق ت ،ابدا ه بقصتتتا رستتتدا ر اتوستتتن ابارف افغانستتتتاا که ارزرم ییایآه اش
وی ،ستتتتوارشتتتتا ،بالخره گاییا که ییگا نه تآها " اباواا ر رستتتتونش " را ه یستتتتت
فاابوش ت ستتزای ،لکه جام ازای ستتازم " فدض ا ای" که استتت انگلدستتها افتداه وی،
ت ددن تاام ستتتداستتتت وارۀ کشتتتور ،ی آ خدثدت ،رقار ر استتتتقالل ستتتداستتت بلت ر
بالکت افغانستاا را است است اار هآا اتانوم سزای.
ابدال ااناخان واا لل رغم انکه از اکت انطاف استتتتت اارانگلدس ه ابارف رستتتتدا
رصتتاها تن از ستتااا رره ااا بقاربت ازاییخواهان کشتتور را یا ازیَم تدغ گذراندا ،یا ه
شتتکآجه گاه ر ستتده چاه ها افگآا ر یا ه وارج از رطن ت دا ناوی .رراا شتتای فدض بحاا
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کاتب یربوری ستتانوشتتت الضتتام وانوایۀ او از انها چآدن بدآویستتا " : " :ر بقارا این
خال ،یر ررز ستتتدزیهم باه بحام ستتت ر نه تن از زناا ر پستتتااا ر یوتااا زرگ ر کوچک
ازر واا تتااره ام ر ل اانستتتتادع واا ن صتتتتوف واا ایاا { ایان } ر فتح بحاا واا
اایر ل اانستتتتادع واا ر غالم بحاا واا تتااره ام ر بدا چه واا کوهستتتتتان ر بدا
یرریش بحاا واا ا ا قجقارم ر بحاا لردم واا پستتتتاستتتتوم صتتتتوف واا ایان ر
ل اانغداث واا ن انداس واا ۀالل زای ر ۀلآار واا تتااره ام  ...ه اباخضتتتتاف راا
رهستتتت زار ه آا شتتتتا نا رهم ازخضتتتتورا قاس ه اا رهآوریاا یشتتتتت ب خان نت ...ا رۀوی
بخاصات ر بغایات که نس ت ه یرنت یاشتآا ،ه لدآه این ل ارف را نگار فابوی که " :
انابوست

ه زرۀاف شتاا نشتاه ر ه کاال راخت ر لصتات تا کآوا ررز ستا ُایه ر پایۀ

لنت ایشاا یریاه نگاییاه است ر اگاچه نرا ه خاکاف ر اف ال زشت شاا چدزم که ب
ایست ه تقایم بداسدا ر ازبانا گاا شاا ه بکافاف کایار شاا ب ییا از قوه ه ف ل
نداباه ازپاس کایار شاا را خوانه ه واارنا ت ارک ر ت ان کایم که یر ررز ۀزا ه شاا
وواها رسدا .فقط "
بالخره بدشتتتتوی که ابدالل رغم چآدن دلم ر د اانت للده ب ارزاا ازاییخواه بدهن،
ا صاررناب اا ،هآوزهم وویش را نزی واا ر بلت افغان ستاا خق جانب یان سته اام
ت دایاا ازایه ر ابا برلوم ،بآت اربدکآا ر انها را " خوانه ه واارنا ت ارک ر ت ان
" ر " ررزۀزا " بدآاایا( .یا لل ان جب )

ل ااناخان واا یرخدلت انگدزم ر

فایب افکارلاوب تا انجا بهارف یاشت که ازیکطاف ارت اط تآگاتآگ سداس  ،بان
ر استتتتتخ ارات

ا ار اب انگلدستتتت اش را کابالً خنظ ناویه تا راپستتتتدن ربق خ داف

یروابت انها قااریاشت ر ازسوم ییگا ،غان اً نزی بایم افغانستاا ایام " ضا انگایزم
" ندز یرب ارری .تا انجا که ختا تآ چآا از دگآاهاا شتتتتهاکا ل را ه این هانه که گویا "
غاض ۀاسوس " ازبقا ل سنارف انگایزل ورناویه انا ،ه طآاب یار کشدا.

97

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان

فصل نهم
استبداد امیر
اسیرسازی ،سربُریدن ،تاراجگری و آتش زدنها
ا یریغ ،ها ارم که استتت ااروارۀ لآصتتام را تحت نام ابدا ،ریدس یا ره ا اام گاُیه
هام بایم افغانستتتاا تحادل ناویه استتت ،این یستتت نشتتاناه ها نه تآها بکلف ه اۀاام
یستتتتتوراف ر اراباار اب وارۀ وویش یرکشتتتتور ویه انا ،لکه رقت خاکادت شتتتتاا
استتتتااار راستتتتحکام یافته ،ا این بایم ازرهگذرستتتداستتت ر فزیک
انتقام ۀوی

ا بوۀ از کدن ر

اووری ناویه انا ،توگوی "بلت" ر " یرنت" یرۀ ه بتضتتتتای ر یر رزم

ارر صحآ سدا ست ر قا ویه از سانها ایآ سو اثا یر ی شان وون یکایگالال کایه
انا.
اصطالخاف رضاب اناثل های هاانآا " اگاررغن ازوان ساکار ایزی ،یریابآت گدا"
 " ،قاطاهام ساکارم را تور(رَم ) باه" " ،اباپایشاه باگ بناۀا " " ،ز اا ساخ ساِ س ز
بداها ا ای " ر ابثانهم ناشتتتت ازهادن یرگانه گ ر بخاصتتتتات بداا بلت ر یرنت
یرافغانستاا ویه است .
ابدال ااناخان واا ندز یک ازهادن قااش ابدااا یستتت نشتتاناه یرافغانستتتاا وی که
چه ق ل از ت دا ه تاشتتتکآا ر چه پس از اگشتتتت ازاا ،جام انکه از کشتتتتن ها ر کشتتتته
شتتتتانها ،ازگایزها ر یر ارم ها ر ازیغاغه هام یررم از رطن ربایم ووی یرس ر انت اه
بث ت ایاشتتتتته اشتتتتا  ،توگوی

اثا

الم قهار،

رخم ،کدن توز ر

لاطنه اام

انها خکاارای ناویه ر ووا سته ا ست هاگز ا " رلایا "م برلوم وویش اناکتاین نطف
رینستتتوزم ر بح ت نااشتتتته اشتتتا .چآانکه وویش وطاب ه استتتدااا ر برلوباا بدهن
بدگنت " ...بن ال استتتتتم که واارنا ت ان

ه نستتتت ت ن دت ووی شتتتتاا باابقارکایه " یا

ارۀ ییگا ،رم ا هن داارگونه اش چآدن تصوربدکایه که رم از ااها یر اا ا"رلایا
" م " ۀاهل" " ،رب گوستتتزآا" ر " ناستتتزاس " ووی حدث ستتتاکو گا

گذشتتتت ر قا ل

اطالت بحض رۀزا یهآاۀ خق ه ۀانب  ،نازل شتاه استت .پس وویش را هادشته بستتحق
ر ییگااا را چوا گوسزآااا

ارایه بحکومِ ابار نه وویش بدزآااشته است .چآانکه

ا صتتااخت بدگنت  ... " :تخت ستتلطآت بال قایربطلق استتت که پایشتتاه پایشتتاهاا ر وانق
با بد اشتتتا ر پایشتتتاه را بثل چوپاناا ه ۀهت بحافرت گل ووی ابدگااری ر بخلوق
را که ولق ناویه ه یست ار ب سزاری"...
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ر از ب افزری " :ها که ا وواه نستتتت ت ه یر نت ر ب لت ن اا یا ،بستتتتتحق غضتتتتتب
کایگاراست ر ه ابا کتاب ،ووا ر بال چآدن شخص خالل وواها وی)86( " .
ه گااا غانب ،بآروراصل ابداازگنت اا ،تآها یرنت است که بت لق خویش وی ،نه
بلت .راگا اخداناً " اوواهاا نست ت ه بلت " را بستتتحق " غضتتب کایگار" بداانستتت ر
ه اا ب تقا ب

وی ،هاگز این بلت را یرزیاشتتتکآجه هام طاقت ستتتوز ر زنااا هام باگ

ارر ر ستتداه چاه هام رخشتتتآاک ر زیا تدغ تدز وونایزوویش قاار ناداای .یا
چدزم را که ابداهاگز اایش اهادت قایل ن وی ،بلت رارزشهام بل

ارۀ ییگا،

وی.

یرۀتتام ییگاازوتتاطااف وویش چآدن بدآگتتاری  " :بن تتتاکآوا تصتتتتورنادکایم کتته تتا
رفتتتاربالیم وویش اطتالتت ر فابتان ایارم این بایم را نستتتت تتت خوی ۀلتتب ناتتایم ،ابتا
بتأسنانه انچه ب

دآم ،ایآها ا چآاا رریه راض ن ویه ر ه اا گایا نا نهآا .نذا اکآوا

گذاریا انچه که بدخواهآا کآآا ر ا انطوریکه بن ووی بدخواهم هاانطور وواهم
کای".
ابداپس ازهادن اوطتار داخاتانته ر کدن توزانته للدته بلتت افغتانستتتتتتاا وی کته ته قول
یکتال اانغآ هآام ر لضو ۀآ ش بشارطدت افغانستاا " یک نرام بطلق ان آان
نهایت وشن ر هونآاک را رریکارارری ر تاام اا کسان را که ازانها یر اانااوتن سلطآت
اش ب شکوک وینا ا ۀاله تاام ا شخا ص که ف اانه ا ابدا شداللدخاا کاُک ناویه...
ازۀلو راه ووی پاک ستتتاوته ها انها {را} از دن ُایه ر نا وی ستتتاوت .زنااا ها از استتتدااا
پُاشتتتتاه رستتتتده چال ها ن ایز از هاچو اشتتتتخا

گاییا .ت اای زیایم را ه توپ ستتتتته ه

طوریکه پارچه ها ر توته هام اا ا یستتتتت ر پا هام ۀاا از ۀستتتتم ه صتتتتورف بهدب ر
رخشتتتتآاک از استتتااا ه زبدن افتایه ر ه ۀوانب بتالشتتت بدگاییا .ستتتاهام از تن ۀاا
شتتتتاه چوا توپ هام فوت ال ه هوا رفته ا ه زبدن یرگوشتتتته هام نواا شتتتتاه ر ارراح
ستتاگایاا انها که از کان ا ر اا هام شتتاا ا ۀ ا ر ستتتم ۀاا ستتاوته شتتاه ،نادااا صتتحآه
هام ینخااش وینا .بایم ا تأسف زیای خدااا ابا یرووف وینا .سکوف باگ ار سااسا
کشور را فاا گافته وی .گوی ل ااناخان واا چوا لزرایدل یرهاه ۀا خاضا وی .ییا ر
راییا هام یرستانه یر دن بایم از دن رفته ر وط ه وواناا یرناازهام ۀا ه{ ،ۀلساف
یرتکده وانه ها ر بآق ت ووان ر غداه} باآوع الالا گاییا .ب ابالف ررزباۀ دن بایم
ا ستتتتداروابوشتتتت صتتتتورف بدگافت ر تاس ایآکه ب ایا رزش ایها ،اراز شتتتتاا را ه
گوشتهام خستاس ابدا استانا ،بایم ا زبزبه ر اشتاره ه هاایگاخاف ب زنا{ بدزینا}
اگاچه ا گذشتتتتت رقت {یرارایل یرراا ابارف خ دب ال واا} یرچآدن ارضتتتتاع اوتآاق
ه ویم ه رۀوی اباه وی ،رن

ازهم فضتتام پُاونقان از باکزتا یررتاین بآاطق کشتتور

را یر ووی پدچداه وی که چآدن ارضاع تا زباا باگ ابدا ایابه یافت)87( " .
بدازا ی قوب لل واف که هم لصا ابدال ااناخان واا ر بدازام یر ارسایار اسحاق
واا یرتاکستتتاا وی ،چآدن بدآگاری  ... " :ابارز لاانت پایشتتاه ستتداستتت پدشتته یر اب
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یزی ررهزا ر قسم ووار ناخق ه یرۀ رسداه که هاگاه اسم یزیم را آام شخ ص

ه ز اا

ۀارم کآآا ،هاچآا که ناخق اشتتا ،ارا ازتحقدق ر ۀستتتجو ستتزارار توپ ستتتن ر ایق
یار کشداا است)88( "...
گنته شتتتتاه که ررزم یکآناازاهان کا ل ،ا شتتتتخد ییگام گنته وی که " شتتتتآداه ام
ستتتتایارایوب واا ازایااا ابدگایی " ریک ازۀواستتتتدس ابدا ،این گزارش را ه گوش
بداغضب (ابدا) رسانداه ر ار اا شخد را فوراً اخضارناویه گنت  " :خاا که تو شآداه
ی ایوب واا ازایااا ابدگایی ،تاا یربداا قنس انااوته یرستتتاخا ایااا ر افغانستتتتاا
بدگذارم تا شتتتتاها ابانش اشتتتت !" .چآانکه ط ق یستتتتتورابدا ،شتتتتخد بوری نرا را
یرقنس اهآدن ۀا یایه اام یروت لآام یرباز هااف ر ایااا ب اریزنا تا یرهااا قنس
ۀاا بداها ر استخوانهایش ب پوسا.
هاچ آاا ،یک ییگاازۀواستتتتدس ابداگزارش یای که فالا شتتتتخد گ نت " شتتتتآ دام که
ابدابُایه استتت " ،ل ااناخان واا ا انکه داار وی ،شتتخد بوری نرا را ا آدای گزارش
ۀاستتتوس وویش ،ا لجله یرپغااا اخضتتتارناویه وطاب ه رم گنت  " :تو گنت که ابدا
بُایه استتت ،ایآک بن هآوز زناه ام ،رن این توی که خاا ب بُام!"  ،ستتزس ابابدکآا
که اسدا ،یرشاخ یروت ر یرخضورش الاام شوی که بدشوی.
ابدا یرۀای از کتاب واطااف وویش بدآویستتا  " :ه طوربثال یر ننااز این یزی ها {را}
ه نام سایر ر یایر که چآاین بات ه ن شکا باا شک ست یایه وینا ،گافتار ناویم ،یک
از انها را یر قنس اهآ یرقل کوه نته آا بح وس کایم تا یر قنس بُای ر استتتتتخوانهاش
تا زیای رقت یرقنس وی" .
یرشتتتاح این اقاام اباه استتتت که انار ننا ه یستتتتورابدا یرقنس هام اهآ انااوته شتتتاه
یرهااا بآطقه اریزاا گاییاه پهاه یاراا اام شتتتتاا بؤدف شتتتتانا .ه انها یک اناازه
غذام قلدل بدااینا ر یرتحت هانوع شتتتاایط ۀوم ازق دل گاب ر ستتتایم ر اف ر ای ر
اراا قااریاشتآا تا انکه یرهااا قنس ۀاا یاینا.
پس هتاانستتت تا استتت اای

خا ر خصتتا( دستتت ر یک ستتان ) ابدابذکور را که توبم ا

ستتتتا ُایانها ،شتتتتکآجه ها ،ه زنااا افگآاا ها ،ت دا کاینها ،تاراج ها ،تحقداها ر
ستتتتاکوب کاین هام داخ اا نه ویه استتتتت ،بآح دث " بشتتتتت ناو ن وارار" ،ازا ه ام
ا اتاریخ ارزشاآام آام "سااج انتواریخ" یرایآجا یرج ناایدم:
" ر اا بایم نکوهداه وو نابه ر پدام ستتتزهستتتاار را رق

نگذاشتتتته از کوه ۀهانت فاری

ندابانا ر از این ابا ،خضتتتاف راا ااشتتتنته شتتتش ضتتتاب توپ قاطام ا یک فوج پدایه
ن رام از کا ل بأبور ستتتتازنش اا بایم کم وای

شتتتت ورناویه ت اا بت ق ا یل راخشتتتتام

پآجشتتتتدا ر نواخ ۀالل ا ای ر ناقاا{نغااا} رافاباا کای که ا بایم تگاب راُشتتتتز ر
اسکدن که راری اا سازبدن شاه انا ،بلحق گاییاه یبار از ررزگار گاره اشاار اارنا".
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" ر یندااا ستتتتزاه تا شتتتتب هآگام پا از ت اقب ازنااشتتتتته ستتتتدار تن از اغداا را ووا
ایختآا ،لکه شتتتب را ندز ه قتل ر تاراج ر ستتتتدز ه ررز رستتتا ندانا ر ا باایاا نصتتتف
بایم سارر که ق ل ااین -چآانچه باقوم گشت -پدام اطالت یایه وینا ا سالح ۀآگ از
راه ستتالم ه یرب ودا ستتزهستتاار خاضتتاابانا ر ا نشتتکاپایشتتاه یرقتل ر تاراج ُغاف
هااست شانا ر این ررز را ندز ه ریختن ووا ر غارف بال اغداا ه شب رسا ندانا ...یر
ررز پآجشتتتتآ ه ستتتتوم ر ررز ۀا ه چهارم باه بذکور تاابت قالع ر وانه هام بایم کُلااا
ازصاب اتش که سزاه زینا ،سووت ر اکثاکشتگاا ندز از س ب انکه زخات ر بشقت
از ایشاا ه افواج قاهاه رسداه وی ،ه اتش قها سووته گشت" ()89
وشم ر قها ر داایگام ابدا ر سزاه ووا اشام ار للده بایم زۀاکشداۀ کشور چآاا بواج
وی که ختا رقت افاای ر کتله هام شتتتکستتتت ووریۀ ناتواا ا زناا ر فازنااا شتتتاا ازۀلو
نشتتتکاوونایز ابدا فاارناویه ه قله هام کوه ر بغاره هام تداه رتارپآاه ب

اینا ،ازهم

اباا نصدب شاا ن وی .بثالً  " :سزهساار ه ابا خضاف راا لزم قلع ر استدصال اا بایم
را کل ۀزم کایه وی اکتنا ه خصتتتتول فتح نکایه ب ا ام که از ۀ ال شتتتتابخه ه ۀانب "
کاشاآا" وی ،هاه را ه ا طال رۀال استحکام یایه راه ل ور اغداا را ا ست ر پدایگاا
نرام را ه راه "چتال " ر " رایگل" ندز ابا انستتتتاای کای که گاره ُغاف طایق نجاف را
بستتتتاری ییاه گافتار یستتتتت یندااا کار زار شتتتتونا .چآانچه پس از انستتتتاای ر انضتتتت اط
ب ا ا ،تاابت سزاه ه ابا ار راه ۀسُتجو ه ۀانب کوه ا گافته از بغاراف رسآگالواف،
پآج پآج ر یه یه از ُغاف را یستتتگدا کایه از یَم تدغ ها گذراندانا تا که ه ررز پآجم باه
ر دع اارل یریستتتتت تن از بتاایین بقتول ه قلم خستتتتاب ابا ،غدا از کشتتتتتگاا یر ررز
گذشتتتتته که بافوا ر بتوارم ناویه وینا .چآانچه الاای ستتتتزاه ق اۀایام را شتتتتکافته
دارف بستتتتدن ر غداه بال ر استتتت اب ازاا کشتتتتداه از راه طاع چآا ق ا تازۀ ییگا را ندز
شکافتآا ر یر ها ق ا دارا از چهار چهار ر پآج پآج ۀسا کشتگاا ،ییگاچدزم ندافته
از ن ش ق ورۀایاه یست ازیاشتآا".
" رازاا ستتوم قده انستتدف اشتتاارچارصتتاه از طائن رضتتا ر غداه وویش را ز وا ییاه ا
شتتتتایف نام شتتتتایا یر اناررا غارم که یراودایرۀ نارستتتتتاا استتتتت شتتتتاه پآاه گُزیانا ر
چهارصا ر چهل ر یک تن از بایاا ر زناا ر پسااا ر یوتااا ایشاا که ق ل از یراباا ه
غاربذکور اسدا ر یستگدا یندااا شداگدا گشته وینا از راه تاکستاا بح وساً یرکا ل
فاستایه شانا"...
" ه بواۀه ایشتتتاا ستتته صتتتا تن ازپدایگاا نرام را ا بایم ایلجارم تگاب ر بحاا شتتتاه
واا خاکم انجا ابا ه فااز شتتتتاا کوه کایه خکم یای که تا یک تن را از بتاایین یرکوه
دآآا ر دا آا نکشتتآا ،از نگاینا ...ا تاابت پدایه ر ستتوار ستتزاه را ه قطع اشتتجار ر
یرریاا زرالاف ر تخایب قالع ر تابدا لقار اا بایم ا کایارگااشت"...
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" ..خُکم اقاس راا یر اب ُغاف بایم شآوار آام سزهساار غالم خدارواا شاف اصاار
یافت که تا اراوا این باه ،قلل ۀ ل بوطن ر بحل شتتآواریاا را اف گافته راه گایز اشتتاار
را بستتاری وواها ناوی .پس ایا پارانه واا نائب ستتاار یر فوج پدایۀ نرام ر یر هزارتن
از ایل ر اخشام بایم تگاب از کا ل رهسزار کوهسار شآوارسازی که یبار از ررزگار گاره
ا کایار نکوهداه اطوار ااری ر زنهار فایب قااا فاستایا ر اباا وواستن اا بایم شایا
را نخوری که هاگز دارا از یَم شتتاشتتدا رط ن ستتآاا ستتا ه وط فاباا نا نهآا ر رهآوری
طایق اطالت نا شونا)90( ".
" یراین ا آتتا لد تال ر اطنتتال نرتتام انتتاین وتتاا کتته این اتش فتآتته افاروت ت ار ر چآتتا تن
ییگا وی ،از "یرۀ پدچ " یستتتگدا پدایگاا ستتاولو ازیستتت بحاا شتتاه واا ستتاتدج شتتاه
ووی نرام اناین ه قتل رستتتدا ر یر بحار اف بذکوره ،هزار ر هشتتتتصتتتا تن از کشتتتتگاا
بتاایین ه قلم خساب ابا".
" ...نجدب ال واا از ستتا ایاشتتتن اناا اگاه گشتتته لایضتته نگار پای ستتایا ستتلطآت شتتا ر
هآوز ازخضور سداست یستور راا ابام ه شاف صارر نزدوسته وی که بایم بذکور راه
انا ت اگافته رشتتتت اطالت ه گایا نهاینا ر پس ازبطدع ر بآقای شتتتاا ایشتتتاا"ُ ،خکم
راا آام خاکم بز ورلز صارریافت که این ابارا سهل ر اساا نشاایه کسان را که ان
فستتای ویه ر بایم را راه ضتتالنت ناویه ا بداواا ،ووی بایم اغااا یریستتت کارگزاراا
یرنت ستتتتزارنا تا کدنا کایار ایشتتتتاا یرکآار ایشتتتتاا نهایه ایا که ل ات

اام ییگااا

اشا ...چآانچه ار لدال ر اطنال
وویش را یر زیالذاب ر لقاب لتاب ییاه ر شتتتآداه ه پاس خاز نابوس نزی بوایایواا
اباه بقدا ر بغلول گ شت ر پس از صارر خکم راا ،ل اف انلآاداین ران ساب دن ه یار
سداست کشداه شا" .
" ستتتزهستتتاار غالم خدارواا چاو که از ستتت ب غارف بایم ستتتار ر کُلااا – چآانچه از
پدش بذکور شتتا -از خضتتوراقاس راا روصتتت بااۀ ت یافته رهستتزارناقاا شتتاه وی،
یرزبدآ که با دن " ایع ا ای" ر " صاام " راقع است فاری شا ،ر یر ررز یرشآ ه پآجم
باه ،تهد اس اب خاب ناویه یر ررز ۀاع نهم باه ه بحار ه پایاوت ر هزار ر هشتصا تن
از غاف را ووا ریخته ه قتل رستتتتاندا ...ر بایم ایلجارم نواخ ۀالل ا ای ر ناقاا ه ابا
سزهساار ه کوه اشاه چآا تن از اغداا را کشته ساهام ایشاا را ُایاه یرلسکا گاه
اررینا ...ا صتتتتا تن بای ر زا استتتتدا گافته ،صتتتتا تن ییگااز ُغاف را یر فااز ر نشتتتتدب
لاض راه کشتتتآا {راکثا ازاطنال اا بایم نکوهداه وصتتال از گاستتآگ یرتآگآام ۀ ال
هالک شتتتانا } ر ۀا

که از ووف یروانه هام تاریک پآاه گزُیاه ر ستتتزاهداا نرام اتش

زیه تاابت ا ایان ایشتتاا را ستتووتآا ،هاه یر زیاواک از صتتاب اتش ستتووته ر هالک
گشتتتآا .چآانچه اۀستتای ایشتتاا یر رقت که ستتزاهداا ه طاع بال ،واک را یرر بدکاینا
از زیا واک داها بدشانا" .
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" ۀآاال غالم خ دار واا ،ستتتتازخاب ستتتتاز ناویه ق ل از طلوع اف تاب اگاره یرر از راه
صواب که ه خشا ر ازیخام تام ه قاب قای " اُرزر" ر " شاندج " بقام گُزُیاه وینا تاوته
رهزارتن از ُ غاف را ه ضتتتتاب گلون توپ ر تنآگ ر زوم شتتتتاشتتتتدا خاک هالک انااوته
فتحداب گشتتتتت ر ستتتتاهام کشتتتتتگاا را ُایاه یر ررز پآجشتتتتآ ه دستتتتت ر نهم باه بحام
یرکا ل فاستتتتای .چآانچه بآارم از ررؤس اشتتتاار اام یای گار ه ابا شتتتهایار راا ت ار ا
پ شت راقع شاال شاق " چان یراز پ شته " افااوته گ شت ...ر سزاهداا نرام ا سواراا
ارز کده اکثام از قالع بایم انارم را اتش زیه ستتتتووتآا ر ضتتتت از ایشتتتتاا را که از
راها ۀاا ه قآواف یرابا وینا ،اب را آا کایه ض را ازصاب اب ر او را دارا
کشداه کشتآا"...
" ستتتتزهستتتتاارغالم خ دار واا که ۀآاال بدا ل طا واا را  ...ا ستتتت زاه کد آه وواه بأبور
شآوارکای .پس از رم وویش ندز ه ابا خ ضاف راا ا ن شکانرام ر توپخانه از ۀالل ا ای
یر" بزیآه " رفته ...نخست استاانت نابه فاستایه ُغاف را یانت اطالت ناوی ر از قنام
نابه از بزیآه کو یایه یربوضع " یه اا " فارکش کای ر نشکایاا ه تلف کایا زرالاف
بایم انجا که ه کوه ۀهانت اا شاه وینا پایاوته هاه را للف یراب ر بواش ساوتآا.
ر ستتتتواراا نراب

ه ابا ستتتتزهستتتتاار اام بتاایین که ناب بذکورۀ ار را ه یرشتتتتت

رزشتتت ۀواب یاینا ،تاوته نهُ تن استتدا ا یک ربه گوستتزآا نزی ار اررینا ر ستتزهستتاار
اسدااا را بح وس ر گوسزآااا را یاول ربه هام پایشاه کای".
" خضتتاف راا ۀآاال غالم خدارواا را یر ررز پآجشتتآ ه دستتت رپآجم باه ش ت اا فاباا
کای که زنهار کار را سهل ناانسته تاابت اسلح اا بایم شایا را ا ط ق خکا که سا قاً
اصتتتتااریافته استتتتت ا ۀایا زیای گافته ها بَلکاا را بح وس ناویه یرکا ل ناستتتتتام
زیاا که زرگاا غلجای هوام پایشاه یرسایارنا .تا یهن ر ینااا ایشاا نشکآا هاگز
بطدع ر بآقای نشتتونا ...ر هم باقوم یاشتتت که شتتاا بدخواهدا لذر اا بایم را ناویه پایه
ررم کار ناهآجارایشتتاا دآاازیا .بن این طور آا ر ستتت ستتستتت را ق ول ناارم .چآانچه
نشتتتکااز هااف وواستتتته ام که یهن ر ینااا انها را شتتتکآانم تا بایم کاکام پستتتابشتتتک
لانم ر ییگا اشتتتاار را گافتار ستتتاوته ه یستتتت ناهآا ،بن از قتل ر تاراج ایشتتتاا یستتتت
ایارندستم"
" ...ر تا ایآجا ت اای گافتارشاگاا اشاار ه نوی ر هشت تن رسداه ه فاباا اشاف راا که
ه نام ستتتتایار ان دا واا ر استتتتاالدل واا اایرار شتتتتاف اصتتتتاار یافت ،هاه را ه اتناق
یکصتتتتا ر پآجاه ستتتتوار ت

وویش پدش انااوته راه کا ل اگافتآا ر ایشتتتتاا ه بوۀب

خُ کم اقاس بآزل ه بآزل از الاای ایشتتتتاا کشتتتتته ریر زیاواک ر گل کایه انچه را که از
کشتار ازبانانا یرکا ل رسا نداه تاام کشته گشتآا".
" شتتخصتت ازۀهال ستتکآ ۀ ال یاول اریری که یر" کآا" اقابت یاشتتت شتتاه ر یک تن
کزتاا پدایه نرام را ۀااخت رستتتتا نداه ازبداا فوج ۀاا ه ستتتتالبت ُای .ر کاندل بحاا
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ابداواا ازرقوع این ابا هزار ر پآجصتتتتا ررپده ستتتتداستتتتتاً ابایب که پآجصتتتتا گام از
نشتتکاگاه بقام یاشتتتآا ،ۀایاه خوانه کایه ه رصتتول پدوستتت که ییگام چآدن ۀستتارف
نکآا".
یک از ررشتتتهام رخشتتتدان ابدا ر کارگزاراا نراب رم این وی که یربدااا هام ۀآگ
ا " رلایا " ،تآها ه ک شتارانها اکتنا نادکاینا ،لکه ساهام ک شته شاه ها را ندز ازتن
هام شاا ۀاا ناویه " ه اباراا " ،از ساهام انها " کله بآار " ها اپا بدااشتآا .ه ناونه
هام زیا از کتاب غآابآا " ستتتااج انتواریخ " ۀلا ستتتوم  -تأندف فدض بحاا کاتب توۀه
فابایدا :
"ایشتتاا {نشتتکایاا} شتتصتتت تن از کشتتتگاا را که از باناه وینا ستتا ُایانا ر از ستتزاه
پایشتتاه شتتش تن بقتول رس ت تن بجارح گاییاه ییگااا برنا ر بآصتتور از گشتتته از
ررؤس کشتتتتتگاا یربوضتتتتع "زرین ودل " نارۀ تاَ ک بآارم ه یایگار افااشتتتتتآا ...ۀآاال
غالم خدارواا ،غو و نام شایارا که ا هشتای ر پآج تن ازبایم تَاَک ر شانزیه تن از بایم
ستتتتلدااا ودل ر وارت ر یک تن از بایم ناصتتتتام از ا تاا تا این رقت ه یف اف گافتار
یستتتتت یندااا کارزار شتتتتاه وینا ه خنادت ر پا ه زنجدا رران کا ل ناویه یر اره رر ه
بقا له نهای ر یر " یرۀ ن ات " ر " شتتتتآغا" هآگاب قتال را اپا کایه هزار تن ییگا از
بخانندن را ه قتل رستتا نداه صتتا تن استتدا گافت ر قده انستتدف هزیات یافته از راه گایز
ۀانب رایم ضتتالنت شتتتافتآا ر چوا ررز دگاه شتتا ،ۀآاال بوصتتوف شتتب را یر رایم ه
سا ُایه ا باای ررز دست ر چهارم باه ربضاا سواراا نرام را بأبور سا ایاا کشتگاا
گاره ننام ناویه ابا کای که هم ستتتتا انا ر هم هزیاتداا اشتتتتاار را ب لوم ناایآا که یر
کجایآا تا اام ایشتتتتاا تاوته زبدن را از نوث رۀوی ایشتتتتاا پاک ستتتتاوته از شتتتتاارف ر
بن ساف ای شاا دا سایآا ر ای شاا چار صا ر پآجاه سا از اۀ سای ک شتگاا ۀاا ساوته
اق را که از تا ش ر خاارف افتاب ه غایت وم ناک گشتتتته ویناُ ،ایاا نتوانستتتته یر
نشکاگاه از گشتآا"
"یرررز پآجشتتتآ ه شتتتشتتتم باه م ق اه ۀآاال غالم خدارواا ر کاندل غالم خستتتن واا ر
غداه صاخب بآص اا ر افسااا افواج بآصورۀ نرام که از پدش ه شاح رفت راه سازنش ر
گوشتتتاان بنستتتاین هوتک ر انارم ر تَاَک ر ناصتتتام که قااا ندز فاستتتتایه طانب اباا
شتتتاه وینا اگافته یربوضتتتع " یب " اهم یرچار گاییاه نائاۀ خاب شتتت له ررگشتتتت ...ر
ش صت تن از ای شاا گافتار ی ست یندااا سزاه دنا هاااه گاییاه هاه را سا ُایاه رؤرس
ایشاا را یر قآاهار ر ساکُادااا بذکور را رران یارانسلطآ کا ل ناوینا".
"  ...خستتتن نام شتتتایا ازضتتتاب گلون تنآگ هالک گشتتتته ر ییگااا از هول ۀاا یر تاریک
شتتتتب ازغار دارا شتتتتاه ه صتتتتا رنج ر ت ب راه فاار یافته رر ه گایز نهاینا ،ر چاکااا
یرنت ،ستتتتلطاا یار را گافتار ستتتتاوته وینا ا ستتتتا ُایاۀ یارر نزی کارگزاراا چقچااا
فاستاینا".
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ابداووی یر"تتاج انتواریخ " راۀع ته شتتتتورش بایم شتتتتدآوار ر نوع بجتازاف انهتا چآدن
بدآگاری " :یرچهارنقطه بوستتوم ه یرۀ خصتتارک ر اچدن ر بآگل ر بآکوودل چهار یف ه
ۀآگ راقع گاییا ،یرهایک از این ۀآگها ،یاغ ها شک ست ووریه ک شته رزوا زیای
یرب دااا ۀ آگ ازان ها اف تای ،با ق طوایف یاغ

بانع خکو بت بن گای یا نا .ا هان

طاین بآگوودل کل بقتول ر ب اریم که اق باناه وینا ه طاف تداا فاارناوینا،
خُکم یایم ازستتاهام کستتان که یرۀآگ کشتتته شتتاه وینا ،یر بآار زرگ ستتازنا .یک
یرۀالل ا ای ر ییگام یربحل ستتتکونت شتتتاه بحاا که انها را ه این کار زشتتتت رایاشتتتته
وی " .ریربزبت بایم شآوار چآدن بدگویا :
گایرصا سال کَش رنج ر یه زخات وویش
بار ر شآوارم ر لقاب نشوی یرست ه تو.
رقت ۀآاال غالم خدتاروتاا کته تتا انگتاه ووا هزاراا انستتتتتاا این ستتتتازبدن را ته زبدن
ریختاناه وی ،و ا " فتح ر دنا" وویش را ه " خضاف راا " بدناستا ،اا خضاف " ،ه
یستتتتتخط ب ارک وویش هاه را تنقا ر تلطف فابویه نگار یای که اووریاراا ستتتتزاه از
افستتا رستتزاه یرخنظ انه

اشتتآا .از این واباف ناایاا ،واا ر رستتول از شتتاا راض ت

استم زیاا که ندکاا افغانستاا یر یرل وارۀه از س
ندز ندکآام ستتتتاوتدا ر از واارنا

رکوشش شاا ندکآام شانا ر باا

بثل ر بانآا ندکآاب یندا ر اواف را اام شتتتتاا

بدخواهم .فقط "
خس کدن رنناف ابداچآاا لادق ر نا زیرین

وی که ختا زباندکه اهان یک بآطقه،

پس از یک ودزش ر یا خا کت ب خان نا نه یر اا ا داای گای هام کارب آااا یرنت ،ناب
لذرابدز یا التااف ه " تقصدااف " گذ شته اام رم فاستایه تقاضام لنو ر خشایش
ال ب اررینا ،ازهم اناک تاین گذشتتت ر باارا از ووی نشتتاا ناایه هاچآاا ه قتل ر
تاراج انها فاباا بداای .بثالً ،جواب ناب صتتتتلح ابدز تآ چآا از زرگاا " بُقُا " ،جام
بایم یارم ر گذشتتتتت ،لآوان نائب ستتتتلطاا واا کوتوال کا ل ابابدکآا که " از زرگاا
بآارۀ ناب بوصتتوفه هاکه ه یستتت اباه ر گافتار زنااا اشتتا ،نوشتتت وویش را نشتتاا
یایه ر پس ازاقاار ر انزابش ه یاستتتتا رستتتتانام زیاا که ووی ایشتتتتاا ه یشتتتتاآ پایشتتتتاه
التااف کایه ر ه خُکم واا ر رسول قتل را اووی راۀب ناویه انا .پس ایا زناه ن اشآا
ر زناه یر رقت ب

وینا که این ستتتتآا از ووی ا ناا ه یستتتتت نا افتای .خاا ایا ه

بکافاف کایار وویش گافتار لذاب پارریگار شونا".
ر یا :
"چآانچه گافتار شاگاا را نزی سزهساار غالم خدارواا خاضا کایه ر ار هاپآج ننا را ه
یهن توپ ا ستتتتته از صتتتتاب اتش توپ پاره پاره ستتتتاوته ارام شتتتتور ر اشتتتتوب ه گوش
ب خانندن انااوت ر هاچآدن ها ررزه یر یر ر چار چار از ُ غاف قوم لایل و دل گاف تار
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یستتت یندااا کارزار گشتتته ت اای گافتاراا اهل غ ر طغداا ه یریستتت تن رستتدا ...از
گاَی راه یستتت قتل ر تاراج ه بایم " لایل ودل " یراز کای ر چهل ر پآج تن از اشتتاار را از
ضتتاب تدغ ا اار رهستتزار ییار لام ستتاوته یکصتتا ر چهل تن زا ر بای ر پستتا ر یوتا{را}
یستتتتگداناوی  ...ر اکثا از استتتلحه ر بواشتتت ر یراب ر بتاع ر استتت اب اشتتتاار نکوهداه
کایار را غارف ناویه تاابت قالع ایشاا را اتش زیه سووت" ...
ت قدب ر شتتتتکآجه ر گدا ر آا داخاانه یریرراا ابارف ل ااناخان واا ،خصتتتتو
تهات ر ت صتتب قوب ربذه

تا انجا ه ارج ووی رستتداه وی که " ستتدا یوستتف ریاضت

هارم " که ب اصتتتتا ابدا وی ،بدآویستتتتا  " :تهات چآا ننا وواۀه هام ستتتتاکن یه غایب
هااف ه ۀواا تازه یابای زازم که از اهل تشدع ر پسابحاا خسن ارای وانق یای ۀارچ
وی ،ه شتتتهاهااف ر ه هان رفض {رافضتتت

ویا} ،اررا ستتتآگستتتارناویا {ناوینا} که

یرواا شکورواا سوق اناراب – ارل اا طنل را ا شاشدا ر ت ازین چهارقسات کاینا
ر ا ،دست هزار ننا یکاف ه اار سآگ اریانا ر ۀز کار ر بوم سا ،چدزم از انش
اق ناانا ر بایر ر ندام اا طنل از این رقایع دتاب شتتتتاه تاک خداف گنته ووی را ه اا
بقتول دگآاه پدوستتتته ر اا بطلب الث تأ ستتتف ر بوۀب هدجاا قزن اشتتتد افغاا شتتتا".
()91
" لزیزوواۀه خاکم " غور آا" پآج صا تن ازا سلحه یاراا بُلک را از قنام هزارگان که
از کوه ررستتتآااا فاار کایه ریر ییگا تآگآا هام کهستتتار بخذرانه قاارگافتآا ه ت اقب
گااشته هشت تن را ه بجای ص وی یایا یرکوه یستگدا ساوته دست ر سه تن ییگا را
ه ۀستتتجو ازبوضتتع "ستتدآه وزک " ه یستتت ارریه نزی کاندل فاهای واا خاضتتا کاینا ر
بقارا این خال گاره اشتتاار رخش ت وصتتال که ووی را گافتار ررط نک ت ر ر ال ییانا نا
چار تن ه لجزیر یایه ووی را ا لدال ر اطنال تستتتتلدم کاندل فاهای واا ناوینا ر ار هاه
را یر قدا ستتتالستتتل ر اغالل انااوته ا هنت هزار ربس ز ر گوستتتزآا که ه یستتتت تصتتتاف
یندااا سزاه نصاتاآا افتایه وینا ا ووی ایاشته ه اباخضاف راا ا فوج پدایۀ هزارم
ر سه صا تن سوار از سواراا فوج نرام تَاک از لالق هزارۀ شدح لل راه ابداا اگافته
ر یریستتت تن از پدایگاا نرام را که هاااه یاشتتت یر " قل

تانه" بأبوراقابت ر خنادت

ناویه چوا راری ابداا شتتتا تاابت ز ر گوستتتزآام را که از راه غآدات ا ووی ایاشتتتته
وی ،ۀ هت بصتتتتارف ستتتت زاه ن رام که بأبورتستتتتخدا هزاره ۀاف شتتتتاه وی ،ه ستتتتایار
ل اانقارس واا سزایه ووی ا فوۀ که هاااه یا شت ر گافتار شاگاا هزارۀ شدخ لل
از راه " ش ار" ر " غور آا" ر کوهستاا راری کا ل شا)92 ( "...
این تآها ن وی .هاگاه گزارشتتتت ازکاام ۀاستتتتوس ابداپداابوا ت صتتتتاه یا اگوی کاام
شخد للده سلطآت ریا شخد ابدا بواصلت بدآاوی ،فای بوری نرا را یرهاکجای که
بد وی ،ه ها رستتتتدل باکن نا وی بدکای .بثال " ،بحاا اک اواا بأبور فارش ایام که
پآجاه هزار ررپد یرنت را از راه ودانت ا ووی ایاشتتتتته ازپشتتتتارر ،چآانچه ازپدش ه
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شتتتتاح ر فت ،گایختته ...فاارکاینش را نستتتت تت ه دلم رستتتتتم خضتتتتاف راا ها ناوی ر
اللدحضاف راا از لایض رقایع نگار انجا از گنتاریررن ار اگاه شاه چآا تن را تآخواه
لطا کای که ز اا کذب داا ار را از گنتار کا ه اش ُایاه ازیارنا .چآانچه گااشتتته گاا
خضتتتتاف راا راری اا را شتتتتاه ر با ۀاا را اط ق راقع ه بایم اا خاری فهاانداه  ...شتتتتب
هآگاب یرووا گاه ار ریخته ار را ه قتل رستتتتانداه تاابت بال ر بآانش را غارف کایه
اتش خانه اش زیه سووتآا)93( "...
ۀتتانتتب ایآستتتتتت کتته ابدال تتااناخان وتتاا ووی یر "تتتاج انتواریخ " بدگویتتا کتته " :
فاارازب اکه ر نجاف یایا ۀاا هم هآااستتت " این ستتخن رم یرواطااتش که گنت که {ها
ررزه} استتتج زین کایه ر ناا یکارزه ر ستتتکه هام ت ده شتتتاه یر زین استتتج ر بوۀوییت "
شش نول " ر اسج هام ابایه یر لقب یرب یفتاکارش ابایه بد اشا ،پدونا بدخوری ،با
را ه این نتدج کلُ ر ررشن بداسانا که رم تا ررز ر نحره ی که اایش باکن ر بقارر
وی ،ب کشتتتت ،ب غُایا ،خُکم بداانا ر ه قول وویش از " پستتتا چه هام بهوش " کام
بدگافت ر هزاراا هزار وانوایه را خاک نت ر لستتتاف ب نشتتتاندا ر هادآکه اخداناً ه
لصتتتداا رودزش قاطع ر پدارزبآا بلت بواۀه بدشتتتا ،ارا یرنگ اهااا استتتج زین
کایه ر " اشاف " هام ت ده شاه ر ناا ر سالح ابایه  ،ازهم ه سوم بازهام افغانستاا
ب تاوت تا " هآا" نجاف یایا ۀانش را کار گافته اشا)94( .
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فصل دهم
تحمیل مالیات سنگین باالی رعایا
ط صتنحاف نخستت گنتدم که اززباۀ لاۀل تاین کارها ر اقااباف ل ااناخان واا پس
ازرستتداا ه ابارف کا ل ،ۀایب کشتت زبدن ها ،شتتاارش اشتتجار ،خدواناف (ناربایه)
رختا بان هام باکداا یهاقدن ر اغااراا ر تحادل بانداف ۀایا ر ابا ستتتتدار ستتتتآگدن
اام بایم وی.
رم ختا انگاه که هآوز ه ابارف کا ل ناسداه ر تآها ازطاف پار (افضل واا) خاکم قطغن
بقارشتتتتاه وی ،چآدن فشتتتتارها را اام اهان انجا تحادل بدآاوی .چآانکه ووی یر " تاج
انتواریخ " بدگویا ... " :جواب انها {بداهام قطغن} بن الالن یایم که ه یر شتتتتاط از
این شتتتورش انها صتتتاف نراوواهم ناوی :اراً ایآکه انها ایا آام واا ر رستتتول قستتتم یای
ناویه لها ناایآا که انها ر ارای انها ه یرنت افغانستتتتاا { خاکادت ستتتداستتت وویش،
پارر پارکالنش} رفایارم وواهآا ناوی ر ه تحایک بداها ر رؤستتام ووی اوالف ودا
این یرنت اقااب نخواهآا کای .انداً ایآکه ایا انها یرازیه نک ررپده ۀایا این خاکت
والف ووی را اهآا"...
ر از یرۀام ییگاازهادن ا اچآدن بدآویستتا ... " :ر یک نک تآگه گافته استتداهای را که
گافتتته ویم بتخلد ناویم .ازاین ب تتابلتته هم یه هزار طال لتتایتتا بن گاییتتا "...رقس
للدهذا.
ل ااناخان واا ،انگاه که ا خاایت ر پشتد ان بان ر سداس است اارهآا اتانوم ه
ابارف رستتدا ر نشتتکابآرم ر بستتلح وۀوی ارری ر ت اایم ازاشتتخا

لاطنه رۀآوا

زیه ر وونایز را ه بآاصتتتتب نراب گااریا ،یستتتتت ه غار ردلم ر اوا م ر تاراج بایم
بآاطق بختلف یازیا .ازاا ۀاله ،چآانکه گنته ابا ،یک هم تحادل بانداف کااشتتتکن ر
غداقا ل تحال وی .خصول این بانداف سآگدن ،هادشه ا زررساندزه ر کشتار رساکوب
ووندن صتتورف بدگافت .چآانکه یرصتتنح ( )45ۀلا یرم " ستتااج انتواریخ " بدخواندم :
" صتتاخ زایه بدا اقا واا ا ستتزاه نرام ر توپخانه راه ستتازنش اا بایم ابآش ایاشتتته ا
بایم صتتت ام ودل جآگدا ر هنتای تن را از ایشتتتاا بقتول ر بجارح ر یستتتتگدا ستتتاوته
فتحداب گشت ر هاه را ه ضاب تدغ ،بطدع ر بآقای ناویه بانداف ییوان را تاام خصول
کای)95( "...
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شتتتتاف لال ابدا یرراه خصتتتتول بانداف ،ۀایاه ر اۀگدام از" رلایا" را بدتواا ازاین
ن شتتتت ت فدض بح اا کا تب یرۀ لا یرم " ستتتتااج انتواریخ " یرک ناوی " :رازاا ستتتتوم
سزهساار غالم خدارواا ه قااریکه بذکور شا فتحداب گشته پس ازتحصدل بانداف
ر نرم رنستتتتق ابوراا بایم ر گافتن یاغ اال از بتوطآدن یره هام ن دازم ر غداه فاا غت
خاصتتتتل کایه  ...رۀهت انترام کار " یرۀ نجدل" یرانجا یرنگ کای که ازبایم انجا ندز
یاغاال گافته ربانداف را خصتتتتول ناویه ا بااۀ ت کآا .چآانچه چهل هزار ررپده از
یَرَ ک فارش بال ر بواشتتتت فاارم ها ا چدزم از طال ر نقاۀ زیور زنانه رپآجاه رنه هزار
ررپده از رۀوه ۀایاه ر باند بایم سازنش یافت یاغستاا ر نوی رهنت ۀلا کتاب ر قااا
ریرصا رس بدل تنآگ ر نُه بدل تنآگچه رشانزیه ق ضه شاشدا رشصت رشش ق ضه
سدال ه ر غداه اشدا ه خصول رسانداه هاه را ارسال خضورانورناوی)96( "...
" رهم یروالل این خال ،هشتت نک ر شتصتت ر یکهزار تآگه از یفتاستآجش کا ل الُاال
ر ض اط ربستاۀاین ر رلایام تاشقاغاا ،تا ع لخ ه نام قایام چآاین سانه خوانه شاه
اغلب رکدل یا بجل شتتتتالده ازناخق ویا این خوانه ،گستتتتدل کا ل یاشتتتتته اوااابا،
ازکثاف خوانه ر شتتاف بحصتتل ،هاه ه ستتتوه اباه ه نوربحااواا خاکم لاض ها کایه
فایای ها ااررینا .ر ار ازاستتتغا ت اناا ،ار ار ر ه تکاارلایضتته نگار خضتتورشتتهزایۀ
بحتام ستتتایارنصتتتاال واا که لاوم ابور ییواا ،ار بنوض وی ،شتتتاه ۀواب ر وطا
نشآدا تا که از یای وواه بایم ناتواا ه تآگ اباه ب ارض خ ضورراا یاشت ر خ ضور
راا ،اخکام رارقام فابوی که " اگا رکدل یا بؤکل یرکا ل اباه اشا یا ن اشا ،ۀایاای ر
بحل استتت اای هاه را که یر هاۀا یاشتتته اشتتآا ب لوم ناویه خصتتول کآآا " راز صتتارر
این بآثور ،ب لغ بز ور اگاخق یا ناخق وی ،ه خصتتتول رستتتداه اکثا فاار رایم ناکاب ر
گاآاب شانا)97( " .
ۀایاا خصتتتول بانداف از " رلایا " ه خام شتتتایا ر غلدظ وی که ه زریم یک از یایل
لااۀ قدام هام بایب للده ابارف ل ااناخان واا یررایاف بختلف افغانستتتتتاا را
تشتتتتکدل یای .چآانکه وواها ابا صتتتتا ها شتتتتورش رودزش بستتتتلحانه للده ابارف رم
ازهادن ناخده اواستتتتت .بثالً رقت اهان " یرۀ اریت " از ۀآاال بدالطاواا تقاضتتتتام
رلایت خال ر کاهش بانداف بدکآآا رار بوضتتوع را ه " خضتتاف راا " بحول بدآاایا،
" خُکم اشاف " آام ار چآدن صایربدشوی " :زنهار ه قااا شندع ساوتن این قوم التاای ر
الت ار نکایه تاابت زرگاا ایشاا را پس ازانجام کار ،کو یایه ا ووی دارری ریک تن
صاخب الت ار را یربُلک نگذاری )98( "...
ریا اباه استتت که " پدایگاا ستتاولو ا هایر توپ ر ایلجارم بایم ۀاغورم ۀهت خصتتول
بانداف نزی بداابام اناین واا کادااا یر دن بایم پشتتتته ی اقابت گزیانا ر پدابحاا
واا ازراه تحصل قد رۀه ۀایاه ر یی قتل یک تن پدایۀ ساولو  ...یاول بایم " بسکه "
شتتتتاه ه تحصتتتتدل قایام بانده ررۀه ۀایاه پایاوت ر بقارا این خال ،خُکم ۀهاا بطاع
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آام کارپایازاا هزارۀ ۀاغورم شاف ننا یافت که یه هزار ررپده افزرا از رۀه بانده رییه
ه اسم ن ل ها از بایم بسکه ر پشه ی رشدایان ،سداستاً خصول ناایآا)99 ( ".
" ربقارا این خال ،ب لغ ش صت ر یر هزار ررپده -از ا ت رۀوه سابایه – خکاااا غزندن
ه فابان که واستتط اهل ییواا شتتاف ننا یافت ،یرستتانه که اق باناه وی اام بایم
"انار" خوانه ناوی ر ایشتتتتاا ازاین خوانه رنجداه اهآگ ستتتتا از زیا ر شتتتتورش ناویا
کاینا" ()100
پس بایم " انار" که ازناخد رضع بانداف کااشکن یچارسخت ر ص و ت زرگ شاه
وینا " ،ه خکاااا غزندن پدام یاینا که طاقت لُشتتتتاشتتتتال را نااریم ر ازگافتن اا
هاایآه طایق فاار ب سزاریم .ارم اگاکارپایازاا ییواا سلطآت ست بانداف سا ق با
را نشکستاناه چدزم اضافه تا ت یفتا ناایآا ،ان ته وواهدم یای ،ه شاط انکه یه یک
شتتتال را طانب نشتتتونا "...رانگاه که خکاااا غزندن بوضتتتوع را ه کا ل ارۀاع بدکآا،
ازطاف ابداچآدن فاباا تهایا ابدز اام بایم ناتواا " انار" صتتتتایربدگایی " :شتتتتآدام
شتتتاا راه

ه والف شتتتاع شتتتایف اوتدارکایه لُشتتتا شتتتال را ه گایا ق ول نا نهدا ر

بدخواهدا بایم رلدت را ووار ر گافتار ررط یبار سازیا .ازواا ررسول ار نا تاسدا
که این ودال را ه واطا راه ر ۀا یایه ایا ! اام شتتتاا بدآویستتتم که این فتآه ۀوی راستتتت
استتت یا یررن ؟ تا اگاراستتت اشتتا تهد نشتتکاگااشتتتن کآم رازهاطاف فوج اام شتتاا
گسدل فابایم ر اازری ۀوا ب گویدا که چه ودال ه یبان شاا ۀاگافته است؟ فقط "
"  ...ل اانحکدم واا بادزقطغن ر اوشتتتتاا ،یرازیه هزار ر نهصتتتتا رشتتتتش ررپده نقا ر
چهل رستته وارار رهنتای ر یر ستتدا ه رزا کا ل غله ر شتتصتتت ر پآج ربس استتج ر پآجاه ر
هشت ربس گوسزآا ر یرننا اشتا ر دست رشش فای گار که سدا ۀ ناواا کآام خاکم ر
بدازا ل اان زیزواا لابل سا ق ر بال ل اانصاا واا بستأۀابتارکاف ابواف ر رۀوه
لقوی بآاکحاف از افاای راخای رلدت ه ۀور ر بصتتایره گافته ر اایشتتاا ا ت کایه وی،
ب ارض خضورناوی ر یر ررز دستم ر دع ااوا ه نام بادزبذکور فاباا رفت که " خ ه ر
ییآارم را نزی انهانااناه هاه را ازاا ستتتتارقدن دت اناال ر بصتتتتایرین رلایام ضتتتت دف
انحال خصول ناایدا".
" ازۀال بابورین یرنت یرهزاره ۀاف ،بدازا غالم خدارنام بأبورفااهم ناویا بانداف
هزارۀ ۀاغورم یرتضتتتتالدف راق ات که ه شتتتتاح رفت ،ه اوذ ر ق ض رۀوه بصتتتتایره
پایاوته ر یرهاباه یک ننایوتایرشتتداه ازهزارگاا وواستتته راه کام خاصتتل کایا ر ه
باام راصل شاا پدش گافت)101( "...
" هاچآاا {بدااا یام زنگ } خ جت استتتتا نوشتتتتته یایه بُها نهاینا که پآجصتتتتا رچهل ر
چهاروارارکا ل ،ازوارارم هشتتتتتای ستتتتدا ر ستتتتدام شتتتتانزیه پار ر پارم چهارووری ر
ووریم د ست ر چهار بثقال ر بثقان

د ست ر چهارنخوی اری رۀو ر پآج صا ر د ست ر
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چهار وارارکاه رس ر چهار وارار ر دست سداگوشت ر سدزیه وارار ر چهل سدا ررغن
ا پشت راخل وویش یر اریرم سایار {ل اانقارس واا} بذکور اسانآا)102( ".
ه ستتلستتل ستتؤاستتتنایۀ ابدا ازیین ربذهب رتحادل بانداف ستتآگدن اام بایم ،ایآک
نابه ی را یر ایآجا یرج بدکآدم که " خضتتتتاف راا " یرۀواب لذرر تقاضتتتتام تآ چآا
ازستتاکآاا " راول" یرۀلگ هااف ،یرا ااستتتغا بایم ب آ

استتآگدآ

اربانداف انها

نگاشتتتتته استتتتت  ... " :بانداف زبدن را ه قاار اباواام ت ارک ر ت ان که فابوی " اقداوا
انصتتتتلواه ر اتوا انذکاه " گذاشتتتتته ر ه کستتتت رایگاا یایه نا توانم ر اگاچه اانآا،
ستتتتاکاربا یرستتتتت ایشتتتتاا استتتتت م زیاا که ایشتتتتاا را از ووریا بال خاام بآع فابویه از
بدااری رایآکه ایشتتاا بدخواهآا زکاف را ناهآا ،گویا نا فابان واام را کایه انا ر یر
سا از زیا از خکم واا ،ووی بداانآا که اهل اسالم ایشاا را چه وواهآا گنت رخال انکه
هااا زکاف را که بدگویآا از یول رریع زبدن ای شاا ر ووریا بآن ت زبدن خالل ا ست،
ایا این را ناداانآا که ه ناایا زکاف ا ایشاا خاام است ؟ پس ساکار با ه خاام ووریا
ر ب صدت کایا ایشاا راض ندست "...
فدض بحاا کاتب ،بؤرخ یر ار ابدا ،ا انکه نوشتتتتته هایش از ستتتتوم یر اریاا ا یقت
کابل تنتدش ر نرارف بدشتتتتا ،ا انهم ،ا بهارف استتتتتایانه ی که از اا اووریار وی،
یرصتتتتن ح ( )753ۀ لایرم " ستتتتااج انتواریخ "  ،داای ابدا را چآدن داا ب دااری " :ر
یرپایاا کار از این ابا آا اانکه یر اکثا بوا ضع ارا ض قآواف و شکداه ر انهار ازواک
ان اشته شاه را که یر رقت زرالت ب شاه ر یر این زباا ا بزررع ر ارض بواف وینا،
یرقدا بستتاخت ارریه شتتانا ارگااا ه یرش ض ت نام رلدت افتای ر اکثا از افزرا شتتاا
بانداف ،یای ر فایای زیای کایه ضتتتت از یای وواهاا را بُ لک ر زبدن ه لوض افزرن
شتتتتن ه ه فارش رستتتتا نداه ه نرا یرنت ادهار وابت ها
بانداف چآا ستتتتانه ه طایق ُ
کاینا"...
ر از ب افزایا  " :خاۀ بحاا ن
ن

واا ن نادا بحاا ن دم واا کشتتادام ر بدازا غالم

واا قوم تاۀدک غزندن ر بدازا بحاا صتتتتایق واا ر بال بستتتتجام واا ر بلک ها

اناین واا ه توسط بدازا بحاا خسدن واا سآجش ر یاراا ار بأبور بادزم ر بساخت
ارا ض رلایام غزندن شاه ابالک سایاف ر هزارۀ غزندن را که یرتحت ۀوم هام قایا
ازواک ان اشتتتته شتتتاه ر ۀوم های که زرالت بدشتتتانا تاام یرقدا بستتتاخت ر ۀایب یر
ارریه بان داف ها کاام یک ا یه ر صتتتتا افزرا یرخستتتتاب ا باه شتتتتور ر غو غا ر رایال
یرنواخ غزندن اا کاینا ر از این رهگذر ،اکثا اراض ر ابالک بایم اا وم ر َا لوض
شتتتتن ه فاروته شتتتتاه الث ایذا ر ازار ستتتتدار از بایم ستتتتکآ اا
اقداف بانداتش ه ُ
ییارگشتتتت ر ضتتت که نه تواا ایام بانداف یاشتتتت ر نه شتتتندع که اا را وایاه هایش را
بداای ،یرپایاا کار ض ط ییواا سلطآت گاییا " . . .

111

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
زررگوی ر استتت اای ابداللده بایم برلوم افغانستتتاا تا انجا لاق ر پهآا یافت که بثالً
" خضتتتتاف راا " ه خاکم هوتک رستتتتاهآگ ستتتتکآارواا چآدن فاباا بداها  " :ه اتناق
ف ضل اناین واا خاکم کالف سوار ر پدایه گاا شته اا بن سا شایا را ا لدال ر ت لقاتش
یر هاۀا که دا آا یستگدا کایه یر غُل رزنجداش اناازنا ر هم یروصو

بایم " باغه"

 . . .ب سطورفابوی که سهل ناان سته بن ساین ای شاا را گافتار ساوته انقار ۀایاه اام
بایم باغه خوانه کایه خصتتتول ناایآا که تا پآجاه ستتتال ا ازاین ه خال وویش ندایآا ر
ندزازهاوانه یک بدل تنآگ ریک ق ضتته شتتاشتتدا ستتتانآا ر اگاکستت ازووی نااشتتته
اشتتتتا ،زۀااً ازییگاۀا اام ار وایاه گدانا ر بایم "تغا" که بستتتتت صتتتتاگشتتتتته ارا
یانت رهسزار هاایت ر اطالت شاه انا ،ازهاوانه یک بدل تنآگ ر یک ق ضه شاشدا
ر پآج ررپده ستتداستتتاً ه رصتتول رستتانآا رایشتتاا ه ت ادل ابا راا پایاوته ر بحصتتالا
شایا گااشته بایم بذکور را سزام سخت یایا اغازنهاینا".
او ازۀالیاا نراب ابداکه یرکشتتتتتارها ر ستتتتا ُایاا ها ر ستتتتاکو

ووندن بایم با

نقش یاشتتتآا ،ایآها وینا :ستتزهستتاار غالم خدارواا ،پارانه واا ،قاض ت س ت ااناین
واا ،ستتتایارل ااناستتتول واا ،ستتتایار ل اانقارس واا(التاایانارنه)  ،ستتتزهستتتاار
فاابازواا ،ستتتایارگل بحاا واا ،ۀآاال بدالطا واا ،کاندل فاهای ،ایشتتتک اغاستتت
یرستتت بحاا واا ،قاضت ل اانشتتکورواا ،ۀآاال شتتدا بحاا واا ،ۀآاال ابدا بحاا
واا ،سدف اوونا زایه ر یه ها تن ییگا.
یک ییگاازانواع بانداف ر اۀگدام هام ابدال ااناخان واا از " رلایا " ،خوان غله
رستتالح ر ووراک ر ختا چوب اشتتجار وی که گون ستتدار داناانه ر
بدگافت .بآحدث ناونه بطل

بارتانه صتتورف

را ازکتاب " افغانستتتتتاا از شتتتتاه شتتتتجاع انالک تا اک

کتتاربتتل " یر ایآجتتا نقتتل بدکآدم  " :پتتارم کتته یر یرراا ابتتارف ابدا ل تتااناخان وتتاا
پ ساووری سان

ویه ،از ز اا پارش شآداه وی که گنت  :رقت ابداانجن یا با شدآخان

ان للم گآج کا ل را ستتتتخت ،بتخصتتتتصتتتتن وارۀ انگلدستتتت ر فاانستتتتوم ،خصتتتتو
کارشآاساا انگلدس

اایش گنتآا که کوره هام باشدآخان بذکورصافاً ا چوبِ یروت

توف کار وواهآا کای ر چوا یروتاا توف یر شاان بدسا ربسافت هم کم است ،آا ااا
ابدافاباا یها تا چوب ستتووت باشتتدآخانه از انجا تهده شتتوی .پس ه ا ا فدصتتله رفاباا
ابدا ،هاک یرشتتاان بثالً پآج اصتتله یروت توف یاشتتت ،یر تام اناا ایا استتت ووی
قطع کایه اپشتتتت استتتج یا باکب ب

ستتتت ر تا بحوط باشتتتدآخانه ا هزیآ شتتتخصتتت

صتتتورف رایگاا بداستتتاندا ر یر ال اا ،صتتتافاً رستتتدا {ق ض} اوذ کایه ابدگشتتتت تا
کاریاراا ابدا ه استتاس بالخر رستتدا ،دشتتتاازاا بزاخاش نشتتونا .استتاس هادن ۀ ا
ر شاقه وی که یهقاناا ر اغااراا شاان  ،هزاراا ا صله یروت بثاا توف را قطع کایه ر
تا وا ووی ر تا تحاتل رنج زیتایم اناا کتا تل بداستتتتتاندتانتا تتا ازوشتتتتم بداغضتتتت تاا
ابدابحنوا اانآا .یک ازاهان شاان که ق الً چوب خوانه شاه را ه باشدن وان ابدا
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رستتانداه ر دشتتتاازیر باه را یر انترار ستتزام ناویه وی تا اایش رستتدا اهآا ،از این
ر ضع سخت ه ستوه اباه وی ،بخ صو صاً رقت که نابه ام ازها ساش بدا سا که یراا
نوشتتتتته وی  " :چه شتتتتام ر کجا رفت بای!؟ اکآوا خوانه یار ستتتتاکارم یر یررا وانه ۀا
ووش کایه استتت ".بایشتتاان  ،ییگاازۀاا بدگذری ر استتا راه ابدا که ه ییاا باشتتدن
وانه رفته ب ایستتتا .انگاه که ابداستتوار افدل ریرپآاه صتتنوف ندزه یاراا ه ستتوم ارگ
کا ل بداری ،بای بذکور فایای بدزنا که  " :ابداصتتتتاخب لاض یارم" ر این فایای را چآا
ار تکااربدکآا تا بوکب ابدابتوقف شتتتتاه ا غُایاا لجد

پاستتتتداه بدشتتتتوی که چه

بدخواها؟ ،بای جاا رستتتتداه وطاب ه ابدا ر ا صتتتتاام لآا بدگویا" نه تو اان ر نه
بن ر نه هم انجن اف " رزبان هم که ابدا اصتتتتل بوضتتتتوع را بداانا ،فاباا بداها که
گوشتتهام اا خش ازبابورین باشتتدخآانه را ه یروتاا اطااف ارگ کا ل بدخ کآآا ر این
فاباا ه سالت لال بدشوی)103( " .
یرکتاب " لدن انوقایع " ندز بدخواندم  " :خوانه یایا هداه از اشتتتتجار لوض بانداف ه
رلایام قاب اطااف شهاکا ل ۀهت سووت انجدن که رراج این خُکم ه تحایک انگلدسها
وی . . .ت ددن انکه ا ازگافتارم ابدابحاا ی قوب واا ر شتتتتورش اهان کا ل اضتتتتا
انگلدس ،رقت غازیاا بلت استتتتالم ه لزم یفاع ر بحار ه یرکا ل خاضتتتتاشتتتتانا ،ا رق
یرنت ر وداۀ قشون هایک ازانها بآحصا ه یک بن تلخاا توف وی که یربداا ان ان
ه یرش ووی یاشتتتتت آا ر باف یک ستتتتتال ۀ آگ بتواتا را ه ه ااا ا ر قه پدش ای نا.
انگلدستتها اا کدآه را یریل یاشتتتآا ر یارنا که ریش ت اشتتجار توف کا ل را ااناازنا {تا}
اام بوقع ییگا ،بای ا رقه رتوف افاغآه ،بدوۀ اشتتجارن اشتتا .نهذا رستتدل هتا از این
{ ه} یستتتت نداررینا که اشتتتجاربز ور را اام ستتتووت کاروانجاف ،تاام ناایآا .چآانکه
اکآوا سه ر ع ازاا شجا ،ابدا بسافااا ر بسلااناا فقداکه یرنواخ کا ل ر بایب اش
اهان

وی ،قطع ر ب ارم شاه است)104( " .

تذکااین بوضتتتتوع ندز ۀا نب ووا ها وی که رقت ابدا ،ب حل ان اا یر کا ل را اام
یر اروویش اگز یا ر ال اارناوی ،ت اای ز یایم ازستتتتتاک آاا ر وانوایه هام اطااف ر
نواخ ان جا را که با وط قوم افشتتتتتار ویه ر ستتتتتان هام یراز یران جا ستتتتتاکن وی نا ،ا
زررگوی ر استتت اای اوااج ناوی ر جام انها ،ستتواراا رکاب شتتاه ر الضتتام وانوایه
هام اناا را که بوری التاای ابدا وینا ،ۀا جا ناوی .ایآکه ستتتتاکآاا برلوم ان اا ر
اطااف اا چه شانا ر کجا رفتآا ،کس ناداانا.
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فصل یازدهم
جاسوسی و انواع شکنجه درامارت عبدالرحمن خان
ابدال ااناخان واا ه اانطورکه یرراه ر رستتتتم یرنت ااارم ،خنظ قارف ،زرانارزم،
تافآتتا رندانتتگ ،یین پآتتاه  ،وتتابتگزارم تته اۀآ

 ،تکدتته انتتذایز ۀآستتتت ر فایتتب

افکتتارلتتابتته بهتتارف یاشتتتتتت ،یرا تتااع ر کتتارگدام انواع شتتتتکآجتته ر ت تتذیتتب بایم
ندزبتتاها وی .شتتتتدوه هتتای را کتته ابدا ر یستتتتتگتتاه هونآتتاک ۀتتاستتتتوستتتت ر ابآدت رم
یرافغانستاا کار اینا ،نه تآها ازییاا ر شآداا اا ،بو ا اا راست بدشا ،لکه بای
خداف اسانها ندزقاار بدگافت.
اا رستتتتایل ر شتتتتدوه هام شتتتتکآجه که یرتحت خاکادت بطلق ابدابوصتتتتوف کارگافته
بدشا ر تا کآوا افشا شاه انا ،ازایآقاار ویه :
غَاغَاه یا ه یاراریختن ،ه غُل ،زنجدار رانه ستتتن ،دخوا

یایا ،ناا انویه ا ناک

یا اب شتتتوروورانداا ،چشتتتم را ازخاقه دارا ارریا ،گوش ر دآ یا یستتتت ر پا را قطع
کایا ،شکم را یریاا ،زیاپام پدل انااوتن ،ووراک سگهام گاسآه ناویا ،ح کایا،
ه یهن توپ پااناا ،از اج ر اره فار افگآاا ،ا تنآگ زیا ،ستتتتآگستتتتار کایا ،یرقنس
انااوتن ،یرسداه چاه (زیازبدن) نگهااشتن ،توسط یرشاخ از یر یروت پاره کایا ( ال
ر راا کایا) ،یرقنام اسج کشاناا ،چونه ه چشم انااوتن ،زیاییوارکایا ،قدن ر فانه
ناویا ،ررغن یان کایا ،زناه یراتش ستتووتاناا ،اچ تنآگ را یر اا استتدا فار ایا،
راستتکت ُایاا ،ستتاراازتن ۀاا کایا ،کله بآارستتاوتن ،زناه گور کایا ،نشتتتا ه چشتتم
زی ا ،ب ح کوم را یر بدتتاا کجتتاره قااریایا ر از لآتتام هتتا رهتتا کایا ،اره کایا ،تته
ییواربدخکوب ناویا ،اتش زیا ،ناوُن کشتداا ،کآاا ریش ربوم ستاُ ،ایاا گدستوم
زناا ،یرۀوال ا بوش ر گا ه انااوتن ،بحکوم را بداا وُم نشتتتتاناا ر زناه ه زیازبدن
یفن کایا ،استنایه از کُآاه ،رنچک ،اچه پَک ،غاَ ُغاا ر ابثانهم.
یکتااۀااناین خشتتتات ،یک گوشتتته ازواطااف "فاانک بارتدن" نویستتتآاۀ انگلدستتت
راۀع ه نولدت سداه چاه یرراا ابدال ااناخان واا را ازپاررق کتاب "ۀآ ش بشارطه
وواه یرافغتتانستتتتتتتاا" چآدن نقتتل بدکآتتا  " :از دن زنتتاانهتتا ،تتا تاین اا ،چتتاه قتتایم
ااخصتتار استتت .چاه بذکور یر دن ستتآگهام تزه خناشتتاه که قستتات پایدن اا 15تا 20
بتاقطایاریم یر اام ستتوراخ چاه ،وانه ام وی که یراا لستتاکابحافظ ر رددنه یار ب
وینا .وان بذکور ررزانه چاه را پوشتتتانداه وی .یراین ستتتوراخ زیا زبدآ  ،زناان
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ا ا بح وس وی.اۀ سای زناانداا بایه ندز یرانجا انااوته بد شا .سدارم از زناانداا ه
زریم زنا گ ووی را ا زیا ستتتتا یرییوار رستتتتآگ ،واتاه بد خشتتتتدانا .ررشتتتتآ رۀوی
نااشتتتتت ،اراز شتتتتآداه نادشتتتتا ،زیای کثدف ،ا وم ر بت نن وی .کستتتتاندکه زناه ب
بانانا ،ییوانه بدشتتتتانا .ا رریکار اباا خ دب ال ،بحض ستتتته ننا زناه باناه وی".
()105
یرصنح  246هادن ا اازقول بؤنف "ۀآ ش بشارطه یرافغانستاا" چآدن بدخواندم " :
ابدال ااناخان واا یرق ال ستتتتداه چاه ها ،زناانهام بخوف زنانه ر بایانه ندز یاشتتتتت ر
یک از انها ،ستتتتاام کایا یر ازارباایوان

وی که یوتااا اکاه ر زناا بق ول توستتتتط

پارانه واا کوتوال کا ل ۀاا بدگاییانا ریر خش پایخان ستتتتاام بذکور فاستتتتتایه
بدشانا .الضام ساشآاس ایاره ه زنااا اباه ا یک یا یر ننا بح وس زنانه یرانجا کار
نا ب شارع را انجام بداای ...بآ ش کا ل راپوریای که چار یا پآج زا یر ررزاز طایق تجارز
ه زناا ،طنل تونا بدکاینا ،او از این زنها رایار ه ستتقط ۀآدن بدشتتانا ،یرخاندکه
لاۀ ییگااز شتتتتام اطنال نوزای را گوربدکاینا .. .ابداستتتتلطاا نایب کوتوال ر شتتتتهزایه
خ دب ال از بح وستتتتدن ووشتتتتگل زنان ستتتتاام کایا بشتتتتهور ه پایخانه که اکثا انها
یوتاهام واا ها ر بلک ها وینا ،اام هوس ازم استتتتتنایه بدکاینا .ها ررز ستتتته چار
طنل نوزای نا بشتتتارع زیاواک بدشتتتانا .این تآها ن وی ،بداستتتلطاا ،زناا بح وس را ه
قسم تحنه ه رفقا بداای" .
یریک ازنشایه هام ارا بازم (اختاااً نشای وااساا – چاپ کانایا) وواناه ویم که :
" یرگاین ااخصارکا ل ،چاه لادق کآَاه شاه وی که ش انه ،گاره های از بایاا اسدا
را ه انجا ب

ُاینا ر ه فاباا ابدا ،ساهام انها را بانآا گو سنآااا ب

ُایانا ر وونها

ر ساهام ُایاه را یرهااا چاه ب انااوتآا" .
استتتتاس التاافاف شتتتتخد ابدا یر کتاب " تاج انتواریخ " ر ا آدای خکایاف ر استتتتآای
تاریخ  ،ایآهاه شتتتتکآجه ر بجازاف ر ستتتتا ه ندستتتتت کاینهام بایم افغانستتتتتاا ،غان ًا
یرنتدج راپورها ر گزارشتتتتهام ۀواستتتتدس ابداکه شتتتتب ر ررز گون بستتتتتقدم اایش
بداستتتتدا ،ر از ،یرا ااقااباف ر داایگایهام شتتتت ک ۀاستتتتوستتتت رم تحت لآواا "
یفتاکوتوان " یا هااا یستتتتگاه ابآدت یر کا ل ر هاچآاا" ،یفتاستتتآجش" راپورهام
خاکااا ر خکاااناا ابدایررایاف کشتتتورصتتتورف بدگافت .ان ته یر خش شتتتآاستتتای ر
راپوریه لآتتاصتتتتا بختتانف ابدال تتااناخان وتتاا یر وتتارج از بازهتتام کشتتتتور ،لالره
ازۀوا سد س که از سوم ابدابؤدف وینا ،ی ستگاه ۀا سو س هآا اتانوم ندز ا کا ل
هاکارم تآگاتآگ یاشت .چآانکه سلسل هادن هاکاریهام استخ ارات بقام هام هآا
اتانوم تالها پایشتتاه بحاا نایرشتتاه ر اایراا رم ندزایابه یاشتتت که شتتاح للدحاه
ب طل ا.
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یکتال اانغآ واا هآام رتاۀااا یر ارابدایراین اره چآدن بدآویستتتتا... " :زباندکه
ووی ا تخت سلطآت کا ل ۀلوس ناوی ،فوراً ه تشکدل یک سازباا زیاکانه ربغلق که
شتتت ه هام اا چوا شتتتاخ ر پآج تقای اً یرهاوانوایه راه یاشتتتت ،رریکارارری .تا ۀایدکه
لاه ام زیایم از زناا را اام پدش ای اا بقصا وویش استخاام کای ر ختا ه این کارش
تا ۀای ب انغه کای که یوتااا زناا را اام ۀا سو س از پاراا ر شوهااا ای شاا بؤدف
ستتاوت ر ه این صتتورف از ایآکه نه تآها یرکشتتور چه بدگذری ،لکه از گزارشتتاف یررن
وانوایه ها هم ووی را او ا بدساوت)106( " .
انخواها وی یرایآجا شاح بختصام ازکارناب یک ازۀواسدس زنان ابدال ااناخان
واا یرقآاهاررا یرج ناایدم ... " :بایراباا ،کآدزباوون بحاا زباا ارکزای که وابت
رقایع ونده نگارم الهاه یاشت ،صاها وانه را ا ای خای اف یایه ر هزاراا کس را غُل
ر زنجدا ه گایا نهایه ولق از بایم قآاهار را ه ستتتتتوه ارری ،یری اه برلوباا را ه ارج
هوا ص ت وی یای .ر خکاااا قآاهار شتتاخ از رفتار ر کایار ار را ب ارض یاشتتته از ۀاله
انگاشتتتتت که " بشتتتتاراندها وان هزاراا ننا را ه رقایع نگارم وااب کایه ر بایم را
یرکوچتته ر تتازار تخویف ر تحتتذیا کایه از ضتتتت

اام اۀاام کتتارش ب لغ بدگدای،

رنونه ر اشوب زرگ یرشهاقآاهار انااوته بایم را ا شوهاووی { ه هاکارم شوهاش}
بشتتتوش ر بضتتتطاستتتاوته ایذا ر ازار بداستتتانا ر طل اف بایم را که ا ب ار ر شتتتوهاش
یارنا ،ناایه ایشتتتتاا که لارض یر ار خکوبت ر طانب قاض ووی بدشتتتتونا ،یرلوض
ایام اا ،ووف ر دم بداها که شاا را ب ارض خضورراا یاشته ه کشتن بداهدم .رندز
کآدزبدازا شدالل را ه راسط زا هاسایه اغوا کایه ر یروان ووی ُایه نخست ار را ا
یک ننابآشتتت قونستتتل رقایع نگار یرنت انگلدس یر ب اض دع ر شتتتاب ارریه ر از اناک
ها یایا ار ا هم ستتتاز نداباه ا ه کستتت که خاف تجارف ر فارش زناا ر یوتااا هزاره
را یاشتتت ر هاه را یرشتتانکوف ُایه ب فاروت ،فاروته ر اا کآدز از ایم فارش ت اا تاۀا
فاۀا اگاه گاییاه ه یای ر فایای ادهار کآدز بدازا شتتدا لل

ویا ووی کای راا تاۀا که ار

را ه ونده از بایراباا وایاه وی ،ازسداست خکوبت هااسداه ه بایراباا بستای کایه
ر بدازا شتتتتدالل ا گاه {ر} کآدز ووی را از اروواستتتت تار ر یر چار تخویف ر ت حذیاا با.
چآا نچه ه ارگنت کآدزف ه بن ستتتتداهه یایه استتتتت که ابوال بدازا بحاا ۀ نا بجام ر
بقتول یرنتتت یروتتانتته هتتام فالا فالا کستتتتتاا بخن انتتا ر بن از ادهتتار این کآدز تته
خضتتورراا نگاریایه ام .نذا ار را نا یهم ر از خضتتور راا تحقدق ناویا ابوال ب ارضت
بایراباا صتتارریافته از کآدز بذکوره استتتنستتار شتتاه ار باۀاام بذکورۀ فوق را ادهار
کایه تذکار این ناوی که بایراباا باا ه ری
که تاا ه شتتتتوهابداهم که از کآدزم وال

زا هاسایه فایب یایه یروان ووی یرارری
ر ارام شتتتتوم .چآانچه ب ابل بآشتتتت ر تاۀا

بتذکور را ته ررم کتارارریه تتا کته اا تتاۀا باا ته بتایرابتاا ستتتتزای ،یکآنا زا ریتک
ننانویستتآاه را یلوف کایه ه ایشتتاا گنت که این کآدز بدازا شتتدالل هاچه گویا که ه
خضتتتتورراا اطالع یایه ام ر باا ت لدم کای کتته تته هادن قستتتتم ادهتتارکن ر اا ختتاکم تاا
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بح وس بدکآا ر از این ق دل ستتتت فقااف ر اتهاباف را اا یانه ه ررم ررز ارریه ر یر
تن کآدز بدا سلطاا واا کوتوال سا ق کا ل را که ووی ه یروت اریخته ر ک شته شا ،ندز
فاروته است)107( ".
" یفتاکوتوان " ر " یفتاستتتتآجش " ابداچآاا انام رهونآاک وینا که ستتتتای ستتتتداه اا
یرفضتتام بالکت ریربداا تاام یفاتا ر بآازل بایم گستتتایه شتتاه وی .هاگاه کست بوری
اتهام یا گافتارم کارکآاا این یر یفتاقاار بدگافت ،ستتتتدار یشتتتتوار وی زناه ازچآگ
انها ارشتتتوی .چوا کاربآااا شتتت ک ۀاستتتوستتت ابدا ،افاای بوری نراشتتتاا را شتتت انه ب
ر وینا ،ی آ هادآکه یررازه را یق ان اب ناویه نام ننارا ب پاستتتدانا ر (شتتتخد تحت
ت قدب) یرب را ب گ شوی ،ییگاا ام ازار ییاه ناد شا .آا ااا ،ا سم " نابگداک " رری
ز انها گاییا ر بایم را یچارتاس ر ینهاۀ شایا ناوی.
" ازپارم (رراا شای خ دب ال فازنا رخدم ال ساکن چهاریکار باکزرایت پاراا) شآدام
که گنت  :کم ستتتتن رستتتتال ویم .رقت ستتتتائل (گااگا) لقب یرب وانه اباه تقاضتتتتام ناا
بدآاوی ،بن ازتاس انکه ب ایا " نابگداک " اشتتتتا ،از گشتتتتایش یررازه ر الطام ناا ه
رم ووی یارم بدکایم)108( " .
هاچآا ابدا یر" تاج انتواریخ " ایلا بدکآا که یربوری راپورهام ۀواستتتدس ،نخستتتت "
للم اررم" بدکای ر ستتتتزس اۀاااف

اتتل ب ارری .رن قتتاربستتتتلم این وی کتته " :

ابدال ااناخان واا فا صت ر توانای اناا ناا شت که هزاراا راپورۀوا سدس راتحلدل ر
تتتاقدق ر تتاز ابا صتتتتتایر ناتتایتتا .نهتتذا کتتار جتتای کشتتتتدتتا کتته فقط راپورۀتتاستتتتوس
بااراصااراراباابداگاییا .ی آ هادآکه راپورم شخص را بتهم قاار بداایم ار فوراً
لزل یا خ س ر یا بصایره بدگاییا رتحقدقاف ا تاای

ا ها شارع بدشا ر این تحقدق

هم باف ها ه ت ویق ب افتای ر رقتدکه ال ب ابا ،دشتتتتتا وستتتتدل شتتتتکآجه هام
گوناگون

وی .اگا اتناقاً بایم از این تحقدقاف ام انزبه ااباه ر رها بدگاییا ،ندز

یارای بایم ر ب آوم وویش را ق الً یربح س ازیست یایه وی .ارزش ۀاسوس یرنزی
ابدا جای رسداه وی که خت بابورین لان رت یرنت هم ضاً اام خنظ ۀاا ووی ر
یا از دن ایا یشاآاا ر رقد اا ووی ۀاسوس اوتداربدکاینا .بحافل ۀاسوس لان
رت ه ،کار را جای رستتتتاناه وینا که یر زم هام وویش ا شتتتتاط یک " قدااق چام "،
کشتتتتن شتتتخصتتت را ت ها بدکاینا ،ررز کشتتتتن ر نوع کشتتتتن هم یاول این ت ها وی" .
()109
ررانشتتای بدا بحاا صتتایق فاهآگ ندز ط واطااف وویش ،یر ارت اط استتت اای

خا

ر خ صا ابدا از قول بدازا لرم اناین نایب بدا سلطاا واا چآدن بدآوی سا " :چوا باکن
ا ست

ض ووانآا گاا ا صطالح چارکاله را ن شآداه ر یا ایآکه بنهوم اناا یر ست یرک

نکایه تاشتتتتآتا ،یتک چآتا کلاته یرب اف اا تقتایم بدشتتتتوی :چتار کاله نقتب چتار ننا از
کتتاربتتآتتااا ابتتدتتا لتت تتاانتتاختتاتتن وتتاا تتوی کتته تتا هتتم بتتتتتحتتا ر هتتاتتاستتتتتت تتویه ر
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یرخضورابداازهاایگا خاایت بدآاوینا ر بتنقاً ا رقد اا شاا بقا له بدآاوینا .ایآها
بایباا پوناار را ،وواه بجام ر وواه دگآاه ،زیا نراکایه ر ا اس ت اب ستتازم ر یستتدستته
ستتازم که یراا بهارف شتتدطان یاشتتتآا ،ه استتتآطاق بدکشتتاندانا ر ه زرر لقو ت ر
شتتکآجه هام رخشتتدانه ازانها پول یربداررینا ر دن هم تقستتدم بدکاینا .ب ارف استتت
که ایآها اام ه کشتن یایا یک شخد دگآاه از طایق یسدسه ر اس اب سازم ا هم ه
قدااق چام شاط بد ستآا ر چوا بوفق بدشانا ،ووا هام اا دچاره را ا شوق ر رق
ر اشتتتتتهام تاام تآارل بدکاینا .ارم یک ننابحکوم ه الاام را یر ال رشتتتتوه یر راه
قلتگتاه فااریایه یرلوض ار یتک ننالتا ااز یندتا

و ا را ته ۀالی ستتتتزاینتا ر ته این

صورف لای سدزیه را که ت اای بحکوبدن ه باگ انارز وی ،پوره کاینا .اصطالح پوره
شاا لای سدزیهم گویا از هادن ۀا یربحارره یاول شاه است .این چار نناکه پشت بایم
از شتتتتآ داا نام شتتتتاا ه نازه ب ا با ،ل ارف وی نا از بستتتتتوف بح اا خستتتتدن واا
کوه ستان که ا ها یر ل صا ابدا خ دب ال واا ،نقب ب ستوف انااانک ر شهاف ه
زها ر تقوم ر ودا ر ودااف از کارکآاا زرگ یرنت شتتتا .ابا پستتتانتا ه ابا ابدا اباا ال
واا الاام گاییا ر نایب بداستتتلطاا قآاهارم که ووی ابدا ل ااناخان واا یراوا کار ه
الاابش خُکم یای ر بدازا ل ااناررف کوتوال ر ااواه نایب استتتاواا یفتاستتتآجش که
این یر ننااودا داهااً ه باگ ط د

از دن رفتآا)110( ".

بؤنف کتاب " طان اا  -استتتتالم -ننت " بدآویستتتتا  " :ابدال ااناخان ،چهل قدام ر تاای
بایم غداپشتتتتتوا را یرزباا زباباارم ووی یرهم کوفت ر وآث ناوی ر ت هااب ارندن
یستتتتتگاه رخشتتتت ردانم پلدس بخن ر استتتتتخ اراف (ضتتتت ط اخوااف) را گذاشتتتتت که
بدتواا اناا ا یستگاه وای یه هشتای خکوبت کاوندست

اا ا یانست)111( "...

ارم ! تحتتت چآدن شتتتتاایط اوتآتتاق ارر ر دتتاناتتانت ابدال تتااناخان وتتاا وی کتته هزاراا
نناازهاوطآاا لزیزبا ،الم از زا ر بای ر کویک ،ۀاا هام شتتداین شتتاا را از کف یاینا،
یارای ر بلکدت هام شتتتتاا ه ای فآا رفت ر ان اه که اززیاشتتتتکآجه ر لذاب زنااا زناه
بانانا ،کلده ندارم ررخ ر ۀ سا شاا زایل گ شت .یرهادن را طه ،ا ساب افاای یل
حدث بجایاا ت قدب ر تحقدق ر شکآجه ر تاراج این ی ستگاه بخوف ،ت ارراق تاریخ
ب اصا کشوربا گاییاه است  :بدازا بحاا خسدن واا کوتوال ،بدازا ل ااناررف واا
نایب کوتوال ،بدازا بحاا قاستتم واا ررزنابچه {ررزنابه چ } ،بدازا ستتدا بحاوی واا
قآاهارم ،بدازا شداللدخاا ،بدازا غالم خسن واا ر نایب بدا سلطاا واا.
" اری کازا خدن بسافاف غدارسا

کا ل (ق ل ازتقارش حدث رایساام هآارستاا)

که نزی ابدال ااناخان واا ا باه وی ... ،یر واطااف ستتتتنا ووی کازا اخستتتتتاس تحقدا
ابدخته ا تاس ل ااناخان واا را یر بوری بایم افغانستاا ندز کا کایه است " ( )112
یکتابحاتتا خدتتاربؤنف " افغتتانستتتتتتتاا یرقاا دستتتتتت " خکتتایت یاری کتته اناا از ز تتاا
شخص

آام " سدا کایم واا" فازنا سدا شایف واا سا یارر نایرشاه ر کاربآا کادت
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نراب تآردم صتت غت ال بجایم یرستتانهام ۀهای ،چآدن داا بدکآا  ... " :باه ور وی ر
اراا ها بتواتا وی .یکارز صتتتت ح خدن نزییک شتتتتاا ه قشتتتتله {پایگاه ارتش} ،ییام که
یرپتتام ییوار قل تته ،اب زیتتای تااکم کایه ر تته ا ااا ییوارطور وطانتتاک وادتتاه وی .ف
اننوراباکایم تا لستتتتاکا ،ییوار را تخایب کآآا تا یر اره ت اداگایی ر این بآرورواک
اضتتتاف یرکار وی ر اام یریافت اا ،ازتجویزشتتتا تا ازتزه هام

بارر (

بهار)

واک ارریه شتتوی .کارشتتارع شتتا ،ابا یرستته ستتالت ا بتوۀه شتتام که یک بایه را ررم
یک چهارپای یرخویل قشتتتتله گذاشتتتتتآا .ۀویام اخوال شتتتتام ،لستتتتاکام که واک ب
اررینا ،فوق ان ایه رخشتتتتتزیه ب لوم بدشتتتتانا رتآها هادن قاربدگنتآا که خدن کآاا
زبدن ،دک وُم بافوا اووری کایه وی ر ستتتآگ را که ا ررم اا وُم گذاشتتتته شتتتاه وی
یکطاف کایه ر یرهادن بوقع وی کته فایتای اارریه رۀتاا یای .هاقتار کته فکا بدکایم
فهاداه نادتوانستتتم ،ااواه تصتتادم گافتم تا چگونگ راق ه را یربحل شتتخصتاً دآم.
یرانجا رفتم ر ه کآاا واک ۀهت ۀستجوم کاام وُم ییگا شام که یف تاً یک اناا یافتم.
ایقت ر وون سایم کابل سآگ را که اایش باناه شاه وی ،ایا شتم .اتاس ر ت جب
یریافتم که یک انستتتاا یروُم نشتتتستتتته وی ،ابا یف تاً ازهم پاشتتتداه شتتتا ر خاک ت ایل
گاییا .تآها چدزم که اق باناه وی یک ۀوره چزل رچآا یکا شتتاو

وی ...ستتداکایم

اغا ازبن وواهاا تشتتایح این خکایت شتتا ر بن چآدن ادهارکایم که پارم خکایت بدکای
که ابدال ااناخان واا هاستتال ه تآورستتازاا کا ل ابا ستتاوتن یه ها وُم را صتتایر بدکای
تا " بقصاین " رایراا انااوته ر زناه ه گور ناایا)113( "...
ت دا کایا هام اۀ ارم افاای ر وانوایه ها ازستتتتوم ابدا ندز یک ییگاازشتتتتکآجه هام
رران

وی که هادشتته للده بخانناا یرنت ر ستتلطآت ،بوری استتتنایه قاار بدگافت .چوا

ت دام که اناً اززایگاه رازکآارهاآولاا ر هم کدشتتتتاا وویش ا خستتتتاف تاام ه ۀای
پاتاب بد شا که ا هدچ چدزاا ازق ل ا شآای ناا شته ا ست .لالرتاً ت دام ای ست یری
ۀانکاه دکست ر دآوای ر خصتو

رنج فقابان را ندزبتحال بدشتا .افاای روانوایه

های که یرافغانستتتتتاا ازنام ر نشتتتتاا ر یا از بوضتتتتع ر بقام لآا اۀتاال ر اقتصتتتتایم
اووریار وینا ،توستتتتط ابدا ه هآا یا ایااا ت دا بدشتتتتانا ر یا وویشتتتتاا ا یرک
وطاۀان

ه وارج از بازهام کشتتتور فاار بدکاینا ،نستتت ت ه کستتتاندکه یررطن ازچآاا

ابتداز هاه ی نااشتآا ،فوق ان ایه یشوار تاام بدشا .ررم هادن یندل وی که غان اً هم
ابدا ر هم بقام هام انگلدستتتت ازبحآت ها ر ناابت هام انها رقتاً فوقت ستتتتؤاستتتتتنایه
ال ب اررینا .انگلدستتتتها انان را که ازشتتتتهاف قوب یا وانوایه گ

اووریار وینا

بانآا ابدااا یا شتتتتهزایه گاا فاارم ریاوائآاا رۀاه طل اا بحل رابثانهم داهااً ناا ر
پآاه بدااینا ،رن لآاانضتتتتاررف انها را ه نحوم از انحا بوری استتتتتنایۀ ستتتتداستتتت
قااربدااینا ،بانآا شتتتتاه شتتتتجاع ستتتتارزای  ،یرستتتتت بحاا واا رل ااناخان واا
ارکزای  ،نایرواا ن داۀ ستتلطاا بحاا واا طالی  ،اک کاربل ،صتت غت ال بجایم،
اهاا اناین ر ان  ،بالبحاا لاا ،خابا کازم ر اشاف غآ اخاازم .
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رابا اکثایت فااریاا افغانستتتاا را اقوام راهان شتتاانشتتاق ،شتتاانغاب ،ۀآوب شتتاق ر
ب آاطق باکزم کشتتتتورتشتتتتک دل ب داای نا که یرا ا تاراج ر داای ابدا ،یر لانم غا ت ر
لستتتاف ازشتتتاال یریام ابو تا ستتتازبدن ایااا ،از کویته تا کااچ ر پشتتتارر رباررانآها
پااگآاه شانا ر اهسته اهسته هویت اصل انها ندز بضاحل گاییا.
رلایت خقوق شتتا ،کاابت انستتان  ،تاخم ،گذشتتت ر بُاارا یرقابوس ستتداس ت ر ایارم
ابداۀای نااشتآا .رم لالره ازانکه کلده زیایستاا بُلک ر نراب ر وانوایه هام انها
را تحت نرایاشتتتتته ازالاال رکایارافاای ر وانوایه هام کشتتتتوراطالع خاصتتتتل بدآاوی،
بکات اف رۀایاا ارستتال ر باستتول نابه هام " رلایا " یریاول ر بااستتالف ت دام ها ر
بستتافااا بداا وارج ر یاول را ندزتحت کآتارل قااریایه وی .ی آ نابه ها ر ستتته های
که ازطایق پُستتت فاستتتایه بدشتتانا  ،بوری ازرستت قاار بدگافتآا .چآانکه یر"ستتااج
انتواریخ " بدخواندم  ... " :چآا قط ه بکتوب که فااریاا ر اوااۀداا ۀالل ا ای ر ناقاا
{نغااا} رغداه بواضع ر نواخ

ه نام ازبانا گاا ر یرستاا ووی ه ری

پوسته ارسال

یاش تته وینا ه یاراانشتتام خضتتور رستتداه خضتتاف راا یر ررز دستتت ر شتتشتتم بحام،
بدازا بحاا شایف واا ،نویسآاۀ پُستخان ۀالل ا ای را ارقام ر ان اه فابوی که " هاقار
بکتوب از وارج استتتا ،ارستتتال خضتتتورناایا تا اگاغارم انایشتتتاه ر نوشتتتته اشتتتآا،
بکشوف گایی ر بااسم از پاس ه تقایم رسداه سا روآ فتآه انگدزم فابویه شوی ر ار
از صتارر این بآشتور ،بکاتدب ابان پشتارر را تاام ارستال خضتورناویه ر هاه بطان ه
شتتتتاه بکتو ات که بشتتتتتال ا فتآه ام ر بنستتتتاه ام نا

وینا ،رۀ ت قهقام یافته ه

باستتتتل انده فاستتتتتایه ریایه بدشتتتتا ر اگابخلل ر بآارج از اخوال فتآه ب
گاییاه ه نام هاکه رقم ب
" بکتو

وی ،ضتتتت ط

وی ار را بواوذه بدنابوی)114( "...

از سم ال نام فاارم که ه ری

پوسته از پشارر یر ناقاا ه نام هاشداۀ ووی

نگاشتته ر ارستال یاشتته وی ،ه یستت ابا ر نوشتته وی که " اگاشتااب انگلدست

ه کار

اشتتا ،آویستتا که فاستتتایه شتتوی" ر خضتتاف راا ،بحاا للدخاا رکدل خاکم ناقاا را
فاباا کای که تحقدق این ربزناایا که ۀهت کاام بالاستتتتت ؟ ر ار ووها ستتتتم ال را
اخضار ر استآطاق فابوی ر پآج ش انه ررزش بح وس یاشته تخویف ر تحذیا زیای ناوی
ر ار انکار ارریه ادهار لاارف اایر ووی ناوی رخضتتاف راا از لایض ت خاکم بذکور ا
ادهار ر انکار ار اگاه گشتته فاباا کای که " انتزام ناب شتتال از ار گدای که اگا ا اایر
ووی ارسال ر باسول ر بکات ه ناایا ر داها گایی ،بواوذه شوی)511( " .
ررشتتهام استتتآطاق ر گافتن " التااف " از " بجام " یا بتهم ،ستتدارشتتایا ر گونه گوا
وی .بآحدث ناونه ایا گنت که " زرۀ بدازا بحاا ۀ ناواا ستتتتآجشتتتت انجا را که
شتتتتوهاش فوف ر ابا راا تته ضتتتت ط ناویا بتتال ر بآتتال ر فاستتتتتتتایا اهتتل ر لدتتال ار از
بزارشایف یرکا ل صایرشاه وی ،ه خ ان ازیراج ووی یرارریه با ۀاا از لایض رقایع
نگار اا را ه ستتاع فدض بجاع خضتتاف راا رستتدا که از ۀال ابوال ض ت ط شتتاۀ بحاا
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ۀ نا واا ،خلل ر زیورااف زرۀ ار را بدازا بحاا صتتتایق واا بانک ر بتصتتتاف شتتتاه
کستتتت

ازپاس این ابا را نکایه استتتتت ر ا اا که زیوراف شتتتتالاً بال زا وی ،خکاااا

تاکستتتتتاا را فاباا شتتتتا که " خلل ر زرۀ بدازابحاا ۀ نا را از بدازا بحاا صتتتتایق،
شتتوهایرم گدای ر اگا هانه ر خدله پدش اری ،از ار انتزام گافته ارستتال خضتتور ناایا که
اگابکشتتتتوف افتا ،ه قتل رستتتتا" ر ار یک زرج یستتتتت انجن طال ر چهاریه یانه طالم
خارای ر چهار یانه راتستتتک ررستتت ر ستتته لای قاب ت ویذ ازطال ر یک لای ازر آا
نقاه ر یک زرج ولخال نقاه را که زرۀ بدازا بحاا ۀ ناواا از شتتتوهاووی خاصتتتل کایه
ا ووی یروان بدازا بحاا صتتتتایق ُایه وی ،از ار ه یستتتتت ارریه تحویل وزان یرنت
فابوی ر از این گونه زیوراف زناا ه ابا خضتتتتاف راا ستتتتدار یاول وزانه اباه ازۀاله
یر ارۀ این یک لایانه رفتار شام زیاا که یر شکآج لذاب ر لقار نداباه ر گا ه یر زیا
ۀابه ر دضتتتت بان ه ا تش تافته یر زیا غل انااوته ر باناه ر پستتتتتانهایش ه بثا
ییگازناا یر زیا تخت اُررس ت نهایه ر تخته از اا ه شتتاف ااا رها یایه نشتتاه که بال ر
بتاع شوها ووی را آاایا)116( "...
ابدابوصتتتتوف ،یرنتدج هادن قستتتتارتهام ضتتتتا شتتتتام وی که بدگنت " :

ا ازبن،

کآدزکورم اام ستت ستتال ستتلطآت وواها کای !" ر یا یرراپستتدن نحراف زناه گ نناف
اروویش ،وطاب ه فازناش (خ دب ال واا ستتااج اناله) گنت " :فازنا! ا واطاۀاع ه
پایشاه اف ایابه اهم زیاا بن هدچ ساپُاشوررا یرافغانستاا زناه نگذاشته ام !"
این سخن ابدا ندزیرج تاریخ گاییاه است که گنت  ... " :ه این قسم ،هدچ رلدت

ه ۀهت

تخت سلطآت افغانستاا اق نااناه است که ابآدت سلطآت پسام را بختل ناایا"...
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فصل دوازدهم
بیعدالتی ها درامارت عبدالرحمن خان
تته بآرورانکتته حتتث ر ارستتتت تتتاریخ پداابوا استتتتت تتاای ستتتتآگدن ابدال تتااناخان
یرسازبدن الکشداۀ افغانستاا ا پای اسآای بؤ ق ر استاال بحکاتااستوارگاییاه
ا شا ،جاوواها وی لالره از سایا ۀناها ر داایگایهام د ست ر یک سان ابدابذکور
للده بایم نایار ر نا تواا کشتتتور ،اا خش ازدلم ر د اانت ر خق تلن های را ندز یرج
این صنحاف ناایدم که بجایاا ایارۀ ابدا( یرباکز ر رایاف کشور) ازاین ناخده ،یری از
یبارولق ال کشداه وینا.
رراا شتتتای بالفدض بحاا کاتب بؤرخ یر ار ابداکه ازیکطاف شتتتاها رقایع ستتتداستتت ،
ایارم ،نرتتاب ر اۀتاتتال یرکشتتتتور وی ر از ستتتتوم ییگا ،ختتاطانگتتارش " ستتتتااج
انتواریخ" ،استتآای بؤ ق ر وایاکت

یررا ارگ شتتاه یراوتدارش قااریاشتتت ،ۀایاا

د اانت هام هونآاک این یررۀ تاریخ را ا بهارف وا

ر ا شتتدوۀ رناانه ر استتتایانه

ازوابه اصتتتتحدن کاغذ کشتتتتداه ر ت ارراق تاریخ ناویه استتتتت" .کاتب" یرچآا ۀام
ازبجلااف " ستتتتااج انتواریخ" ،ازدلم رضتتتتالنت فایم آام " بدازابحاا خستتتتدن واا "
رهاکاراا رم که بات یر ربس یستتتتتگاه هونآاک " یفتاستتتتآجش " ر " کوتوان " کا ل
قااریاشتتتتت ،خکایت ها یاری .ان ته این دلم ر ضتتتتالنتها ،بزیا استتتتایابرانا

وی که

توسط خکام ابدال ااناخان واا یررایاف بختلف کشور ه ضا بایم انجام بدااینا.
بثالً یرۀای بدآویسا  " :بدازا بحاا خسدن واا سا یفتا سآجش کوتوال کا ل ر بدازا
ل ااناررف واا نایب ار بقار شانا ر ازاین یر شغل زرگ ،رُلب لردم ر ووف لادم یر
یل ولق انااوته ابور س شتتگنت ر هآگنت ا ررم ررزگار ارریه کارهام اشتتکارارنهنت
ستتدار کاینا ...نایب بدا ستتلطاا واا که تاام شتتهاهام افغانستتتاا را زیا ووف ر تهایا
نگهادااشتتتت ر کوتوال ار یر قآاهار زناا ستتتدا یرستتتت بحاا شتتتاه بتهم را ررز ررشتتتن
ازوان شاا کشداه ر یر ایارۀ کوتوان اخضار رزیاشکآجه قااریایه وی)117( "...
"  ...ستته ستتال استتت که " راشتتا " ناب از صتتاافاا اهل هآوی ه اۀل بولوی ۀهاا را پارری
کایه ر کستتت

ه کوتوال کا ل و ایایه که ستتت هزار ررپده از قدات هجاه هزاریانه طالم

خارای بال ستتدا نوربحاا شتتاه واا صتتارالرم لها ابداشتتداللدخاا باخوم که ه ار
فاروته یر نزیش اق باناه .آا ااا ازکوتوان کا ل خُکم صایر گاییاه که اززا رفازنا
ر اقا ام "راشتتا " نام بذکور خصتتول ناایآا .چآانچه بدازا ستتلطاا بحاا پستتا ر ت لقاف
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ار را بح وس ناویه ر از این ب آ تاابت اهل هآوی قآاهار ه یربِ یر اراتش افاروته
یری اه را تته استتتتاتتاا افااوتتته انتتا ر هاچآتتا بحصتتتتالا کوتوان از ۀتتانتتب خکوبتتت ابا
اوا ستن شا ن شآدانا ر تاام تاۀااا شها از هآار ر ب سلااا شهایف ه کذب ر افتاام
این ابا یایه ه بحل صتتتتاق نزدوستتتتت .تاکه بایالک گافتاراا را تاام فاروته یه هزار
ررپده ه خصتتتول پدوستتتته تحویل وزان کوتوان شتتتا ر هاچآدن خکم ضتتت ط بال ر بلک
ستتدا یرستتت بحاا شتتاه از بحکا کوتوان کا ل رستتداه ر ها استتت اای ار را کارکآاا
کوتوان قآاهار ضتتتت ط کایه ر اکتنا ه اا نآاویه زا ر یوتا ستتتتدا بذکور را ا پآج تن
اززناا نزیی کاا ار از وانه کشتتتت داه یر ستتتتاام آام وانه ُایه ر ازۀا له زرۀ ار را یر
شتتتکآج زخات ر لذاب انااوته زۀا ر تو دخ زیای ه ررم کار ارریه انا ر از صتتتارر این
ابا ،راهاه ا ییگازناا بستون شاه سه تن از ایشاا چایرکهآه ه سا انااوته از راه ونا
خاضا یر ار لام شاه گایه کآاا یای طل دانا)118( "...
"  ...ل اان اق پستتتا ایشتتتک اقاستتت بحاا زباا واا را که پارش یرکا ل ر ار یر ُستتتت
وواۀه ل اال انصارم رخات ال للده پآاه گزین شاه وی ،ابا شا که رران خضورناایا
ر ار چآام یر ُست سا ُایه اوااابا ووی را ازبآاره ه زیا انااوته پهلو رپایش شکسته
رستتتتم لل واا اایرخستتت

ستتتزهستتتاارفاابازواا ار را ا تن وستتتته ر پشتتتت ر پهلوم

شک سته گافته ه ل اانقایرواا وُ سُ اش سزای ر پس از صحت یافتن ،از نزی ار گایخته
وُسُا رلدانش بح وس شانا ر هم بال سآجا را خکم شا که بال ربآال سدارم از فااریاا
یر نزی ار استتتت ،ندک بوادب اشتتتا که پآهاا نکآا ر تاام ه تصتتتاف یرنت ایا ر ندز ابا
شتتا که توبان یر ررپده اضتتافه از رۀوه بذکوره خصتتول کایه شتتوی که تآخواه ر بواۀب
بحصل ر نویسآاه ام که بابور این اباانا ،از اا یایه ایا)119( ".
" کاتب " ایابه بداها " ...بالبحاا خسن واا تاۀا ر بحاا افضل رقا اا ر ن ات ال ر
لل رضتتتا ر بوستتت ر ستتت ااناین ر ل اال ناباا ازیکانااراا ازارفااه ،یر ررز ۀشتتتن
بتنقد بلت که یر ررز دستتتتت ر نهم ر دع اارل این ستتتتال ه پام رفت ،یربحضتتتتالام
ربواۀهتته ۀاهورانتام ،ازووا

ر لوام ته پتا ایستتتتتتتایه ته ز تاا انتجتتا ر تاآتتا ته گوش

خاضاین زم شورر ساررکه ازنزییک ر یررانجان شاه وینا ،ه اراز ۀها رساندانا که
" یر این ررز بستتاف ر شتتاشتتت انارز ر کاباان بلت نجد افغان که لاوم ناس ارا
یأس ر هااس بشتتغول لدش ر لشتتاف انا ،هاانا ادهار ایشتتاا را ه ستتاع اصتتغا استتتااع
ناایآا ر بحض رضام واا ر طل اً نااضاته ت ان  ،ب ارض خضاف راا یارنا که ایشاا
از خوان ناخق بدازا بحاا خستتتتدن واا کوتوال کا ل ر ستتتتایفتاستتتتآجش که بدازا خدار
نویستتتتآاۀ بوایای واا خاکم ستتتتا ق فااه ،یر زنااا کوتوان تخویف ر تحذیا ر لذاب ر
لقاب ر ت لدم ناویه ،هزاراا ررپده را ه نام هاکاام ایشتتتاا از ار ا والف راقع ستتتداهه ر
ابضتتتتا گافته ،خوانه ر ابا خصتتتتول کایه استتتتت ر اگاچآانچه این ستتتتداه ار ر خوانه خق
اشتتتتا ،ۀاهور اهان فااه ر نواح اا که از خقدقت ر ننس اابا ،ندک اگاهآا ،ابضتتتتا ر
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بهُاناایآا که ایشاا ه سزا ۀزا یا آا ر اا شهایف ناب ه بواهدا ر ابضام ووی ،ازناخق
ویا ،ارسال خضورراا یارنا تا شایا ایشاا از زخات ر نقات این لده وال

شونا" .

ر چوا این خوانه که از پدش گذشت ،ناخق ر از ت لدم بدازا بحاا خسدن واا وی ،اهان
بحکا شتتتالد لالق گلستتتتاا فااه ،از گواه یایا ۀاهورم ر ابضتتتا ر بهاور ناویا
لاوم بایم اا را ،لایضتته نگارخضتتورراا شتتاه رفع اا را از یرش اا نا تواناا استتتالا
کاینا ر خضتتتاف راا یر ررز هناهم ۀاایم ااوام از بدازا بحاا خستتتدن واا ه ری
فاباا پا سدا ...ر ار که ه لزم ۀلب بآن ت وویش ر خ صول ر ضام ط د ت خ ضاف راا،
هاواره این گو نه بصتتتتتایراف را ه ل ال ارریه ا قاام یرازار ر ا یت د چار گاا بدآاوی
رریش هست ر است اای ض نام بلت را ه تدش داای از ُن ا ب انااوت ر وانه ها را
ریااا ر ارابل ر ایتام را

اب ر ناا ر یار اواف ووی را وااب ب ستتاوت ،هااا ستتداه

بدازا خدار را که ه ضتتاب چوب ر نناه ر کوب ر ستتوزا کلنت یر انگشتتتاا یستتت ار فار
ایا ه یستتت ارریه ر ابضتتا ر بُها ار را خاصتتل کایه وی ،ه خضتتورراا آاویه ستتا یای
یه شاه خون ووی را خق قاار یایه ر ازاا دآوایاا خصول کایه هاه را یاره ر فاار کای" .
" کاتب " ایابه بداها  " :رهاچآدن بلک شتتتتاه زباا ناب از بایم چکام را از ستتتت ب
ستتتدااری که ستتتاقت شتتتاه وی ،یربحکا کوتوان اخضتتتار فابویه ار {را} یزی قااریایه
انواع لتتذاب ر لقتتاب ناوی .ر ار اقاار تته یزییتتاا اری نکایه ارف ر بکآتش ضتتتتادات
وداۀ خا

ر از بدازا بحاا خستتتدن واا گشتتتت ،ر چهارستتتال یر زنااا کوتوان بقدا

سالسل ر اغالل اانا )120 ( "...
"...خاکم اناووی {اناووم} ا یرصتتتتا ستتتتوارنراب رۀا

ازستتتتواراا ارز کده بُلک

ت اقب ناویه یرلاض راه ه تاکااناا رسداه ۀآگ سخت یرپدوست ر صا سوار ر پآجاه
تن پدایه از یزیاا تاکااا را ازیَم تدغ گذرانداه چآا تن را یستتتتگدا ستتتاوت ر شتتتانزیه ننا
اشتا ا چآا ربس اسج ر اسلح کشتگاا ه غآدات گافت ر ازهاااهاا ل اانغآ واا نُه
تن بجارح ر یک تن بقتول گشتتتته گوستتتزآااا بآهویه را ا ستتتاهام کشتتتتگاا ایاشتتتته
بااۀ ت کای ر از رؤرس بقتوندن بآارم یراا ستتتتازبدن اافااشتتتتته -ل اف انلآاداین-
ساوت)121( " .
چآانکه گنتدم ،ستتلستتل دلم ر د اانت ها از کا ل تا اقصتتا نقاط کشتتور کشتتانداه شتتاه
وی .نه تآها ابدا ا صتتتتارر فاابدن ستتتتخت ر قاطع ربجازاف هام هونآاک وویش ،بلت
افغانستتتتتاا را چوا پاناۀ پَا ُایاه ر لقاب زوم ووریه یربداا قنس تآگ ناباایم هام
ررخ رستتتداستتت نگهااشتتتته وی ،لکه خکام ،افستتتااا ر کارگزاراا ار یرتاام رایاف
کشتتتور ،تا ۀایدکه بدتوانستتتتآا ر اام شتتتاا بقارر وی ،از هدچ نوع دلم ر داایگام ر
کشتتتت تار ر ت اض ر ت جارز ه بال ر ۀاا ر نوابدس بایم یریغ نادکای نا .ه این خش
ازبطانب بآارج یر " سااج انتواریخ " گوش فاا یهدا:
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" ستتتتایفتانرام صتتتتافاً خاطا ایآکه گویا کتاب را از یفتا خانه ُایه استتتتت ،ه یستتتتتور
ابدا ،فوراً ه قتل بداسا .ۀایاا از ایآقاار ویه است:
" ...بدازا ل اانحکدم ستتتتایفتا نرام یرشتتتتب ،کتب یفتا نرام را یر وانه ،ۀهت خصتتتتول
اغااض شتتتخصتتت ر رصتتتول ه هوام ننستتت ووی ُایه راز نوشتتتت رقایع نگار ،خضتتتاف
رااازخانت پُاوستتارف ر ودانت ار اطالع یاشتتته ...ه یهن توپ ستتته ر کشتتته گشتتت "...
()122
ازهم ازکایه هام " سآجشداا " کا ل ر ریدس انها (بحاا خسدن واا ) شآویا:
" ...سآجشداا کا ل هشتای رسه هزار ر چهل ر نُه ررپد کا ل ر پآجاه ر شش فلوس ر یر
ندم یی آار ن قا ر ب قاارم ۀآس که ل اال را هل ییواا ب حال فا وار ر ررستتتتج ر کلن گاا
ازتوا ع تانقاا اغااض ر غنلت ناویه راه اغااض ننستتتتان ر اغوام شتتتتدطان ستتتتزایه ه
خصتتول ناستتا نداه ر بحاستت اف رلایام ستتکآ بواضتتع بذکوره را قطع رفصتتل نکایه نا
تاام گذاشته وینا ،ه ررم ررز ر بآص ارز اررینا ر بدازا بحاا خسدن واا سا یفتا
ستتآجش ،دارا نویس این ب لغ را ا لُاال ر ضت اط که ازلاض ر استتتالام ستتآجشتتداا
ه نام قطع بحاستتت اف ووی طلب کا ل شتتتاه وینا ،یر ررز ار تقایم خضتتتور راا کایه ه
بواۀهه ایشتتتتاا ه لاض رستتتتاندا که این ب لغ الالرۀ ستتتتآجش غار رودانت ایآاا که ه
بآص ت دهور وواها رستتدا ،از اصتتل خق یرنت ا بت ایشتتاا اق باناه استتت رایشتتاا
تصایق این لاض ار را که ت لدم کایه ر رلاۀ والص از قدا خساب ه ایشاا یایه وی،
ناوینا .رب انغ ا قده را ه نام رلایا ر کاواایاا ایشتتتتاا ستتتتداهه ر پا ه بهُام یاینا.
اخضتتاف راا یر ررز دستتت رشتتشتتم بذکورباه یق اه ارقام فابویه خاۀ بحاا گل
واا تانقاا ر ار ا اا ر رلایام بواضتتتع بستتتطوره را اخکام ناوی که " چوا ب انغ اقداف
بذکوره قاارسآا ق ون رلایا یاول یفتا ن وی که خوانه ر ابا خصول بدشا ،اۀام خُکم
شتتا که ستتداه ب انغ قایا را طوبار بنصتتل ستتاوته ارستتال یارنا ...ر ا صتتارر این خکم
لایان خضاف راا ،بأبورین دا از انصاف یرنت یست از ایذا ر ازار ر اضاار رلدت
ا نااشته اکثا از الاای رلدت را ارا تنایق خق ر اطل فاار ر دقاار ساوتآا)123( ".
"هنت نک ر هنتای ر هنت هزار ررپده از یفتا ستتتتآجش کا ل ه نام قایام شتتتتانزیه ستتتتانه
ابایم قطغن خوانه ر فابان

ه نام ستتدا اخاا واا ستتا یفتاانجا صتتایر شتتاه بصتتحوب

بدازا بحاا قاستتم ناب که خصتتول این ب لغ را الهاه گافت ،گس تدل گشتتت ر ار یرانجا
شتتتتاه فاباا را ه بدازا ستتتتدا اخااواا ناویه ه بوۀب خکم بآارۀ اا ار را تکلدف
ب ارنت اخ صول اا ناوی ر ار ه ری

لای ض یک تن ساکایه ر یر تن بحار از خ ضور

اام اۀاا ر خصتتتتول این خوانه وواستتتتتار شتتتتا رهم ب ارض یاشتتتتت که اکثا این رۀوه از
ا واب گنتگوم اق ون رلایا ر

ۀایاای رپا یرهواست )124( " .
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ووی ستتتام ها ر

اک هام داناان کارکآاا " کوتوان " ر " یفتاستتتآجش" یرهادآجا

پایاا نا یا ا .رراا شتتتتای فدض بحاا کاتب ،یستتتتت ای ها ر ستتتتؤاستتتتتنایه هام "بحاا
خسن واا " اایربحاا خسدن واا سایفتا را ندز این چآدن افشا بدکآا:
" ...بدازا بحاتتا خستتتتن وتتاا اایر بدازا بحاتتاخستتتتدن وتتاا کوتوال یرزبتتاا ندتتا تتت
اایرووی ،ازنایرلل واا رقایع نگارابوروند کا ل که بح وس شتتتتاه ه زیا خ س ر
خنادت ار وی ،یکهزار رچهارصتتتا ررپده ر شتتتصتتتت ررپده را ۀآس از ق دل شتتتاشتتتدا ر
تنآگ ر ان س یروته رسالت ر بوزه رساز ر اگ ر پا افزار ر کس ر غداه گافته وی .یر
این رقت ازلایضتت نایرلل که ه خضتتور رستتدا ر نوشتتته وی که ه رشتتوف ازبن گافته
است .خضاف راا ل اانغنارواا اۀداا پساسایارشای بحاا واا را ابا کای که راش ر
باتش را هاچآاا که بح وسآا یربحکا شالده ُایه شالاً رفع بخاصا ایشاا کآا ر
ار ها یر تن را ه ری

بحافظ نزی قاضتتتت گااشتتتتته بدازا بحاا خستتتتن واا از تاابت

اۀآاس که نایرلل واا را دم قتل یر زنااا یایه گافته ویم ازلام خاضا ارریا شهوی
نایرلل واا سوگآا ووریه بال خاام ار را خالل اسا هضم کای)125( ".
" بقارا این خال ،پانزیه فقاه از اغااض ر اغااض کدشتتت ر وستتتارف ر ودانت انایشتتت
بدازابحاا خستتتتدن واا ستتتتایفتاستتتتآجش ر بدازا ل ااناررف نا یب ار ر بدازا بحاا
خ سن واا اایر ار ه ری

لای ض نایرلل واا ک شادام که از بح س ب ارض یا شته

وی ه ررم ررز افتایه ،رۀوع تحقدق ر تنتدش اا ه بدازا سدا خ دب واا ساکایۀ نصف
ابور یاراان شا ر خوانه رخ صونش بحول ه بحاا ن دم واا کادااا خ ضور شاه ۀا
یرتحت فشتتتار استتتتآطاق ر تکاندف شتتتاق اباه ب انغ وطدام خوانه ر خصتتتول گشتتتت( ".
)126
این دلم ر د اانت یرراا ابارف ل ااناخان واا ندزووانان است :
"  ...اخااواا پستتاقطب اناین واا ناب ازقوم ووگدان ش ت

یران یر اصتتل ا اان که

وانه یار پشتتارر رتاۀا وی ر ررزگار اوالف اق انش اتناق افتایه بنلس ر نایار گشتتت ر
ه لزم خصتتتول ب اش لدال راطنال وویش ،راه ستتت

ر تالش اگافته اننده که بصتتتطلح

افغانستاا ر پشارر نسوار است ایاشته راه بشها بقاس پدش گافته ربات ررز ای ار
یر انجا ه سا ُایه نسوارش ه فارش نافت تا که زنش یر پشارر فوف شاه ار یر بشها از
بکتوب یک از یر ستاا ووی اگاه گ شت ر ن سوارووی را ارزاا ر ه زیاا فاروته هام اا
را یر ا ن

ه نام تاۀام خوال گافت راز راه هااف لازم پشتتتتاررابا ر بکتو

ازل اال

واا کارگزار این یرنت یربشها بقاس خاصل کایه چوا یرهااف رسدا خکاااا انجا ار
را ۀاسوس پآااشته یرزنااا کوتوان بح وس فابوی ر ه خضور راا اگه یایه یر ررز
دستتتت ر هشتتتتم شتتت اا ارقام رفت که " اروان ازفتآه ر بنستتتاه نخواها وی ،ایستتتت
گسدل کا ل یاری ...ر اا اگشته خت دچاره یرکا ل اباه یر زنااا کوتوان افتای ر پس
ازبقدا ر بغلول شاا ،اخوانش بنهوم نگاییا که ت ررقم بدشا)127( " .
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تآ چآا ازبالزباا یرنت

ه نام هام " هایم " ر " شتتتتاه رخدم " که باتکب نغزش ر یا

ودانت گاییاه انا ،ه ابا ابدا ،چشتتتتااا شتتتتاا از خاقه دارا ارریه شتتتتاه وویشتتتتاا ه
تاشتتقاغاا ر الضتتام فابدل شتتاا ه ۀالل ا ای ت دا بدگاینا ،رن

ازهم یفتاستتآجش،

ب لغ را آام اقداارم اام انها خوانه بدکآا ر انگاه که یربجام بحارم شاه از صا ا
تقایم لایضه ی لام ضالت بان شاا را ادهاربداارنا ،ابدایستورصایربدآاایا تا
رۀه ب انها ازۀدب اقوام ر را سته گاا شاا خصول گایی .نطناً خواندا :
" ...ل دال ر اط نال ایشتتتتاا از راه ت دا یر ۀالل ا ای بأبورا قا بت گای یاه وویایشتتتتاا
بکحول ر ازخلد صتتتتا لارم ابانا .ر از ۀاله شتتتتاه رخدم نام صتتتتو ه یار ا هایم ناب
ازفوج پدایۀ تاَک  ،پس از نا دآا شتتاا بأبور بوطن ووی ر اقابت تاشتتقاغاا شتتانا راز
یفتاستتتآجش ه نام صتتتو ه یار یرصتتتا ر پآجاه ر چهار ررپده خوانه شتتتاه ،ار ازکور ویا
رچدزم نااشتتتن ووی لایضتته نگار خضتتورگاییاه استتتالام لنو خوان بذکوره ناوی ر
خضتتتتاف راا نزذیافته ارقام فابوی که " این لجز ر ناتوان ار ازدلم ر ستتتتتم وویش که
نس ت ه بایم هزاره از قوه ه ف ل ارریه لایا خانش گاییاه است .ب لغ خوانه را از قوم ار
خصول کآآا)128( "...
ووانآاۀ لزیز بدتوانا شتتاف لال ایارۀ ابدال ااناخان واا را از راق دت تاریخ زیا،
وو تا اانا:
" ربقارا این خال یر تن از اسدااا یوتااا هزاره که ه کآدزم خام بحتام شاه ررز ه سا
ب

اینا ،گایخته ر پس از تنحد ر تجسس ،ازوان بحاا بهام واا قزن اش ه یست

اباه ابالک ر قالع ار ر غداه قزن اشتتتتاا که یر هزاره ۀاف وینا ،ا وانه ها ر ستتتتاا هام
کا ل ایشاا تاام ض ط ییواا سلطآت شانا" .
()129
ااواه ررانشتتتای " کاتب " یربوری دلم ر خق تلن هام بدازا بحاا خستتتدن واا کوتوال
چآدن بدآگاری  " :رهم یر تضتتالدف رقایع بستتطوره ،بدازا بحاا خستتدن واا کوتوال که
رفته رفته یرپایاا ه یرۀ استتتتتدنام ییواا الل رستتتتداه ،ازۀآه ر ۀآایت ووی ،ه ابا
اللدح ضاف ابدا اباا ال واا که اا شا ال یر ۀلا پآجم رقم وواها شا ،ک شته گ شت،
یر این رقت ه بال ر بتاع ستتتلطاا اخاا واا ا ن لل ۀاا واا ۀوانشتتتدا که از یستتتایس
بدازا بحاا خستتدن واا بذکور ه قتل رستتداه ر ضتت ط شتتاه وی ،غار رودانت ر غنلت
ناویه وی ،خضتتتاف راا ستتتداه اناا ه ستتتدا خ دب واا ستتتاکایۀ نصتتتف ایارۀ یاراانشتتتا
خضتتور فابویه ابا کای که از ۀال یکهزار ر هنتصتتا ر پآجاه ررپده قاارستتآا ا ب بال
لااام بنت بحکا شتتالد کا ل را ه توستتط بحاا ن دم واا کادااا خضتتور خصتتول
کآا ر قده را تحقدقاف ناایا ر ار ه تحقدق ر تنتدش پایاوته تا ررز پانزیهم رۀب از
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ابوال نقا ر ۀآس ستتتتلطاا اخاا واا ر غداه بجابدن که بدازا بحاا خستتتتدن واا غنلت
رخدف ر بدل کایه وی ،ه ررم ررز ر بحل انکشاف ارری"...
رراا شتتتای "کاتب " ازهم ارفق استتتآای بؤ ق یرنت  ،خشتتتهای ازدلم ر د اانت هام
یرراا ابارف ل ااناخان واا را چآدن ایابه بداها:
"  ...بدازا بح اا خستتتتن واا قزن اش ر ستتتتا یفتا ق آا هار ه ابا بح اا للم واا نا یب
انحکوب انجا یستتتت ه ستتتآجش خستتتاب زباا خکوبت ستتتایار ل اال واا تداورم ُایه
چهارصتتتا تن زا ر پستتتا ر یوتا از بایم هزاره را که از ارزگاا رغداه بواضتتتع هزاره ۀاف
ا سدا ه یست ارریه ر ه بایم افغاا یران ر غداه فاروته ر هام هاه را یرکدس خا

ر

ودانت ووی اناروته ه ررم ررز ارریه الهاۀ ستتایار بذکور ا ت کایه ب ارض خضتتور
یاشتتتتتت ر خضتتتتاف راا یر ررز ستتتتدزیهم شتتتتوال ،بحاتتا للم وتتاا را فابتتاا کایه بدازا
ل اانواخا واا هآام را که یفتا فارش غالم ر کآدز بایم هزاره یر نزی ار وی ،طلب کا ل
فابویه ر از ررم سداه ار ب لغ

ا سایار ل اال واا خوانه ر خصول شا)130( "...

"  ...ر بحاا ساررواا کوه ستان که از غارف بایم پآج شدااگاه شاه ا هزار تن سواره
ر پدایه از قوبش راه ستتتازنش ۀانب پآجشتتتدا ایاشتتتته  ...ا ستتته صتتتا تن از پدایه گاا که
شتُل یرنگ کای ر بایم انجا را آا اانکه اغداا طائن دگ
روصت ازگشت نااشت یر ُ
زای را پآاه یایه وینا ،تااباً بح وس ناویه زۀا ر تو دخ زیای ه تقایم رستتتتاندا ر از
کایارش که نستتتت ت ه اا بایم ناوی ،ذری

لایضتتتته ه اللدحضتتتتاف راا اگاه یایه

اف انش بآرور ر بستحسن افتایم زیاا که ۀهال سکآ ۀ ال را ارا از ضاب چوب کایا
پآاار ه زیا ار شای ت ر خکوبت یرندایا)131( "...
" ر ازۀانب ییگا سایار غالم خ سدن واا ا چار صا تن ازپدایگاا ساولو ر پآجاه سوار
نراب ر یک ضاب توپ ،ش دخوا زیه دست ر یک تن از بآگلداا را بقتول ر س تن را
بجارح ساوت ر هاه را از پدش ایاشته شصت قل ه را اتش زیه سووت ر یر هزار سا ُز
ر گوسنآا غآدات گافت)132("...
"  ...رهاچآدن ستتتتایار ندتک بحاتا وتاا بحاتا زای ر لصتتتتاتت ال وتاا ر هاام وتاا
ۀ ارو دل غل جای ر ۀآاال بح اا ۀاا واا ربح اا افضتتتتل واا رریک ر غداه زرگاا
یرخدن تو ۀه بو کب ه اایون

ۀا نب ق آا هار ،اهم ب ا هاه کایه قاار یای نا که رۀوی

اقاس را گزنا ر سانآا ر نو شت پدااا ر قااریای ای شاا وا سط وایباا یرنت ه خ ضور
اقاس راا ر سداه تاابت ای شاا گافتار ر زناان شانا ر ا از زبان

ض بقتول ر

او از بالکت وارج شانا)133( "...
" ...رازخضور اقاس راا بابور ازگشت اانجا گاییاه خکم راا شاف ننا یافت که یر
انجا رفته فوج بقدم شتتتآوار را راه تأییب اا قوم وستتتارف نصتتتدب کو یایه تآ ه ر تهایا
ناایا ر ار ا فوج نراب ر پدایۀ اُنَوس نواخ ۀالل ا ای ر طوائف ووگدان
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تاوته ۀا

را از باکب هستتت

خاک ندستتت انااوته بستتاکن ایشتتاا را اتش زیه تاام

سووت ر قد اا شاارف پدشگاا فاار کوم خاباا گشتآا ر اراض ربزارع ایشاا را ه
ابا پایشاه

ه بایم ووگدان سزایه بااۀ ت کای )134 ( "...

این ستتتتلستتتتله از د اانت هام اشتتتتکار داف دستتتتت ر یکستتتتال ابارف ل ااناخان واا
انقتتاران وه ر بتااکم وینتتا کتته هاگتتاه قاار تتاشتتتتتا هاتته را یرج این صتتتتنحتتاف ناتتایدم،
طوبارطویل ازاا اداا وواها ابا .پس ا کا سدار فشایه از ض اۀاااف نالایانه
ر گاه ضا نابوس خکام ر کاربآااا ایارۀ ابدا یر ایآجا سآاه بدکآدم:
" خکاااا غزندن یرازیه تن زا ر پستتتتا ر یوتا ر کآدز پستتتتااا بدااخاتتا وتتاا را پس از
رصول یرغزندن ،رران کا ل ساوت "
" ر سزه ساار انها را از راه " کُتل پته کال" رو صت ازگ شت یایه سدف ال واا خاکم "
یرۀ ندازم" را ا بایم ایلجارم ازراه یرۀ ندازم اام ُغاف گااشتتتتت .ار رفته ا اغداا
یراریخته دستتتتت ر چهارتن از ایشتتتتاا را ووا ایخته شتتتتصتتتتت تن از بایاا ر زناا اا ا
ررشاا را یستگدا ساوته ،با ق از راه فاار ۀانب رایم ای ار رهسزارشانا رسدف ال
واا اسدااا را ا ووی ایاشته برناربآصور نوام بااۀ ت ۀانب لسکاگاه افااشت"...
" پس خکاااا غزندن ازایشتتاا وط اقاار ر انتزام نابه هام شتتال گافته قاار یای که اگا
ازقاار قلااای ووی ایشتتتتاا که ه یفتا پایشتتتتاه یایه واتم نهایه انا ،افزرا از یه یک
شال شوی ،کابل ه کارگزاراا یرنت رسانداه ر ۀایاه ندز اهآا .ر ایشاا ازچارچآا ر
پآج چآا شتتاا بانداف اراض ت ایشتتاا که بداانستتتآا تنارف کل یاری ر از ۀایاه ام که
وط یاینا ووفآاک گشته هاااستاا تاای ر ساکش شانا".
" ر بداواا ازگافتارشتتتتاا زا ر فازناانش اگاه گشتتتتته ۀا

از للاا را شتتتتندع وطام

وویش ستتاوته از راه ضتتاالت ر استتت نام ۀآایت یربآزل " یهآ یراب" نزی بوایای واا
خاضتتا گاییاه لنو تقصتتدا وواستتت ر ار که ازۀانب ستتآ انجوانب -پایشتتاه بأبور ه
گافتارستتتاوتن ار رغداه بنستتتاین شتتتاه وی ،بح وستتتش کایه ا ییگا گافتاراا زنجدا
ل تاب ستتتتلط آت ه بح اا لاا واا خاکم اغااا ستتتتزایه ابا کای که یر ز نااا ق آا هار
فاستا"...
" ر زرگاا سزاه هایر قل ه را شایاا شأا رلدت ناان سته وااب کاینا .ا ا اغداا یر
اریخته از طلوع افتاب تا لصتتاکشتتش ر کوشتتش بایانه ناویه لالق " ایلاا" را که بحل
ستتکآام هنتصتتا وانوار ربشتتتال ا ان هام اناراستتت ،بس تخا کاینا ر از بشتتاهاۀ این
خانت ،گاره بخانندن پشتتتتت ه ۀآگ یایه رر ه هزیات نهاینا ر ایآاا فتحداب شتتتتاه
دستتتت یر آا قل ه را اتش زیه وااب ناوینا ر تاام یراب ر بواشتتت ایشتتتاا را ه غارف
بتصاف شانا".
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" ر ل اانکایم واا کاندل فوج بذکور ه فااز کُتل اشتتتتاه چآا ضتتتتاب توپ اام تالدب
بایم ستتکآ اا ۀ ال کشتتای یایه ا یاول بوضتتع " اناه " شتتا ر چوا بایبش فاار کایه
وینا ،سزاهداا نرام یر " اناه " اتش زیه سووتآا ر ررم ه سوم هشتای وانوار ییگا
که ه قاب فاریگاه نشتتکابستتکن ر بأرا یاشتتتن نهایه ،یک تن بای ر نهُ فای گار ه یستتت
اررینا {استتتدااا را بایم غازم ا ای زناه ه اتش انااوته ستتتووتآا} ر گاراا را ح کایه
گوشتتتت انها را قستتتات ناوینا .ر هاچآدن تاابت ا ایم اا بایم را تا " اریت " از صتتتاب
اتش وااب ر داب ساوته ر"...
" رهم یروالل اخوال بسطورۀ سا ق تاازشاح خال بدازام بو صوف ،بال بدازا نام شایا
قوم چارصتتتاه که یر رقت غارتش گافتاریستتتت چاکااا یرنت شتتتاه تا این رقت یرزنااا
هااف بح وس وی ،سزهساار فاابازواا اش ه ابا خضاف راا که آام ار شاف اصاار
ر ارستال یافت یر یهن توپ ا ستته از صتاب اتش توپ ،ۀستا ار را نخت نخت ستاوت ر
شاییار نام اایر ر رسول یای نام یابای اا کج نهای را ه یار ا زیه هالک کای ر بال ر بتاع
بنستتاین را که پس ازگافتار ستتاوتن ر کا ل فاستتتایا اشتتاار ارندن  ...ض ت ط شتتاه ویم
ازهااف یرکا ل فاستتتایه ر چآام از اشتتاار که یرستتآگالخ " یرۀ نارستتتاا" پآاه گُزیاه ر
تاکآوا ه یستتتت ندنتایه وینا ر راه غوایت ب پداوینا ،کار گزاراا یرنت الاای ستتتزاه
را گااشتتتته صتتتا تن از زرگ ر کوچک ایشتتتاا را ه یستتتت ارریه رران هااف ناوینا"...
()135
ستتتاگام ر د اانت ایارۀ ابدا حام ستتآگدن وی که هاگاه افاای ر کتله هام شتتورشت
سالح ازبدن گذا شته ووی شاا را ه اف سااا نرام ت سلدم هم بدکاینا ،ازبوری تحقدا،
تهایا ،استتارف ر کشتتتار قااربدگافتآا .ه این شتتاح ازصتتنح ( )652ۀلا ستتوم ستتااج
انتواریخ توۀه فابایدا :
"  ...ض ازانها {شورشداا ناراض} که باتکب وطام اناک شاه وینا ،ووی ایشاا ر
او که بصار ودانت سدار گاییاه وینا ،پسااا ایشاا از راه پذیاه نزی سایار ب زم
انده {ستتتایارل اانقارس واا} خاضتتتا شتتتانا .ر ار انان را که از ناصتتتد خال ایشتتتاا ا ار
فتآه بشاهاه کای ،تحت انحنظ یرکا ل فاستای ر ازۀاله بدا رضای

دک ر ارزبک ر

بدا کادم دک تازان ر بدا ناصتتتا دک چاراستتتزان ر بدالل واا دک شتتتدآه ام پس
ازرصول ایشاا یرکا ل ،بوری لتاب شاهانه گاییاه گافتار زنااا لتاب شانا ر وینا
تاکه یربح س ریی ت خداف ستتتتزاینا .ر ییگااا ه ابا ستتتتایارل اانقارس واا ها یک
پستتاووی را ه رستتم گارگاا یا یک تن اایرش را نزی ار خاضتتا ارریه ر ار هاه را یر اریر
نگاهااشتتتته پاراا ر اایراا ایشتتتاا را ابا کای که از افواج پایشتتتاه یستتتته یستتتته را ا
ووی یر اناررا قالع ایشتتتتاا ُایه ۀام یهآا ر ا ایشتتتتاا قاار یای که یر هآگام بحار ه ا
بایم رهآوری یشتتتت ر کوه گاااه  ،پدش ررم ستتتزاه پایشتتتاه ۀام گزُیاه یرکار ۀآگ
ب ارنت ر هاااه کآآا"...
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ر یا { " :سایارل اانقارس واا} یرصا تن پدایۀ ساولو بأبور ه اقاب هزارۀ یام کآُام
کایه کاندل بحاا ال واا را که ا افواج پدایۀ نرام ر توپخانه یرلالق خجاستتتتتاا وی،
نابه فا ستایه پدام یای که هاچآاا بقدم خجا ستاا ویه ه ی ستدارم ووی اا بایم ،سآگا
ستتتتایام ه یَرر اریریش ا افاازی ر ار این ابا ستتتتایارل اانقارس واا را ستتتتآا د اک
وویش ساوته ر ه انواع ۀور ر ت ام سآگام اافااشت ر اا بایم که ۀایا رشت اطالت
را ه گایا نهایه ر گاه چوب بحصتتتتل را نایاه وینا ،باگ را ازنا گ تاۀدح یایه
ۀویام فاصت غارف شانا)136( "...
هاچآدن  ... " :زرگاا اقواب که از راه اطالت نزی ار{ ستتتتایارل اانقارس واا } اباه
خاضتتتتااباه رهستتتتزار ب ارنت نشتتتتکا پایشتتتتاه شتتتتاه وینا ،هاه ازلطام ول ت بآت
اخستتاا ا بت نهایه ر تاابت قالع ووی را ه ابا ستتایار بوصتتوف وااب ر پَستتت کایه ا
ام هام وانه هام اناررا قل ه اا ا ستتاوتآا ر استتلح ایشتتاا را ه ستتالت هاچه تاابتا
فااهم ارریه ه سایار ب زم انده سزاینا ر سآگ ر چوب قالع ر ارج بخار ه را ه یرش
وویش یر نقط باکزی لالق ارُزگاا ۀهت ت ادا قل ه اام ستتتتکآام فوج نرام ر ان ار
وانه ر اصط ل ر قوروان پایشاه خال ر نقل یاینا)137( "...
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فصل سیزدهم
قیام های مردمی علیه استبداد امیرعبدالرحمن خان
ابدال ااناخان واا داف دستتت ر یکستتان که یرافغانستتتاا خاکم وی ،هزاراا نناالم
اززا ر بای ر پدار ۀواا را ا سدا ر کآدز ر غالم ساوت ،هزاراا تن ییگارا تو سط ۀالیاا
بُلک ر نراب وویش ازیَم تدغ داریغ گذراندا ،هزاراا وانوایه را بوری غارف ر تاراج
قااریای ر صتتتا ها ر هزارها وانه ر کاشتتتانه ر کشتتتت ر ا ایان را ط ا اتش غدظ ر داای
وویش ناوی.
تااکم انهاه فشتتتتارها ،تهایاها ،زررگوی ها ر استتتتداستتتتازیها ر هاچآاا ستتتتآگدآ ر
ص و ت پایاوت بانده رۀایاه ر اج ر وااج ر بهم تاازهاه ،سا ُایاا ها ر ر تخط ها ر
نابوس ت هام بستتتااللده اشتتآاه هام شتتهار یه ر رایت کشتتور که یرتحت خاکادت
وشتتن ر

گذشتتت ابدال ااناخان واا صتتورف بدگافت ،لاق ت ،گاره ها ر کتله هام

برلوم ر بحکوم را رایاشتتت تا ازۀاا گذرنا ر ستتا ه شتتورش هام بستتلحانه رقدام هام
ضتتتا ستتتلطآت

زنآا .این شتتتورشتتتها ر قدام هام ضتتتا استتتت اایم یر تاکستتتتاا ،هااف،

قآاهار ،ووستتت ،شتتدآوار ،اوشتتاا ،کاپدستتا ،کوهستتتاا ،پآجشتتدا ،فاریاب ،غزن ،
هزاره ۀاف ،ووگدان  ،رریک ،فدارزکوه ،باغاب ،ۀاۀ  ،ۀاراا ،بآگل ،پکتدا ،ر یر
بداا اقوام اچکزای  ،نورزای  ،سلدااا ودل ،غلجای  ،اۀور ،شدآوار ،کآا ،لوچهام
فااه ،رستتتتایانقاط بالکت صتتتتورف پذیافت که خش لااۀ ستتتتانهام ابارف ر خاکادت
ل ااناخان واا را اختوا ناوی ر الث قتل ر نا ویم ر فاارهزاراا هزارانستتتتاا گاییا
را ااف سخت نا گوارفکام ،اۀتاال  ،هآام ر اقتصایم اام ۀاب

افغانستاا ه ار

ارری.
یکتال اانغآ هآام ،تاۀااا یر ارابدا چآدن بدآویستتتتا " :ستتتت داستتتتت بطلق ان آانه ر
اوتآاق ابدال ااناخان واا بوۀب قدام ر شتتورش هام زیای یرکآج ر کآارکشتتورگاییا
ر ارندن شخص که اللده ارشورش کای ،سدا بحاوی ازکآا وی که اللده سلطآت کا ل
قدام ناوی ،ابا شتتتتکستتتتت ووریه ر ه هآا فاارکای .ه ت قدب {رم} بدایوستتتتف لل از
شغآاا که ررسده را ه کاُک ووی یلوف کای تا ار را ۀهت ازایم از سلط خکوبت کا ل
خاایت ناایا .. .ق ایل شدآوارم که یرۀآوب شاق ۀالل ا ای سکونت یاشتآا ...ه سخآاا
ابداگوش ناایه هاچآاا ه لالداف ووی ایابه یاینا .ااواه {ابدا} بج ورشتتا ستتا ازاا
ووی را اانصوب سوق یایه ر چهار ار دن طافدن بحار ه صورف گافته ر ها بات ه ،انها
از طاف قوام ابداشکست وورینا .ل ااناخان واا اباکای تا از ساهام ُایاۀ کشتگاا
132

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
انها بآارۀ لآا ستتتازنا تا بثال اشتتتکار یر لوض هاچو الاان انها وَی ر یرضتتتان بای
پآا ر ل اف اام ییگااا اشا)138( ".
چآتانکته ابداووی یرکتتاب وتاطااتش بدگویتا ... " :طتاینت بآگوودتل ته کل بقتول ر
ب اریم از انها که اق باناه وینا ه طاف تداا فاار ناوینا ...اباکایم که از کل ک شته
شتتتاه گاا یر بآار زرگ ستتتازنا ،یک یربحل ستتتکونت شتتتاه بحاا که انها را تحایک
کایه وی ،ییگام یرۀالل ا ای ساوته شوی"...
ایآک ،پداابوا هایک ازقدابهام بایب رنتایج ووندن اا ا اوتصارصح ت بدکآدم :

قیام مردم قندهار ،هرات ومیمنه (1880-1888م)
نخستتتتدن قداب که یراستتتتان تخت نشتتتدآ ل ااناخان واا صتتتورف گافت ،قدام بایم
هااف ر قآاهار ه ستتتاکایه گ شتتتهزایه بحاا ایوب واا (یرستتتال 1881م) وی .ایو خاا
یر ح وخ " پاچا گایشتتت " پس ازستتتقوط ابارف اایرش (بحاا ی قوب واا) ر ت دا
رم ه ه آارستتتت تاا ،خاکم هااف وی .هاچ آا ایو خاا یرۀ آگ بدو نا که ب داا قشتتتتوا
انگلدس ر بایم ینداهااف ر قآاهار وقوع پدوستتت ،ستتافاازانه ه پدارزم رستتداه تلناف
ۀان ر بان لردا

ه ۀانب انگلدستتتتها راری ارری ،ابا نخواستتتتت ر یا نتوانستتتتت ا

استتتتتنایه ازبوقع بستتتتالا ،ی آ

ارا ت لل از بدااا بدونا ه یاول شتتتتها قآاهار ر از

انجا صتتتتوب کا ل بارش کآا .هادن کُآام ر ت لل بوۀب شتتتتا که ازیکطاف ل ااناخان
واا ا تالشتتتهام

رقنه ،کارهام ت لدغات  ،تآردم قوا ر ابایه گ ازم اام ۀآگ را ه

پدش ُایه قارف سدا س اش را ا ستحکام خ شا ر از سوم ییگاانگلد سها ه هاکارم
رم ،ننس تازه ناویه غاض ستتاکوب قدام کآآاه گاا ،ندارم تازه یَم ه فاباناه ۀآاال "
را اتس " ازکا ل ه قآاهار استتتتانآا .این زبان
رطآار ست ،للاام ۀدا ضا انگلد س راهان

وی که ره ااا بل  ،شتتتتخصتتتتدت هام
ا یرک هااف رقآاهار ه ت ان ر ب ابل

ضتتتتا بایب ل ااناخان واا ا اشتتتتغانگااا انگلدستتتت پ

ُایه ر ۀااً بدخواستتتتتآا ا

فااکارم ر ریختاناا ووا هام پاک وویش ،ازاین ۀایاا نآگدن ۀلوگدام ناایآا که
چگونه گ این ۀایاا تا خام یرصتتنحاف گذشتتته یرج گاییاه استتت .ابا ا پدش یستتت
ل ااناخان واا رخاایت بان ر نراب انگلد سها ،این قدام اخق بایم خوا ن ش ست ر
ایو خاا ه ایااا پآاهآاه شا ر هااف ر قآاهار ه چآگ ابدال ااناخان واا افتای.
قدام بایم هااف ر قآاهار باهدتاً ستتتتداستتتت

وی ر یندل لااۀ اا ایآکه اهان رایاف

بذکور ییانا رشتتتتآدانا که ابدال ااناخان واا ،ا ب ابل بخن ستتتتداستتتت که ا بقام
هام انگلدستتتت

ال ارریه استتتتت ،افغانستتتتتاا را ار ییگایراستتتتارف اۀآ

قااریایه

ر اضتتتتا ایدن ازایه گ ر اوالف ارزشتتتتهام ۀهای بایم افغانستتتتتاا لال ناویه استتتتت.
یرلدن خال ،سایاربحاا ایوب واا که هم فازنا ابداشدالل واا وی ر هم لاالً اضا
تجارز اۀآ

شتتتاشتتتدا از ندام کشتتتداه ر ا بلت هاآواگاییاه وی ،نزی بایم افغانستتتتاا
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بح وب ر بحتام شتتاایه بدشتتا .پس بدخواستتتآا جام ابدایستتت نشتتاناه (ل ااناخان
واا) ،ابدابستقل ،ووشآام ر هم صاا ا بلت افغانستاا ا اررنگ ابارف آشدآا.
شتتتتخد ابدایرصتتتتنحاف ( 212ر  " )213تاج انتواریخ " چآدن التااف بدکآا  ... " :این
بختتاطاه {بوۀوییتتت ندارهتتام قوم ایوب وتتاا یرهااف} یرنرام وی ،رن ا تتا ویم از
ایآکه یچاراا نشتتتوم .ضتتت چدزها اام بحاا ایوب واا فااهم وی که ها انها ا خانت
بن ضتتایت یاشتتت .بشتتارانده ایراف خا ده ر استتلح هتا رنشتتکا دشتتتا ازبن یاشتتت.
لالره ااا ،بال هام ۀا هل ه ب خان نت بن الالا ۀ های یایه وی نا ر این کار ه ۀ هت
پدشتتتافت بحاا ایوب واا ودل بستتتالا وی .ایآها بدگنتآا بن یرستتتت انگلدستتت ها
هستم ر خایف بن غازم بد اشا".
ر از ب افزایا  " :بحاا ایوب واا یرازیه هزار ستتتتا از تا دت شتتتتاه تحت خکم صتتتتاخب
بآص هام یل ا ووی یاشت  :خسدن لل واا سزهساار ،نایب خندظ ال واا نوگام،
نایب ستتتتاار ژناال تاج بحاا واا ،ارستتتتالا واا غلجای  ،ستتتتایار بحاا خستتتتن واا،
ستتایارل اال واا پستتاستتایار ستتلطاا ۀاا نوۀ بحاا لردم واا ،ستتایار اخاا لل واا
پستتتتا ستتتتایار بحاا لل واا ،نورواا ،ستتتتایار ل اانستتتتالم واا قآاهارم ،قاضتتتت
ل اانسالم پساقاض بحاا س دا.
تتا ازپدارزم ابداللدتته شتتتتهزایه ایوب وتتاا وی کتته رم ر ایتتایم ۀآونزیه اش یستتتتتت
ازاستدن غار رۀنا دارا ناویه ا ت قدب ر یستگدام ر اسداسازم ر کشتاررسدع قدام
کآآتتاه گتتاا ر طافتتااراا شتتتتهزایه بحاتتا ایوب وتتاا ر هاچآتتاا افاای ر گاره هتتام ضتتتتتا
انگلدستتتت یرنواخ غاب ر ۀآوب غاب افغتتانستتتتتتتاا ،قدتتابتتت اپتتاناوینتتا .ابداچآتتاا
یچارۀآوا شتتاه وی که رقت فهادا تآ چآا ازللاام یین ازتاس ۀاا ه لاارف " واقه
" یرشتتتتها قآاهارپآاه گزُیاه انا ،وویش اوالف لاف ر التقایاف بایم ،ه یررا واقه
یرابا ر اوونا ل ااناخدم کاکا ،بال ل اااخا پوپلزای ر ییگااا را ا یست ووی دارا
ارری روویش انها را ه سالت رپدش چشم بایم الاام ناوی.
یراین هآگام ،هاچآاا یاررواا ران رایت بداآه ریک ازطافااراا ابداشتتتداللدخاا
که ازبات تقای اً صتتورف نداه بستتتقل خکوبت بدکای ،پس ازتصتتاف هااف ر قآاهار
توستتتتط ل ااناخان واا ،رقت ازغار ر ت ان ابدا ا انگلدستتتتها ردلم ر کشتتتتتار رم
یرکا ل بطلع شتتا ،صتتورف بخندانه ا ایوب واا یر بشتتها تااس ا قاارناویه ار را ه
اباا ه بآاطق شتتتاال غاب افغانستتتتاا یلوف ناوی ر ا هاکارم رهاآوای اهان انجا،
ابایه گ ۀآگ گافت .گنته شتتتتاه که یک ازۀواستتتتدس ووی فاروت ابدا آام "خاۀ
بحاا " یربشها ،بوضوع را کشف ناویه تو سط ی ستگاه تلگااف انگلدسها ه اطالع
ابدایرکا ل رستتتتاندا .هادآجاستتتتت که ابدا ،ا غدظ ر نگاان یاول اقاام گاییاه ا
شتاب ،فاابدآ لآوان سایاراسحاق واا یر لخ ،سایارل اال واا تداورم یرهااف،
ۀآاال ال یای واا یر" اناریره " ر " قل

کاه " رستتتتایارل اانقارس واا ر ابثانهم ب آ
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ا هشتتتتدار اش راقااباف نراب صتتتتایرناوی ر ابایه گدها اام ۀلوگدام ازررری ایوب
واا ه غاب کشتتور رستتاکوب قدام کآآاه گاا تاکان ه ستتاکایه گ یاررواا اتخا کای.
ان ته این یربدن قدام ضا ابدا وی که (یرسال 1884بدالیم) ه ناکاب انجابدا.
ایا گنت که قدام بداآه ه ستتاکایه گ یاررواا اگاچه یریک باخله ه شتتکستتت بواۀه
گاییا ر ابدا ه هادن هانه ،وونهام زیایم را توسط گااشته هایش ه زبدن ریخت ،ابا
قدام بایم اا ساباا ااً ه ساکایه گ بحاا شایف واا فازنا بحاا خسدن واا (خاکم
بداآه اازیاررواا) ،بوازم ا ودزش لاوب هزاره ۀاف ازهم ین ال گاییا .بحاا
شایف واا یرا تاا ازسوم ابدا بأبوریت یاشت تا ا سه هزارلسکا ه ساکو

هزاره ها

شتا ا ،ابا یرۀایاا خاکت ه سوم هزاره ۀاف ر یر ا ا فشار رۀااا ر بشاهاۀ اۀسای
ووا انوی هاوط آانش ،ا ناً تصتتتتادم گا فت یرک آارهزاره ها ایستتتت تا ر تنآگش را لل ده
ابداووا اشام چاوانا.
این باخل ت قدتتام ندز هاچآتتا بآتتاطق بختلف بتتانآتتا اناتتار ،قزل ایتتاق ،نواخ پآجتتاه،
گازیواا ،لچاان ،نواش ،قدصتتتتار ،شتتتتداین تگاب رستتتتاپُل را یر اگافت رابدادانم را
یک ارییگا ستتتخت نگااا ستتتاوت ،ابا ل ااناخان واا ط ق ستتتداستتتت ستتتاکوب رتاراج
داخاانه اش ،فاباا سدج لاوب (اُنوُ س رنراب ) را صایرناوی .پس یر لدن خاندکه
ه ساکو

ووندن هزاره ها (ازسال  1891تا1893م) ب پایاوت ،للده ه پا واسته گاا

تاکستتتتتاا ندزازهاطاف نشتتتتکاکشتتتتدا .هاچآا اهان تاکستتتتتاا یرۀایاا ودزش ضتتتتا
است اایم شاا ،ضا اف سخت

ه ندارهام بسلح ابدایرنقاط بختلف بانآا " یرزاب "

 " ،اقچه" " ،لچاان "  " ،یرۀ زنگ " ر ۀا هام ییگا راری کاینا ،رن

ازهمم یرنهایت،

خت ا ابدایارم ناویه قدام یرم ندزیرسال 1893م ه شکست بواۀه شا.
یرهادن شتتب ر ررز ،هاچآا ستتزه ستتاار یارری شتتاه واا خاکم هااف وی ،ابا یل ه ستتوم
ستتتتایارایوب واا یاشتتتتت .رم تصتتتتادم ه قدام للده داایگایهام ابدال ااناخان واا
گافته پس ازاتخا تاتد اف ۀآگ  ،هاانآا یاررواا ،ا ستتتتایاربوصتتتتوف که ه واک
ایااا پ آاه آاه شتتتتتاه وی ،ت ااس اقاارناویه ار را یلوف ه ازگشتتتتتت ه هااف ناوی.
یرۀایاا هادن ابایه گدهام ۀآگ

وی که ستتتتایاربحاا ایوب واا وویش را ازتهااا ه

بشتتتتها رازانجا ه بآطق " وواف " یرنزییک هام هااف رستتتتاندا .رابا چوا ت اایم
ازافسااا نراب ر لآاصارفایار ه ل ااناخان واا یربداا سزاه تحت فاباا یارری شاه
واا خضوریاشتآا ،آا ااا ،یستهام غاض یربداا سزاه کارافتایه انها را ه یر خش
(بوافق ر بخانف) بآقستتتتم ستتتتاوتآا .زی ر ووری بستتتتلحانه بداا افاای ستتتتزاه هااف از
یکطاف ر سوقداف نراب ابدا رافسااا ار از سوم ییگا ،بوۀ اف شکست این قدام را
فااهم ارری که یرنتدجه ،سزه سااریارری شاه واا ی ستگداگاییا ر سایاربحاا ایوب
واا ازوواف سوم بشها لقب نشست .یراستان هادن رریاای وی که بقام هام ایاان
یرا اف شارانگلدس ،ایوب واا را ی ستگداناویه سزس ار را ه هآار ستاا فا ستاینا تا
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تحت نرارف یقدق انگلدستتها یرهآارستتتاا قااریاشتتته اشتتآا .یارریشتتاه واا هم ا لاه
ی ازنزییکانش ه کا ل فاستتتتتایه شتتتتاه یرانجا ه فاباا ابدا ،ا شتتتتدوۀ رخشتتتتتآاک
سآگسارکشته شانا.
ابدال ااناخان که

ب بستتتتت وی ر ارا این قدام ها ندز ،ا کارگدام یستتتتت گاه

بخوف ۀا سو س ر ی ستگدام ر شکآجه ر ک شتاررتاراج ،یری ازیبار بایم بدک شدا،
ۀایاا بداآه رهااف ر قآاهار ار را دشتتتتا ازپدش هارناوی ریستتتت ه انتقابکشتتت ها ر
ب جازاف هام هون آاک زی .تآ ها بایم را یت بدا آه ،لالره ازتح ال ت ذ یب ر ز نااا ر
کشتار پس از این شکست ،ۀایا سآگدن یک نک تآگه ر پآجصا وارارگآام ر ۀوارم
یرهاسال اام یرنت را ندز نصدب شانا .ساکایه گاا بشهورقدام بداآه ر هااف ،بانآا
یاررواا ،نایب ساار تداورشاه واا ،غالم لل رسانه یار ،بداللم واا کاندل ،سلطاا
واا ،لثااا واا ،اخاا کاندل ،سلطاا بحاا ،اخاا انورواا اگا ،صااواا کادااا،
توره واا بآگ اشتت  ،اناارواا قاارل اشتت  ،کاال اناین شتتاه اغاستت  ،ابدا دگ واا ر
ابثانهم ،پس از شک ست ،ا ست لاال وونخوارابداافتایه یا زناه سآگ سار شانا ر یا
بانآا گوسنآا ح گاییانا رسایااسدااا که ه کا ل انتقال یایه شاه وینا ،هاه ررزه،
یه یه تا پانزیه پانزیه ننایربدااا " باای وان " کا ل ا ضاب شاشدا افسااا ابداپارچه
پارچه شانا)139 ( .
ل ااناخان واا لالره ازانکه ت اای غندام ازاهان بداآه ر هااف ر قآاهاررا یر ارت اط
ا غائل ستتتتایاربحاا ایوب واا ر یاررواا ر شتتتتایف واا ...ه قتل رستتتتاندا ر داخاانه
تاراج ناوی ،ه ت اای زیایم ازشتتتتخصتتتتدت هام ستتتتاشتتتتآاس ضتتتتااستتتتت اارم را ندز ه
هآارستتتاا ت دا کای .ابدا تآها ه ت دا افاای ر شتتخصتتدت هام ستتاشتتآاس اکتنا نکای،
لکه ختا الضتتام وانوایه هام انها را را ندز ه وارج از کشتتورفاستتتای ر ازهوا ر فضتتام
رطن بحارم گایاندا .چآانکه وانوایه هام شتتتتصتتتتت ر هنت تن ازستتتتااا ب ارزین ضتتتتا
انگلدستتتت را که ا ستتتتایاربحاا ایوب واا هاکار ر هاااه وینا ،ازافغانستتتتتاا اوااج
ناوی.
ابداهادشتتتته یرصتتتتای هانه وی تا یشتتتتاآاا خقدق یا ودان اش را یستتتتتگدا ،زناان ،
ت دا ر بقتول ستتتازی .بثالً ،رقت طاح تارر رم یرشتتتکارگاه چان دآ خصتتتار کشتتتف
شتتتتا ،لالره ازگافتارم ر چانوارم بحاا افضتتتتل واا ر بحاا بوستتتت واا فازنااا
ل اانکایم واا صاف

آواا لابالا اصل قضده ،صاها تن ییگارا ا گآاه یا دگآاه ه

کام باگ ر نا ویم ستتزای .هاچآاا ،رقت گنته شتتا توطن قتل ابدایر راه کا ل – قآاهار
یرکار ویه استت ،صتاها انستاا بدهن را یستتگدا ر ازیَم تدغ تدزل وریای .که ازاا ۀاله،
بدتواا از ستتتایارندک بحاا واا ،لصتتتات ال واا ،هاام واا ۀ ارودل ،ۀآاال بحاا
ۀاا واا ر بحاا افضتتل واا رریک نام ُای .هاانطور ،رقت یک ازستتا ازاا رایت لخ،
خدن ل ور( رستتم ر گذشتتت) ازخضتتورابدا ،ا تنآگ یستتته یاشتتته ه ستتوم رم شتتلدک
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بدکآا ،ابدا ،اتش ه وانه ر کاشتتتتان صتتتتاها تن از اهان بُلک ر نراب اا رایت ب
افگآا ر یست ه قصا

رکشتارب یازی رقس للدهذا.

قا ل یاییهان استتت که ستتزه ستتاار غالم خدارواا اررکزای که یرنزییک ستتا از یندار
شلدک کآآاه ه ۀاا ابدا ای ستایه وی ،ۀواا تنآگ ا ست را ا لجله تو سط شا شدا ه
قتل رساندا .ابداکه بای شکاک وی ،این لال سا از ر سزه سااربذکور را یال اتوطنه
للده وویشتن یانست رلل رغم انکه غالم خدارواا اررکزای واباف شایان یرۀهت
ت ادل ارابال ااناخان واا انجام یایه وی ،بوری ستتتتؤدن راقع شتتتتا ر پس ازباگش،
یارای ر وانوایه ر هست ر وی رم ه اباابداض ط گاییا.

قیام مردم اندر یا خیزش غلجایی ها
ا هان ا ناررا یت غزن که از قوم زرگ غل جای بد اشتتتت آا ،یرۀ آگ ب قار بت ضتتتتا
تجارزانگلدس ه ستتتتاکایه گ بای یندا آام "بال بشتتتتک لانم " ستتتتهم زرگ ایا ناویه
وی نا ،ا با پس از قارف رستتتت داا ل ااناخان واا ،جام اختاام ر نوازش ،ب جازاف
ووندآ را پشتتت ستتاگذاشتتتآا .خکاااا غزن (ستتایاربحاا خستتن واا) استتاس فاباا
ابدا ،شتتتتارع کای ه ۀایب کشتتتت ۀایا اراضتتتت انارم ها ر افزایش ت ددن بانده اام
یه قا ناا رزبد آااراا ریرنتد جه ،ب قااررا ناازۀ بان داف قا ل پایا وت ،دشتتتتتا ازپآج
اا ا اارفت .آا ااا ،اهان اناریَررهم ۀاع شاه پس ازۀار حث طوان  ،چآدن فد صله
ال اررینا " :اگاکارگزاراا ییواا سلطآت ،ست بانداف سا ق با را نشکآاناه چدزم
اضتتتافه تا ت ناایا ،ان ته وواهدم یای ،شتتتاط انکه یه یک شتتتال را طانب نشتتتونا"
()140
یرلدن خال ،بایم انارکه زیافشتتتتار خکاااا غزن قااریاشتتتتته ر یر این بوقع ،ره ایندا
شتتاا " بال بشتتک لانم " ندزازیندا رفته وی ،ناگزیا نزی " اوونا زایه ل اانکایم " فازنا
رم بااۀ ه ناوینا تا ره ام قدام ضتتتتا یرنت را هاه گدای .رم ا بایم ووی یراین
بوری هاآوا وی ،ابا خاطاانکه خکاااا غزن را فاینته اشا ،یر اا ا تقاضام ار ب آ
اوابوش ساوتن قدام ،چآدن نوشت  ... " :سآگ اساان

اسابا افتایه که تا دا ر لالج

رفع اا را نادتواندم آاایدم .چآانچه اگا گویم فقدا ر

قوبم ریا او طل ه یرگوشتتتت

بستتتجا نشتتتستتتته یلام یرام یرنت را بدآاایدم ر بایم انارم که بنستتتاۀ ایشتتتاا ستتتاا ر
بشتتتتهاگشتتتته ،پآا ر انارزم را نه پذیافته گنتارم را کآا {شتتتایا ه کآار} ب گذارنا.
خضاف راا ر کارگزاراا وواهآا گنت که چه ب آ یاری ر ار استای ر بقتاربایم بد اشا
ر تاابدت بایم استتتتالم ستتتتکآ افغانستتتتتاا از راه بقاتل یرنت انگلدس ه یرر ار انجان
شاه وینا ،خاا چگونه بایم انارم ه رلظ ر ن صدحت یا ار ست رقوم یارم ار بطدع
ر بآقای ر پذیاای لُشتتتتا شتتتتال نادشتتتتونا؟ ارم اگاچه بدتوانم ۀواب گویم که یرین
زباا رلایت خق استایم ندستم زیاا که انتناف پایشاه نس ت اا اناک شاه ر لزف با
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ا ای رفته رچشتتتاااشتتتت هاکس ه باخات پایشتتتاه هستتتت .بداانم که خاۀت وواستتتتآم
بآرور نادشتتتتوی ر هم اگابایم را نصتتتتدحت ر بولرت کآم ان ته ق ول نا یا ا ،ابا ه
اناازۀ رستع رطاقت ،کوشتش بدکآم ر این را ندز ناداانم که یرصتورت که تکلدف حام
رستتداه که تحال ر طاقت را فار ُایه پس آا اچه ر ا التاای ک رلدت را تستتلدم ناایم ر
کاام نوع رلدت را ازۀانب پایشتاه استویه واطاستازم ر خال انکه یشتاآاا یین استالم از
شاق تا غاب یهاا از کایه انا که ا سالم را فار َانا ر با بایم یربداا وان ووی یر ارم
ر واا

را پدش ررزگار بدسازیم .چه خانت است  .فقط" ( )141

ان ته صتتتتارراین نابه ه خکاااا غزن ر ط اً ازستتتتوم " خضتتتتاف راا " پذیافته نشتتتتاه
فاباا ات لآوان سایاربحاا خسن واا خکاااا غزن صایرشا " :ازگافتن یه یک که
خُکم واا ر رسول است زنهار یست انااری که اگاق ول نکآآا ه ابا واا ر رسول بالبت
ر بخذرل شونا".
پس اام بایم "انتتار" ،راه ییگام ۀزۀآگدتتاا یر اا ا یرنتتت بستتتتت تتا تتاق ناتتانتتا.
ابدا ا آدای هااا ستتتتداستتتتت تافآا رستتتتاکوب ،اام بایم توو ر تاه ک ر لل ودل ر
ستتلااا ودل راهان ووستتت ر نواخ اا فاباا صتتایرناویه ه اناا یستتتور یای تا ستتدج
شتتتتونا ر ه کاُک ر پشتتتتتد ان بان یرنت ،للده " انارم هام والف اباوااررستتتتول"
جآگآا .ابا یرچآدن بقطع زبان  ،بایباا بوری نرا ابداغاارکه بداانستتتتآا اایراا ر
وواهااا انارم شتتتتاا نه یشتتتتان اباواا ر رستتتتول ،لکه بوری تهایا پایشتتتتاه دانم قاار
یارنا ،جام انکه اان سو رۀوع ناایآا ،وویهاا ست ر هاال شاه ه ره ام شخ صدت
هام ازایه ی چوا شتتتتداۀانخاا توو  ،باوواا ،ستتتت دا بحاا واا ،شتتتتدا بحاا واا،
بلک کوک کوچ  ،شتتتاه واا هوتک  ،ر ابثانهم ،ه ضتتتا خاکم یرنت بارش ناویه بال ر
یارای خاکم بذکوررا بتصاف بدشونا)142( .
هاچآا ابدا یر" تاج انتواریخ " وویش ایلا بدکآا که " ه این طایق بستتتتتاایهام تاام
این اشتتتتخا

که ووی شتتتتاا را بحل التآا بداانستتتتتآا ا بستتتتتاام وانوایۀ بوش لانم

{بالبشک لانم انارم} بذکور ر بستاام اکثا هادن بوشها را بوقوف کایم ر این رۀه
را ه ستتا از هام شتتجاع که ه ۀهت قتل این گونه بوشتتهام شتتق ر بو م بستتتخام کایه
ویم ،یایم تا این بوشها ییگانتوانآا طور

انصاف از بایم اوذ پول ناویه وانه هام

بایم را ستتوراخ ناایآا" ر ب افزایا که " این اقاام اس ت اب هدجاا زیای یربداا بالها ر
پدشتتوایاا بذهب {بذه

} ر اشتتخاصت که ووی را ارندا بداانستتتآا گاییاه یای ر فایای

زیای بدکاینا ر شتتتتورشتتتت که یر اب اا یر این بوقع بذاکاه بدآاایم ،نتدج این رفتار
اۀاان بن وی ،رن ووش ختانه یر این شورش هاه بوشها را کل تاام ناویم " .
رن یرراقع ،چآدن هم ن وی که ابدابدگویا .ی آ بایابکه بایم برلوم انار ،هوتک ،
تاه ک ر غلجای ر غداه یستتتتت ه شتتتتورش ر قدام لاوب ب زنآا ،ییگابوضتتتتوع تآها
قطع بستتتاام تآ چآا ازبال ر ررخان یربداا ندستتت ،لکه این شتتورش ۀآ ستتداس ت
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ندز یاشته اس اب ر لوابل ییگام هم یربداا ویه است .بثالً ،ل ااناخان واا لالره از
انکه یر اا اشتتتتخصتتتتدت زرگ ۀهایم قوم " انار" (بالبشتتتتک لانم) ه خابت ناوی،
ت اای ییگام ازره ااا ر زرگاا انها را یستتگدا ر ه زنااا افگآا .بانآا شتداواا توو
فازنا بدااخاا واا غلجای  ،لصتتات ال واا ،شتتاه واا هوتک ر ابثانهم .چآانکه ط
صنحاف گذشته ،گوشه های ازدلم ر ت ام ر تحادل بانداف سآگدن ر توهدن کایا ها
ر گدا ر آا ابدا ر یار ریسته اش را که بوۀب قدام هام اهان تاکستاا ر هزاره ۀاف ر
غزن ر ابثانهم گاییا ،داا یاشتدم.
ابا بتأسنانه ،اشتهاراف ابدایر ض ازبحالف ییگاا ابدگذاری .بثالً ،اهان نا اگاه
" بحاتتا وواۀتته" ر " چهتتاریستتتتتتته" ر " ۀغتو" تته ره ام یک ازچتتاکااا ووی فاروتت
ابدا آام " بحاا اک اواا رنا گلستتتتتاا واا " ،لقب ۀ ه انارم ها را یر خشتتتتهای
ازووگدان ستتتآگابدگدانا ر ستتتزهستتتاارغالم خدارواا ،بحل شتتتشتتتگار را استتتتحکام
بد خشتتا .هاچآا ه پاواستتته گاا انارم وویشتتاا را بداا یر ستتآگ استتداب ب
رن

دآآا،

ازهم ینداانه ب ۀآگآا تا انکه ه ت اای یکهزار نناکشتتتته یایه ه شتتتکستتتت بواۀه

بد شونا .سزه ساار بذکور ه سل سل سا ُایاا هام هاد شه گ وویش ،ساهام ک شته
شتتتتاه هام انارم را ندز از تن هایشتتتتاا ۀاا ناویه بآحدث تحنه اام ار اب وونخوار ه
کا ل بدناستا تا ازانها یرپُشت شاال شاق چان ،بآارم اپا گایی.
این کشتتتتتتتاررستتتتاکوب ووندن اام ابداکتتاف ن وی ر آتتا ااا ،فابتتاا ات را لآوان
سزهساارغالم خدارواا صایر بدکآا :
"  -1ازهاوان بایم انارم یک بدل تنآگ ر یک ق ضه شاشدا گافته شوی
 -2ساکآاا قول س زم ولع سالح گایی
 -3اگابایم وواۀه ودل زربت ا بایم انارم ر تاه ک بتحا اشتتتتآا،

ا از تحقدق،

اسلح ایشاا یستداب گایی
 -4ۀهت بصتتارف ستتزاه یریک ررپده ستته پار ررغن ه زرر گافته شتتوی ر از تاۀک غزن
ندم چارک ر قده اۀآاس را از ناخ ررز ارزاا نارشتتتآا تا نقصتتتاا کشتتتداه یر اره شتتتورش
نکآآا.
 -5للاام تاه ک ر انارم هاچه از خکوبت ووریه انا ،پس اهآا
 -6ابالک فاارم هام ایشاا ه اقارب انها فاروته {شاه} ر هام اا تحویل وزانه شوی
 -7از بح وسدن گافتارم انها کم از هزار ررپده گافته نه شوی
 -8ابالک هزارۀ قاه ان یر اره خوی شاا یایه شوی ر پآجاه یر صا از انها خاصل گایی
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 -9هاقارزبدآ که از نوهان ر انارم ر وارت یر قاه ان هزاره اشا ،اام یرنت ض ط
گایی
 -10تاراا بال تلف شاۀ ساکار را انارم ر تاه ک کابالً اهآا)143( ".
ابدال ااناخان واا ،لالره ازالاال ر رفتار داایگاان ضتتتتا بایب اش ،یرت لدغاف ر
هم ا ناازم اقوام ر ب آاطق بختلف بال کت یرۀ هت قأ خاکا دت بطل ق وویش ندز یا
طوا یا شت .بثالً ،رقت قدام بایم " انار" خوا ب ن شدآا ر بایم تغا ر تاه ک ر لل
ودل با وطاف اا اقاام ه قدام بسلحانه للده برانم یرنت بدآاایآا ،ابداط فابان

ه

خکاااا قآاهارچآدن یستوربداها ... " :بایم یُران ر فارس ز اا را ه بآکوب ر تاراج
ناویا هوتک ر تغا رهسزارسازی  ...ر یران ها را از ررز خاکت تا رقت بااۀ ت ،باهانه
یه ررپده کا ل

اهآا" .ر بت اقب اا ،چآدن فاباا بداها  " :هاه بَلِ کاا را بح وس

ناویه یرکا ل ناستتتتآام زیاا که زرگاا غلجای هوام پایشتتتاه یرستتتا یارنا تا یهن ر
ینااا ایشاا نشکآا ،هاگز بطدع ر بآقای نه شونا ر اگا بایم کاکا ،ل اانکایم پسابال
بشک لانم انارم را ا ییگا شاارف پدشه گاا که پآاه ه ایشاا ُایه انا ،است ناهآا...
یبا ر از ررزگار بایم کاکا ندز کشآا"...
ابدایریک باخل ییگاازانکشتتتتافاف ارضتتتتاع ۀآگ  ،ی آ یرۀایاا قدام هزاره ۀاف،
وطاب ه قوم یُران بدآویستتتتا ... " :پس یررقت از پایاان بأبوا ر بحنوا وواهآا
گشتتتتت که ابالک هزاره را صتتتتاخب ر قا ض شتتتتونا ر اکآوا بایم یُران

ا ستتتتتاغنلت

ووا داه ودا رشا ر ننع رضار ووی را ندک ناداانآا"...
ازیربوری تحایکاف طائن یُران توسط ابدال ااناخان واا ،ازقلم فدض بحاا کاتب
یر " سااج انتواریخ بدخواندم :
" ...خضاف راا یر ررز سه شآ ه دست ر ششم شوال یرپاسخ ایشاا رقم فابویه ارسال
ناوی که :شتتکایت ستتایارل اانقارس واا ازۀای استتت که بایم یُران صتتا وانوارانا ر
پآجصتتا ان شتتشتتصتتا تن از راه ایلدت ر قوب یرهزاره ۀاف رفته اق هاه یروان ووی
نشسته انا ر اگا چآانچه بای ب
ن ای ه ب ارنت یرنت ب

وینا ر غداف قوب ب یاشتآا از یر وانه یک نناکاا

ستآا ،هاانا پآجاه هزار بای ۀاار ب شانا که یبار ازررزگار

اشتتاار هزاره کشتتداه رۀوی ایشتتاا را از بالکت افغانستتتاا ندستتت ر نا وی بدکاینا راز
ابا بکآوا واطا راا که پد شآهای ضادابآدا یاری ر بدخواها که ارا ض ر ابالک هزاره
را ه بایم یُران

اها ،اگاه بدشانا"...

ریا ه این فاباا توۀه کآدا  " :خاا شتتتاا بایم افغاا را چه شتتتاه ر چاا هوش ه ستتتا ارریه
بُلک ر زبدن گاره رافض را که ی شان یین شاا {ه ستآا} ،بت صاف نا شویا؟ رازاین
نا انایشتتتدا که از یشتتتاآاا شتتتاا رفته رفته یر بوطن وویش ۀا گافته ر فاصتتتت یافته
ابام راکه یر نهای یارنا ،ه ررم کارارریه شتتتتاا را ا ای ر تاراج یهآا .پس بد ایا که
140

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
افاغآ غورم ر غالا ،اا اراضت را رایگاا ضت ط تصتتاف اناا از ضتتارریاف یین ر ایااا
یانسته بتصاف شونا" ()144
هااا وی که ۀالیاا ابدا ،از ساهام شهاام ضا است اای ،یربواضع " زرین ودل" " ،
ناره" ر " تاه ک " بآارهام یایگارم آا نهاینا.
او ازاین نوع اقااباف داناان ابدا یر صنحاف " سااج انتواریخ " چآدن اباه است:
" رانگاه که بفیۀ خصتتول این فتح از لاایض افستتااا ستتزاه نرام ر زرگاا نشتتکا ایالف ر
اخشام که خاضا اا بقام گاییاه وینا ه بساع فدض بجاع خضاف ر اا رسدا ،هاه را
تحستتدن رافاین فابویه نگاریای که تاابت بال ر بآال اا گاره یی وصتتال اشتتاا خالل ای
ر اام یرنت ۀز اسدااا اا قوم شایا ،ییگاچدزم ه کارندست .ب

ایا که هاه را ا ووی

داررنا ر بال ر بتاع ایشاا را یر دن ووی لل انسویه قسات ناایآا "
ابداستتتداستتتت هم اناازم اقوام را نه تآها از راه صتتتارر فتوا ر اشتتتتهاررت لدغاف ستتتؤ ه
پدش ب

ُای ،لکه قاارتوضتتتتدحاف ق ل  ،ازطایق ۀلب اهان بآاطق بختلف ،ایایا

ابتدازبان راوتداراف قتل ر استتتداستتتازم اام انها ،لستتتاکا بستتتلح  " ،اُنوستتت " ر "
ایلجار" را اضتتا قدام کآآاه گاا ه راه ب انااوت .هاچآا این ستتداستتت وانه واا کن را
یرساتاساکشور کارگافت ،ا انهم یربوری ساکوب هزاره ها ،انارم ها (غلجای ها) ر
نورستان ها ،ا شاف تاام اناا انجام یای.
رراا شای بداغالم بحاا غ ار یرصنح (" )663افغانستاا یربسدا تاریخ" یر این اره
چآدن بدآویستتتتا" :بضتتتتا تاین ررش ار{ابدال ااناخان واا} یرچآدن بواری این وی که
ابدا اام ستتتتاکو

یک شتتتتورش بحل تآ ها ا ستتتتوق لستتتتکا اکت نا نا ناوی ،ل که

ازبآاطق بختلف اۀ اراً قوام بستتتلح تشتتتکدل ر اضتتتا شتتتورشتتتداا کار ب انااوت ر
ایآصورف ،تخم یشاآ ر استخواا شکآ را دن طوایف ر بآاطق بختلف افغانستاا
بدکاشت ر اتحای ررخاف بل را زوم یار بدساوت" .
چآانکه ابدا یریک از یستتتتتورنابه هایش لآوان کارگزاراا یرنت چآدن بدآگاری " :
اگاطواین که یرج اشتتتتهارنا ر انارزنابه ها ه ایشتتتاا فاستتتتایه شتتتاه ستتتا ا وط فاباا
نآهآا ،زیه ر ا ای شونام زیااکه سازنش اا بایم الهاۀ ها بایم افغانستاا از افغاا ر
هزاره ازم ر بتحتم است که نراب ر بُلک

ااتناق ایشاا را سزا ر ۀزا اهآا"...

قیام هزاره جات (1891-1893م)
قدام رودزش هزاره ها یربآاطق باکزم کشتتتور ،یرراقع ط ستتته باخل بختلف صتتتورف
گافت (1880-1882م)1891-1893( ،م) ر (1909-1914م) .گنتآ استتتتت که باخل
نخست قدام که یرارایل ابارف ل ااناخان واا صورف پذیافت ،اضا ۀایب کشدهام
ۀایا ر تحادل بانداتهام ستتتتآگدن اام یهقاناا ر خصتتتتو
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بآتتاطق بختلف هزاره ۀتتاف وی کتته ط تاً زبدآتتااراا کوچتتک ،اۀتتاره یاراا ،بتتانتتااراا
راکثایت " نوکااا " بداها ر دگها را ندزشابل بدگاییا .باخل یرم که سدارگستایه،
هاه گان ر ووندن وی ،یرراقع باهدت سداس ر تویه ی یاشت .قدام کآآاه گاا سانهام
1891-1893م که اضتتا ستتتاگایهام بابورین یرنت  ،دلم لستتاکارافستتااا نراب ،
رشوه گدام رفقابان  ،تخط رتجارزنابوس ر فشاریرۀان بان ر سداس کاربآااا
یرنت ر بدااا ر فنویاا واین ر ستتتتازشتتتتکاربحل صتتتتورف گافت ،ستتتتخت ریاانگا ر
هونآاک وی .رابا قدام هام باخل سوم (1909-1914م) ،یا یر سانهام ابارف خ دب ال
"ستتتااج اناله " صتتتورف گافت ،یرا اضتتتا اف لادق ر هاه ۀان ه ام که ق الً اهان هزاره
ۀاف بتحال شتتتاه وینا ،ر هاچآاا قوام بستتتلح ر بآرم یرنت ندز ه خا کاف یرنقاط
بهم ر راه ها ر ب ا اهزاره نشدن بستقا وینا ،تقای اً ه سهونت ساکوب گاییا.
ق ل ازانکه ه شاح اقااباف نراب ر ساکوب قدام هزاره ها زایازیم ،هتااست قسات
ازلوا بل ر استتتت اب ق دام یرم (1891-1893م) را از صتتتتن ح ( )703ۀ لا یرم " ستتتتااج
انتواریخ" یرایآجا نقل کآدم :
" چوا اف سااا ر الاای سزاه نرام چآانچه سایارل اانقارس واا ازۀور ر ستم ای شاا...
لایضته نگار پدشتگاه خضتورست ایف یستتورانورراا شتاه رخُکم یرکا ل فاستتایه فتآه
ۀویاا بنستتتتاه وویاا هزاره که ایشتتتتاا را ستتتتزاهداا نرام ،ووی ستتتتاانه از هایره ر دشتتتته
گافتار ساوته یر اریر فااهم ارریه ر بح وس کایه وینا ،آام ار شاف صارر یافته ر ار
که ق ل از پاتو رصول افگآاا این بآشوریربوضع " چوره" رفته اقابت گُزیاه وی ،یک
یک را پس ازرصول این فاباا ،پدهم رران کا ل ناویه چوا یر اب ۀور رت ام سزاهداا
از ستتهو بآشتتداا خضتتورفاباا ازیاشتتتن ر بآع کایا از ستتتم باایشتتاا را شتتاف صتتارر
ندافته وی ،رم الاای ر افاای ستزاه را یرستتم ایشتاا هدچ نگنته رایشتاا یرۀور رتطارل
ۀام تا شتتتتاه دلم ر داای زیای ه ررم کاراررینا .خت باتکب ابورم که یرشتتتتاع بطها
ازبآهداف استتت ،شتتانا .چآانچه ش ت

ستته تن از ستتزاهداا یر یرۀ پهلواا راقع اُرُزگاا ه

هان تنآگ ۀستن ه وان بایم که زا ۀادله ام یاشت ،یراباه رشوها اا زا را یست ر
پا بحکم ا سته ه ب اشاف ف ل که یرشاع نا

ایستآا کای ،اقاام ناویه زام اینا

ر اایراا بایاگاه گشتتتتته چآا تن از هزارگاا ستتتتتاایاۀ یری رستتتتداه را و ا یایه ایشتتتتاا
یربداا پدااا نهایه اهم گنتآا که ازچآدن زنا گ  ،صتتتا ار باگ ارن استتتت که ابام را
که یرلانم انستتتاندت ر طایق اندق شتتتای ت نا ررا اشتتتا ه چشتتتم ستتتا ییاه راه خستتتاف
دزخداف ابدز از یل کشتتتداه پا ه یابن

غدات پدچداه صتتت اناایدم .والصتتته از دهور

ابور بذکوره ر وطا ر و ط ستتتتایار ل اانقارس واا که ازلام ستتتتداستتتت یان

ه ررم

کارارری ،بایم هزاره شورش اغازکاینا"...
ان گاه که ابدا تاتد اف ات خا کای تا اام هزاره ۀاف یورش ه اه ۀان ه اَی ،فاابدآ
لآوان

زرگاا طوایف رریک ر انارم ر تَاَک ر لل ودل ر هوتک
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اباناوی که " ایشتتتتاا ا رۀال اقوام رایل ر اخشتتتتام ووی ررم یورش ه ستتتتوم بواطن ر
بستتتاکن هزارۀ اکُآش که باتکب فتآه ر شتتتورش شتتتاه انا ،نهایه یبار ازررزگار ایشتتتاا
اارنا ر از ۀال بایم تاۀدکده ر طوایف ستتتته گان هزارۀ غزندن را ا بایم رریک خکم
رفتن از راه " سااب " ر " ناهور" ر " بانستاا " صایرگشت ر فوج پدایۀ نرام پآجشدام
را که بقدم بُقُا وی ا یر صا تن از سواراا نرام از راه ۀاغورم ابا رهآورییاا شا که یر
" سآگااشه " رفته ا کاندل فاهای واا هااست ر ها آاا شونا"...
انگاه که تآ چآا ازستتاکایه گاا هزاره یربقا ل غارر رتک اۀآاااا ابدار پدش ابا هام
تحقداابدز رفشتتتتارهام بان انها ،ناب ات را لآواا خکاااا غزن فاستتتتتاینا ،چاقوم
ابدایستتته یافت ریرصتتارراخکام شتتایا لآوان خکاااناا رۀآاااا ر افستتااا نشتتکا،
ازۀایت دشتا کارگافت .ناب انها از ایآقاار وی:
" اگاشااافغانها ه استرار ابداۀاسان ووی بغارریا با ه استرهارابداررخان ووی
ی آ صتتتتتاختب رننقتتار بغاررتابد تتاشتتتتدم ...ام بتابورین افغتتاا! چاا یربااستتتتلت ووی
ادهاریاشتتته ایا چهاریرنت هاستتای شتتاا بد اشتتا ،چاا نگنته ایا پآج یرنت ،هاستتای
شاا بد اشام زیاا که یرنت با را هم ایا شابل بدکاییا ،ه ۀهت وو

رسالبت ووی

تاا ه شاا صلح بداهدم که ایا ازبا یررم جویدا)145( " .
فدض بحاا کاتب یر صنح ( )740ۀلا یرم " سااج انتواریخ " بدآوی سا ... " :ر ساکار
الل یر قلع ر قاع آدای این

ییآاا که ا ام ازایشتتتتاا یر اا بحال روالل ۀ ال ناانَا ر

ابالک ایشاا یر دن اقوام غلجای ر یُران تقسدم شوی ،چآدن ساشته ر تجویز فابوینا
که ستتتتزاه نصتتتتاف پآاه نراب ر اُنوُس ازهاستتتتات ر ۀانب بالکت یرنت واا یای انچآاا
یر واک طوائف اغ د هزاره ۀاف ۀاع شتتتتو نا که ننام از اا طوائف گااا هاا ،ۀاا ه
ستتتتالبت ن َای ر رها نشتتتتوی ر کآدز ر غالم از طوائف بذکور ه یستتتتت ها ننام از اقوام
بتتتتتتتتتجتتتتتتتتتاهتتتتتتتتتایتتتتتتتتتن

افتتتتتتتتتغتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا

آا ااا ،نشکابسلح بُلک ر نراب

تتتتتتتتتویه

تتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتا"...

این قاار ،رهسزارسازبدن هزاره ۀاف گاییا:

" ر بطا ق این ایام ،تقای اً یک نک بای بسلح از نشکا بُلک  ،چهل فوج پدایه {ر دست
هزارستتتوارۀ} نراب ر صتتتا ضتتتاب توپ که ه ابا ر فاباا خضتتتاف راا ...ازهاطاف ررم
استدصال سوم ۀ ال بسکون هزارۀ رخش وصال نهایه ر هاکاام ه بقاب از بواضع
بست اه رسداه ه بحار ه اقاام ناوینا" .
ر ه قول نوی سآاۀ " تاریخ بل هزاره" (بُغل) ،صنح ( " :)142اام ساکو

شور شداا

هزاره ،ندار هام ستتتدار زیای ۀاع اررم ر تهده شتتتاه وی که تقای اً چهل فوج پدایه نرام،
یه هزار ستتواره نرام کاک

ا صتتا بدل توپ ،صتتا هزارپداره ر دستتت هزار ستتوار بستتلح

لایم ر غدا نراب کاک

وینا" .
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سدج لاوب ر تاتد اف ۀآگ ل ااناخان واا تقای اً یر ساتاساافغانستاا ،خصو
یر رایاف فااه ،قآاهار ،هااف ،کا ل ،بزارشایف ،اوشاا ،غزن  ،ۀالل ا ای ،راواا،
تاشقاغاا ر غداه انجام یایه شا.
بثالً ابدا ،این فاباا را لآوان یک ازخکام وویش صایرناوی" ...اسایار ل اال واا
{را} ابااستتتت که ا رستتتداا هادن فاباا بستتت وی ر اشتتتتهار ،اراً اشتتتتهار را یر ازار
نصب کآا ،ا اا بَلکِاا ر ب ت ااا ر ریش سندااا اُنوساف ر اباباا بساۀا هاقوم را
ۀاع ناویه تقستتتدم شتتتاا را یر دن شتتتاا ناویه خوانه یار بقار بدکآا  ...زیاا که اغوام اا
طائن کنار اشاار هم بلت است ر قتل ر تاراج انها ندز ازم است که ه طایق بلت شوی ر
یرغزام بلت یفع ر قتل اشتاار کنار بوافق شتاع شتایف غزا اها ننام از بستلااناا ازم
استتتت که ه ستتتاووی یفع اا را ناایآا .این ۀا دت که یه هزار ننا ا قآاهار ،ر یه هزار ننا
اپشتتتت رری ر فااه ر یه هزار ننا اهااف ر یه هزار ننا ا لخ ر ستتته هزار ننا ا قطغن ر یر
هزار ستتتتوار ا اوشتتتتاا ر یر هزار ننا ا کهاای رستتتتقاا {ستتتتدغاا} ر ان ته یر هزار ننا از
توا اف یارانستتتطآه رستتته هزار ننا از بداآه بقار شتتتاه استتتت ،ستتتا رشتتتت ننام اُ نوستتت
بد اشتتا ،ستتارشتتت فوۀ للدحاه بد اشتتا ...طغداا ستتخت را که ۀاب

کناراشتتاارهزاره

ناویه ابستتتتلااناا خُکم کنا کایه انا ،ۀزام ستتتتخت ر ستتتتزام یرستتتتت ازم استتتتت تا که
یرصنح ررزگار ۀزا یایا انها یایگار اانا.فقط "
صاررخُکم کنا ر

ییآ ابداللده هزاره هام افغانستاا یرخان صورف گافت که ق ل

ازاا ،رستتتتااً لآوان یک ازخکاااناا وویش چآدن گنته وی  ... " :ر اگافاق گذاشتتتتته،
افغاا ر هزاره را که هایر اهل یک ق له ر ابت یک پدغا ا"

" ر پدار یک کتاب انا،

از یکایگاۀاا ااندم ان ته یر ررز خستتتتاب نزی صتتتتاخب یین ر کتاب ،بآن ل راۀواب
وواهدم وی"...
ریا تا انگاه که اهان هزاره ۀاف یست ه قدام خق طل انه اضا ابدانزیه وینا ،ط یک
از فاابدن وویش لآوان نایب انحکوب قآاهارچآدن بدآویسا  ..." :ازشاا ب پاسدم که
ه کاام یین ر بذ هب ر ک تاب ،کنابایم شتتتتد ه ا ت بدشتتتتوی؟ زیاا که ان ها اقاار ه
رخااندت انه ر ن وف رسانت پآاه رغداه ارابا ر نواه یارنا رتصایق " با انزل ال"
را ناویه خالل واا را خالل رخاام را خاام بداانآا .پس چگونه کناایشاا ا ت بدشوی؟...
ییگا ایآکه بایرۀا ر بایرپار ۀا شتتتاا ازکاام قوم استتتت؟ اگااین طاینه بستتتلااا نا
وینا ،چگونه نکاح کافا ابسلااا ررا بدشا؟ فقط " ()146
ابا رقت بآافع شخص ر قا سلطآت رخاکادت رم یرا اودزش اخق این قوم ،ب ارض
وطابدگایی ،ان ها را اوالف گن تارپدشتتتتدن وویش " کافا" ر "

یین" ووا ناه بوری

ستتاکوب ووندن قاار بداها ،ختا ه پاستتخ پاستتش ار اب انگلدستت اش ( ریستتاام هآا
ا تانوم) که یکآوع نگاان یرق ال ق تل لام هزاره هام اف غانستتتت تاا ا ااز ناویه وی،
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بدآویستتا که  " :چوا بایم هزاره از ات اع ار بد اشتتآا ،طورم که وواستتته اشتتا ه قتل،
خ س ر ت دا انهارا بجازاف بدکآا" .
رستتتدع تاین ر گستتتتایه تاین قدام هام ضتتتا ابارف ل ااناخان واا که چآاین ستتتال را یر
اگافت ر نتایج ا ایگاانه ی

جا گذاشت ،قدام هزاره ۀاف یا هزارستاا

وی .ان ته یکت اای بداها ر فنویانهام زبدن یار ،بستتت ا ر باکزگایز هزاره که ازستتانها
اام اکثایت اهان برلوم این ساباا خاکادت داناانه یاشتآا ،ه اسان نادخواستآا
یر اا ایرنتتت باکزم تاکدن ناتتایآتتا .خصتتتتو

کتته انهتتا یرا ااقتتاابتتاف ۀتتا اان ت

ابدال ااناخان واا ازیکستتتتلستتتتله ابتدازاف اۀتاال ر ب آا ع ستتتتاشتتتتاربان بحارم
ستتتاوته شتتتاه وینا ،ط اً افکار لابه را اضتتتا ابداکا ل ب چاواندانا .ابا اناقا ل،
ابداهم بدخواستتتت حدث خاکم بطلق ان آاا افغانستتتتاا ،انها را تا ع باکز ر وااۀگزار
یرنت ستتتتازی .بستتتتلااً یراین بداا ،اکثایت هزاره هام فقدا ر بستتتتتاآا یرخاندکه هدچ
تقصدام نااشتآا ،یرها ُاهه ازاصطکاک هام نراب ریورشهام ساکو گااا ،سا ربال
رنابوس شتتتاا را ازکف بدااینا ..رلدت فقدا ر بحارم هزاره که ستتتانها یرتحت خاکادت
بداها ر دگها ر فنویانها ،ندارم هستتت ر توندام شتتاا را ازکف یایه وینا ،خاالف ر
ستتتتاکو

هام شتتتتایا ابدال ااناخان واا ،چآاا داناانه صتتتتورف گافت که هدچ راه

ییگام اام انها اق ناانا جزانکه زناا ر فازنااا شتتتتاا را یر ال قدات ناچدز ر یا
یرازب بانده ر ۀایاه ر اج ر وااج اباام یرنت ر فنویانهام طااع بحل نارش اسانآا.
ابدال ااناخان واا که خاکم ستتتتاتآ ه ،وشتتتتن ،کدن توز ر لاانت ستتتتوز وی ،ارا انکه
وشتتتتتک را ازتاتادز ناویه ازت تتاه اکثایتتت بایم فقداهزاره ۀلو گدام ناتتایتتا ،گونت
وشتتونت ابدزم ابا"ۀهای" للده " هزاره هام کافا" را الالم ناویه اشتتتهاریای که " هاکه
یرۀ آگ رۀ های لل ده هزاره ها اشتتتتتااک ک آا ،بال ریارای هزاره ها ح دث ۀایزه یایه
بدشوی ر زا ها ر اطنال هزاره ها ه کآدزرغالم ت ایل وواها شا)147( ".
اام انکتته دلم ر دتتاای گام کتتارکآتتاا یرنتتت ل تتااناخان وتتاا ر بلتتت کشتتتت هتتام انتتاا
اشتتکارتاگایی ر یا

ارۀ ییگا ،ه بآرورانکه انگدزه هام ودزش ر بقاربت اخق اهان

هزاره ۀاف للده ستتتتلطآت ابدا ،صتتتتورف یقدقتا فهاداه شتتتتاه توانا ،جا وواها وی
یک ازنابه هام اهان بذکور را که یرپاستتتتخ تهایا هام ابدابوصتتتتوف نگاشتتتتتآا،
یرایآجا یرج بدکآدم :
" فابایش خضاف الل سااپا صحدح ر بطا ق راقع است .ابا خکام ر قضاف ر ض اط ر
افسااا نرام که یر ها بوضع ر بقام ویه ر هستآا ،بال رووا ر زا ر فازنا هزاره را خالل
یانستتته از ستتنک یبا ر استتانستتا ر تاراج بتاع ایشتتاا یریغ نا ناایآا .چآانچه یرارایل
خال اام بطدع ستتتتاوتن طوایف که بطدع ن وینا ،ستتتتایار ل اانقارس واا ا قلدل از
ستتتتزاه بابورشتتتتا .بایم یایزنگ ر یایکآام ر هستتتتوی ر بانستتتتتاا ر ۀاغورم ر غزنه ر
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یایچوپاا ا ستتتتایار بذکور کااوابت ستتتتته ۀها ررزیانا تا بایم بتاای هزاره که از
زرگاا ووی ۀور رستم کشداه وینا سا اوط فاباا نهاینام قالع ووی را وااب کایه ر
استتتلح ووی را تستتتلدم ناوینا .بگا ا ازانکه ستتتزاه یرنت یر اناررا بلک شتتتاا بقام
گافتآا ،هااا یوتااا ر پستتتاان راکه اللدحضتتتاف ازوایا ر فارش از یاشتتتته وینا،
بنت ر رایگاا ه ۀ اراکااه بتصتتتتاف شتتتتانا ر ه انهم اکتنا نکایه زناا شتتتتوهایار را
گافت آا .پس بایم ا طا لت را گذاشتتتت ته غارف کای نا تا ی یا نا ها چه ی یا نا .از ۀا نب
ییگاللاتتام بلتتت (بالهتتا) یررقتتت غتتارف تنایق بصتتتتلح ر بنستتتتتا نکایه هاتته را
تکنداناوینا .ازاا پس خُکم شتتا که ستتایاف ر کا الئداا رزرار یرکا ل فاستتتایه شتتونا.
ایآها ییگا ووی را کشتتتتته ر بال ر لدال ووی را تاراج شتتتتاه پآااشتتتتتآام پس تن ه باگ
نهاینا ر تاای اغاز کاینا ر ان ته تا پام باگ سا اوط فاباا نخواهآا نهای)148( " .
ل ! یرارایل ،بداهام هزارۀ غزن  ،ۀاغورم ،شدخ لل  ،هسوی ،بانستاا ،یایزنگ
ر غداه ۀهت ابداکا ل را گافتآا ر ختا یر ستتتتاکوب رلایام وویشتتتتاا ا قوام یرنت
هااستتتتت شتتتتانا ،رن استتتتت اای

خا ،تحقداهام بذه

 ،کشتتتتتارزا ر بای ر کویک

هزاره ،اتش زیا ه وانه ر کاشتتتان بحقاان اهان هزاره ۀاف ،تجارزۀآستتت ر زررگوی
هام غداانستتتتان ر غدا بان ابدار نشتتتتکارم ،الث گاییا تا

ااً بدااا ر زرگاا

طافااریرنت ندز ا اکثایت قدام کآآاه گاا هاااه ر هاآوا گاینا .بانآا بدالردم دگ
(که نقب ستتتتایارم ندز از ستتتتوم ابدا اایش الطا شتتتتاه وی) ،اقا دگ ،قاضتتتت بحاا
لستتکا ،بحاا رضتتا دگ ،بحاا ۀاا دگ ،بحاا ابدا دگ انخان  ،ستتلدااا دگ،
بدا غالم خستتتدن دگ (بدا هستتتوی) ،یوستتتف دگ ،ناصتتتا دگ ،ا ااهدم دگ ر یه تن
ییگا.
این داایگام ر قتال للده هزاره ها چآاا ارج گافت که ختا ان اه از هزاره های رداین
یرن های هام یرنت یر کا ل یاشتتتتت آا ر ت اای غندام ازا هان پاراا ر کوهستتتت تاا ر ...
یارطل انه رهسزارهزاره ۀاف شانا تا یرکآار قدام کآآاه گاا ایستآا.
ابا بوازم ااا ،پدابا هام اشتهاراف ،ت لدغاف ر اقااباف ۀآگ هاه ۀان ابداللده
هزاره هام افغانستاا انقار رسدع ،هونآاک ر اسف انگدز وی که نه بدشوی ازاا ساسام
گذشتتت .آا ااا ،ستت

بدکآدم اگانه بجاوع پدابا ها ،ااقل خشتت از انها را یر ایآجا

یرج ناایدم:
اشتتتتت هاررت لد غاف ییآ ر لق دات ابدالل ده هزاره ها ،چ آان که گن ته ا با ،یر باکز ر
رایاف افغانستتتاا چآاا شت له افاروت که یرلدن خال ،هزارها تن از" رلایا " م نااگاه ر
ووش ارر ه بآرور "غزا " ر " ۀهای " ریا ه طااع خصول بال رکآدز ر  ...ا خاارف وا

،

یرش ه یرش فوج یرنت رهسزار هزاره ۀاف شاه ر یرکشتارر تاراج اایراا ر وواهااا
هزارۀ وویش اشتااک ناوینا.
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" ابدا ل ااناخااا واا بج ور ه تا دااف چآام شتتا .بن ۀاله بال صتتدا {ستتدا} بحاا
نام کوستتج ب ارف را که یر نقب صتتدابحاا باتحن بدگنتآا ،ر از للاأ اللم اهل ستتآت
ر ستتتتدار بحدل وی ا صتتتتدا {ستتتتدا} بحاوی قآاهارم تشتتتتویق کای اایآکه کتا چه ر
الالن

ه لوام انشتتا ناایآا یر وف تکندا طایق ا ام ر ری لاوم ررافض ،بشتتارط ا

ایآکه یرلآواناف بآارۀ اا اام یایل ضت ایاف قااا ر اخاییث ن وم راضت کآآا ر
بلت سآ را لاوباً تاغدب رتحاید ه ۀآگ ر یفاع ا ایاا ناایآا)149( ".
هادآجاستتتتت که ه قول فدض بحاا کاتب بؤنف " ستتتتااج انتواریخ " ،چهل فوج پدایه
نرام ،یه هزار ستتواره نرام کاُک

ا صتتا بدل توپ ،صتتا هزار پدایه ر دستتت هزار ستتوارۀ

بستتتلح غدانراب ازچآاۀهت ه ستتتوم بآاطق هزاره نشتتتدن کشتتتورفاستتتتایه شتتتا .یراین
بوقع ،ان ته ق دام هزاره ها تا ب آاطق ر بحالف رستتتتدع بان آا یرۀ صتتتتوف ،شتتتتدخ لل ،
یایکآام ،یایزنگ  ،پارستتتتا ،یرزاب ،گدزاب ،هستتتتوی ،یکارنآگ ،ن ل رستتتتاۀآگل،
ۀاغورم ،ۀغتو ،شتتدایان ،بانستتتاا ،ندک پام ،لل ۀم ،ستته پام ،کام لل  ،تاکان،
یاغ ستاا ،خجا ستاا ،اُرزگاا ،کهاای ،یام چوپاا ،زارن  ،چآارتو ،سآگاا شه ،یایه،
پشتتتته ی  ،چوره ،فوایه ،بدااییآه ،ستتتتلطاا اخاا ،قلآار رغداه گستتتتتاش یافته وی که
یرنتدج نشتتکاکشتت ابدا ،اکثایت ستتاکآاا بآاطق بتذکاه کشتتته ،فاار ،تاراج رنا وی
گاییتتاه هزاراا زا ریوتاانهتتا یرستتتتلتتک استتتتدااا ر کآدزاا یرابتتانتتا رهاچآتتاا هزاراا
پستتاۀواا ر نو ۀواا هزاره ه غالب گافته شتتانا ر ختا ه ابا ابداقهار ،یر ال یرازیه،
دست رس افغان یر ازارهام شهاکا ل ،هااف ،قآاهار ر پشارر از سوم یرنت ریال
هام یاول

نارش رسدانا.

یرصتتتنح ( )153تاریخ هزاره (بُغُل) تأندف لزیزطغداا بدخواندم  " :وایا ر فارش زناا
ر کویکاا هزاره رستتتااً ری

فابانهام یرنت تصتتتایق ر تأیدا رخت خاایت بدگاییا.

وایاارکآدز ر یا غالم ایا ۀآس ووی را حضور قاض ر یا خاکم رسااً ت کای {بدکای}
ر یک یهم قدات کآدز ر یا غالم ه وزیآ یرنت ستتزایه بدشتتا .بایم ر یا انستتانها نه فقط
وایا ر فارش بدشانا ،لکه انها یر بقا ل یکاقاار گآام ر یا ۀو ندز قا ل ب اینه وینا.
صورف بتوسط یربقا ل یک انساا ،یه سدا ۀو ر یا گآام یر ب ابله قاار بدگافت"...
ابارز ووش ختانه ا اتاریخ ب ت ا ربؤ ق آام " سااج انتواریخ " یراوتداربا قاار یاری
که ااستتتاس استتتآای کت

یرنت رچشتتتاایا هام بؤرخ ( رراا شتتتای فدض بحاا کاتب)

نگاشته شاه است.
یراین ا اارزشتتتتاآا ،ۀایاا با وط ه ستتتتتاگایهام کاربآااا یرنت

اام اهان هزاره

ۀاف ،قدام ر لصتتتتداا اخق اا بایم للده یرنت ر اقااباف ستتتتاکو گاانه ر
ابدایرج گاییاه است.
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بثالً یرۀلا ستتتتوم " ستتتتااج انتواریخ " چآدن بدخواندم  " :خضتتتتاف راا ه فتوام للاام
بلت ر فضتتتتالم ستتتتایاستتتتلطآت ،اشتتتتتهار"کنا" طوایف بذکورۀ هزاره را صتتتتایر فابوی.
ازتاابت افغانستتتتتاا ر تاکستتتتتاا نشتتتتکا گستتتتدل یاشتتتتته از ن ایاشتتتتتن آدای هزاره را
پدشتتتآهای هات گذاشتتتت  ...ر خضتتتاف راا پس از صتتتارر اشتتتتهار کنا هزاره که ه فتوام
للاا ۀارم گشتتت ،ازبحار اف فاق اغد هزاره ر یستتت ای هام ایشتتاا ه ری

لاایض

افستتااا رصتتاخب بآصتت اا ستتزاه نرام اگاه گاییاه هاه را فاباا کای " هاچآا بای رزا ر
پستتتتا ر یوتا ر بال ر بقام اا قوم کافا را از راه غآدات بتصتتتتاف شتتتتویا رقاار ایدن یین
ب دن " ،پآج یک " اناا خق خضتتتتاف راا یانستتتتته ،ارستتتتال خضتتتتور اارنا ر اق را خق
رخ ص ووی یان سته ر بت صاف شونا ر از صارر این خُکم وی که هزاراا هزار زا ر یوتا
ر پستتتا از بایم هزاره ه استتتدام رفته ر از راه " بلک یادن " {زناا ریوتاان که ه فاباا
ابدا ه کآدزم گافته شتتتتاه انا} یرتاابت افغانستتتتتاا ر باانک وارۀه ه فارش رستتتتداه
وانه ام ناانا که یر سه تن از زناا ر یوتااا هزاره را بانک نشوی"...
هادن بؤرخ زرگوار هاچآاا بدآویستتتا  " :ا ایآکه ه رۀهه استتتهل بایم هزاره بستتتتاال
شتتتتتاه ستتتتا یر وط فابتاا نهتاینتا ،ابتا بایم فوۀ یرخدن استتتتلحته ۀاع کایا ر للوفته
وواستتتتتن ،د آای دلم را چ آاا لایض ن های نا که از یری اه برلو باا ف لک ییگا غدا از
افالک نُه گانه بجسم شا .چآانچه سدارکساا کشته شاه ،سدار زناا ر یوتااا ر بایاا
پایۀ نابوس شتتتتاا یریاه گشتتتتت ر انقار داای ااا قوم ررم یای که قلم از شتتتتاح اا لاۀز
استتتت ...چآانچه گا ه را یربداا زیاۀاب زناا ب انااوتآا رستتتدآه ر فاج شتتتاا را ه اتش
یان بدکاینا که اسلحه را نشاا اهآا".
ستتلستتل گدا ر آا ر وایا ر فارش هزاره ها تا انجا گستتتاش یافت که ختا او از للاا
ر ررخاندوا بانآا بال ستتتتداواا ،بنت بالفدض بحاا واا ر بال ل اانستتتتالم واا،
وویشتتاا را یر اا ا رۀااا وویش شتتابستتاریافته رستتااً فتوا صتتایرناوینا که " وایا ر
فارش هزاره حدث غالم ،نرا ه شتتتتای ت ر قواندن استتتتالم بآع ر خاام بد اشتتتتا"  ،رن
ابدا ه این فتوا رق

نگذاشت تا لوایا یرنت از این ناخده تقلدل ندا ا.

ررانشای بدا بحاا صایق فاهآگ ندز یرا ا ب ارف وویش آام " افغانستاا یرپآج قاا
اودا" بدآویستتتا  " :ۀآگ که اام ستتته ستتتال ( از 1891تا 1893م) ا نهایت شتتتاف یرام
کای ،ابدا که توستتتتط بالیاا اخستتتتاس بذه

ستتتتآ را ه یرۀ غلداا رستتتتاناه وی،

زرگتاین قوام بختلط نراب ر قوب را ازپآج ستتتتات کا ل ،غزن  ،قآاهار ،هااف ر
بزارشایف ه یاول هزاره ۀاف سوق یای".
ه هادن سلسله ،رراا شای فدض بحاا کاتب یرصنح ( )44ۀلا چهارم – خش نخست
" سااج انتواریخ " بدآویسا  ... " :رایشاا ها یه تن را یر قآاهار فاستایه بح وس زنااا
کوتوان گشتآا ر هم چآدن هنت تن از هزارگاا سآگااش ۀاغورم ر یر ننا هزارۀ گدزا
ازلاض راه شانکوف گافتار ر بح وس زنااا قآاهار گاییاه ه فابان که یر ررز دست
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صنا ه نام خکاااا قآاهار ازلای ض ووی ار که از خ س انها نگاریایه وی ،صایرگ شت.
ایشتتاا راگستتدل کا ل یاشتتته یاول زنااا ستتداستتت شتتانا ر ا این باان ت ر ستتختگدام
یرنت که ا بایم هزاره یاشتتتت ،چوا بلک ر زبدن ایشتتتاا ازیاغ ر غدا یاغ

ه افغاناا

یایه شاه بج ور ه فاار گاییاه ازلساف ررزگار ،قاب چهارصا هزار وانوار از این قوم
نک ت یرچارفاار رایم ای ار ر از بالکت افغانستتتاا ندستتت ر نا ا شتتاه اراض ت ر لقار
ایشاا را افغاناا بانک ابانا"...
یرایآجا قصتتتتا اا ناارم که ه شتتتتاح ر داا هاه ۀان قدام هزاره ۀاف ر ستتتتاکوب انها از
(1891-1893م) زایازمم زیاا این یاستتتتتتتاا غم انگدز شتتتتام ق الً تتت ا تتار تتتاریخ
کشتتتورگاییاه استتتت .بآروراستتتاستتت یرایآجا ،شتتتاح ر داا ستتتداستتتت ها ر کارنابه هام
ستتاییستتت ر وشتتونت ار دستتت ر یکستتان ابدال ااناخان واا للده بایباا زۀاییاۀ
بالکت لزیز با افغانستاا بد اشا .نهذا ،هتااا وواها وی تا شاح بختصام ازبرانم
ر داای گایهام

ستتا ق ابدا ر نابوس شتتکآ یار ریستتته اش اضتتا اهان هزاره ۀاف

ارائه گایی:
" ریروالل این خال ،بال ل اان صااواا قا ض کالف ،چهل رنه ننا از هزارۀ بداا ن شدن
را که ستتتایار فقدابحاا واا گافتار ر بح وس کایه فاستتتتایه وی ا پآجاه ر یر تن ییگا
که ق ل از این زباا گافتار شتتتتاه وینا یربُقُا فاستتتتتایه از ان اریرنت اام هایک از
بح وستتدن یر ررزم یک پارگآام ت ددن کای .ر انگاه که خضتتاف راا از لایضتت قاضتت
بذکور اباۀاا اگاه گشتت یر ررز دستت ر شتشتم باه شتوال فاباا فاستتایه ار را ابا کای
که زناا ریوتااا ر پستااا گافتاراا بذکورۀ هزاره را ه کآدزم ر غالب یر دن بایم انجا
تقستتتتدم کایه ازۀاله ،پآج ننا راۀهت بلک یادن بحااصتتتتایق واا توو که وویش
یرکا ل شاف انارز بحنل خضوراست ،بآتخب کایه ه بحاا ک داواا اایرار تنویض
ناایا رازبایاا ایشتتتتاا ،هاکاام را که بتاای رستتتتاکش ب پآااری ه قتل رستتتتانا .ر ار
ازپاتو ر صول افگآاا این خکم اقاس آا ا ا شتهارم که از راه تکندا بایم هزاره انت شار
یافته وی ،بایاا ایشتتتاا را تاام کشتتتت رزناا ر یوتااا ر پستتتااا ووری ستتتال را ه بایم
افغاا آام ایه ر کآدز تقسدم کای)150( " .
"اوااابااشاار هزاره بغلوب گاییاه ر نُه آا ازقالع بتدآ ایشاا ه تصاف سزاه نصاف
هاااه ر اگا ز ایست واا یراباه یرصا ر پآجاه تن ازبایاا رزناا ر پسااا ریوتااا اا
قوم شتتایا استتدا ر یستتتگدانشتتکا دناپدکاز ایستتت واا شتتاه فتح خاصتتل ارندام یرنت
گشت" ()151
" خضتتتتاف راا خکام رایاف ربایم بحااف اطااف ۀ ال هزاره ۀاف را ا افستتتتااا نرام
هابوضتتتع ربقام فاابدن ۀااگانه فاستتتتایه...خکم رهستتتزاشتتتاا یای رازاا ۀاله ،ستتتایار
ل اال واا خکاااا قآاهار رایر ررز ستتدزیهم با ه ربضتتاا فاباا یای که فوج پدایه نرام
بقدم شدآک را ه سالت هاچه تاا بتا ۀانب لالق "چله کور" رهسزاساوته  ...ایشاا ه
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بجای رصتتتتول یرلالق بذکور یستتتتت ه قتل ر تاراج بایم هزاره یراز کایه ر بطدع را از
بتاای فاق نکایه ها ررزه یه یه ر دستتتتت دستتتتت ازاا بایم را که ب

ایستتتتت ر یا نا

شتتتایستتتت از یَم تدغ ها گذراندانا ریرپایاا کار ،لزم قتل بایم هزارۀ " یام چوپاا" را
که زرگ ر بداایشتتاا کایم شتتاه ستتلطاا ررخم لل واا اایرزایۀ ار یر یر ارپایشتتاه
پدشخابت وی ،ۀزم کایه اسج یورش اسا بایم "پاتاا" ازقوم بذکور تاوته صا تن از
اا بایم را که یرداها وطای از ایشتتتاا صتتتایرنشتتتاه وی ه واک هالک انااوته یه تن را
زناه یستتتتگدا ستتتاوتآا رپآجاه تن اززناا ر فازنااا ریوتااا ایشتتتاا را استتتدا ر گافتار
زنجداتقصتتتتدا ناویه یرکالف فاستتتتتاینا رچهارتن ازیستتتتتگداشتتتتاه گاا را ه یهن توپ
ا سته از این قتل رتاراج رنونه ر اشوب یرکوهستاا هزاره ۀاف انااوتآا)152( "...
" ..ه بساع فدض بجاع خضاف راا رسدا که سایار ل اانقارس واا چآا تن از یوتااا
زرگاا هزاره را که یرخسن ر ۀاال باتازنا ه اسم سُایت تصاف کایه ر هاچآدن هایک
از قوای ستتتتزاه یک یک ر یر یر را یر اغوش تاآا کشتتتتداه ررزلشتتتتاف ه نام ر نوش
بدگذرانآا ر خضاف راا ار را فاباا کای که ض از یوتااا زرگاا اا قوم را که شایاا
وابت خ ضورر سزارار پا ستارم خام بحتام لنت ی ستور شاه

ا شا ه ر ضا ر رغ ت

ا وین اش ا گزیاه گسدل یرگاه لانم پآاه ااری)153( "...
" ...ض ازا شاار نکوهداه کایار سا ازۀدب تاای ک شداه یربو ضع " زریک" رهآاوری
پدکار شتتتتانا ر اوا اابا ندارم کار زار را یر ازرم ووی نایاه هزیات یافتآا ر چآا تن
از ایشاا گافتار یست یندااا سزاه نصاف ی ارگشته کاندل فاهای واا ها ایشاا را که
نُه تن وینا ره سزار لام گایاندا ریک صا ر پآجاه تن از بایاا ر زناا ای شاا را که ا سدا
گافته وی بایاا را ه غُل ر زنجداانااوته ه یستتت ستتزاهداا نرام ستتزایه لالق زارن ر
ستتتتلطاا اخاا را از رۀوی اشتتتتاار وان کایه ر چدزم از ستتتتزاه را ه خنادت هایر لالقه
گااشته ووی
راه اُرُزگاا پدش گافت"...
" گافتاریستتت قد ستتزاه که یرانجا اقابت خنادت یاشتتتآا گاییاه ر هاگآاا ا لدال ر
اطنال ایشتتاا ا ست ر ستته تن ییگا از" یرۀ اشت ار" گافتارشتتاه وینا ا ستته صتتا ر پآجاه
بدل تنآگ رس ت ق ضتته شتتاشتتدا ر یریستتت ر نوی ر هنت وانوارییگااز اشتتاار که تا این
رقت رهآوری کهستتتتار ای ار وینا ر ۀایا ررم ستتتتوم بوطن ر بستتتتکن وویش نهایه
گافتارشتتتانا ر ازۀاله ،شتتتصتتتت ر پآج تن راکه شتتتایا وینا پا ه زنجدا رنوزیه تن را که
شایاتا ر بای فتآه ر ضار وینا یری ست ر گایا قنل زیه ه بحافرت نوی ر یر تن پدایه
رصتا تن ستوارۀ نرام ر یر تن خوانه یار یر ررز یرازیه باه م ق اه یرستاپل رستا نداه ه
خاکم انجا سزاینا"...
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انچه گنته ابا ،یرراقع ناون سدار اناک ازبجاوع کشتن ها ر ستن ها ر اسداگافتن
ها ر کآدزرغالم ساوتن ها ر ه یهن توپ پااناا ها ر

نابوس هام گستایه ی

وی که

یربآاطق بختلف هزاره ۀاف از سوم کارکآاا ابارف ل ااناخان واا انجام یایه شا.
یک ییگاازیایگارهام تلخ ضتتتتا شتتتتام که یرا ااستتتتت اای غلدظ ابدال ااناخان واا
یرا ه ام ارراق تاریخ افغانستتتاا اق بانا ،هاانا ستتاگذشتتت ت اایم ازیوتااا ۀواا
ر تتا غاررهزارۀ اُررزگتتاا بد تتاشتتتتتا .یاستتتتتتتاا غم انگدز ازایآقااراستتتتتت کتته رقت
نشتتتتکاوونایزابدا ه ت قدب ر گافتارم ر کشتتتتتارر

نابوستتتت هام نآگدن یربآاطق

باکزم کشتتتورب پایازنا ،یکت اای ازیوتااا ۀواا هزاره اام انکه ه چآگ رخشتتتداا
یرنت ندنتآا ،راه گایز ه ستتوم کوه " شتتشتتزا" را یرپدش بدگدانا ر تا قله هام کوه ب
شتتتا آا .انگاه که بدآگانالستتاکارخشت ابدایستتت از ستتا انها انااشتتته ه انها نزییک
بدشتتتونا ،ه بآرورخنظ شتتتاف ر خدثدت وویش ،یستتتت ه وویکشتتت یستتتتجا

زیه

وویشتتاا را ازاا لآاام کوه ،اررم صتتخاه ها ب افگآآا رستتافاازانه ۀاا ه ۀاا افاین
ب سزارنا .از اا زباا ه ا ،کوه " ششزا" آام " کوه چهل یوتااا " بساا گاییا که تا
ابارزهادن نام رری ز انهاست.
هاچآاا ووانآاۀ بحتام بدتوانا از ناونه های ازستتتتتاگام ر داای افستتتتااا ر ۀالیاا
ابدایرخق اهان بآاطق باکزم افغانستتتتتاا که یر زیا یرج بدشتتتتونا ،ستتتتخت ر قانت
بجاوع د اانت ر تاراج ر انسانکش هام داریغانه را خاس یرانزباا را خاس زنا:
" کاندل فاهای واا ضتتتت از اهان را ه هان ایآکه چاا یاغ

ویه انا ،یستتتتت ر گایا

ستتته ،نزی ستتگاا یرناه که هاااه یاشتتت ،ب انااوت که زناه زناه ،پاره پاره کآآا...رندز
ستتتزاهداا فوج کا ل

اگت { ایگدار} ز ایستتتت واا ه ودال هازگ ووی ،شتتتخصتتت از

طاین پااا که وانوارم انها پانصتتتتا ننا دشتتتتتا ندستتتتت ،گافتآا ر ریگها را بداا اتش
انتتااوتآتتا تتتا بثتتل اهن گتتااوتتته شتتتتتا .انوقتتت تته یتتاون {یخن} پداهن اا بای انتتااوتآتتا.
یرصورتدکه یستهایش لقب سا ر کااش ررم ن اسها سته وی)154( "...
رقت ارراق تاریخ یرراا ابداووا اشام ا یقت بارربدشوی ،ازووانش هاگوشه ام از
رخا ر داایگام ار ،بو ااناام انستتتتاا راستتتتت بدشتتتتوی .بثالً ،ه این فاباا ابداتوۀه
فابایدا ..." :ار ار ه تکاار ایشتتاا را خکم یایه شتتاه استتت که بایم هزاره غایت شتتایا ر
فای آاه ر بحدل انا .تا بدتوانآا یرانجام ناویا ر تاام کایا اا قوم ستتتتاکش کوشتتتتداه
نگذارنا که ناب از ایشتتتتاا یر بالکت افغانستتتتتاا اق بانا ر هاکه راه گاام اطالت
شتتوی ،ار را اباا یهآا ر ستتالح اش را گافته ستتا زنش ه ستتزا ناایآا ر اگارشتتت انقدای ه
گایا نآ هایه هم چ آاا ۀایه پد اام صتتتتحاام غوایت اشتتتتا ،یر ق تل ر تاراج ر غارتش
بضایقه ررا ناارنا)155( " .
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هاچآاا بدخواندم که " بایب که یر قاب ر ۀوار لستتتتکاگاه ۀاه ر بأرا یارنا ر یر ررز،
از دن ستتتاگدنِ ستتتتوراا یانه هام ۀو ر ۀوارم را ک وتا استتتا اچداه یرشتتتب قوف وویش
بدکآآا ر از لام استطالت ،زرالت هدچ نکایه انا)156( ".
یک بآ ع یرنت انگلستتتتتاا ،استتتتاس تحقدقاف (غداهاه ۀان ه) که انجام یایه استتتتت،
بدگویتا کته " ختاری نتهُ هزار نناهزاره ته طورکآدز ر غالم یر تازار کتا تل یربحتل دع ر
شتتتتاقاارگافتآا ،یرخاندکه لاۀ ییگا یرستتتتایا شتتتتهاها نارش بداستتتتدانا ".یرخاندکه
اسآای ر گزارش هام تاریخ شهایف بداهآا که این ت اای ه بااتب افزرا ویه است.
این تآهتتا ن وی .صتتتتتا هتتا تن اززنتتاا ،یوتااا ر پستتتتااا هزاره را تتازرگتتانتتاا هآتتام تته
بآرورتجارف رسوی ایارم وایاارم ناویه یرسازبدن هآارستاا نارش رساندانا.
ریا  " :چآاین نناازبدا ها ر زرگاا طوایف ا ام را خستتتب ااباابارف ،از کوه استتتاای
ه انواع ر اقستتتتام ستتتتاازیا بدآاوینا که ا ااا { اا هام} ایشتتتتاا قط ه قط ه بدشتتتتا".
()157
افستتتتااا لااۀ نراب ربجام ارابا ابدال ااناخان واا یراین ۀایاا ل ارف وینا از
ستتتتایارل اانقارس واا ،ۀآاال غوث اناین واا ،قاضتتتت ستتتت ا اناین واا ،ل اااخا
واا ،سزهساارغالم خدارواا ،کادااا نرام اناین واا ،رن بحاا واا ،کادااا فقدا
بحاا واا ،کادااا صاا واا ،کاندل فاهای واا ،ایگدارز ای ست واا ،کاندل بحاا
ال واا ،کاندل فدض بحاا واا ،ۀآاال شتتتتدا بحاا واا ،ۀآاال بدالطا واا ،ۀآاال
ابدابحاا واا ،ستتایاربحاا لااواا ،فتح بحاا واا ،بحاا ابداواا ،بحاا صتتایق
واا ،کاپدتال ل اانصتتتتاا واا ،ۀآاال بحاوی ال واا ،بدااناازواا ،خاۀ بحااواا
رغداه.
هاچآتا قدتام ر ستتتتاکوب ووندن یرهابحتل ر بآطقت هزاره ۀتاف ،خکتایتت هتام غاآتاک
وویش را یاری ،رن ووانش هادآقتتاردلم ر دتتاایگام تاام اهتان این خش ازرطن،
دانگاهااا ایاشت بنصل از این بجال وواها وی.

قیام بلخ (1888-1889

م)

یر ح وخ قدام هام بسلحان غزن ر هزاره ۀاف ر بداآه للده است اای ابدا ل ااناخان
واا وی که ستتتایاراستتتتحاق خاکم تاکستتتتاا (فازنا ابدابحاا الرم واا) ا پشتتتتد ان
بایم تاکستاا اضا ابارف کا ل صورف پذیافت.
یندل لااۀ بخاننت ستتتتایاراستتتتحاق واا ران

لخ ( پستتتتالم ابدال ااناخان واا ) این

ویکه چوا رم وویش را ازرهگذرارت اط وانوایه گ بستتتتتحق خکاارای تاکستتتتتاا،
انهم گون بستتتقل ب یانستتت ،پس ابوراا رایت را غان اً ارا رلایت یستتتورازکا ل
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انجام بداای ،ا بایم از یرِ بالطنت پدش ب ابا .این ررش ،ط اً ه ط ع ساکش رقارف
طلب ابدا سازگارم ناا شت .سایارا ستحاق واا ،گهگاه یرار سال لوایا اا رایت ه
وزا ن کا ل ندز ت لل خا ب داای ر ا ایآ کاروویش ،خس غدظ ر ووی وواه

ر کدن

توزم لادق ل ااناخان واا را اب انگدخت .ضتتتتاآاً اهان تاکستتتتتاا او ار رگزارش
هام با وط ه استتتتت اای

خا رخصتتتتا ابدارا ندزپدوستتتتته ب شتتتتآدانا راز این ناخده،

یچارتاس ر ینهاه ویه دشتاازپدش ه سایاراسحاق واا نزییک بدشانا ر ه ار بح ت
ب ررزیانا.
ی قوب لل واف که حدث بدازام یر ارستتتتایار استتتتحاق واا کاربدکای ،یرۀای از
کتاب " پایشاهاا بتأواافغانستاا" چآدن بدآویسا  " :چوا سه چارسال که از خکوبت
ستتایارلان گزارش یافت ،گاهگاه

ه ز اا راریاا تاکستتتاا از طاف یارانستتطآ شتتها

کا ل اوتداراف بتوخش گوشزی وا

ه بایم

ر لام بدشا ر دم سدارم ر ووف افزرن

تاکستاا از ۀانب کا ل یست بداای ر طایق اشتهاراف ووف ابدز پداا بدگاییا ر بایم
تاکستتتاا ازین وصتتوصتتداف پااگآاه اخوال شتتاه دم کل ر ووف ستتدارم از طاف کا ل
خاطا شتتتاا وطوربدکای تا ایآکه ستتتال ییگاووف ر دم افزرا گاییا ر هاچآدن ستتتال ه
سال ازخ ضور فدض دهور پای شاه ا سالم ر بایم تاک ستاا از سزاه ر فقاا نا ابدا گاییاه
با دن ووف ر رۀا شتتتتب را ه ررز ب اررینا ر ااخوال پُااوتالل ر ووف ارا از گآاه ر
دم ر ارا از ستتت ب یرباناه وینا .وصتتتوصتتتاً که کاام گآاهکارم طلب خضتتتور شتتتاه ه
ه ۀاا ووی

ۀانب کا ل وواستتته بدشتتا ،گویا یر تاکستتتاا قدابت قایم بدگشتتت ر ولق
تاساا ر نازاا بدگشتآا)158 ( "...
رم یر صنح ( )23هااا ا اچآدن ب افزایا  ... " :هاگاه ن و ال شخ ص

ه شوو ب

گنت که شتتتاا را آاگاا ستتتاکار ابدا ل ااناخان واا ولا ال بلکه یرکا ل طلب فابوی،
فوراً نازه یر اا بذکور افتایه گویا ووی را ابایۀ باگ بداان ست ر باگ را تاۀدح ه زنا
گ بدکای رهاگاه ا بانع ازرفتن بد سا بد شا ،ب لغ هام کل صاف ۀاا ووی بدآاوی ر
ووی را از رفتن کا ل ازبدااشتتتتت .چآانچه یکآنا ه شتتتتوو ب لغ یای ر ییگا یک ننا
افسا زرگ از شآداا رفتن کا ل ،یست از خداف شسته بااف را اوتدارکای".
چوا گنته شتتاه که استتحاق واا ،اوالف انهاه استتت اای نگام گستتدخت لاوزایۀ وویش
(ابدال ااناخان واا) ط ع نام رووم صوفدانه یاشت ر ه سلسل نقش آایه پدوسته وی.
نهذا ،بایم لخ ر نواخ اا که غان اً ه یک از ارندام خارا آام " وواۀه هااناین "
التقای یاشتتتتآا ،ررز ه ررز ه رم بتاایل بدشتتتانا .این بوضتتتوع ندزط ع کدن توز ابدا
بطلق ان آتتاا را ب ازری رط تاً اام اطاف یتتا یستتتتتگدام ر کآتتارزینش زبدآتته چدآ
بدکای .هاچآا ابدا کاربآااا خستتتتاب رستتتتآجش ر تنتدش را یک پ ییگا ازکا ل ه
رایت لخ الزام ناوی تا بوضتوع لوایا اا رایت ر ابور یول ر وا ستایار استحاق واا
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را نرارف کآآا ،ابا خاطابوضع ۀام ر " بستقالن " سایاربوصوف ،ه انجام این ابا
بوفق نشانا.
ابدال ااناخان واا یرۀای ازواطااف وویش بدآگاری " :ستتتته ستتتتال ق ل از شتتتتورش
تاکستتتتتاا و ا یافتم از رقا که {استتتتحاق واا} ه باکز اطالع بداها ر بانداف ۀاع
بدکآا ،دشتتتتتا ازندازبآا ی که ه تهد نوازباف یاری از بانداف پول اوذ بدکآا .یک
ازبابورین را ۀهت تحقدق بوضتتتوع فاستتتتایم تا اگا گزارش صتتتحدح دارری .ه بن گنته
شتتا که ودااف بحاا استتحق واا نست ت ه شتتاا صتتایقانه ندستتت .بن یا ق ول نادکایم یا
ضتتتت ارقاف تجاهل بدکایم .ستتتتال ا ه ار نوشتتتتتم ه بالقاف ابدا ه کا ل دایا ر
بحاستت اف ووی را دارری ،رن ب ذرف وواستتت که ناووش استتت ر خستتاب را ه یستتت
یک از ب ارندن ووی فاستتتتای .رقت شتتتآدام ناووش استتتت یک از اط ام یر ار را ه نام
ل اانشتتتتکور ۀهت ب انج ار{ یرراقع غاض تنتدش خال ار} فاستتتتتایم .ارطورکآایه ر
اشتتتاره ه بن نوشتتتت که باض ار ننستتتان استتتت نه ۀستتتاان  .یانستتتتم که کدآه ر لاارف
نس ت بن یاری)159( " .
ابدال ااناخان واا ااواه یا ررم ضتتاررف ریا استتاس بآافقت هام ات اش ،ستتایار
استتتحاق واا را ستتته بات ه فاباا یای تا ا استتتآای لوایا ر بخارج رایت لخ کا ل دایا.
رن سایاربذکورکه ازاین ناخده اخ ساس وطابدآاوی ،نه تآها ازاباا کا ل سا از زی،
لکه و اکذای باگ ابدا را بآتشاناویه یست ه قدام زی .ر ختا اسم وویش را این چآدن
اسکه نقش ست ( :ا اا اا ال ابدابحاا اسحاق واا).
هاچآاا ندارهام ب سلح تحت فاباا ا سحاق واا ،یرپایاا باا سم د ت ر ت صادم نهای
ستتتتوقداف ستتتتوم کا ل ،تا واا ا ای رستتتتدغاا ر کهاای ربآاطق هزاره نشتتتتدن شتتتتدخ لل
ندزرستتتدانا تا انکه یرا ا اقااباف بتقا ل ابدال ااناخان واا ،یربوضتتتع " غزندگک
" ،ندارهام دست ر چهار هزار ننام تاکستاا تحت ره ام اسحاق واا رنشکاابداتحت
فاباناه سایارل اال واا ،کاندل خاۀ گلخاا ،کاندل ل اانحداف واا ،ژناال فدض
بحاا واا ،کادااا ل اانحکدم واا ر سزهساارغالم خدارواا تالق کاینا.
این ،یرخان

وی که افستتتتااا ستتتتزاه بداآه ،ت ها ر پدااا شتتتتاا ا استتتتحاق واا را زیاپا

ناویه طاف یرنت را گافتآا .ی آ ستتتتایاراستتتتحاق واا یراستتتتتان ۀآگ ریک خانت
ستتتتدارنازک ،ازیک ان قوام ۀآگ وویش بحارم گاییا .چآانکه افستتتتااا بداآه،
یکت اای ازساکایه گاا بُلک رنراب بانآا قوبانااا شا ت واا ،بحاا واا کادااا،
توره واا بآگ ا ش  ،اناارواا قاارل دگ  ،کاال اناین شاه اغا س ر ابدا دگ واا را
یستگداناویه ه هااف فاستاینا .یرهااف ،سااسدااا بذکورازتن شاا ۀاا ساوته شاه
ر ستتتتاهام ُایاه شتتتتاه حدث تحنه اام ابدا کا ل ارستتتتال گاییا .اانهم ۀآگ بداا یر
سزاه یرغزندگک اغازشا.
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یراین ۀآگ ،چآا هزارننااز هایر طاف خاک ر ووا غلتدانا ،رن یرنتدج کم کارم ر
لام نداقت اف سااا ق شوا ا سحاق واا ر خ صو

ه س ب اوتالف بداا یر اف سالااه

(اوآا زایه نرام اناین واا ر نایب ستتاار بحاا خستتدن واا) ر هاچآاا ه للت کم ۀابت
ر لام تااکز فکام اسحاق واا ،پدارزم نصدب ۀانب ابدال ااناخان واا گاییا.
افسااا ق شوا سایاراسحاق واا یرۀآگ للده ابدال ااناخان واا ایآها وینا  :ۀآاال
نجم اناین واا ،ۀآاال ل اانقایرواا ،ۀآاال ستتتتداال واا ،ستتتتایار ستتتتدف اناین واا،
سایار سلطاا باای واا ،نایب ساار بحاا خ سدن واا ،سایار یاررواا یر ا  ،اوآا
زایه نرام اناین واا ر بال بحاا واا اگا.
چآانکه گنته ابا ،ابدال ااناخان واا یریابن زیا ت ص اف ییآ ر نفایم ر هم اناازم
اقوام رق ایل  ...ندزبهارف یاشتتت .بثالً ،ستتایاراستتحاق واا که هم لاوزایه اش وی ر هم
یرستتانهام ت دا یرتاشتتکآا ،ا رم یکجا بدزیستتت ،رقت وواستتت افکارلابه را للده
رم شورانا ،چآدن اشتهار ه راه انااوت که " چوا اسحاق واا سااپا نناق راربآ زایۀ
ا لها

بدثاق طایق لاارف رشتتتقاق پدش گافته ...رنوکا ررس شتتتاه لزم ۀزم کایه ام

که نک ها ننوس ازبایم اسالم را ابایه ناویه اار ر ه هاکه با

ر بحاک ارست خاله ر

یورش کآم" ...
ه قول بدازا ی قوب لل

واف  ،ت اای کستتتتتاند که ا ستتتتایار استتتت حاق واا ،یر یا را

ل ورناویه ه خارا پآاهآاه شتتانا ،انغ ا شتتش هزار ر هنتصتتا ر ستت ر یر ننا بدشتتا.
ابدا خارا ها پآاهآاه ها را پذیافته ه شتتتتهاهام بختلف ۀا جا ناوی رستتتتایاراستتتتحاق
واا را ا سه صا تن از هاااهاا واصش یرچهار ان سااقآا ۀا یای ر ساانه ب لغ یرازیه
هزاربآاف پول بستاام ه رم ت ددن ناوی.
رقتتت ابتدتتاپتس ازخصتتتتتول پتدتتارزم رفتاار ستتتتتایاراستتتتتحتتاق وتتاا تته ستتتتتوم تختتارا،
ره سزاربزار شا تا ابور اا رایت را نرم ر ن سق خ شا ،لالره از سایا انتقابک ش هام
ووندآ که انجام یای ،صتتتا ها استتتدام را که حضتتتورش پدش بدکاینا ،ه هان ایآکه "
چشتتتتاانش شتتتت ه چشتتتتااا استتتتحاق واا استتتتت" ،نا دآا ستتتتاوت .یا

ارۀ ییگا ،قدابت

ازت قدب ر یستتتگدام ر شتتکآجه ر الاام توبم ا غصتتب بلکدتها ر تاراج ابوال اهان ر
استتتتدااا ربرلو باا اا نواخ

ااه ا ناا وت رهزاراا ننا ییگارا یرغ ُل ر زنجدا ه کا ل

انتقال یای تا انتاریج ه قتل رسانداه شونا که شانا.
یک ازاقااباف ییگا ابدال ااناخان واا یرتاکستتتاا ،لالره ازیستتتگدام ر شتتکآجه
ر کشتارت اای زیایم ازاهان انجا تحت لآواا یرستاا ر رفایاراا سایاراسحاق واا،
این وی که پس از ۀاع اررم سالح از یست لساکاتاکستاا ،ر ق ل ازانکه انها را باود
ناایا ،ابا صتتایر ناوی تا تاام ب اشتتاف اوذ شتتاۀ انها ۀ ااً ازنزیش شتتاا خصتتول شتتوی.
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لساکام که پول نااشتآا ،ازهم ه ابا ابدا ،ایا از اقارب انها خصول بدگاییا .تط دق
این ابا ،یرراقع ،ستم ییگام استم هام ابدا اام اهان اا رایت وی.
رقت پام شتتتتکستتتتت ق دام کآ آاه گاا یر یرراا ابدال ااناخان واا یرب داا ب ا یا،
ووانآاه ایا اانا که پام صتتتتاها گونه شتتتتکآجه ر استتتتارف ر نابوس شتتتتکآ ر تاراج ر
ااواه ،ت دا ر نا ویم ر ازبداا رفتن هزاراا انستتتتاا بدهن الم از زا ر بای ر کویک
ندزبطاح بدشوی که شاح ر ست اا ،ووا اییاه ب اری ر بو ا اا راست بدکآا.
لالره ازق دام هام فوق انذکا ،یه ها ق دام ییگا ندزبثالً یرکآا ه ره ام ستتتت دا بحاوی
کُآام ،یرشغآاا ر ررشاا ه ره ام بدا یوسف لل واا ،یرۀالل ا ای ه ره ام نوربحاا
واا فازنا ستتتتایار رن بحاا واا ،یرزربت ه ره ام زرگاا ق ایل انجا ،یر" غلااا "
کوهستتتاا ،یر فدارزکوه راقع یرچارستتاۀ هااف ه ره ام گاا دگ ر شتتایف دگ ،قدام
غلجای ها ه ستتتاکایه گ بحاا شتتتاه واا ،لوچهام چخانستتتور ،کارودل ها ،نجاا
ها ،پآجشدام ها ،ۀاۀ ها ،ۀاران ها ،ناصایها ر ختا کوچ ها یک پ ییگاصورف
گافتتت کتته هایتتک از قدتتام هتتام بتتتذکاه تتا وشتتتتن تاین ر ووندن تاین رۀه ستتتتاکوب
گاییانا.
لاق ت ،قدام ساتا سام هزاره ۀاف یرباه نواب ا سال 1893بدالیم پایاا یافت ر ا ااف
ناگوارات را یرگستاۀ سازبدن هام هزاره نشدن جا گذاشت:
*ستتتااستتتابآاطق هزاره ۀاف که ق الً بداا بداها ر دگها م هزاره تقستتتدم شتتتاه وی ،کُالً
تحتتت تصتتتتاف ابتتارف کتتا تتل یرابتتا ر یرهاتته ۀتتام این ستتتتازبدن ،لالره ازقوام بآرم
لسکام ،خکام ،قضاف ر بانده گداناه هام وشن یرنت بقارشانا.
* بداها ر دگ هام هزاره ان ته ا نوکااا ر پداراا شتتاا ه ستته یستتت ات بآقستتم شتتانا:
یستتت نخستتت که ازبداا اتش ۀآگ ها زناه باناه وینا ،ان ته ا گاره هام پدار ووی که
خاری یه هزار ننارا ت شکدل بدااینا ،ه ابدال ااناخان واا ت سلدم شاه ووی شاا را ه
ستتانوشتتت نا ب لوم ستتزاینا .یستتت یرم ،ازهم ا ۀا

ازنوکااا ر پداراا شتتاا ،جام

باناا یر بآطق ریااا شتتتتاۀ هزاره ،رهستتتتزار هآا ر ایااا ر باررانآهاشتتتتانا .ر یستتتتت
سوب  ،نه ه ابدات سلدم شانا ر نه پآاهآاه ه ک شورهام ها سایه ،لکه ت صادم گافتآا
تا راپستتتتدن ننس راواین قطاۀ ووا للده ابدا داایگا ر خکام

لاطنه ر

ازبآتتا .این یستتتتتتته کتته یرلدن ختتال یرزیاضتتتتا تتاف ستتتتآگدن یرنت

بارف ار

تته ستتتتخت ننس

بدکشتتتتدانا ،هم رزبدانا ر هم کشتتتتتآا ر هم کشتتتتته شتتتتانا تا انکه ه بارر زباا کابالً
ازننس افتدانا.
ر کاربآااا

ر ابا ،غائله کابالً هم پایاا ندافت  ،لکه ابداۀ ار ر افسااا

رخم ار ،ختا پس ازۀآگ ر بقاربت ندزتحت لآارین بختلف ،یستتتتت ه

تصتتتتندته ،تهتایتا ،تحقدا ردلم ر دتاایگام للدته قتایتام هزاره یتازیتانتا ،بتاندته هتام
رنگارنگ اام انها رضتتتتع ناوینا ر هاک را آام بدایا ستتتتدا ر اوونا ر "بحاک" ر "
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شتتتتایا" ر  ...ب یتتافتآتتا ،یتتا ۀتتا جتتا بدکشتتتتتآتتا ر یتتا یرغُتتل ر زنجداانتتااوتتته تته کتتا تتل
بدناستتتتتاینا .چآانکه " یرط چآا باه تقای اً یر هزار ننا کا ل الزام گاییانا ...ا
ازاا ،لالداف الاام یستتته ۀا

شتتورشتتداا ر استتدااا اغاز یافت که چآاین هته ه طول

انجابدا ر ها ررز صا ننا را اار ب اریختآا .زناا ،اطنال ر یوتااا  ...یر ازار ه قدات
دست ان چهل ررپده ف ننا فاروته بدشانا)160( ".
یرتاریخ یر راا ابارف داناان ل ااناخان واا اباه استتتتت که خاری هشتتتتت هزار زا ر
یوتاهزاره ه کارهام شاق یرکا ل گااشته شانا ر صا هام ییگا اام لساکا ر افسااا
سزاه هایه یایه شانا.
ندز اباه است که  " :هافای هزاره ارا یرنرا یاشت ۀآسدت ( بای یا زا ) رلاا (کویک یا
پدا) بج ور ساوته شانا که هاه سانه یک قااا پول نقاه آواا بانداا ساانه زایازنا
ر از هاوانه ندز ه بقاار 13-12تآگه اوذ بدگاییا .لالره اتاام ایآها ،یکاقاار پول
ییگا آام "بانداا اام نوکام" ی آ تأبدن ب دشتتتتت لستتتتاکا گافته بدشتتتتا (یرخاری
دستتتتت تآگه ازها خویل ) ر هاچآاا " استتتتداب پون " از یارناه گاا استتتتداب خصتتتتول
بدگاییا)161( "...
ریا یرهادن ا ا بدخواندم  " :یرستتتتال  1897بانداف ۀایام ا هزاره ها تحادل شتتتتا که
یک از انها بانداف اننس نام یاشتتتت رستتتاانه یر قااا از ها ننا گافته بدشتتتا ر تا ستتتال
 ، 1901بانداف بذکور ه چهارقااا ازییای پداا کای .هزاره ها بج ور وینا تا بانداف
یرپول {یرپون } ندز زایازنا که یر قااا ا ها وانه رضتتتع گاییاه وی ر هاچآاا بانداف
فوق ان ایه ییگام ه اناازۀ ن ُه قااا اها وان هزاره ه ننع وانوایه هام لستتتتاکا بقتول
یرنت ندز از انها اوذ بدشا)162( "...
یرصتتتنح ( )134هادن کتاب بدخواندم  " :ازهزاره هام یایچوپاا که از یایا بانداف ا ا
ررزیاه وینا ،فازنااا ر خت زناا شتتتتاا ه زرر گافته شتتتتانا ر یکصتتتتا ننا را تدا اراا
کای نا .از ق ده بایم ها چه استتتتل حه یاشتتتتت آا ۀاع اررم گای یا که ت اام اا ا قاا باف ا
غارتگام ،چزارل ،اوتالس ر تجارز هاااه وی" .
چاا انهاه قدام ها ه شکست بواۀه گاییانا؟
لالره ازستتتایا استتت اب رلوابل ،بدتواا یایل لااۀ ات یر ارت اط شتتتکستتتتهام پداپ
ایآهاه قدام هام بایب ر ضا است اایم را اشاای :
ارل)بوۀوییت کوه هام ستتتتا ه فلک کشتتتتداه آواا بوانع ۀغاافدای بداا بآاطق ر
اهان

زا واست ر لام اقاارم ارت اط سایع ر بآرم بداا قدام کآآاه گاا.

یرم) ن وی باکز راخا فاباناه بداا ندارهام قدام کآآاه رلام ستتتتوق ر ایارۀ للا ،
نراب  ،ر ستتداست م زیاا هایک ازبداها ،ستتاکایه ها ر فنویانها ،دشتتتاازهاه یرفکا ر
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انایشتتت یفاع ازبحل ر بآطق بت لق خوی ر خااستتتت ازبآافع اقتصتتتایم ر اۀتاال ر
سداس وویشتن وی تا سایا بحالف ر بآاطق بوری تهایا.
ستتتتوم) خضتتتتورلآاصتتتتافنویال ،باتجع ر تستتتتلدم طلب یربداا ندار هام ضتتتتا یرنت که
اساس تجارب خاصله ،غان اً ووی ر هاازباا شاا را یر اا ابآافع شخص  ،وانوایه گ
ر ط قات وویش یرب اض وایا ر فارش قاار بداهآا .ریا گهگاه  ،جام ب ارزه للده
یرنت ،بتأستتتتنانه ه ۀآگ رتقا ل بستتتتلحانه بداا ووی شتتتتاا ب پایاوتآا که این ط اً
بوۀب تض دف قوا ر پااگآاه گ فکام ر فزیک یر بداا قدام کآآاه ها بدگاییا.
چهارم) لام یستتتاس ت قدام کآآاه گاا ه ستتالح هام قدل ،بؤ ار پدشتتافته ر ن وی یرا ر
ابکاناف ب انج زوا ها یرۀ هاف ۀآگ.
پآجم) ضتتتت فِ قتتارفِ تحلدتتل ر تشتتتتخددِ قدتتام کآآتتاه گتتاا یرق تتال ابورستتتتدتتاستتتت –
یپلوباتدک ،استخ ارات ر تافآا هام یرنت رخابداا یاول ر وارۀ اا.
شتتتشتتتم) ن وی اناب یرازباف ۀآگ  ،تاکتدک ر اقتصتتتایم یربداا شتتتورشتتتداا ضتتتا
استتتتت اای یرنت ر یربحاصتتتتاه افتایا انها توستتتتط قوام بجهز ر بتکثا یرنت رغان اً
کا وی ووارر ار.
هنتم) تتادع شاا ر ت سلدا

او از ساکایه گاا قدام ر انحااف اناا ازوط بقاربت ر

ختا شاشداکشداا انها ه ررم وویم ها.
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فصل چهاردهم
فتح نورستان و سیه روزی اهالی آن
ستتتتآگدن تاین تلنتتاف ۀتتان ربتتان را پس ازفتتاۀ ت هزاره ۀتتاف ،بایم شتتتتایف ر
ازارنورستتتتتاا یا بآطق " لور" ر " کافاستتتتتاا " قایم ازیستتتتت ندار هام بستتتتلح ابارف
ل ااناخان واا بتحال شتتتتانا .نورستتتتتاا تاستتتتانهام ابارف ل ااناخان واا ،یارام
یکصتتتتا هزاروانوار وی که ازکاشتتتتغا تا پابدایربداا یره هام لادق ر ۀآگل هام ان وه
سابد اینا رازنراکشت ر توندا ر صآایع یست تقای اً بتک

خوی وینا.

ض ازبؤرواا ر یا تحلدلگااا ادهاریاشته انا که ررسد تزارم پس از اشغال پابدا،
یرنرا یاشتتتتت بآاطق "کافاستتتتتاا" را ندز اشتتتتغال نراب کآا ،ابا کاام ستتتتآا بؤ ق که
توانا چآدن ستداستت پدشتاران ررستده را یراا بوقع خستاس رانهم یربوۀوییت قشتوا
هآا اتانوم ا ت ناایا ،ستتتتاان نادشتتتتوی .پس انچه اق ب بانا این وواها وی که
ابدا ا ابضتتام ب اهاۀ نآگدن " ییورنا" ر ازیستتت یایا خشتتهام بهم ر ستتتااتفیک ه
ستتوی انگلدستتها ،خدثدت وویش را نزی بلت افغانستتتاا ر بآطقه از کف یایه وی ر نهذا،
وواستتتتت ا اشتتتت غال " کافاستتتت تاا " ر بطدع ستتتتازم ستتتتاک آاا اا از راه ۀ ا ر وونایزم
راشغانگام ،خدثدت ازیست رفته اش را تا خام الایه ناایا.
هتاچتآتتا ستتتتتزتتهستتتتتاارغتالم ختدتتاروتتاا چتاوت کتته یرستتتتتال 1891بتدتتالیم ازستتتتتوم
ابدابأبوراشتتغال ستتازبدن کوهستتتان ر صت ب ان ورنورستتتاا گاییاه وی ،یرا تاا ا
اهان انجا ا نابش ،ت لدغ ر بُااشتتتتاف پدش ابا ،ا زرگاا اا قوم هاانآا ووی ابدا،
را ط یرستتتانه اقاارناوی ،ت اایم ازانها را غاض تاغدب ر استتتاانت ه کا ل فاستتتای
ر یر ل دن ختتال ،تته ب آ رور فاا هم اررم تستتتت ه دالف اام ستتتتو قدتتاف نرتتا ب ا یآتتاه،
اچهارهزارلستتکا ر رستتایل ضتتاررم که یراوتداریاشتتت ،اقاام ه اخااث ستتاک یرقلب
نورستتاا ناویم اانهم افستااا رنرابداا ابدا ه باررزباا ،یربحالف ر بآاطق بختلف
اا ییار ،یستتت ه ت ام ر کشتتتار راستتداستتازم ر ختا

نابوستت یراز کاینا .افستتااا

قشتتتتوا ابداصتتتتا ها بای ر زا ر ختا " چه هام تازه انغ " را استتتتداگافته ه یر ارکا ل
فاستاینا.
ابدال ااناخان واا یرا تاا ت صوربدکای ا ۀلب سااا بایم نور ستاا ،ا ستق ال گام از
انها یرکا ل رالطام تحایف ر الطام یک ستتتتلستتتتله ابتدازاف ییگا ه اناا ،وواها
توانستتتتت ه هاف هام ازپدش ت ددن شتتتتاۀ وویش نایل ایا .ابا رقت بالخره ناوی این
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تاف آا ها یر اا اغارر ر ازایه گ این قوم ،بؤ اندستتتتتت ،ه فکاا بایه گ هام ن راب
گاییا.
پس ابدابات را اام ابایه گ نراب للده ستتتتازبدن نورستتتتتاا رابا گون بخندانه ر
ستتتتا رصتتتتاا ستتتتزام ناوی .ر یرستتتتال 1896م پس ازت ااستتتتگدام ر یاستتتتام ا هان
ینداکوهستتتتتاراا نورستتتتتتتاا ر کشتتتتدتتاا ستتتتاک یریل یره هتتا ر ۀآگالف انجتتا توستتتتط
ستتتتزهستتتتاارغالم خدارواا چاو  ،چهاریستتتتته قشتتتتوا نراب قاارشتتتتاح زیا ه ۀانب
نورستاا فاستایه شانا:
*سه فوج پدایه ر یک فوج رسانه یار ا چهار داق واصه یار رچآالاایه توپ هام کوه
ر یشتتت تحت ریاستتت کزدتاا بحاا لل واا از راه پآجشتتدا ه ستتوم نورستتتاا خاکت
ناوی.
* یر فوج پدایه نرام ر هزار ننا ستتتتواره اچآا لاایه توپ ر ستتتتایا رستتتتایط ۀآگ تحت
ره ام سزهساارغالم خدارواا چاو از راه اساار ر چتاال ه اا سو شتافت.
* چهارهزارنناپدایه ر ستتتتواره ا چآالاایه توپ کوه تحت فاباناه ۀآاال کتال واا
ازراه اوشاا اانسویرخاکت ابا.
* ر یستتتتت چهارب که بتجارزازیکهزار نناستتتتزاه ستتتتوار ر پدایه وی ،تحت فاباناه
فدض بحاا واا چاو از راه نغااا ه طاف نورستاا سوق یایه شا.
ان ته ازهم ایا گنت که تصتتتادم ناارم بوضتتتوع ستتتوقداف نراب یرنت ر بقاربت هام
اهان نورستتتتاا ر ندز ،کشتتتتارها ،استتتداستتتازیها ر کآدزگدام بهاۀااا را گون یقدق،
بشتتتتاح ر تنصتتتتدل یرایآجتتا دتتاا ناتتایدم .تآهتتا ستتتت

بدکآدم ناونتته هتتای ازالاتتال ر

کایارداناانه ر د اکانه ی را یرج این صتتتتنحاف ناایدم که تحت نام ۀآگ ا " کنار"
ازستتتتوم گااشتتتتته هام ابدا للده زا ر بای ر پستتتتار یوتاانها انجام یایه شتتتتا .وینا ر
هآوزهم هستآا کساندکه بدگویآا ابدال ااناخان واا " کافاستاا را ه نورستاا ب ال
ناوی ر یین استتتتالم را یر انجا تاریج کای ر  ."...ارم! ابداچآدن کای رابا یرلدن خال ایا
پاستتدا این " فتح نراب ر این بستتلااا ستتازم ها چگونه؟ ا چه شتتدوه؟ ر ه کاام قدات
گزاف بان ر ۀان انجام یایه شا ؟!
اام انکه ووانآاۀ لزیز ررشتتهام داخاان نراب  ،فشتتارهام بان رالاال غدا اوالق
ایارۀ ابدا را هتا اانا ،ایآک چآا ناونه ازکارنابه هام اناا یر ایآجا یرج بدکآدم :
" رهم یرا آام ایام باه صتتتتنا ،هشتتتتتای تن از کنارچهار ییه کانتوز ،قتدل یستتتتت الاای
نشتتکاتحت اگا ها اناین واا ر اخاا ۀاا واا کاندل افتخارم شتتاه ،با ق

ه ۀزست

رچهاروانوار هاه از چتاار{چتاال} رغداه کهستتتتار بااۀ ت کایه یربستتتتاکن ووی قاار
گافتآا)163( "...
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" ر ازییگاستتوم یروالل این هداهوم ،بدابحاوی شتتاه واا ستتاتدج ر ا ا دگ ریدس ر
بلک بدازام پایان ر ل اانقارس واا که یر ررزسوم صنا ،چآاکه گذشت ،راه سازنش
کنار کارال ر پوشتتتال ازۀانب پآجشتتتدا ر ناقاا {نغااا} اگافته وینا ،یر ررز پانزیهم
صنا راریقاب قای پوش شاه ،کنار سکآ اا قایه سا راه گشته اهم یراریختآا ر واب
یرنت ه اتناق پ سارکدل واا ناب ازبطدع ر بآقای شاه گاا کنار ،پام شجالت ف شایه
کنار را بغلوب ر بآهزم کاینا ر از ۀاله ،نزیه تن زرگ ر کوچک ایشتتتاا را استتتدا گافته
ا یاول قای بذکوره شانا رفارکش کاینا)164( " .
" پس ه انتقام ووا اا سزاه  ،بااسم ۀستجو ر تکاپو را کااهو خقه ه پام ُایه ه ووی
بکشتتتتوف یاشتتتتت که ۀا

از کنارکه قتل اا پدایۀ نراب

وینا ا قل کوه یرغارم

پآاهداه انا .ه ستتالت یرانجا شتتتافته دستتت ر یر تن کافا را یافته ر کشتتته ر هشتتت ننا
بای ر زا را زناه یستگدا راسدا کایه نزی بحاا لل واا خاکم ناقاا فاستایه ار هاه را
گسدل کا ل کای " )165( ".ر ازییگاسوم ،یرا آام راق اف بسطوره ،ازۀال یکصا ر
نوزیه ننابای ر زا ر پستتتار یوتا کنار کانتوز که از راه فاار یربوضتتتع ییاشتتتاه پآاه گزین
نت ر غا ت گاییاه وینا ،واا بآارارل یر ننا از زناا شتتوهایار ر یر ننا یوتا اکاه را
ه پستتتآا روواهش قوۀ شتتتهویه ووی کاهاً ر اۀ اراً یروان وویش یرارریه بتصتتتاف شتتتا
رهم چآدن یک تن زا شتتوهایار را واا ییا تصتتاخب کای ر شتتوهااا ر بآستتو اا اا زناا ر
یوتااا هاچآا یروواسته فایای کاینا سویم نایاه از سؤ رفتاربایم انجا ه ستوه اباه
ر ررم ه سوم رطن اصل ووی نهاینا)166( ".
" ...بابورین ستتتتزهستتتتاار غالم خدارواا چاو که یربضتتتتایق ر بزانق ر بغاراف ۀ ال
شابخه ،ررزتنحد ر تجسس فااریاا کنار ه سا ب
ام از کنار یرکوه پوشال بآا

اینا ،بکشوف ناوینا که ۀااله

گایاه انا ر ایشاا را یلوف ااطالت کایه یر تن ۀاک

ر شتتتاررناباا از بایم پوشتتتال راندش نزی ستتتزهستتتاار خاضتتتااررینا ر ازاا یر تن ب لوم
گشت که دست تن زرگ ر کوچک ا ۀاک شصت تن اشا رپآاه گزین کوهآا ر تاابت
پآاه گزیآاا ۀ ل ،چهارصا تن ه شاار ب ایآا ر سزهساار س ب یرکوه اقابت گزیاا ر
یربآازل ووی از نداباا را از اا یر تن پاستتداه ایشتتاا گنتآا که از دم یرکا ل فاستتتایا
ووی ها بااۀ ت نا کآآا ر ستزهستاار ایشتاا را نویا ر تستلدت یرکا ل نناستتایا یایه
ب ارض یاشتتتت ر یرررز دستتتت ر پآجم بستتتطور باه صتتتنا {ابدا} ه ستتتزهستتتاار ارقام
فابویکه  " :هاگز ا بایم کنار ر استتالم ستتاخا ه ز اا بالیات ر بستتانات ستتخن ناانا ر
اگاچآانچه ووی نایم گشتتتتته ه انارز ر بولرت ازکوه فاری ر یاول بآازل ووی شتتتتونا،
فهواناطلوب ر اا چآااا که یرۀآگ کشتتتته شتتتاه انا ،با ق را گافتار ر رهستتتزارکا ل
ستتتتازیم زیاا هاگز ه لها ر پدااا این بایم التاای ر الت ار ندستتتتت .ایا یک تن یراا
خاری ن اشا)167( ".
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از یرصتتتتنح ( )333تتا ۀلا ستتتتوم " ستتتتااج انتواریخ " بدخواندم  ... " :بجاهاین بایم
پآجشتتتتدا ستتتت تن ازکنار کارال راکه یررریوان نتدز پآهاا شتتتتاه وینا ،یریافت ناویه
اایشاا تاوتآا ر یک تن را قتدل رسه ننا کویک را اسداگافته با ق

ه گایختن از یَمِ

تدغ رتدازناه جستآا ر تاابت بجاهاین دناقاین نشکام رکشورم که هزار ر پآجصا
تن بآته بدشتتتتانا ،قاارم که نگاریایه ابا ،کنار را یر زیافشتتتتاربحاصتتتتاه انااوته
لاصتتتته را ایشتتتتاا تآگ ستتتتاوتآا ر ه خاله ر یورش پایاوته کنار کارال را بآکوب ر
بغلوب کاینا ر برنا گاییاه ستتتته صتتتتا ر پآجاه ر چهارتن را استتتتدا گافتآا ،ا ه قلع
رقاع پآاه گزیآاا بغااف ستتتته گان بذکوره یستتتتت ُایه رغار را بنتوح ر قاطآدن انها را
بجارح ر بقتول ربطارح ر استتتتداناوینتتا ر ازۀالتته یر ررز رشتتتتتب را تته رنج ر ت تتب
یربحاصتتاۀ غارراقع ستتاکوه شتتکانا ه ستتا ُایه چآا ضتتاب توپ یر اناررا اا غارگشتتای
یاینا ر ستتویم نایاه از استتاام کنار کارال ه ووی ب لوم کاینا که یکصتتا ننابای ر زا
رپستتتتاریوتا این غار انارانا.چوا بوقع این غار یرزیا اف یایا بستتتتتوراستتتتت ر از
کثاف اف رشاف سابا ل ور ربارراز انجا یشوار ،اۀام تارک بحاصاه گشته یریست
رپآجاه تن از بجاهاین را ا ستتاباا ر اس ت اب زبستتتان یر یرر اا غارگااشتتته ا ایشتتاا
قاار یاینتا کته اگااز غتار اابتاه ق ول اطتالتت کاینتا فهو اناطلوب ر اا ،هاچآتاا که
هستتتآا ایشتتاا راه دارا شتتاا ناهآا تا که هاه هالک شتتونا...بحاا لااواا ا صتتا ر
هنتای ر یر تن اسدا ،ازۀال یکهزار ر ششصا ر هشتای ر چهار تن اسدام که از ار خال
تا این رقت ه یست اباه وینا یرناقاا {نغااا} ازگشت ر ازۀال هادن سه صار هنتای
ر یر تن را یرۀالل ا تتای فاستتتتتتتایه بتتا ق را گستتتتدتتل کتتا تتل فابویه ر الالرۀ استتتتاا،
یربحار اف بشتتتتهور این ستتتتال که ۀا ه ۀا رقم شتتتتاه ابا ،ستتتته صتتتتا ر پآجاه تن ازکنار
یربواضتتتع پله پل ر ندالب ر کارال لاضتتت تدغ قتال ر هاف گلون ۀاال گشتتتته راه لام
پداوینا"
"  ...قاطآدن {ساکآاا} چتاارازیریوزه { گااگام} ر ساقت فااریاا کنار ه ستوه اباه نزی
خاکم شکایت ر س ایت کایه یای وواستآا ر ار هاه را از چتاار دارا کشداه یرکوه اهن
ووری راقع ا ایت ابا اقابت فابوی رچوا ت اای ننوس ایشاا ناوی ،بکشوف افتای که
از ررز ررری ایشتتتتاا یرچتاار تا این رقت که بأبور انجا شتتتتانا ،قاب هشتتتتتصتتتتا تن از
گاسآگ ریاع زنا گ کایه وینا )168( "...
" بدابحاوی شتتتاه واا ستتتاتدج  ...شتتتصتتتت ر چهارتن زرگ ر کوچک کنار را از غارراقع
بوضع ۀارک ر آدا اارریه اسداکای ر هم ازۀال سه صا تن کنار پوشال که یربضایق ر
بزانق ۀ ال پآاهداه وینا ،هنتای تن را یستتگداستاوته از ۀال گافتارشتاه گاا شت صت
رشش ننا را بحاا لل واا خاکم ناقاا از راه فااۀغاا گسدل کا ل فابوی)169( "...
" ...خضاف راا از لاایض رقایع نگاراا انجا اگاه شاه ساتدج بذکور ر ا ا نام پایان ر
ل ااناجدا واا خاکم پآجشتتتتدا را فاباا کای که الیرنگ اشتتتتاار بتاایۀ کنار را تآ ه ر
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تهایا ناایآا ر ستتتتاتدج بدا بحاوی شتتتتاه واا ق ل از یوول این بآشتتتتور ،غارم را که
بحصور ناویه وی بنتوح ساوته ۀا

از کنار را اواک هالک انااوت ر پس ازرصول

بآشتتتتوربذکور اهآگ رزم کنارکارال کایه...چآانچه دایا ،یر ررز پانزیهم صتتتتنایاول
قای بوسوب ه پوش راقع پوشال شاه قتال ه کار اینا)170( " .
"  ...ووا ۀه بح اا واا فو ۀاار یرۀ بذکور ا بایم ایارۀ خکوبتش راه انت قام اگاف ته
یازیه تن از کافااا را کشتتته ر شتتش تن از پستتااا ر یوتااا ایشتتاا را استتدا گافته ا ووی
اررینا ر استدااا را که چهارتن کآدز ر یر تن َایه وینا ،ستااج اناین واا خاکم پآجشتدا
ازنزی غزاف وایاه تحنه ر های ۀآا بستتتطا خام اختاام شتتاه ناوی .ر هاچآدن بایم
" سندا چدا" پآجشدا اقای " ن نا" کنار تاوته سه صا ربس ز ر گوسزآا ر سدزیه فای
گار ر یر تن یرشتتتدزۀ انغه ا یرتن بای پدا زبدآگدا ه غآدات راستتتدام گافته پانزیه تن
را کشتآا راز ۀاله ،یک تن ۀاریه را ه سااج اناین واا خاکم ه رسم سوغاف یاینا ر
ار ۀهت ابام یر کا ل اباه تحن خضور انورش ناوی)171( " .
" پستتتتاشتتتتاه بآجاا که قام ه باخل نوزیه ستتتتانگ نهایه وی ا ۀا

از بایم " بآجاا"

اساکنارتاوته ر یر پسار یک یوتااز ایشاا را ی ستگدا راسداساوته نزی ۀآاال سدا
شاه واا یرفدض ا ای اوشاا فاستای .ر ار هاسه تن را که از س ب خاارف هوا ر نت راه
ت آاک شاه وینا ،ب انجه ناویه پس از خصول صحت ،ها سه تن را های خضور اقاس
ناویه یر بزارشایف فاستای".
ل ! یر ح وخ نشتتتتکاکشتتتت ر تاراج ر قتال للده اهان نورستتتتتاا ،ازاریستتتتتگدام ر
اسداسازم زا ر بای ر پسا ر یوتااا قوم توسط افسااا ر سا ازاا ابداچآاا گام شا که
ۀآاااا ر افسااا نراب لالره از انکه هاکاام شاا ت اایم از یوتااا رپسااا ووشارم
ر ختا زناا شوهایار را اام وویشتن تصا خب ناوینا ،ت اای زیایم از " هتاین ها " را
یستتتته یستتتته اام ابدا ه کا ل فاستتتتاینا .چآانکه یرصتتتنح ( )510ۀلا چهارم – خش
نخ ست" سااج انتواریخ) چآدن بدخواندم  " :ربقارا این خال ،ۀآاال هأ اناین واا س
ر یر تن پستتتتا ر یرازیه تن زا را که از ۀال یوتااا ر زناا شتتتتوهایار ۀایا ااستتتتالباا
اهان کافاستاا وینا ر بابورین یرنت ه نام بُلک یادن بتصاف شاه وینا ،از یست
بتصافدن انها کشداه ه فاباا راا گسدل کا ل ناوی" .
" بحاا لل سدغان ی ست از ه ۀاا ض نام انجا یراز ناویه چهل ر یر تن کآدز ر غالم
گافته هااام یکصتتتتا ر دستتتتت ر هنت ننایرچهاریکار الزام ناوینا .ۀالل اناین خاکم
انجا ،هاه را یرکا ل فاستتتتتایه  ...ر هم هشتتتتت تن ایۀ باه پدکا که نزی ووی خاکم بذکور
وینا ه خاایت ر ضاانت نوربحاا غالم چه ارسال پای سایا سلطآت کای " ()172
" رسزهساار غالم خدارواا از این ۀابف ر ۀسارف کنار اگاه گشته بایم اسالم سکآ
بشتتتتنه را ابا کای که اکنار" بشتتتتو " از راه انتقام تاوتن کآآا .چآانچه بایم انجا ه ابا
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ستتتزهستتتاار ابایۀ کارزار گشتتتته تاوتآا رستتت ر یر تن از کنار را کشتتتته هشتتتت تن زا ر
یوتا ر پستتتتا استتتتدا کاینا ر بال ر بواشتتتت

ستتتتدار ه غآدات گافته بااۀ ت ناوینا ر

استتتدااا را ه رستتتم اربغاا نزی غالم خدارواا ستتتزهستتتاار فاستتتتاینا ر ار ها هشتتتت تن
اسدااا را ا یک تن کآدز ییگاکه کنار " انارل" پدشکش ارریه وینا ،بصحوب لردم
نام بالزم ووی رران پدشگاه خضوراقاس ناوی)173( " .
"  ...تا ررز چهاریهم باه ش اا ،یر هزار رسه صا ر نوی ریک تن اسدا تآها از طاف قوام
تحت رایت بحاا لل رکدل سدغان  ،ازبایم نور ستاا فا ستایه شا .قوای که ازۀانب
پآجشتتتداهجوم ُایه وینا ،زیایه تا الث قتل رغارف ر ۀآایت شتتتانا .چآانچه یرخصتتته
ی

آام " انارل" ،یر دن قل ه ،ت اای کثدام را زناه ه اتش ک اب کاینا)174 ( ".

"بوق

که بایم پآجشتتدا نرا ه ستتآگدآ

ار بانداف ابایۀ قدام ر شتتورش شتتاه از یایا

بانده ستتتتا اززینا ،ۀانگل واا خاکم انجا ه تآ ده ر تهایا بایم پایاوت ر پآجاه ر یک
تن ازپآج شدایاا را ه غُل ر زنجدا انااوت ،بال ر بوا ش زیایم از ق دل گار ر گو سنآا
غآدات پدایگاا ستاولو شتا ر اغهام ایشتاا هاه از صتاب اتش ستووته گشتت رازۀال
بایم دگاای پآجشتتتتدا فاار کهستتتتار شتتتتاه از اا ۀاله طوایف چهارگانه بقدم یره رقوم
هزاره ا الل ندز ه خاایت ر پشتتتد ان پآجشتتدام ها للم بخاننت اافااشتتته ر از یایا
بانداف ییوان ا ا ررزیاه ه کوهزایه هام هآارکش فاار اوتدار ناوینا که اا ا افواج
ووا اشتتتتام ابدا بایم اراره ر

وانااا را تار ر بار ناوی ر از ازباناگاا طوایف هزاره

یه هزار ررپده انتزام گافت)175( " .
بترستتنانه نزی ابدال ااناخان واا کلده اقوام ر طوایف افغانستتتاا " الها"  " ،و دث
"" ،

ازرم" " ۀاهل"  " ،بنستتتتا" ر "غداقا ل التاای" وینا ،تا انجا که ختا رقت

یک ازبجایتتاا رفتتایارر لآتتا بات تتت نرتتاب رم ،بدخواستتتتتت تته شتتتتخد یتتا ۀا
نارا ضداا ر فااریاا التاای ناویه

از

گآاه ر برلوبدت انها را ه " پای سایا سلطآت "

اض اسانا ،ابدا ازهم فاابدن سآگاانه صایر بدآاوی .بثالً رقت ۀآاال تاج بحاا
واا که بأبورستتتتاکوب بایم " یرراز" وی ،ستتتتنارش نابه ی ب آ

ابُاارا ا اا بایم "

حضتتتوراقاس " بدناستتتتا ،اناقا ل ،چآدن ۀواب قاطع بدگدای " :نصتتتاف ال دگ را
اگا ه یستتتتت ایا بح وس یاشتتتتته یررازم ها را ستتتتخت کدنا یها ر فایب تالق اا بایم را
نخوریه ه ودال داهام ایشتتتتاا التاای نکآا ،چه اا بایم را که یرداها نام ر یر اطن
ازرم ر فتآه ۀو بد اشتتآا ،ستتاکار رااندک ب شتتآاستتا ر ازو ا ت ط د ت ایشتتاا اگه
یاری ر یارراا نصاف دگ را ندزبح وس رگسدل کا ل ناایا)176( " .
"ر بقارا این خال ،بدابحاویشتتاه واا ستتاتدج ،یکصتتا ر شتتانزیه {ننا} ازاستتاام کنار
پوشتتتال را تستتتلدم زرگاا ستتتکآ پایاا پآجشتتتدا کایه ر چهل ننا را ا ووی یر ناقاا ُایه،
بحاا للدخاا خاکم انجا ایشاا را یرکا ل فاستای)177( "...
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ابدا ا ایآقار ۀزا ر ۀنا حق اهان نورستتتتتاا اکتنا نکایه ختا فاباا قطع ۀآگالف اا
سازبدن را لآوان سزهساار غالم خدارواا ندزصایرناوی " .خضاف راا  ...اررا فاباا
کای که بزیرر گ ااشتتتت ته اشتتتت جار کارابا ت جارف اا کوه را قطع ک آا ،بأبور فابوی که
یروتاا زرگ قا ل کارلاارف را ُایاه یراب اناازنا ر هم چهل تن از پدایگاا ستتتاولو را
ه خااستتت رپاست ان بزیرراا ر ستتنا بدآایداا گااشتتت ر یرلاصت یکستتال ،یک نک ر
هشتای هزار یروت از کوه بز ور ُایاه ر یراب انااوته از راه تجارف گسدل پشاررکای"...
( )178
ابدایرهادن شب ر ررز ،یر بوری بایم " پشه {پشه ام} ه سزهسااروویش چآدن فاباا
صتتتتایربدکآا  ... " :اراضتتتت ر ابالک ایشتتتتاا را پس از قتل ر تاراج ه بایم بهاآا یایه ر
ۀوی نا بس وی ایشاا را از اا سازبدن ندست ر نا وی کآا)179( ".
ابدال ااناخان واا ه اشغال سازبدن نورستاا ،قتل ر اسارف ،کآدز رغالم سازم انها
اکتنا نکایه اراض ت راشتتجارر ستتایابلکدت هام اناا را ندزۀ ااً غصتتب ناویه ه ییگااا
خشدا .این فاباا " خضاف راا " را بطان ه ناایدا:
" آا ه ستتت ب تافد خال ر تستتتکدن ال ر فقاام رلایام ستتتکآ ناقاا که

بلک ر زبدن

وینا ،ربم بالکت ارا اقتضتتتتا کای که ایشتتتتاا یرکافاستتتتتاا که اراضتتتت بنتوح ان آوه
بستتتلاانانستتتت رفته ۀا ر بارا گدانا ر ه ۀام اا که قوم کنار قانهام

شتتتاار از لها

سکآار بقارن تاکآوا یراا ۀ ال ت پا ست کایه از فدض تشاف ه یین اسالم

هاه

ر بحارم وی نا ،ۀ اا له ام ازا هل استتتتالم را یراا ۀ ال ر اری یه ر ق نار بأبور توطن ر
تاستتتکن گزیاا کایم که شتتت ایااستتتالم ر اخکام خضتتتاف ودا اانام را اپام یاشتتتته ررز
خداف ووی را ه سزاس ر ستایش واارنا

بانآا ر اطالت ر سول ار ت ان

ه سا انا

ر اراضتتت ر لقارراشتتتجار فواکه ار انها را تصتتتاخب ناویه استتتویه خال بقدم اشتتتآا"...
()180
" ربقارا این خال ،سزهساار غالم خدارواا چهل ر سه ننا از فااریاا چتاار
کنار کانتوز را که یربوطن ووی اباه وینا ،گسدل کا ل فابوی".
"...از این سوم اللدحضاف راا کارگزاراا پایشاه را که یراا نواخ

وینا فاباا کای

که ه هانوع که اانآا ر توانآا یر تابدا ر تخایب آدای رۀوی نا بس وی اا گاره غوایت
ستتتنکِ یبأ ر غارف بال ر اَستتتاِ زناا ر رۀال ایشتتتاا بضتتتایقه را
ناوی کوشتتتشتتتن ناویه یر َ
ناارنا" .

()181

ستتتوقداف لستتتکام ه ستتتازبدن نورستتتتاا ،ایاب ۀآگ ر وونایزم راشتتتغانگام قشتتتوا
ابدا ،بصتتتتد ت هام فااران را اام ا هان ان جا ه ارارری .خ تا یکت اای ازبال ها ر
بارستتان که ازکا ل غاض ت لدم ر تاریس بستتایل استتالب یربداا اا بایم ۀا جا شتتاه
وینا ،یستتتتت تجارز رت اض ه بال ر نابوس نورستتتتتان ها یراز کاینا ر از این وواا
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یغاا

نصتتتدب ناانانا .چآانکه " بال بحاا خآدف ،بالل اانغنور ،بالبح وب شتتتاه،

بال بوستتتت ر غداه ب لادن ییآداف { اام ۀایا ااستتتتالم کافاستتتتتاا} که یوتااا ر زناا
ۀایا ااسالباا را  ...بتصاف شاه یراغوش رصال ر ایوال کشداه وینا )182( "..
ه سلسل شورشها ،یورش ها ر ساکوب هام ووندن ابدال ااناخان واا یرکشور ،بایم
رایت نغااا ندز یچاررخشتتتتدگایهام قشتتتتوا ابداگاییاه تلناف ۀان ربان زیایم را
بتحال شانا ر ت اای زیایم اززناا ر بایاا ر ۀواناا (یوتار پ سا) ا سدای ست ۀالیاا
یرنت گاییا .چآانکه یرصنح  283ۀلا سوم – خش ارل " سااج انتواریخ " بدخواندم
 ... " :یر ررز هشتتتم باه ر دع اارل ،اریر را از " تداورخصتتار" کو یایه یر بوضتتع " رین"
فاری ارری ر هزار بدل تنآگ از بایم یره ۀاف ناقاا {نغااا} که تا زباا بحار ات که
بذکورگشتتت ،ستتا ه وط فاباا نآهایه وینا ،گافته ه یارانستتلطآه فاستتتای ر ه تابدا
گاره شایا که ه که سار ۀهانت ا شاه وینا ،پایاوته سدارتن را ه پدش راه بایب
که بستاال شانه وینا ،یستگدا ساوته هاه را یر غُل ر زنجدا انااوت"...
" ر بقارا این خال ،ستتایار گُل بحاا واا خاکم ناقاا {نغااا} که اغداا "باستتاوف " ر
" یرۀ نجدتتل" را ...ستتتتزایایه ررم تستتتتخدا ستتتتوم اتوب ر ۀلگتتاه ر نو تتا ر فااۀغتتاا کتته
ستتتتا ایاشتتتت ته وی نا ،ن هایه هزی ات یافت ر از این شتتتتکستتتتت ووریا ار ،یر اره بایم
با ساوف ر نجدل یرۀاگ فتآه یودل گ شته تاابت بایباا بذکوره از سا ایا شتن یاراا
ووی قوم یل گاییاه اشتتتتوب زرگ اپام شتتتتا .رازخضتتتتوراقاس فاابدن ۀااگانه آام
ستتتتایارگلُ بحاا واا ر ۀآاال بدالطاواا ر بحاا شتتتتاه واا خاکم تگاب صتتتتارر یافته
تأکدا رفت که یستتتتت ازپدکار رپا ازبدااا کارزار از ناارنا تا یبار ازررزگارایشتتتتاا
نکشآا ر هاچآدن سااج اناین واا خاکم پآجشدا ر غالم خدارواا خاکم نجااب را ارقام
ر الالم فابوی که یر ررز یکشتتتتآ ه دستتتتت ر یکم باه م خجه ازستتتته طاف ه بخانندن
فااۀ غاا خا له کایه ازرم کدن گشتتتتای آا رازۀا ل خاک ااا بذکوره ،خ کام ت گاب ر
نجااب ر پآجشتتتتدا پدشتتتتتا از ختتاکاتتاا ۀالل ا تتای رناقتتاا ر کآا ر افواج قتتاهاۀ بتتابورۀ
شتتگدان ر یرۀ نور ،نهُ هزار ر پآجصتتا تن بای بستتلح از لالقه ۀاف بحکوب ووی ها گای
ارریه ه ررز بذکور از راه " استتتکدن" ر " تزه" ر " یرۀ هزاره" ررم ستتتوم بآزل بقصتتتوی
نهاینا ر از سه ۀانب یاول یرۀ فااۀغاا شاه یست قتل ر تاراج از استدن اارریه ازرم
کدن گشتتاینا ر یای بایانگ یایه چآا قل ه را ه قها ر غل ه بتصتتاف شتتاه ۀاع کثدا از
ُغاف را بقتول ر بجارح ر اسدا ساوتآا  ...ر وُاام یرنت تاابت قالع ر بساکن ایشاا را
اتش زیه سووتآا)183( " .
"  ...پآجصتتتا تن بای پدکار راه انتقام ایاشتتتته ه کنار کتار ر کآ دا خاله کاینا ر هاه را
شکار اسا ازپدش راناه یربغاراف ر سآگالخ ها یراررینا ر راه دارا شاا ر ازگشتن
ایشاا را بساری ناویه ه کدناووا چآا تن از بسلااناا ...تاابت اشجار ایشاا را قطع ر
زرالت ایشاا را تلف ر ا ایم ر بساکن ایشاا را وااب کایه ازگشتآا)184( ".
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فصل پانزدهم
حاتم بخشی های امیربرای اجانب یا سالخی پیکر افغانستان
ابدال ااناخان واا که پس ازچ آاین ستتتتال یر ارم رتز داا یراتش قارف ر بک آت،
ازستتتوم استتتت اارهآا اتانوم ه اررنگ ابارف افغانستتتتاا نشتتتانداه شتتتا ،ییگاهدچ
ارزری نااشتتت ۀز قام ستتلطآت " واایای " ،وزیآه ر نشتتکا ر خکاارای
قارا رستتتتطای

ا شتتدوه هام

اام بایم جاا رستتتتداۀ افغانستتتتتاا .آا ااا ،بصتتتتام وی ه هارستتتتدله

ر ری ه ی که باکن ر بدسا اشا ،ایآهاه اتام ر ابتدازرا اام وویش بحنوط یاری.
یک ازاا ری تته ر ابکتتاا اام قتتا ریرام قتتارف ر بکآتتت ،خشتتتتتایش پتتاره هتتام
ۀگا بایررطن ه ررس ر انگلدس وی که اناا ارا اخستتتتاس بستتتتورن دت یرپدشتتتت گاه
رۀااا ،بلت ر تاریخ ،انجام یای .ازانجا که ارراق تاریخ ووی سخن بدگویآا ،پس ایآک
چآا ناونه ازچآدن خاتم خش هام شام اررابدابوصوف را ا نقل ازواطااف وویش یر
ایآجا یرج بدکآدم:
" یر اب رایت راواا که ۀز بالکت بن گاییاه وی ،قاار یایم که تحت بحافرت یرنت
انگلدس اشتتا .چااکه رایت بذکور ازکا ل ستتدار یرر ر از بالکت بن فای افتایه وی ر
از این ۀهت ودل بشکل وی که رایت بذکور را خو

بستحکم ناایم)185( " ..

ابداهاچآاا ،رایاف شاان ( لآام هام پابدا ،شغآاا ر رر شاا) راندز ا سایه گ ام
تاام اام ررسها راگذاشت ر پسانتا ،بار ر پآجاه را ندز ه وال هآام تزار خشدا.
" ...و اتخط ررستتتها ر گافتن پآج یه را ووی نای یفاین ه ۀهت بن فاستتتتای ،رن بن هم
شتتتتخصتتتت ن ویم ه هدجاا دایم ر این فقاه را ه ۀهت اتده ا کاال رقار ستتتتابشتتتتق ووی
قااریایم)186( " .
یرصتتتنح نزیهم ۀلا ستتتوم " ستتتااج انتواریخ " بدخواندم  " :ازلایضتتت بخارم قُل واا
ریدس " بار" ه بستتتتاع فدض بجاع راا رستتتتدا که رایت بار را ه توۀهاف شتتتتاهانه،
ضتتتتادا بالکت افغانستتتتتاا فابایآا .اللدحضتتتتاف راا یرۀواب ار نگار فابوینا که
لالق بار از واک بق وضتتت خاند افغانستتتتاا یررافتایه  ،بایم انجا را ازم استتتت که ا
یرنت ررس ر یا ایااا ه اقتضام رقت سلوک ر رفتار ناایآا" .
ابدا ،لالره ازتالق گوی

ه ار ا اا انگلدستتتت اش که یرصتتتتنحاف ایآاه وواها ابا،

یر اا ااراضتتتت ربلکدت بلت افغانستتتتتاا انقار
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ه هآا اتانوم
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بداری ،ضتتتتان بالقاف ا رایستتتتاام هآا ،پداابوا اشتتتتغال ستتتتازبدن هام اطااف یریام
ابوتوستتتط قشتتتوا ررستتت  ،چآدن بدگویا  ... " :کادشتتتن ووی را ا ا اهدا که پاره ام از
ستتتتاخااف بتآازن فدها را اام لزف یرنت ررس که پایشتتتتاه کالا استتتتت گذاری .بن که
اهان کادشن شاا را بآصف ریرست وداوواه ووی قاار یایه ام اخصه ر تقسدا که ا
ررس

کآآا ر خا ۀاا ناایآا ،راض وواهم وی ر ابضا وواهم کای)187( "...

انگاه که پس ازتصاف پآجاه توسط قشوا رر س ر هاچآاا پس ازاشغال بآاطق ۀآوب
شاق افغان ستاا تو سط انگلد سها ،بایباا ووقآا ،سااقآا ،یارکآا ،خارا ،اررگآج،
پآجاب ،ستتتتآا ،ییاه ۀاف ،پشتتتتارر ،ستتتتواف ،آدا ،اۀور ،چتاال رغداه ط لاایض ر
تقاضتتا هام بکاراز ابدابدخواهآا که انها را یر ازپس گدام اراض ت اشتتغال شتتاه یارم
ر سانداه ر یا خُکم ۀهای صایرناایا تا انها ووی شاا کااهات ه ۀآگ للده اشغانگااا
آانا ،رم ه انها یستتتوراکدا صتتایر بدکآا که " راکآوا که کار صتتلح پدش ابا ،صتالح
یراا استتتتت که یرهاۀا اشتتتتآا ،دارا از اطالت ه هااا یرنت که تا ع انا ،ییگا راه
نزداایآا .فقط "
یرایآجا ،گوشته ی ازتقاضتا هام اهان شتاال یریام ابولآوان ابدال ااناخان واا را
یرج بدکآدم :
" ...شتتتتخد ب تاتتام تتا لایضتتتتته ام از بایم استتتتالبدت الی "ووقآتتا" ر " وجآتتا" ر "
باغدآاا" ر "شتتها واا" ر " لکه" ر " اناۀاا" ر "ارش" ر "ناگاا" ر ۀاهور لستتاکا ر
ایالف ق چاقده ر قاغزیه راری یارنستطآ کا ل شتاه شتاف ارخاصتل کای ر اط ق ل ارف
ر کلااف لایضتته ام که از بایم بذکور ا ووی یاشتتت ز ان ندز ه لزلاض رستتاندا که از
بحار یرنت ررس یرلالق " پآج یه " که ا یرنت افغاا رُخ یایه استتتت ،بایباا رایاف
بز وره ه ارسال رسائل رغداه رسائط ررسائل سلسله ۀآ اا شدوۀ باضد اتناق گاییاه
از راه الانت یین ا هم قاار یایه ر بااگستدل یرگاه لانم پآاه یاشتته انا که ه استتصتواب
ربم رزین ر وای یرر دن اللدحضتتتتاف راا اگاابا فاب تایآتتا ایرنتتت ررس شتتتتورنتتا ...
رخضاف راا نرا ه ایآکه ه توسط یرنت انگلدس کاربقاتله ه بصانحه انجابداه وی،
نقض لها ر بدثاق را والف ریای ر ر اق یانستتتته نخواستتتت که یرنت انگلدس را که آام
یرست یرنت افغانستاا ساا ر بشتها گشته است ،نزی ییگایرل وجل ر بآن ل سازی.
چآانچه یرۀواب اا بایم ارقام فابوی که " بکآوا ضادا با اا است که پداراا یین ر بلت
استتتتالم چه یراین صتتتتنحاف ر چه یراا رایاف قوف ر بکآت یا آا ر بخانناا یین ستتتتدا
انااسلدن بغلوب ر بآکوب شونا ر ه هاسازبدن که اهان اسالم پا نهای گاینا یاباا ر
گای اا اایراا ووی را از چآگ وصتتم ا ایآا راین را صتتاق ر یقدن یاندا که زبان ر ان
از انایش کار ر تا دا اخوال شاا سلسله فارن ر ارام ندستم ر هادشه چشم غاخوارم از
ر گوش پاستارم ااراز شاا یارم تا کاام رقت فاصت یست یها که ابا ه وی ر کار ننع
رسوی شاا را پدشآهایواطاساوته ه تقایم اا پایازم رتا تاام شاا بایم را یر زیا رایت
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اسالم ن دآم ارام نخواهم وی .یست از طلب ناارم تا کاربن اایا ر اکآوا فاستایۀ شاا را
ه بقتضتتتام رقت ر بصتتتلحت ررز روصتتتت ازگشتتتت یایم تا بوقع ه ررم کار ایا ر ناب
شاا ه رصول پدونای ،ا هاچه ودا اشا صارریا ا رخاابآترا هااا رقت اشدا که
فاصت خاصل شوی ر این رقت یَم نزیه باتکب ابام نشویا".
بالخ ره بدشتتتتوی که ابدا ا چه ن ناد

ها ،تاف آا ها ر ر لاه ر ل دا هام ب داا وان ،

اززیا ار سآگدن ب سورندت بل – تاریخ شانه هایش را س ک اهان بآاطق بختلف را
نوبدا ر

سانوشت رها بدکآا؟

ر ابدایرپتتاستتتتخ خشتتتت ازنتتاب ت کاندتتل رۀوم ریدس هدنتتت انگلدستتتت یرشتتتتاتتانغاب
افغانستتتتتاا ،چآدن بدآگاری  " :ر این زبدآ استتتتت که پآجهزار وانه رار از بایم تاکااا
صتتحاانشتتدن یدالق گزین یاری که از اا چآااا فایاه ام ه افغانستتتاا ناداستتا ،ر تقای اً
د ست بدل زبدن بخار ه ر ب اورۀ واداب وواها وی ر اگا ا سا این گونه ب ابالف ا
یرنت ررس بخاننانه رفتار کآآا ،ۀام افسوس است .فقط"
ر از ،ه ت اای " یکصا ر چهل رشش تن از للاا ر زرگاا بایم افایام ...وواستاراۀازف
شانا که ا بحافظ وانه هام یرنت انگلدس که یرچآا بوضع از نقاط ساخا آدای نهایه
ر هایک را ه الاای بحافظ استتتتتحکام یایه استتتتت ،تازنا ر بحافظ وانه ها را وااب ر
خارسدن انها را بقتول ر بآهوب سازنا" " ،ابا  " ،خضاف راا هاه را از لطام ول ت ر
پآج هزار ر پآجصتتتتا ر ستتتتدزیه ررپده نقا یل جام ارریه انارز ر نصتتتتدحت فابوی که {
هاچآا که} للم حال اا قوم خاصتتل استتت که ه اشتتارۀ یرنت افغانستتتاا ا یرنت انگلدس
نا ۀآگآا ر هاچآدن ه بآع این یرنت از تاوتن ر غارف کایا یست ازنا کشآا .ارم
اگا راست بدگویآا ،زیآهار راه که والف ه وی ۀاهور ر از صالح ر صواب یرر اشا
نزدونانا ر ا یرنت انگلدس تا که یرستتت این یرنت استتت ر ستتؤ دآ

ه ررم ررز ندنتا،

جز راست چدزم ییگانگویآا)188( "...
ابدال ااناخان واا ه سلسل رفایارم هایش یر اا ا انگلدسها رخاتم خش هام ضا
بآافع بل بایم افغانستتتتتاا ،نه تآها از ستتتتا بواضتتتتع ر بآاطق بهم کشتتتتور ه ننع ررس ر
انگلدس گذشتتتتت ،لکه التااض ها ر تقاضتتتتا هام ۀام ر بکاراقوام ر اهان بآاطق
بذکورب آ

اب ارزه ر الایۀ سازبدن هام غصب شاه را گاه ه نابه ر کلا فای آاه ،گاه

ا " نصایح شاهانه" ر گاه هم ا ط آه ر تهایا رتوهدن وآث ناوی.
چآانکه ابدایستت نشتاناه ،ارم یر اا اپافشتاریهام بایم رزیا ر بست وی ر ارستال نابه
ها ر ناایآاه ها ب آ

ارهای انها از زیایون استتتتت اارهآا اتانوم ر انحاق بجای اا

ستتازبدن ها ه افغانستتتاا ،ا این صتتااخت ر رقاخت پاستتخ یای " :ه بایم رزیام گویدا
که غدا ازیر بوضع باغه ر ابل ،ییگابواضع بسکون اقوام رزیا ر یرربش ر بس وی
بت لق ه یرنت انگلدس انام زیاا که بایم ر طوایف بذکور ازچهاریه ستتتتال استتتتت که
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خضتتاف راا را رنجداه واطاستتاوته هاچآا ه ایشتتاا ادهار وو

ر هم ییآ کای ،گوش

ه گنتار ستتتت ایف ا ارش ناایه ر ها قار انارز ر نصتتتتدحت ناوی نشتتتتآدانا ،ناچاربلک
ایشاا را ه یرنت انگلدس راگذارشا رخضاف راا ارا از بایم ابل ر باغه ر غداه که
این طاف وط فاصتتتتل راقع انا ،یرابورییگا بایم که اا ستتتتوم وط اشتتتتآا ،بااولت
نادکآا" .
از ناایآاه هام بایم تدااه که ا ندار هام اشتتتتغانگاانگلدستتتت یربحل ر بآطق ق ایل
وویش رزم یایه ربغلوب شتتتتاه وینا ،ه ابدا کا ُک ر هاآوان ابداافغانستتتتتاا یرراه
استایای سازبدن هام اشغان  ،راری ۀالل ا ایگاییاه از انجا رهسزارکا ل شانا ،ابا
" خضاف راا بسنول ایشاا را ق ول ننابویه روصت بااۀ ت یای "
یک ازشخصدت هام ازاییخواه رضا اشغانگااا انگلدس یربآاطق ق ایل " ،بال نجم
اناین واا " وی که ستتتتانها خاطا رهای اززیایون قوام هآا اتانوم ر انحاق بجای ه
ستتتتازبدن بتتایر(افغتتانستتتتتتتاا) ،ب تتارزه ناوی ر چآتتاین تتار ،کت

ر غداکت

تته

ابداافغانستتاا بااۀ ه کایه تقاضتا ال ارری تا ابدا صتافاً ۀهای را یر اا ا انگلدستها
الالا ناایا تا انها توانآا یر پآاه چآدن خُکا  ،ها ستتتتاکآاا بآاطق ق ایل را ابایۀ
ب ارزه س تازنام زیاا ار ه اخکام شتتال التقای یاشتتت ر بداانستتت که ۀهای را ایستتت
پایشتتاه بستتلااا للده کنار صتتایرناایا .بگا ابدا نه تآها ه تقاضتتا هام بکار رم پاستتخ
بث تتت نتتاای ،لکتته ار را بوری ط ن ر ن ن قااریایه ازاقتتاام تته ۀآتتگ ر ۀهتتای للدتته
اشغانگااا بآع ناوی تا واطا ار ا اا انگلدس اش بکارنشوی.
یرایآجتتا ،یک ازۀوا دتته هتتام ط آتته ابدز ابدالآوان " بال نجم انتتاین وتتاا " را یرج
بدآاتتایدم " :ایتتا این ابا تتایع ۀهتتای ر پدتتام غزا کتته از ط د تتت ر نهتتای بالنجم انتتاین
ستتا اارریه استتت ازپدشتتگاه ب اع لانم ایجای ر خضتتور ستتدا انجم رایتای ،ۀایا ه اوآا
زایۀ بذکور رستتتتداه یا هااا اخکام بُآزل ان

باستتتتل که ایابتش تا یابن قدابت استتتتت

بد اشتتتا؟ راگاابا بجای از یرگاه ایزی اخا صتتتایرشتتتاه اشتتتا یرکجاستتتت که با ر لاوم
استتالم اا را ییاه اطالت ناایدم؟ راگانشتتاه اشتتا ،پس راضتتح ر ررشتتن استتت که ایلام
والف اباواا کایه بایم را فایب بداها ر اگاهااا اخکام قااا بجدا ر ارابا رستتتتول
خادا استتتتت ،ۀآاب ار که ه یاراستتتتالم استتتتویه ر ارام وی ر

ووف ر وطا ررز زناگ

یراۀاام ابور رشت ایااستالب ر ابا ب ارف ر نه بآکا ر تآ ده غافل ر ارشتای ۀاهل ه
سا بد ُای ،چاا گایخت ر اوالف اباواا ر نه رسول از یارااسالم هجاف اوتدار کایه
ه یارانحاب قاار گافت؟ ریرانجا ندزکه رفت ه زاری ب ام خصتتتتدا ل ایف نگستتتتتایه
ارام نآشتتستتت ر ازستتانها یر دن بایم بهاآا ر غداه ،طایق نناق رتاک رفاق کشتتویه بایم
را ه لاارف ر وصتتتتوبت هم اانگدخت؟ چآانچه یک ییگام را کافا ر بلحا ر زنایق
بدخوانا تا که یرنت انگلدس از لاارف ر نناق دن ااقواب ر استتتتالب اگاه گاییاه
بصتتام ر ابایۀ ت ددن ستتاخا ر تقستتدم خاری شتتا ر اکثا ازت ه ر ارایتاآااا ار ه هزاراا
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شتتوق ر رغ ت ۀایۀ اطالت ر انقدای یرنت انگلدس پداویه ررم از ستت ایف استتالبدت ر
اتحای قوبدت ر اطالت این یرنت اتافتآا ر هاچآا بااستتتم هاایت ر استتتتاانت از طاف
این یرنت ه تقایم رسدا ،اا بایم ازتأ دا بصاخ ت ۀآاب اوآا زایه انارز ر نصدحت با
را ه گوش ق ول نشتتتتآدانا ر چوا ررم یل ه ستتتتوم یرنت انگلدس یاشتتتتتآا ر از ارابا ر
نواه انه

و ا وی نا ،ه وواهش ووی اا بایم ،یرنت انگلدس خصتتتت زرگ را از

بوطن ه بسکن قوم بهاآا ر غداه ،ضادا بست اااف ربتصافاف ووی ساوته ۀآاب
اوآازایه هدچ ه تذکارصتتتور ر ب ان این ایاف ر اخاییث که خال یرج بکتوب ووی کایه
استتتت ،نزایاوت ر لاابه ر ریام فضتتتلدت ر انارز ر بولرت را که ن اس لافدت استتتاس
خستتتتن لاق تش وی ،ه یرر انااوت ر یرهآگاب که ت ددن خاری ر فاصتتتتل دن یرنتدن
اام رفاه خال ر ودابال بستتلادن ر ۀهت خااستتت بالکت ربلت ر بالکت شتتاا انترام ر
استتتتتحکام یافت ،ۀآاب اوآا زایه اگاه کار ریاول بحنل گنتار وی ،چگونه تاک تذکار
این ایاف ر اخاییث ناویه ت لدغ ارابا ر نواه انه را بطا ق شتتتتای ت غاام رستتتتانت
پآاه

ه رۀه که بأبور وی نکای؟  ...ر اگا ار را شوق ۀهای یر یل ب

وی ر ه خُکم واا

ر رستتتتول لال بدآاوی ،هاانا ازبُلک استتتتالم یر یارانحاب هجاف نا کای ر تهات لزم
قتل ووی را اپایشتتاه استتالم نا

ستتت ر ا لاوم استتالم بتنق ر هااستتتاا شتتاه تاارک

الاای ا طال رۀال ر اس اب قتل کایه هاه را بست ا ر ابایه ب ساوت تا یررقت خاۀت
ا یرنت ررس که یشتتان یین ر بلت استتت ،بصتتاف بداای( "...ابدا ا ارائ این ستتخآاا،
یرراقع بدخواها بوضوع ی شاآ ساکآاا ان سوم وط "ییورنا" ا انگلد سها را سوم
ررسده انحااف یها)
تستتتتلدا ر

ارایه گ ابدا یر اا ا ار تتا تتاا انگلدستتتت اش را تتازهم ازاین گنتتتاررم

بدتواا شآاوت  " :خکوبت نای انسارا ه هادن که تشویشاف ناگوار ه ۀهت بن فااهم
ارریه وی ،قتتانع نگشتتتتتتته اقتتاابتتاف ییگا هم ناوی .خت توپهتتای کتته بن ازپول ووی
یرهآارستتتتاا وایام ۀلوگدام کایه ر نگذاشتتتتآا ه کا ل داررنا .لالره ااا ،تجاربن
ه بن اطالع یاینا که خکام ستتاخام ،بال شتتخصتت تجارافغاا را از ق دل اهن ر فوای ر
بس ر غداه را ۀلوگدام ناوینا ه هان ایآکه این گونه اۀآاس ه ۀهت ایراف خا ده
بد اشتتا ر بدگویآا تا زباندکه یر اب یرستتت افغانستتتاا ه با یقدن خاصتتل نشتتوی ،با
نادتواندم این اۀآاس را گذاریم که یاول افغانستتتاا آاایآا .ازاین دشتتتا ییگا چه
اختااب نستتتت ت ه بن بدخواستتتتتآا آاایا؟ یرنرا رلایام وویم بحقا شتتتتام ...اگابثل
ابداشتتتدالل واا ر ضتتت از خکاااا هام ستتتا ق افغانستتتتاا لجول ر

تجا ه ویم،

یقدآاً ۀآگ یرگافته ر یا ه ۀهت کاک ه ررستتتتها ب ناویم ر این ابا یحتال بآجا ه
واا

بن بدشتتا رزخات تازه هم ه ۀهت یرنت هآارستتتاا فااهم ب ابا ر بن هم شتتایا

چآدن بااسله م یرۀواب بااسالف یرنت هآارستاا ب نوشتم که بآجا ه این ب گشت
که انها ه بخاننت بن جآگآا ،رن بن ستتدار زیاک ویم ر هانه ه یستتت انها نا یایم
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که بت اض بن شتتتتونا .نه فقط از اقااباف فقااف بذکور اۀتآاب ناویم ،لکه کاال
التآای را هم خا یایم)189( " .
پس ووانآتتاه بدتوانتتا تتا انتتاک یقتتت ،ننتتا د ر ندانتتگ تتازم یرراه ۀآتتگ ر ۀهتتای
ازایی خش ر ستتآگ اناازم ر انصتتااف اشتتکار ابدا از انحاق بجای ستتازبدن هام غصتب
شاۀ یر سوم وط نآگدن " ییورنا " ،نوبدا سازم ساکآاا بآاطق ا شغال شاه ر کانش
یر اا ا اۀآ

را یرک ناایا.

ه شتاح ییگام ندز ازصتنح ( )667ۀلا ستوم ستااج انتواریخ توۀه فابایدا ... " :لای ضه
ام ازبایم لالق تدااه  ...ه ستتاط

خضتتاف رااشتتاف گزارش یافت که " ۀهاناارصتتاخب

کا ل را ب لوم ای که با بایم که ا فاق فانگ ررز سا بد ایم ،ازس ب لام انتناف ابدا
صتتتاخب نستتت ت با ستتتت ،نه ایآکه از راه صتتتااقت ا فانگداا زیستتتت بدکآدم .اگاچآانچه
پایشتتتتاه پاتو نراباخ ات ا اش را ه با ا ناازی ،هاای آه ا یر نت انگلدس قطع رشتتتت ت
بخانطت کایه رکستتان که از بایم تدااه نوکایرنت بذکوره شتتاه انا ،ا استتلحه گایخته
وابت یرنت استتالم اوتدارکآآا ر این ندز ب لوم ربم ۀهاا ارا وواها وی که لالق تدااه
ستتتتا ستتتتایا ر خصتتتتن شتتتتایا کا ل استتتتت .پس ،ب

ایا که یر یستتتتت وویش بحکاش

نگاهااری ر ا الداا ر زرگاا اا راه بشتتتتورف ر کآکاش گشتتتتایا تا اطالت ابدا را که
پس از اطالت واا ر رستتتتول فاض استتتتت ،ا بت ق ول نهایه ریستتتتت د ت یایه یرتحت
خاایت ار اشتتآا که خنظ نابوس ر خازننوس ایشتتاا را که اپایشتتاه راۀب استتت ،پاس
یاری ر یر این وصتو

هاابام که بقتضتام ربم ۀهاا ارا اشتا ،بصتتحوب گل انااز نام

افایام که خابل این نابه است ،اطالع یایه ارشای فابایآا که ه لال ایا ر "...
این نابه ر تقاضتتتتام بایم تدااه ندز ازستتتتوم ابدا ا ندت ر ن ل اۀواب بانا ر هاگز ۀآ
لال

خوی نگافت.

این تآ ها ن وی .رقت قشتتتتوا ررس تزارم پآ جاه( ،بت لق ه بلک دت ب لت اف غانستتتت تاا
یرشتتتت اال) را ا ق لارم اشتتتت غال ناوی ،از یکطاف قوام اف غان بستتتتتقا یران جا نرا ه
یستورابدا ر خاتم خش هام رم ،خق یفاع ازواک شاا را نااشتآا ،ازسوم ییگابقام
هام ررس ر انگلدس صورف بخندانه ه تناهم ر سداه وینا که انگلد سها ایا یربوری
اشتتتتغانگام ررستتتتها یرشتتتتاال افغانستتتتتاا وابوشتتتت اوتدارناایآا ر بقام هام ررستتتت
یر اا ااشغانگایهام انگلدسها یرۀآوب شاق افغانستاا التااض

ال نداررنا .این

بوضتتوع رقت اشتتکارشتتا که هدأف یا تدم خَکمَ انگلدس ه ریاستتت " ستتاپدتازناستتاا"،
جام التااض للده اشتتتغانگام ررستتتها ر یا اتخا تاتد اف یفال  ،ازبحل خکادت ه
ستتتتوم هااف فاارناوینا .چآانکه یر صتتتتنح ( )166ۀلا ستتتتوم -خش نخستتتتت " ستتتتااج
انتواریخ " بدخواندم " :ریروالل این اخوال ،کادشتتن انگلدس از ۀستتارف ر پدشتتقاب
رب حار ت ستتتتا خا یاراا یر نت ررس ،ا قا بت را یربوضتتتتع " گلُاُاا" یشتتتتوار یانستتتت ته
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کوچاکو یرررز دستتتتت ر هنتم باه بذکور راری " تداپُل " هااف شتتتتاه ه فااز پشتتتتته ام
یرکآار ۀآو

پُل بذکور ر ۀآب یروتزار ساخل " هام رری " فارکش کاینا".

ابداق ل ازخال قشتتوا ررس ت

اام پآجاه ،وطاب ه قاض ت س ت ااناین واا رافستتااا

ستتتزاه ستتتاخام چآدن فاباا یایه وی  " :اگاچآانچه نشتتتکا ررس ۀانب " پآج یه " خاکت
کآا ر از راه هانه ۀوی اقاام یرۀآگ ناایا ،زنهار که ستتزاه افغاا اهآگ بااف ه نکایه
انجا را فار گذاشتتته یر بوضتتع باغاب اقابت ر یرنگ کآآام زیاا که یرصتتورف بقاتله ر
خصول فتح ،راه پدش رفتن ر بُلک گافتن ناارنا ر یرخانت شکست از انجا تا هااف کار
یرنت را پست وواهآا ساوت ر { ا} از یست رفتن لالق " پآجاه" ابا یرنت ررس ررنق
نخواها یافت ،چه ،ایل ر اُنوُس

ستتا ر ستتاباا را چآا رقت شتتاا بحافرت ر پاستت ان

کاییا ر ه ض ط ندابا ،لدب نااری ر ضارکار یرلام ا ستحکام هااف ر بداآه ا ست که
از نا استوارم این یر خصار ،روآه ام یرابور بکآت ر اقتاار یرنت پایا وواها ارری".
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یرایآجا ا رضتتتاخت ییاه بدشتتتوی که کلده لم ر غم ابدا ،نه اراضتتت افغانستتتتاا ر خقوق
بلت ،لکه " بکآت ر اقتاار یرنت " رم است ر س.
چآانکه یرصتتنح ( " )35پشتتتونستتتاا ،چانش ستتداست افغانستتتاا ر پاکستتتاا " تأندف
بحاا استتتتحاق فداض ،ازقول شتتتتخد ابدا بدخواندم  ... " :چوا نا وواستتتتتم ا یرنت
انگلدس جآگم ر یشتتتتان شتتتتوم ،ه تاام بابورین ووی یستتتتتوران ال یایه ویم که ا
ازر صول این اطالع ...فورم از بحل خاکت ناایآا ...یر اب وط ساخام قاار یایه شا که
وط بذکور را ازچتاال ر گاین ارغدل تا پشاررکشداه ،بشخد ناایآا ر ازانجا تا کوه
بلک ستتتداه ب دن ناایآا ر ه این قستتتم که راواا ر کافاستتتتاا ر استتتاار ر طاین بوبآا،
ن ل پوره ،قارم از رزیام ۀزً بالکت بن گاییا ر ایلام خقوق ووی را یر اب ایستتتگاه
راه اهن چان نو ر اق  ،لآا ودل ،کاُم  ،افایام ،اۀور ،ستتتتوافُ ،آدا ،ییا ،چدالس ر
چتاال تاک ناویم .هایر طغاا قاار یای نابه را یر اب ساخاات که ب دن شاه وی ،وویم
ر اۀزب سنارف بُها ر ابضا ناوییم" .
ر چآا ستتتطا ا ازاا چآدن بدخواندم  " :اام ل ااناخان ،خنظ ستتتلطآت کا ل ر یاشتتتتن
ررا ط خسآه ا انگلدسها اهاه چدز بقام ویه است .ار خت خاضا شاه است است اارم
تاین وط بازم را زذیای ر بلت رقوبش را یر تکه ناایا ،رن ستتلطآت کا ل را از یستتت
ناها ،یرخاندکه ه التااف وویش ،بدتوان ست للده انگلدس الالم ۀهای ناایا ر بایم
زیایم رازیاپاچم یک ابدابستتلااا للده استتت اار انگلدس ستتدج ناایا ،ابا ار این کار
را ااا یندل نکای ،زیاا تاس از اا یاشت که باکن است تاج ر تختش ه وطاافتا" .
ابدال ااناخان واا که یراین شتتتتب ر ررز(1885م) بصتتتتارف بذاکاه ه رایستتتتاام هآا
وی ،ه بجایم که گزارش ازیستتتتت رفتن پآجاه ا صتتتتاها تن بااف دن اا را بدشتتتتآوی،
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وطاب ه رایستتاا ،ا رقاخت تاام بدگویا  " :بن یک پارچه واک را که ررستتده ا ستتا اا
نتتزاع یاری ،تته یرنتتت ررس بتتدتتگتتذارم ".ر تتاز تتا ت التتتتتآتتایت کتتابتتل یرقت تتال قتتت تل
یکهزارستتتتا تتازافغتتانستتتتتتتاا یرپآجتتاه ،بدگویتتا " :تلنتتاف ۀتتان اهادتتت نتتااریم زیاا
یرافغانستتتتتاا افستتتتا ر افاای ه قارکاف یاریم " .یرۀام ییگا ادهاربدااری  ":ه ۀهت
ستتالبت ر بحنوا ویا ستتلطآت بن { نه بحنوا ویا افغانستتتاا!} ازم استتت که وط
هام ساخام را که دن باانک بن ر هاسایه هام بن بد اشام تحایا ناایم" .
ایا اصتتااخت گنت که ۀااستتازم خشتتهام ۀآوب شتتاق افغانستتتاا رغصتتب اا ازستتوم
ه آا ا تانوم که ا ابضتتتتام ب ا هاه هام نآگدن " گ آا بگ" توستتتتط ی قوب واا ر "
ییورنا" توستتتتط ابدال ااناخان واا صتتتتورف گافت ،نگاان رغوغا ر بخاننت هام
لاوب ر ۀآگهام بستتتتلحانه ستتتتاکآاا بآاطق ۀاا شتتتتاه ازپدکاافغانستتتتتاا را ارارری
رودزشها ر بقاربت هام بت ای ضا انگلدس

ااه انااوته شا .ه هادن بآرور ،زرگاا

ر ناتتایآتتاه گتتاا بآتتاطق انستتتتوم وط " ییورنتتا" تته بااتتتب گونت کت

ر خضتتتتورم تته

ابدارۀوع ناویه اد هارناوی نا که با بت لق ه واک اف غانستتتت تاا هستتتتتدم ر خاکا دت
انگلدستتتت ها اام ستتتتازبدن هام باا را هاگز نا پذیایم .ان ها ازابدال ااناخان واا
بدخواستتتآا تا بطا ق ه خُکم شتتای ت ،ۀهای للده غاصتت اا انگلدستت را صتتایرناایا،
بگاابدایرهابات ه ،انها را ا نناد ر بذهب پآاه ر " نصتتتتدحت " رالطام هاایا ر
تحایف اگایاندا .هاچآاا نابه هام اناا را ا هانه تااش ت ها ر نصتتایح " پارانه " ر ختا
گاه

ا تهایا ر تحقداپاستتتتخ بدگنت .یرایآجا چآا ناونه از این گونه تالش ها ر تاییا

ها را نقل بدکآدم :
" بالپدوناه نام بستتتت ویم ازقوم رزیام که ا ۀاع غندام ارا اۀازف یرنت چآانچه
گذشت ،یرکا ل اباه رخضاف راا بکتوب ریساام کشورهآارا که یروصو

بخدار

بختار ویا افاغآ ستتکآ ستتاخا که بوطن ر بستتکن ایشتتاا یرت ددن خاری فاصتتل دن
یرنتدن یرخصتتتتت یرنتتت انگلدس اتنتتاق افتتتایه ،نگتتاریایه وی کتته ایشتتتتتاا بخدانتتا کتته
یربوطن ووی ب ایستآا ریا هجاف کایه یرافغانستاا بدارنا ،کارکآاا یرنت انگلدس
بت اض ر بانع ایشتتتتاا نادشتتتتونا ،ه ار ر هاااهانش ناویه روصتتتتت بااۀ ت یای که
اگاوواسته اشآا یرافغانستاا دایآا ،ا ایشاا سلوک قوب ر اسالب

ه اخسن رۀوه

از قوه ه ف ل وواها ابا ...رچوا راصل بقام ر بآزل ووی شانا ،کارکآاا یرنت انگلدس
هاه را بسنول ساوته طانب اطالت ناب بکتو

شانا ر تکلدف راه یایا فوج انگلدس

ر ستتاوتن ب ا ر بستتلک ل ور ر بارر نشتتکا ار را یر دن بوطن ایشتتاا وواستتتارشتتانا.
رایشاا ه هان بشورف قوب بهلت وواسته با ۀاا{را} ب ارض خضورراا یاشتآا که
" ه این تکاندف انگلدس هاگز ر ضا ناایه تا ۀاا یر اا ر تواا یرتن یا شته ا شآا ،بانع
شتتتتاه نشتتتتکاانگلدس را یربُلک ووی راه ناداهآا راگاچآانچه ه تغلب اهآگ اۀاام
ابوربکآونت وتاطا ووی را آاتایآتا ،چوا ندارم باتان تت ر بتااف تت را یر تازرم ووی
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ناارنا ،ناچار بوطن ووی را گذاشتتتتته هجاف ر فاار ۀانب افغانستتتتتاا اوتدارکایه ابدا
یارنا که بزرع ر باتع ه قارب اش ایشتتتتاا لآایت ر باخات شتتتتوی" ر یرواتا این
لایضتتتته بُها دستتتتت ر چ هارتن از زر گاا را ان هایه نام هنتصتتتتا تن را ن گار یای نا ر
بصتتتتحوب چآا تن یرکا ل فاستتتتتایه خضتتتتاف راا فابان بزین ه ابضتتتتام واب وا
ایشتتاا رقم فابوی که " شتتاا بایم وای ریانش ت یرنهای ووی نااریا ر از ررم کداستتت ر
فااستتت ستتخآاا یربداا ندارریه هاواره راه ۀهانت ب ستتزاریا .اگانه چآانستتت ،ایا ا
ووی انایشداه فکاکآدا که یرنت زرگ ا بکآت ر قوف است ااریه چوا یرنت انگلدس،
بلک ر زبدآ را بتصاف گاییاه ر ا یرنت که هاسایه ر یرست ار اشا ،ت ددن خاری
روط فاصل را آاایا ،ایا یراراض بتصاف ووی راه نا سازی ر بلک بست ااۀ یرنت
ووی را ا افااوتن رساوتن قالع بستحکاه ر گشویا طاق سهله رغداه ابور بها ازبه
ا ای نادکآا؟ ارم ،بدکآا ر یرنت انگلدس که بوطن شتتتتاا را که قاارتقستتتتدم ر ت ددن
خاری بانک ر بتصتتتاف گشتتتته استتتت ،انضتتتارر ابورم را که بانرا ر یرواطا یاشتتتته
اشتتتتا ،از قوه ه ف ل ب ارری ر یررقت که شتتتتاا از راه طلب یارم رب ارنت یرکا ل
ابایا ،گنتآ

ا شتتاا گنته ربکتوب ریستتاام نشتتاا یایه شتتا .زیایه ازاا چدزم فابویه

نادشوی رهاانا که از راه هجاف یراین بالکت دایدا ،هااا نوشت ریساا ،کس بانع
ازاباا ار نادشوی ر انگاه که ابا ه قارکنایت ب اش ار ر بزرع ر باتع از طاف یرنت ه
نام لآایت یایه وواها شتتا ر اا ،یرهاانجا که هستتت اشتتا ر از این طاف تکلدف اباا ر
نداباا اکس نادشوی)191( ".
یرایآجا ،یک ییگا ازۀوا ده هام کت
بایم طورم سکآ کُام" ب آ

ابدارا که لآوان " تاابت ستتتتایاف ر زرگاا

اادهارلام رضایدت انها ازخاکادت انگلدس ر ارایۀ شاا

یرپدوستتتتن بجای خاک افغانستتتتاا ،باقوم یاشتتتته استتتت ،نقل بدکآدم ... " :بایم کُام
راستتتتت بدگویآا ،هادشتتتته از این ق دل ادهاراف کایه ر بدل واطا ر باضتتتت

اطن ر

داهاووی را ه اطالت ر بتا ت با دهور ر ارز یایه انا ،ابا چوا ه سا رشته ر ارشایم
که لز ننا یافته است کار ر رفتار نکایه هاچآاا ب وق ر ب طل باناه انا ،ر ابام که از
خضتتتور آام ایشتتتاا شتتتاف صتتتارر یافته وی ،این استتتت که چوا یرنت انگلدس کُام را یر
لها ابارف ابدابحاا ی قوب واا از بالکت افغانستتتتتاا ۀاا کایه وی ،ررزم که با
راری شتتتایم یر اب اا ناچارستتتکوف اوتدارکایه طآاب ستتتخن را ا یرنت بز وره یربحل
پدچ ر تاب نداررییمم زیاا که تصتتتتافاف ر اوتداراتش یرانجا ۀارم وینا .آا ااا با این
وواهش را نااریم که کُام را از یرنت انگلدس وواستارشویم ،یا یر اناررا اا لالقه یول
رتصاف ر ت لق پداا کایه ووی را غاض انوی ه شاار اریم)192( "....
" ریروالل این اخوال ،چآا تن از زرگاا تاُک " ووقآا " که ا بایم ق چاق وویشتتتت ر
قاا ت یاشتتتآا ر ا بایم قاغزی انجا بتنق رهاااستتتاا شتتاه وینا از راه طلب ب ارنت
راری " واا ا ای " گشتتتته ازلزب که پدشتتتآهای واطا یاشتتتتآا ،از ق دل بستتتت ا اریاب
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گشتن ر از خضور اقاس راا بای وواستن رشورش یربالکت ررس انااوتن ،ه سایار
ل اال واا ادهار کاینا ر ار ،ها ایشتتتتاا را گستتتتدل یرگاه لانم پآاه ناوی ر چوا فدض
یاب و سداا سُ اۀ ارگاه انجم قُ اب شانا ،ه لزلاض خ ضوراقاس ر سا ندانا که پآاه
ه یرنت واا یای ارریه ابدا کاک ر اباای یاریم تا ه ب ارنت این یرنت ا ییانت ا
یرنت ررس یراریخته یردل خاایت پایشاه اسالم قاار رارام گافته از ۀورر ت ام یرنت
ررس که نس ت ه با بدکآا ،وال

شویم ،ر یر این اباتاابت بایم اسالبد باررانآها

ا با بتحا ر بتنق انا .چآانچآه ضتتتت

زرگاا " اناۀاا" ر " یارکآا" ندز ه لزم این

بالا تا بآزل " قوقا" ا با هاااه اباه از ووف یرنت ررس که ب ایا راقف گشتتتته استتتد
ه ایشتتتتاا رستتتتانآا ر هم از شتتتتاف ستتتتابا ر کثاف اف ازگشتتتتتآا ...ر اللدحضتتتتاف راا
اانگدختن ر ه شورش انااوتن بایم اسالبد باررانآها را الث انن ال یرنت انگلدس
که کادشآش از راه یرست ر بآصن ر بادزم راری ساخااف افغانستاا شاه بجاینه را
ه بصانحه فدصله یایه وی یانسته ،نخواست که یرنت بوصوف را نزی یرل ب راه وجل
ر بآن ل سازی .پس هاه را یراطالت ه یرنت ررس ر سا انتافتن از خکوبت اا از ان
که ازم اشا ،انارز ر نصدحت کایه ر از لطام ول ت ایشاا را ندک نواوته روصت از
گشت یای)193( "...
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فصل شانزدهم
تملق گویی امیردرمقابل اجنبی
ابدال ااناخان واا یرلدن خاندکه اام بایم ("رلایا ") افغانستتتاا داناانه بدغُایا،
ب نازیا ر ب تازیا ،یر اا ابقام هام دگانه بانآا ررس  ،انگلدس ر خارای رغداه
ازکانش ،نام ووی ر تالق کتتاربدگافتتت .ی آ اصتتتتطالح " ووی کُش ر دگتتانتته پارر "
یربوریش کابالً صاق بدکای.
ابدا ،ووی التااف بدکآا که " یراین دن ابدا{ابدابرنا} راری شتتاه خضتتار اواستتتآا
یستتتت ابدا را وستتتدانا ،بن هم چآدن کایم  ...ابدا{ابدا خارا} اباه ۀلوم بن ایستتتتایه
تک داگنت ،هاه ه ار اقتاا ناوییم .بن ییام ستتتتا آا از آا هام لااب ابدا از شتتتتاه
استتتت ،ا از ستتتجاه ،ابدانادتوانستتتت از تاس ایآکه لاابه اش دنتا ،ستتتاووی را از
ستتجاه ایاری .بن نتوانستتتم تحال ناایم ابدا ه این زرگ بنتضتتح شتتوی .فوراً نااز ووی
را شکسته پدش رفته آا هام لااب اش را ستم .اگاچه بن ناازم را ه اتاام ناساندام،
رن بشتتتت وف ویم ه ایآکه لال ندک از بن ستتتتا زیه ر ابدا لنو از واارنا یارم"...
()194
ه بتن ناب تاریخ  22باه ۀوا سال 1880م ل ااناخان واا لآوان " ساندزل گاینن "
افساسداس انگلدس یرکا ل توۀه فابایدا  " :ناب بالطنت ابدزم که است تاج بحاا
واا فاستتتتایه وییا ر ازصتتتحت ریرستتتت خکایت بدکای ،ه ررز یازیۀ رۀب (20ۀوا)
رستتدا رستت ب بستتاف بن گاییا .هااا چدزیکه ارزر ر هاف بن ر بایم بن وی ،ووی تاا
نطف فابوییا .ساخااف افغانستاا را که یرا ا یک ب اهاه ا ندام زرگوارم ر ب رام،
ابدایرستتتت بحاا فدصتتتله ناویه وییا ،ووی تاا الطا ناوییا ،ناایآاۀ ستتتداستتت را که
شاا یر افغانستاا بقار ناویه وییا راناا (یر اره) ه اوتداربن گذاشتدا که یک سندا
بستتلااا یراین ستتاباا بقار شتتوی ،اناا ندز شتتاا الطا ناوییا .یر ارۀ ررا ط ر بااریاف
یر ستان بن ا قوام وارۀ م شاا نو شتدا که بن ارا انارز ر ب شورۀ شاا ن ایا اقاام
ناایم ،شتتاا بالخره نابایدا یرصتتورتدکه بن بانآا خکوبت ک دا شتتاا یرستتت یاشتتته
اشم ،چطور بدشوی که ارا انارز ر بشورۀ شاا ا قوۀ ییگابااریه اقاارناایم؟ بن ا
این گنت شاا ندزبوافقت یارم ...شاا اام بن ر بایم بن سدار بها ان نشاا بداهدا...
یر ارۀ بن نوکا ارگاه واارنا که ه پاراا رستتتتداه ام ،فکاکآدا .این نابه را وویم ابضتتتتا
کایم ر ا بوم بهُاناویم " ()195
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کانش رتالق گوی ل ااناخان واا یر اا ابقام هام هآا اتانوم ،ازهااا نابه اش که
ازچهاریکارلآوان " ستتتاندزل گاینن " یرکا ل فاستتتتای ر یرج صتتتنحاف ق ل بد اشتتتا،
کابالً هویااستتتت .ازهم یر یرراا ابارف دستتتت ر یکستتتان وویش ،ه اشتتتکال بتآوع ر
ارقاف بختلف ه ل وییت ر تالق گوی هایش یربقا ل رایساام هآا ر بلک انگلستاا
ایابه یای .ابدا ،سلسل ل وییت یر اا اانگلدسها را تا انجا ایابه یای که ختا ط بجلس
یرم ا " اری یفاین" یرکلکته ،تجارز نراب (ستتال 1879م) انها اام افغانستتتاا را ه
نحوم تأیدا رابداشداللدخاا را چآدن بحکوم کای ... " :ساکایه رابدا اا زباا وطا کایه
وی که شتتاا را اخال قوم ووی ر ودااف ایشتتاا راقف نستتاوته رازقوم صتتالح ر بشتتورف
کار را نزاسداه ...ر شاا را لالج ر چارۀ هتک لزف وویش ازم افتای ر نا چارابایۀ ۀآگ
افغانستاا شایا تا اب ر لزف یرنت ووی را جا کآدا .اگاچآانچه ۀآگ نادکاییا اب ر
لزف یرنت شاا جا نادشا ،هاچه کایه ایا ،بحض نا چارم ر الالۀ

وی)196( "...

هاچآاا ،ه این ستخآاا تضتاع ابدز ابدا یر اا ا " اری یفاین " یرکلکته گوش فاا یهدا:
"  ...یر تتاب استتتتلحتته اوتدتتاریاریتتا ،اگا تتاهدتتا ،ووب تتاهدتتا یتتا تتا تتاهدتتا ری نادکآم
راگاناهدا هم گنته نادتوانم ،زیاا که یر یرنت شتتتتاا خق ناارم ر ووی اام یرنت شتتتتاا
کارم نکایه ام که سزارار وواهش اشم ،ر قوم بن ندز اام شاا وابت نکایه انا که خق
قوم ووی را از شتتاا بطان ه کآم ،لکه تا ییارز ا شتتاا یشتتاآ یاشتتتآا ،ابارز که یرستتت
شتتتاه انا ،انچه یرلانم یرستتتت لطا کایه ایا ،ازبها ان ر پاررش استتتت .پس بن ز اا
وواهش را ناارم...یرابوروارۀه

بصلحت شاا کار نادکآم ر یرابور یاول بلک ووی

ه ب صلحت شاا کار ناارم ...هاگاه شاا را ازخقدقت خال اگاه نکآم ،فایا یر یر ست ووی
ودانت کایه وواهم وی ر شتتتابستتتارم وواهم ُای ربن هاگز یرستتتت وائن ندستتتتم ر لدب
شتتتابستتتارم را اوویش نا پستتتآام...بن که یریرنت شتتتاا اباه ام ،ووی را یرستتتت شتتتاا
بداانم ر از یر ست شاا چشم بآافع اام اقوام ووی یارم ر ه تقویت یرنت شاا کارهام
ووی را – انشاال ت ان  -یست وواهم کای ،از هات ر بایم ر بصلحت یان بن یرر وی
که اام یرپاره زبدآ که از زیایت ستتتتاخااف ووی ه ررستتتت ناهم ر شتتتتاا را ا یرنت
بذکور ه ۀآگ رنزاع گافتار کآم ر اب ر لزف یرنت شاا را پاس نکآم ر قاریاا یرست
شاا ن اشم ...بن هاگز ازیرست شاا ر یشاآ ررس انادگایم ر ا ار یرست نخواهم شا
ر ا شاا یشاآ نخواهم کای"...
ابدال ااناخان واا ضان هادن بالقاف ا رای ساام هآا اتانوم ،ه تالق گوی هایش
این چآدن ایابه یای :
" ربن حااال کارم نکایه ام که ابارز از وجانت اا ا یرنت شتتتتاا ستتتتخن گنته نتوانم
رکس ت که این گونه زیستتت ال انن ال کآا ،ان ته شتتکا اار راۀب استتت ...یر رقت که از
کُتل هآارکش گذشتم ،قصا بن یرست یرنت شاا وی ...از یرست یرنت شاا ننع تاام
ه قوم بن رسداه ر بداسا)197( "...
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ابداط هادن گنت رشتتتتآدا ا " اری یفاین " رایستتتتاام هآا اتانوم ،انحاح ،تضتتتتاع
رتالق را تا انجا بداستانا که بدگویا " :وواهش بن ،یرستت یرنت شتاا ر اقاار شتتاا ه
راستتتتت ر یرستتتتت قول بن وی ،ال ابا .ییگاوواهش ناارم ر ا یرنت شتتتتاا تکلدف
نادگذارم راگاووی شتتتتاا نرا ه شتتتتأا یرنت وویش خستتتتن بح ت ر بها ان را ازلطد
چدزم که تقویت کاربایم افغانستاا از اا خاصل شوی ه دهور اساندا ،قاریاا اخساا
یرنت شاا وواهم وی .چآانچه یرازیه نک ررپده ساندانه بداهدا ،شکا گزاراخساا شاا
هستتتتم ر ب لغ کور را ا بانداف افغانستتتتاا یکجا کایه صتتتاف تآخواه نشتتتکام بدکآم.
اگابآرورشاا این اشا که نشکاافغانستاا زیایه رۀایا نگاهااشته شوی ،رۀه تآخواه
ۀایا را ناارم ر از بانداف افغانستتاا ررۀه ستاندان شتاا چدزم اضتافه نااناه که وداه
ر وزانتته یاشتتتتتتته تتاشتتتتم .اخوال بلتتک ریرنتتت ووی را از شتتتتاتتا پآهتتاا نکایه ام ،تتاق
اوتداریاریا"...
ابدال تتااناخان وتتاا ،ط بجلس چهتتارم تتا رایستتتتاام هآتتا اتتتانوم ،چآدن یلتتا ر آتتا
ن ثاریر نت انگلدس بدک آا  " :پس یر نت شتتتت اا ییا پام ر یراز اا نا تا قوم بن بتاتع
گاینا ( " .ان ته هااا قوب که نزی ابدابوصتتتتوف ،ۀاهل ،فاستتتتا ،ننهم ر ...ویه شتتتتب ر
ررزازشاف دلم ر غار ر ساکو

ار ه سوم نا ابدام ر نا ویم سوق یایه بدشانا! )

رایستتتتاام هآتتا اتتتانوم ،یرپتتایتتاا بجلس ر ا آدتتای انهاتته تالق گوی هتتا ر تضتتتتالتتاف
نوکابآشان ابدا " ،شاشدا بکلل ه انااس " را ه " اللحضاف راا " سزایه بدگویا :
" چوا اف بستت وی شتتاا یک از شتتجالاا ررزگارشتتاایه بدشتتوی ،ایق ب

دآم که این

شاشدا ه یایگار از یرنت با یر یست شاا اشا" ر " خضاف راا یرۀواب کالم رایساا
فابوی :بن هم ق ول کایم ر اا شتتا ال ت ان گایا یشتتان یرنت ووی ر یرنت شتتاا را ا این
شاشدا وواهم زی" .
ر ارم هم یرپاستتتتخ یک ازبااستتتتله هام رایستتتتاام هآا چآدن بدآویستتتتا  ... " :ر هاگز از
یرستتتتت یرنتتت اتتتاندتته تتتا ووی یرنتتت اتتتاندتته از یرستتتتت یرنتتت افغتتانستتتتتتتاا یستتتتتت
ایارنشوی ،بایم افغانستاا ر ووی بن ر ارای بن یست ایار نا شویم)198( "...
انگاه که ابدال ااناخان واا ،فازناش (نصتتتتاال واا) را ه نآاا بدناستتتتتا ،توبارم
ازیستوران ال را ندزیراوتداررم بدگذاری تا هآگام ییاار ا بلک انگلستاام ازبتن ر
نکاف اا استتتتتنایه ناایا ر نصتتتتاال واا هم ارفق هاایت پار ،وطاب ه بلکه اض
بداستتتانا که  " :خضتتتاف ق له ام صتتتاف یک وواهش فابویه انا ر ابن اباکایه انا که ه
خضتتورۀآاب بلک ب راه لاض کآم که باام یک شتتخد التاایم از طاف ستتاکار راا
ۀآاب ابداصتتاخب یرنآا ا بقار اشتتا که باام اخوااف ستتالبت خضتتوربلک ب راه ر
شتتهزایه گاا ر  ...ه چشتتم ووی ییاه ،نویستتاا اشتتا ر بااستتالف ستتاکار راا را رستتا نداه
ۀواب گافته اشتتتتا .ازشتتتتاا که بثل راناۀ بشتتتتنق بها اا هستتتتتدا ه هاخال ق وندت
یروواست پار ووی را بدآاایم)199( " .
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رووی ابداچآدن بدگویا  " :اام شتتتتافدا

وابت واتون که زرگتا از ار هدچ یر این

لانم ه تخت ستتتلطآت ۀلوس نآاویه استتتت ،بصتتتام شتتتام که وویم ه انگلستتتتاا ارم ...
یلوتآابه ه بن رستتتتدا ...این یلوف رستتتتا را ستتتتاهآام فونا که انو قت رزیا ابوراف
هآارستاا {رزیابست اااف انگلدس} وی ،ابضا ناویه وی)200( ".
لل رغم ایآهاه تالق گوی هام ابدا اام بلک انگلستتتتتاا ،ازهم بلکه چآااا ارزش ر
اهادت

ه ار قایل ن شاه ر سایارن صاال واا فازنا ابدا را ی ست وان

ه افغان ستاا ا

بدگایانا .چآانکه ابداووی بدآویستتا ... " :پستتام نصتتاال واا یر باه اپایل ستتال 1895م
از کا ل لازم گاییاه یرباه ب راری نآاا گاییا ...رن وواهش باا ه سایم اصغأ ناویه
ر ا شتتداین ز ان ری کاینا .پستتاباا...بایوستتانه ا گایاندانا ...وواهش ت که ناویه ویم
که ناایآاۀ بن یرنآاا اشتتتتا یا اقالً اۀازه اهآا که ا یرنت انگلستتتتتاا بستتتتتقدااً
بذاکااف ناایم ر ا یرنت هآارستاا هم بحارراف یاشته اشم)201( "...
رم از یرهادن بوری ،گله بآاانه ر بآن النه بدآگاری  ... " :رن کاال یأس یارم که این
بستتتتتافاف ،استتتت اب ب خارج

فا یاه ز یایم ه ۀ هت ها یر یر نت فااهم ا با ،چاا که

بستتتتتافاف بتذکور کل بثا اام نشتتتتتام زیاا کته نته فقط دن اشتتتتختتا

زرگ ،لکته

خقداتاین اهان بالکت با ،رستتتتم این استتتتت که ن ایا وواهش بهااا را ری ناوی ر ار را
بایوستتتانه اگایانآا ،اگاچه یشتتتان اشتتتا رابکاا نااری کستتت یاول وان بدز اا ووی
شوی ر توقع بها ان نااشته اشا"...
چونکه ابدایستتت نشتتاناه نادتوانستتت یر اا ا ار اب استتت اارم اش کارم انجام یها،
پس لل رغم انهاه گله گزارم هام نوکابآشتتتانه ،چآدن ادهار بدااری  " :یک یر کلاه ه
ۀهت ادهار تشکا از للدا خضاف بلکه ر تاام اۀزام وانوایۀ سلطآت ر زرگاا ر لاوم
اهان انگلستتتاا اام بها ان که نست ت ه پستتام که ناایآاۀ بن وی ،ناویه وینا ،داا
بدآاایم ر ان ته ۀهت رفتار ستتتتای ضتتتت ازبابورین باا رانا یاری که از باآولدت
{باآوندت } که یارم صتتتتاف نراناتایم .از ادهتار بها اندهتای که للدتا خضتتتتاف بل ک
انگلستتتتاا نستتت ت ه پستتتام نصتتتاال واا ناویه انا ،ستتتدار بشتتت وف بد اشتتتم .یک فقاه
ادهار بها ان بذکور این است که للدا خضاف بلک ب رم اندها ،نشاا یرۀه ارل سآت
بدخایدل ر ستتتتآت ۀورج ه یر ننا ازپستتتتاهایم ی آ خ دب ال واا ر نصتتتتاال واا لطا
فابوینا)202( " .
پس ووانآاه بدتوانا کاال لجز ر دقارم ابدام را اانا که ه اصتتتتطالح " شتتتتداوانه ر
رر اه دارا " ویه است.
این بای خدله گا ،یرتقاب رتالق ه بقام هام هآا اتانوم تا انجاپدش رفت که رقت
رارنزآام نزی رایستتتتاام هآا بداری،

ه

ااً فدض بحاا کاتب یرصتتتتنح ( " )237تاج

انتواریخ " ،انگدزۀ ستتتتناش ته هآتا را چآدن دتاا بدتااری  ... " :رفتن بن ته رارنزآتام،
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ررستتتتها راودل بکارستتتتاوته ویم چااکه ررزنابه هام ررس یرزبان که انگلدس ها
یرستتتتال  1298ه .ق ازکا ل رفته وینا ،انتشتتتتاریایه وینا که انگلدستتتتها ه بدل ووی ر
طور یرستتت کا ل را نگذاشتتتآا ،لکه الکس ا ازایآکه شتتکستتت وورینا ،ازکا ل
گایختآا .یک ازۀهت لااۀ رفتن بن ه رارنزآام این وی که این اشتتتتتهاراف والف را
تکذیب ناایم ر ه ررستتها آاایم که یرستتت انگلدستتها هستتتم ر ندز ادهار یارم که ررا ط
دن یرنت ایتاندام لراا ر یرنت وویم ررز ه ررز دشتا از پدش بستحکم تا بدشوی...
()203
پس بالخره بدشتتوی که ابدا ل ااناخان واا چآاا ستتا ستتزایۀ وواا ر فاباا انگلدستتها
وی که اام ت ائ انها نزی ۀهاا ،خاضا است وویش را ه اب ر اتش زنا.
ل ااناخان واا که که یر اا ا بلت استتتدا شتتتاۀ افغانستتتتاا هادشتتته بدغُایا ر ب افدا،
بتأستتتتنانه یرنزی ،انگلدستتتتها ۀزیک ابدابطدع ر یستتتتت نشتتتتاناه ر فابان ایار ،ارزش
ییگام نااشتتتتت .این ادهاراف یأس ارر راگآاه ازیررن اف ار را خواندا " :بن ابدا
افغان ستانم ،انت ازیچه ه ستم که فاباننابا ه ها شکل ووا سته ا شا ،اا را گایانا.
هآوزهم ستتتال هستتتتم که افغانستتتتاا را از این وطایایا

اهانم زیاا افغانستتتتاا یرنت

ازایم هست (؟!) ر یندل نااری که نس ت ه ار بثل یرنت ازایم رفتار نآاایآا"...
هاچآاا ز ون ر دقارم ابداوونایزنزی ار اب انگلدس اش را بدتواا ازاین نوشت رم
ووب تایرک ناوی  ... " :تتارا ایآکتته اختتام از بتتربوراا یرنتتت بن غدا از بآشتتتت هتتام
بخصو

 ،از ارایۀ بن بطلع شونا ،بااسله ام ه لآواا نای ساندس ام که صارالرم

یرنت ایتاندام لراا وی نوشتتته ه توستتط یک ننا یرستتت ووی ه انگلستتتاا فاستتتایم.
یر اا رقت نای کااس رزیا ابورهآارستتتتتاا ر ستتتتاۀاا کارستتتتت نایب ار وی .بن از ایآها
ابتآاا یارم که بااسل باا ه بالخر نای ساندس ام رسا ندانا .اگاچه تاام وواهشهای
را که یر بااسل ووی ناویه ویم نزذیافتآا)204( "...
ی آ ابدا" اهآدن " یرلدن خال قایرن وی نابه اش را بستتتتتقدااً ر ارا راستتتتطه ،اام
صتتارالرم انگلستتتاا استتانا ،چه بانا ه بلک اا کشتتور .ر ررم هادن یندل استتت که از
رزیاابورهآارستتتتتاا ادهار ابتآاا بدکآا که گویا زبدآ رستتتتداا " بااستتتتله " اش ه
صتتتارالرم انگلستتتتاا را فااهم ارریه استتتت.
کاال لاض ۀوهاۀزوااش چهاۀ ادهارندست.
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فصل هفدهم
معاهدات ضد ملی امیران سدوزایی و محمد زایی با استعمارانگلیس
یر پایاا این ا ا ،ازم یانستتتتتم ،چهارب اهاۀ نآگدآ را که انآو ه شتتتتاه شتتتتجاع انالک،
بحاا ی قو خاا ،ابدال ااناخان واا ر ابدا خ دب ال واا ،ه شتتتتاول ب اهاۀ ۀااری
ستتتال 1855م ر ب اهاۀ ستتتال 1857م بداا ابدایرستتتت بحاا واا ر کازان هآاشتتتاق
گون کت

ر رسا

ه ابضا رسانداه شاه ر استقالل ر خدثدت بل ر دن انالل کشور

را یرگاره دگان طااع سزاینا ،ه بآروربطان

ووانآاه هام گااب یرج ناایم:

ب اهاۀ سه ۀان ه بداا:
شاه شجاع ،رنجدت سآگ ر ناایآاۀ گورناۀآاال هآا اتانوم
بقابه  -ازانجاکه ستتتا ق ازاین فداا دن ستتتاکارین غداستتتاکار راا بقاار وانصتتته ۀ ر
ستتاکار گایرا اقتاار شتتاه شتتجاع لها نابه بشتتتال اچهار یف ه {بایه} ستتوام تاهدا ر
واتاه بقار شتتتاه وی ر ه ستتت

از استتت اب بلتوم باناه ،اکآوا که صتتتاخب راا بآاقب

ب ستاریلدم ۀ بکآاتن صاخب هایر که ایاام نواب ب ستطاب ب ل انقاب ۀارج اری
اکلآا گورناۀآاال صتتتاخب هایر اوتدارکل ه ۀهت تو دق ر تکادل لها ناب بذکور از
راه یرستتتتت بؤ ق قایاه ب هویه هایر ستتتتاکار لانداقاار الآ وانصتتتته ۀ ر کازآ
انگایز هایر یرخضتتتتورانور وانصتتتته ۀ تشتتتتایف اررینا ،لها ناب بذکور از ستتتتانو ا
اضتتتاف چآا فقاه یرستتتت ایاف ر چهار یف ه شتتتاایط ۀایاه که ۀاله هجاه یف ه {هجاه
بایه} اشتتتا اتناق ر صتتتالح یرستتتتان ستتتاکار یکانگ ا ارکازآ انگایز هایر بقارر
بستتتآا گاییا که ه بوۀب یف اف ر شتتتاایط باقوبه بغارف رۀاای بتصتتتورندستتتت ر
نخواهآا شا فقط .
ارل  -انچه باانک بت لق این ررم اب ستتتتآایه ر اا ررم اب ستتتتآایه که یرتحت تصتتتتاف
یرلالق ساکار وان صه ۀ یاول است صو کشادا ها خاری شاق ر غا
ر ۀآوب اتک ،چچ ر هزاره ر کهآ ل رانت ر غداه توا ع اا پشارر ب

ر شاان

یوسف زای ر غداه

ر وتک ر هشآگا ر بچآ رکوهاف ر هآگو ر سایاتوا ع پشارر تاخا ود ا ریآو ر رزیا ر
تانک رکاانک ر قل

ان رووشتتتحال غا رغداه توا ع اا ،ییاۀ استتتاالدل واا ب

توا ع

اا ،ییاه غتتازم وتتاا ر کوف بتهن ر لااکوف ر غداه ب ت ۀادع توا ع اا ر ستتتتآکها،
رارراف بآا ر یۀل ر خاۀ پور رراج پور رهاسه کچ ربآکداه ا تاام خاری اا رصو
بلتاا ا تاام بلک اا ،ستتاکارشتتاه بصتتوف شتتاه وانااا ستتارزای را یر باانک باقوبه
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انصتتاررهدچ یلوم ر ستتاکارم نستتالً ا نستتل ،طآاً ا طن ندستتت ر نخواها شتتا ر
یرهادن لآواا باام بلک ر بال وانصتتتته ۀ بذکور نستتتتالً ا نستتتتل  ،طآاً ا طن
وواها وی.
یرم – شتتتاه بوصتتتوف از اا طاف ود ا اخام را اۀازف راهزن ر شتتتور ر فستتتای ایآطاف
ود ا شتتاا نخواها یای .اگااخداناً کار یاراا ستتاکارین که ب ابل ووری ر ُای ناایآا ر رر
ه فاار نهایه غدا خاضتتتتا اشتتتتآا ،ازۀان دن راپس شتتتتونا ر انچه اب ناره کوه ود ا اام
بصارف قل

فتحکاه ر غداه ه بوۀب قایم بداسا ،اخام بساری نسازی.

ستتتوم -ل ور بطا ق ایدن بؤ ق یرنت ستتتاکارین لانددن وانصتتته ۀ ر صتتتاخ اا کازآ
انگایز هایراز یریام ستتتلج بت لق ه چتِ {ستتآال ور} ر اۀازۀ وانصتته ۀ استتت .هااا
قستتتتم از یرم ستتتتآایه که یریام ستتتتتلج ه اا ابدخته ل ور اقوام ب طل ا چِت ر اۀازف
وان صه ۀ وواها وی ر شاه بو صوف غدا اۀازف ر چت ساکار وان صه ۀ ل ور شاا
نخواها یای.
چهارم -یربقاۀ شتتتکارپور ر بلک ستتتآایه که این ررم یریام ستتتتلج اشتتتآا ،ابدخته ف
با دن ستتتتاکارین لانددن ،ی آ وانصتتتته ۀ رستتتتاکار کازآ انگایز هایرانچه ب افت
کزتاا کالربارتدن ییا صتتاخب هایرپلدتکل اۀآت هایر یرستتت صتتادا رۀواهاستتآج
بدزاا یرست ساکارین لانددن ه بوۀب ایدن بؤ ق ب هویه قاار وواها یافت ه ساکار
راااقتاار شاه بوصوف بآروروواها وی.

پآجم – شاه بوصوف ه دهورانترام

کا ل ر قآاهار استتتتزاا نو لاا لااه رالل ر ووشتتتتانگ ووشتتتتخاام پآجاه ر پآج ربس ر
یازیه ق ضه شاشدا اصدل ایاان لااه رهنت ق ضه پدش ق ض اصدل ایاان ر دست ر
پآج ربس قاطااا لااه اا قا ر بدوۀ رایت چه و شک ر چه تا ر سایه هام لااه شداین
یرتاام بوسم از راه ۀانه ها رغداه یر انکام پشاررم ر انگور ر انار داانه ر ناک ر سدب
ر ه ر ایام ر کشتتتاش ه بقاار رافا ستتتال ه ستتتال استتتانداه اشتتتا ر ندزاۀآاس اطلس
هارنگ ر چووهام ساور ر کاخواب زر نت ر قاندن ایاان ۀاله یک صا ر یک پارچه
سال ه سال لل انارام ه ساکار وانصه ۀ بداسانداه اشآا.
ششم – انقاب ر بااسالف ه بوۀب بااتب بساراف فداا دن ساکارین لانددن باارخدن
ۀارم وواها بانا.
هنتم – انچه ستتتتویاگااا استتتتزاا ر غداه طاف رایت لازم اام اباتستتتتا ر اهور ر تاام
باانک بحارس ساکار وانصه ۀ وواهآا وی ر از طاف شاه بوصوف باان ت نخواها
شتتتا ،لکه تأکدا تاام ر تأیدا ه لال ابا ر ازۀانب وانصتتته ۀ هم ه هادن نهج یرین ه
دهور وواها رسدا.
هشتتتتم – ستتتاکاروانصتتته ۀ تحایف طایق یرستتتت از قستتتم پشتتتادآه ر غداه ه بوۀب
تن صدل یل سال ه سال ه پای شاه بو صوف وواها فا ستای ،از رقم پ شادآه  55پارچه،
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بلال  250تاا ،کاخواب 5تاا ،یرپته {چایر} آارستتتت 21تاا ،کدش هار نوام بلتان
 5تاا ،یستارسندا 55تاا ،انج اره  55ا ار.
نهم – انچه ب ت ااا وانصتته ۀ

ه ۀهت وایاا استتزاا ر غداه ر یا اام کارییگا ه طاف

رایت ر یا از طاف شتتتاه بوصتتتوف ه بلک پآجاب رغدا باانک بحارستتته اام وایا ر
فاروت ه قار یازیه هزار ررپده از رقم ستتتتندام ر پشتتتتادآه ر غدااۀآاس بابورشتتتتونا،
ستتاکار وانصتته ۀ ر ستتاکار شتتاه بوصتتوف یر نوازش ا انها ر ستتاانجام کار انها بتوۀه
وواهآا وی.
یهم – اگافوج ساکاروانصه ۀ ر فوج شاه بوصوف اتناق خسآه یکجا شونا ،بوصوف
کار ا شاا یر خق گاراا هاگزر اصالً ر بطلقاً راه نخواها یای.
یازیهم – هاگاه ساکارشاه بوصوف فوج ساکار وانصه ۀ را آا ا اباای هاااه ر اانچه
ازوانااا ارکزای ر غداه بال ر اس اب ر ۀواها ر اسزاا ر اسلحه راضا ووری ر کالا
ر غداه ا ست شاه بو صوف ایا ،ن صف اا از ساکاروان صه ۀ رن صف اا از ساکار شاه
بوصتتوف اشتتا ر اگا ستتوام فوج وانصتته ۀ

استتت شتتاه بوصتتوف ایا ،شتتاه بوصتتوف

استتتتزاا لااه ر اشتتتتدام ز اه از استتتتلح ووری ر کالا ر ۀواهااف رغداه ه طایق تحنه
بحسوب ر کدل ب ت ا ه ساکار وانصه ۀ ارسال یارنا.
یرازیهم – باام ب ت ااا شتتتتاه بوصتتتتوف ر ستتتتاکار وانصتتتته ۀ ب

رستتتتایل رتحایف ه

خضور ۀان دن ۀایاه طور خاضا ر بابور وواهآا وی.
سدزیهم – هاگاه ساکاروانصه ۀ طلب فوج ساکارشاه بوصوف ه نراتکادل باکوزاف
لهاناب هذا ناایآا ،شاه بوصوف فوج را ا سایاراا کالا ارسال یارنا ر ساکار وانصه
ۀ ندز خسب ضاررف شاه بوصوف ه نرا تکادل باکوزاف ت ها ناب هذا فوج بسلااا
ب

سایاراا کالا تا کا ل بابور وواها ناوی .هآگاب که وانصه ۀ ررنق افارز پشارر

شتتتونا ،از طاف شتتتاه بوصتتتوف یک شتتتهزایه ه ۀهت بالقاف ستتتاکار وانصتتته ۀ
ت ردم ر تکایم ار وۀه اخسن از ساکار وانصه ۀ

دایا

ه دهوروواها رسدا.

چهاریهم – یر ست ر ی شان وان صه ۀ ر ساکار شاه ر ساکار کازآ انگزیز هایرراخا
است.
پانزیهم – ب لغ یر نک ررپده ضاب نانک شاه یا کلاار سال ه سال انضارر از ا تاام
بابورم افواج وانصه ۀ

اام تخت نشان شاه بوصوف یرکا ل ،اساکاروانصه ۀ

یایه وواها شا ،از طاف وان صه ۀ یرانکام پ شارر قار پآج هزار سوار ر پدایه از قوم
بستتلااا آا اپشتتت گاب شتتاه باارح که ه خستتب ضتتاررف اام کاک شتتاه بوصتتوف
هاگاه که ه صتتتتواب ییا ستتتتاکار یرستتتتت باار یرنت باار کازآ انگایز هایر اتناق ر
صتالح ستاکار وانصته ۀ هاچو کاک ضتارر بتصتور شتوی ،وواهآا رفت ر هاگاه کاام
بقاب کالا ازۀانب بغاب ررناایا ،پس تاارک اا اتناق رصتتتتالح ستتتتاکارین لانددن،
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ی آ ستتتتاکاروانصتتتته ۀ رستتتتاکار کازآ انگایز هایر ه بوۀب بوقع ه دهور وواها
ر سدا .یر صورتدکه ساکاروان صه ۀ طلب افواج شاه بو صوف ناایا ،هاقار باف که
فوج بذکور یرستاکار وانصته ۀ خاضتا اشتا ،بآجاله ب لغ بشتخصت بذکور ه بوۀب
خستتاب بجاا وواها شتتا .ستتاکارکازآ انگایز هایر بایام که ابام والف شتتاایط لها
ناب هذا ازررم تحقدق ه دهور ناسا ،بتکنل ایام ب لغ بشخص بذکوره سال ه سال
الناغه ه ساکار وانصه ۀ وواها وی.
شتتانزیهم  -انچه باانک ر توا ع تصتتاف بدااا ستتآایه انحال استتت ،شتتاه شتتجا انالک ر
سایاوانااا سارزای را نسالً ا نسل ر طآاً ا طن فاباا ایارم یا اقداف ب ابله
بانگذارم یرخال ر استتتق ال ه اا باانک هدچ یلوم ستتاکارندستتت ر نخواها وی.بلک
ر بال بدااا ستتآایه نستالً ا نستتل وواها وی شتتاطدکه بدااا بوصتتوف ب لغ ست نک
ررپده نانک شتتتاه اباتستتتام یا کلاار ه بوۀب بجوزۀ ستتتاکار کازآ انگایز هایر ه
شتتاه بوصتتوف ایا ناایا ر شتتاه بوصتتوف ازۀال اا ب لغ پانزیه نک ررپده نقا ه ستتاکار
راا بقاار وانصتتتته ۀ رستتتتانداه یها ر اق ب لغ پانزیه نک ررپده ووی گدای .هاگاه
ب لغ بذکور هاگ ر تااب ایا شتتتاه اشتتتا ،پس یراا رقت ،یف

چهارم لهاناب شتتتاه

بوصتتتتوف (بقصتتتتا از بایۀ  ،4ب اهاۀ  12بار  1833استتتتت) بآستتتتوخ وواها گاییا ر
بااستتتم رستتتل ررستتتایل رتحایف فاواه لااه الل ف با دن ستتتاکار وانصتتته ۀ ربدااا
سآایه یف قایاه ۀارم وواها وی.
هناهم  -هاگاه شتتتاه شتتتجاع انالک یربلک کا ل رقآاهار لآاا خکوبت استتتت کنایت
ووی وواها ارریم انگاه ه باانک بحارس ت ران هااف اایر زایۀ شتتاه بوصتتوف ه هدچ
ۀهت بت اض ر یست انااز نخواها شا.
هجاهم  -شتتتاه شتتتجاع انالک ر ستتتایاوانااا ستتتارزای

ارا استتتتازاج ر استتتتصتتتواب

ستتتاکارین لانددن ستتتاکار وانصتتته ۀ ر ستتتاکارکازآ انگایز هایرب ابله ر ستتتاکار ه
اخام از ساکارین غدا نخواها کای راگااخداناً کاام ساکار غدالزم نشکاکش

ابلک

ستتاکار وانصتته ۀ یا صتتاخ اا انگایز ناایآا ،قار بقارر ووی ه بقا له زایازنا .انچه
یف اف باقوبه انصتتتارر باقوم شتتتا ،ستتتاکاروانصتتته ۀ ر ستتتاکارانگایز رستتتاکار شتتتاه
شجاع انالک را خوش ر رضابآام بآروراست ر لها ناب هذا ه شاط اف یف اف
بذکوره باام اخال ر اقاار وواها بانا ر ااز ت یستتتتت وط بواهدا هاستتتته ستتتتاکار
راااقتاار شتتاایط لها ناب هذا ه لال وواها ابا .تحایاپانزیهم باه هارستتآ ت 1895
یراهور.

معاهدۀ جمرود (1855م)
این ب اهاۀ ستتتته بایه ام که یرۀااری هآارستتتتتاا بداا ستتتتایارغالم خدارواا ناایآاۀ
ابدایرستتت بحاا واا ر ستتاۀاا ارنس خکاااا لان پآجاب ه ابضتتا رستتدا ،یرراقع
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تأیدا کآآاۀ هااا ب اهاۀ هجاه بایه ی ستتال 1839م بداا شتتاه شتتجاع ،رنجدت ستتآگ ر
کازان هآا شاق

وی که توسط اا ،خشهام زرگ از پدکاافغانستاا ُایاه شا .ی آ

ابدایرستتتتتت بح اا واا ،اغصتتتتتب ستتتتازبدن هام بت ل ق ب لت اف غانستتتت تاا توستتتتط
است ااروارۀ بُهاتأیدا زی.
بایۀ ارل  :با دن انای ل ایستتت ایآایا کازان ر ۀآاب ابدا یرستتت بحاا واا ران کا ل
راا باانک افغانستتتتاا که یر ق ضتتت ار بد اشتتتا ر رر ام ابدا بذکور صتتتلح ر یرستتتت
یراب وواها وی.
بتایۀ یرم  :انای تل ایستتتتتت ایآتایتا کزاتان ب تاهتاه بدآاتایتا کته اختاام اا لالقته ۀتاف
افغانستتتتتاا را که خاا یر تصتتتتاف ابدا بذکوربد اشتتتتآا ،کآآا ر ا ااً یرانها بااوله
نآاایآا.
بایۀ ستتوم  :ۀآاب ابدایرستتت بحاا واا ران کا ل ر اا لالقه ۀاف افغانستتتاا که خاا
یر ق ضتتتت ار بد اشتتتتآا ،لها بدآاایا از طاف ووی ر از طاف رر ام ووی لالقه ۀاف
انای ل ایستتتتت ایآایا کازان را اختاام ناایا ر ا ااً یرانها بااوله نآاایآا ر ا یرستتتتتاا
انای ل ایست ایآایا کازان یرست اشآا ر ا یشاآاا کازان بذکور یشان اشآا" .
پس بالخره بدشتتتتوی که اراً یرستتتتت بحاا واا از طاف کازآ هآا شتتتتاق نه آواا
پایشتتاه افغانستتتاا ،لکه اثا " ران کا ل " شتتآاوته شتتاه استتت ر یرباً ایآکه یرستتت
بحاا واا ا ابضتتتام این ب اهاۀ نآگدن پذیافته استتتت که تاام بآاطق اشتتتغان بانآا "
صتتتو کشتتتادا ها خاری شتتتاق ر غا
رانت ر غداه توا ع اا پشارر ب

ر شتتتاان ر ۀآوب اتک ،چچ ر هزاره ر کهآ ل

یوسف زای ر غداه ر وتک ر هشآگا ر بچآ رکوهاف

ر هآگو ر ستتتتتایاتوا ع پشتتتتتارر تتتاختتا ود ا ریآو ر رزیا ر تتتانتتک رکاانتتک ر قل ت تتان
رووشتتحال غا رغداه توا ع اا ،ییاۀ استتاالدل واا ب
بتهن ر لااکوف ر غداه ب

توا ع اا ،ییاه غازم واا ر کوف

ۀادع توا ع اا ر ستتتتآکها ،رارراف بآا ر یۀل ر خاۀ پور

رراج پور رهاستته کچ ربآکداه ا تاام خاری اا رصتتو بلتاا ا تاام بلک اا " ،بآوط
ه انگلدسها ویه ر هاگز ه بآاطق بتذکاه ایلای نااری.

معاهدۀ پشاور (سال 1857م )
بتتایۀ ارل  :چوا خکوبتتت ایااا والف ت هتتااف ووی هااف را اشتتتتغتتال ر یر ابور یاول
افغانستتتتاا یستتتت یرازم کایه استتتت ،ۀآگ دن ایااا ر انگلستتتتاا یرام وواها یاشتتتت
ر اام انکه ابدایرستتتتت بحاا واا توانا از رایاف کشتتتتور یفاع ناایا ،کازان هآا
شتتاق خاضتتا استتت که تا اوتتام ۀآگ ،باهانه صتتا هزار ررپده ( یه هزارپونا) ا رلایت
بوای ات

ه ابدا یرست بحاا واا زایازی :

بایۀ یرم  :ابدایرست بحاا واا ه

لالره اریرم کآون ووی ،یک سزاه بآرم سدزیه هزار ننام ریک سزاه پدایه هجاه هزار
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ننام ابایه وواها ناوی.

بایۀ ستتتتوم  :اوذ پول ب دآه ر خال اا ه افغانستتتتتاا ،یر

اوتدار ابدایرست بحاا واا است.
بایۀ چهارم  :ناایآا گ انگلدستتت یر رایاف ال افغانستتتتاا ( کا ل ،قآاهار ر لخ) ه
غاض نرارف یر بصتتاف ر تقایم راپورهام ۀآگ

ه یرنت ووی بقدم وواهآا شتتا .ایآها

یرابور یاول خق بااوله ناارنا ر صدانت انها ب ابدایرست بحاا واا وواها وی.
بایۀ پآجم  :یک ننا ناایآاۀ کا ل یر پشارر بقدم وواها شا.
بایۀ ششم  :ا از اوتتام ۀآگ ا ایااا ،پول بآارج بایۀ ارل قطع وواها شا.
بایۀ هنتم  :پس از قطع پول ،بآ ص ااراا انگلد س افغان ستاا را تاک وواهآا گنت ،ابا
اگا بقتض

اشا یک ننا ناایآاۀ بسلااا یرکا ل بقدم وواها گاییا.

بایۀ هشتم  :ابدایرست بحاا واا افسااا انگلدس را یر ررری ر وارج از افغانستاا
ه راسط بحافردن کاف خنظ وواها ناوی.
بایۀ نهم  :اغاز پایاوت پول از ۀآورم وواها وی.
بایۀ یهم  :سه صا هزار ررپده پایاوت یر قآاهار ر یرصا هزار ررپده یرکا ل با وط ه
این قاار یای ن  ،لکه پدشکش کازان هآا شاق است  .ششصا هزار ررپده پایاوته
شاۀ ییگا یرکا ل اام بقاصا ۀاا گانه ر با وط ه قاار ییگام است .
بایۀ یازیهم  :این لها نابه ناقض لها ناب یرستتتتت  30بار  ( 1855دن ابدایرستتتتت
بحاتتا وتتاا ر انگلدس) نخواهتتا وی .ابدایرستتتتتت بحاتتا وتتاا یر ایتتام ۀآتتگ ر صتتتتلح
پدشآهای ایااا ر یا بتنقدن ار را که اسا ،ه یرنت انگلدس اطالع وواها کای.
بایۀ یرازیهم  :الالرۀ چهار هزار تنآگ که ستتا قاً یایه شتتاه ،چهارهزار تنآگ ییگاندز
از طاف خکوبت انگلدس یر بوضتتتع تل ه بابورین ابدا یرستتتت بحاا واا تحویل یایه
بدشوی" .
چآانکه ازبتن ب اهاۀ فوق ا ب ایا ،انگلدستتتها ا ستتتؤاستتتتنایه ازبج وریت هام بان
یرستتتت بحاا واا ر ه هان تجارز ایااا ر فاانستتته اام افغانستتتتاا ر هاچآاا ا یرک
وصتتتلت ات ابدابوصتتتوف ،ا ابضتتتام این ب اهاه ،پام یرستتتت بحاا واا را یر یام
تزریااست اارم وویش ستآا .یا

ارۀ ییگا ،راه را اام ب اهااف شام ارر" گآابک"

ر" ییورنا " یر ایآاه ،از نگهااشتآا.
ب اهاۀ گآابک که یرستتتتال  1879بدالیم دن ابدابحاا ی قو خاا ر بقام هام هآا
اتانوم ه ابضا رسدا
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بقابه – این لها نابه ب آ

اشتتتتاایط یل دن خکوبت اتانده ر رااخضتتتتاف بحاا

ی قوب واا ابدا افغانستتتاا ر بت لقاف اا ه غاض اقاب ررا ط صتتلح ر یرستتت بآ قا
گاییا:
-

ارل  :ازررزم که این لها نابه ه تصتتتتایق طافدن بداستتتتا ،دن خکوبت اتانده ر
رااخضاف ابداافغانستاا ر بت لقاف اا ر ۀانشدآاا ابدا ،صلح ر یرست یایا
اقاار وواها وی.

-

یرم :رااخضاف ابداافغانستاا ر بلحقاف اا بت ها بدشوی که ا ازتصایق این
ب اهاه ،الالا لنولاوب تاام اا کستتتان را صتتتایربدآاایا که یر یرراا ۀآگ ه
طافتتاارم اریرم انگلدس کتتارکایه انتتا ر ایآهتتا یرهایرۀتته ر باات

کتته تتاشتتتتآتتا،

ازبجازاف ر بصایباف بحنوا وواهآا وی.
-

ستتتتوم  :ابداافغانستتتتتاا ر بلحقاف اا بت ها استتتتت که یر ررا ط ا خکوبت هام
وارۀ پا آا بشوره ا خکوبت اتانده ویه ر ا این خکوباف لهام ن آای رسالح
اضا شاا ن ایاری ر یرصورف خال وارۀ  ،اباای نرام ر اسلحه ر پول انگلدس ه
غاض یفاع طورم که انگلدس بآاستتتب یانا ،استتتت اال وواها شتتتا .ستتتزاه انگلدس
ا ازانجام کار یفاع ازافغانستاا ،ه قلاار اتانوم بااۀ ت وواهآا ناوی.

-

چهارم  :اام خنظ ارت اط نزییک دن خکوبت اتانده ررااخضتتتتاف رهم ه غاض
خنظ ستتتاخااف بق وضتتتاف رااخضتتتاف ،طافدن بت ها بدشتتتونا که یرکا ل یک
ناایآاۀ انگلدس

ا یست نراب بحافظ یر بآزل شایاا شاا ووی بقدم وواها شا

ر یرصتتتتورف ارز یتتک ب تتابلت بهم وتتارۀ  ،اتتتاندتته خق یاری کتته یر ستتتتاختتااف
افغانستاا ناایآاه گاا انگلدس ر لساکابحافظ الزام ناایا .یربوقع ضاررم که
بنای طافدن بتصتتور اشتتا ،رااخضتتاف ابداافغانستتتاا هم بدتوانا ناایآاه ام ه
یر ار گورناۀآاال بقدم ناایا .هاچآدن یرسایا ۀا هام هآا که رضام طافدن اشا.
-

پآجم  :خافرت ناایآاه گاا انگلدس

ه لهاۀ رااخضاف ابداافغانستاا ر بلحقاف

اا است .خکوبت انگلدس بت ها است که ناایآاه گاا اا یر ابور یاول افغانستاا
بااوله نآاایآا.
-

شتتتتشتتتتم  :رااخضتتتتاف ابداافغانستتتتتاا ر بلحقاف اا ازطاف ووی رۀانشتتتتدآاا ووی
بت ها بدشوی که اام رفت ر ابا ات اع اتانده یرافغانستاا بشکل تااش نآاایآا
تا بحنوا ویه ر تجارف ناایآا.

-

هنتم  :چوا تجتتارف دن طافدن تته طوربستتتتلستتتتتل ۀتتارم استتتتتت ،رااخضتتتتاف
ابدااف غانستتتت تاا ت ها بدک آا که اام خنظ ت جار ر تستتتته دل ل ور بال انت جاره ر
شتتتتاهااه هام لاوب  ،ستتتت

لدغ ه کار َاَی ر یر خنظ راه ها کوشتتتتا .اام تاق

تجارف ر انترام راه ها ر بانداف تجارت ر غداه ،یک قااریای تجارت ۀااگانه یر
طول یک سال سته وواها شا.
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-

هشتم  :ه غاض تسهدل یرررا ط تجارت ر رفت ر ابا ،طافدن بت ها هستآا که از
کاُم تا کا ل یک وط تلگااف ه بصتتاف اتانده کشتتداه شتتاه ر ابدا افغانستتتاا اناا
خنادت ناایا.

-

نهم  :چوا دن هایر خکوبت ط ق این ب اهاه یرستتتت

اقاار شتتتاه استتتت ،خکوبت

اتانده شتتها هام قآاهار ر ۀالل ا ای ر لالقه های را که اکآوا تحت اشتتغال قشتتوا
اتانوم قاار یاری ،تخلده کایه رراپس ب سزاری ،ه ا ستثآام کاُم ،پ شدن ر سد
(ط ق نقشتتتت بلحقه) که تحت تستتتتلط ر انترام اتانده استتتتت ،ابااین تستتتتلط یایا
ن ویه ر بانداف اا ا از رضتع بصتارف یاول  ،ستاانه ه ابدا افغانستتاا پایاوته
وواها شا .خکوبت اتانده انترام بدچآ رود ا را که دن پشارر ر ۀالل ا ای راقع
استتتتت ،یر یستتتتت ووی ب گدای ر هم انترام ابور رفت ر ابا ق ایل را که یر این یر
بآطقه ت لق یارنا ،اتانده ه یست ووی وواها یاشت.
-

یهم :خکوبت اتانده ه غاض اباای ه رااخضتتتتاف ابداتا اوتداراف خق ووی را
خاصتل ناایا ،رهم یربقا ل شتاایط ق ول شتاۀ این قااریای ،ت ها بدکآا که ستاانه
ششصا هزار ررپده ه ابدا ر ۀانشدآاا ار زایازی .این لها نابه یرگآابک تاریخ
 26ب  1879بطا ق  4ۀاایم انثان  1296هجام بآ قا گاییا.

-

ابضام ابدابحاا ی قوب واا

-

ابضام اا .کدونارم افسا سداس یر ابور بخصو

-

ابضام ندتن ( گورناۀآاال هآا)

-

خش ارل ب اهاۀ " ییورنا " که دن ابدال ااناخان واا ر بقام هام هآا اتانوم
ه ابضا رسدا

-

بقابه  -ب اهاه با دن ۀآاب ابدال ااناخان واا ۀ  .س  .اس.ام ابداافغانستاا
ر خاری بت لق اا یریک طاف ر ستتاهآام بارتداا ییورنا ک .ستت .ام .ام.ستت .ام
فارا سکاتام یرنت لاند هآا ر نایب ر رکدل ازۀانب یرنت لاند طاف ییگا.

-

ازانجا که ض بسأنه ها ه نس ت ساخا افغانستاا ه طاف هآارستاا ا پا شاه
انا ر چآانکه هم ۀآاب ابداصاخب ر هم یرنت لاند هآا وواهش اننصال این بسانه
تته طایق اتنتتاق یرستتتتتتتانتته یارنتتا ر وواهش تقار ر ت ددن ختتاری یایاۀ تستتتتلط ر
اقتاارووی شتتتتاا یارنا تا که یرایآاه هدچ اوتالف رام رودال یر ابا بز ور دن این
یر یرنت هم لها رهم پدااا رقوع ندا ا ،پس ه رستتتدل این نوشتتتته ب اهاه خستتتب
یل ناویه است :

-

ارل  :خاشتتاق ر ۀآو

بالکت ۀآاب ابدا از راواا تا ستتاخا ایاان

ه یرازم وط

که یر نقشه کشداه شاه ر اا نقشه هاااه لهانابه بلحق است ،وواها رفت.
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-

یرم  :یرنت لاند هآا یربُلک های که اا طاف این وط ه ۀانب افغانستتتتتاا راقع
بد اشتتتتا ،هدچ رقت بااوله ر یستتتتت اناازم نخواها کای ر ۀآاب ابدا صتتتتاخب ندز
یربُ لک های

که دارا این وط ه طاف ه آارستتتت تاا راقع بد اشتتتت آا ،هدچو قت

بااوله ریست اناازم نخواهآا ناوی.
-

ستتوم  :پس یرنت هد اتانده بت ها بدشتتونا که ۀآاب ابدا صتتاخب استتاار ر رایم
اام اناا تا چآگ یرق ضتتتت ووی اارنا ر طاف ییگاۀآاب ابداصتتتتاخب بت ها
بدشونا که هدچ رقت یرسواف ر اۀور ر چتاال ب

رایم ارنوم یا ا شکل بااوت

ر یستتت اناازم نخواهآا کای .یرنت هد اتانده ندز بت ها بدشتتونا که بُلک ابل
راچآانچه یرنقشتته بنصتتل که ه ۀآاب ابداصتتاخب ازق ل یایه شتتاه نوشتتته شتتا ،ه
ۀآاب ابداصاخب راگذار ناویه شوی ر ۀآاب ابدا صاخب یست ایارازایلام ووی
تته تتاق بلتتت رزیام ر یارربد تتاشتتتتآتتا ر ندزیستتتتتت ایاراز ایلتتام ووی تته چتتاگ
بد اشآا.
-

چهارم  :این وط ستتتتاخا آام ا ازاین ه تنصتتتتدل نهایه ر نشتتتتاا کارم اا هاۀا که
باکن ر بطلوب ا شا ه تو سط اتش ر افغان کا شآااا کایه وواها شا ر باای ر
بقصتتا کاشتتآااا بذکور این وواها وی که ه اتناق یکایگا ه یک ستتاخا بوافقت
ناایآا ر اا ساخا خت اابکاا ه لدآه بطا ق خا آام که یرنقشه ام که هاااه این
ب تا هاه بلحق استتتتتت ا یا شتتتتوی .ندکن بحلدته خقوق بوۀویۀ ی هاف که ه قاب
ساخام بد اشآا یربا نرا یاشته شوی.

-

پآجم  :ه نستتتت ت بستتتتانه چوا ۀآاب ابداصتتتتاخب ازاغااض ووی اچهارن ۀایا
انکایزم یستتت ایار بد اشتتآا ر خقوق ووی را که یر اب ستتاگ تلام ه ری

وایا

خاصتتل ناویه انا ه یرنت اتانده تستتلدم بدآاایآا .ااین خصتته ستتاخا وط خا آام
ه خستتب یل کشتتداه وواها شتتا :وط ستتاخا آام ازستتاکوه ستتلستتله وواۀه لاااا
نزییک پشاکوتل که یر خا بُلک انگایزم بد اشا ،این طور بداری که باغه چان ر
چشا شداار ه را افغانستاا بدگذاری ،چشا شداار ه لال با دن قل

چان نو ر

تهان افغان ب شهور یرانجا آام ن شکا ینا بدگذری .ا از این وط خا لال با دن
ریلوم ستتتدشتتن رکوهچه ه بدال الک بداری ر ه طافغ ۀآوب گشتتته گواشتته بداری
ر ه ت لق افغانستاا بدگذری ،یرنت هد اتانده هدچ بااولت تا ه فاصل ن صف ا
ز راه بز ور نخواهآا ناوی.
-

شتتتتشتتتتم  :شتتتتاایط بز ورۀ این لها نابه را یرنت لاند هآا ر ۀآاب ابدا صتتتتاخب
افغانستاا این طور تصور بدکآآا که این یک کابل ر واطاوواه فدصله ۀادع اصل
اوتالف رام ر ودال که یر دن ایشاا ه نس ت ساخا بذکور ویه انا ،بد اشا ر هم
یرنتت لتاندت هآتا ر هم ۀآتاب ابداصتتتتتاختب ا بت ووی بدگدانتا کته اننصتتتتتال ها
اوتالفاف فقااف ۀزئ ربثال اا نوع اوتالفاف که ااا یر ایآاه افستتتتا هام بقاره
ۀهت لالبت نه وط خا آام غور ر فکا وواهآا ناوی ه طایق یرستتتتتانه ناویه
190

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
وواها شتتا تا که اام ایآاه خت اابکاا ۀادع اس ت اب شتتک ر ش ت هه ر غلط فها
با دن یر یرنت ایاشته ر یرر کایه شوی.
-

هنتم  :چونکه یرنت لاند هآا از ندک ندت ۀآاب ابدا صاخب ه نس ت یرنت هد
اتانده تشن ر اطادآاا واطا ه طور کابل یارنا ر وواهش یارنا که افغانستاا را
یرخانت ووی بختارم ر استتتتقالل ر قوف دآآا ،نهذا یرنت بوب انده هدچ ایاای ر
التااض ا ابدا صاخب یر اب وایاا ر ارریا اس اب ۀآگ یر بُلک ووی نخواهآا
کای ر ووی یرنت بوصتتتتوف چدزم ب ارنت اباای ه لطد استتتت اب ۀآگ وواهآا
ناوی .لالره ااین ،ۀهت ادهار التااف ووی شاا نس ت ه طایق یرستانه که ۀآاب
ابداصاخب یر این گنتگو ر ب ابله داها ساوته انا ،یرنت لاند هآا قاار بداهآا
که ااا رۀه لطد ستتتاانه یرازیه نک ررپده که ااا ه ۀآاب باارح یایه بدشتتتوی،
شتتتتش نک ررپده ستتتتاانه بزیا ناویه شتتتتوی .انااقوم  12باه نواب ا 1893بطا ق 2
ۀاایم اارل 1311هجام"

-

خش یرم ب اهاۀ " ییورنا " دن ابدال ااناخان واا ر یرنت اتانده
با دن ۀآاب ابدال ااناخان واا ۀ .ستت .اس.ام .ابداافغانستتتاا ر خاری بت لق
اا یر یک طاف ،ستتاهآام بارتدااییورنا ک .س.ام.ام.ست .اس .ام فارا ستتکاتام
یرنت لاند هآا ر نایب ر رکدل ازۀانب یرنت للده طاف ییگا ،از انجا که یرنت
هد اتانده ه ۀانب ابداصتتاخب ادهار یاشتتته انا که یرنت ررس اصتتاار بدکآآا از
اام اینام کابل لها ناب  1873با دن ررس ر انگلآا که ه راستتتتط اا قاار یای
اننصتتتتال یافته وی که رری اکستتتتس ی آ یریام ابواز ندک ریکتوریه (بشتتتتهور ه
ستتتاکول) طاف بشتتتاق تا بلحق گاه رری کوکچه یا رری اکستتتس ایا ستتتاخا شتتتاان
افغانستتتاا اشتتا رچآانچه یرنت هد اتانده تصتتور بدآاایآا که اووی شتتاا راۀب
استتتتت که لال بوافق این لها نابه ناایآا ،هاگاه یرنت ررس ندز ه قاار شتتتتاایط
بذکورلال کآآا ،نهذا ۀآاب ابدا ل ااناخان واا ۀ .س .اس .ام ابدا افغانستاا
ر خاری بت لق اا از اام ادهار یرستتتت ووی ا یرنت هد اتانده ر ندزۀهت داها
ساوتن ابایه گ

اام ق ول کایا صالح ر بصلحت یرنت هده یر ابورات که یاول

ت لقاف ووی ا یرنت هام وارۀه یارنا ،ه رستتتتدل این نوشتتتتته ق ول بدآاایآا ر
را ض بد ا شآا که باارح تاام لالقه ۀات که طاف شاان این خ ص رری اک سس
که یر ق ض ووی یارنا ،تخلده ناایآا .ااین فهاداه گ ر یانسته گ صایح که تاام
لالقه ۀاف طاف ۀآوب این خصتت رری اکستتس بد اشتتآا ر ااا یر ق ضتته ر تصتتاف
ۀآاب باارح ندستتتآا ،ۀآاب بحتشتتم انده رایرلوض یایه ر تستتلدم ناویه شتتونا ر
ستتاهآام بارتداا ییورنا ک .س.ام.ام.س ت .اس .ام فارا ستتکاتام یرنت لاند هآا
ه راسط این نوشته ازۀانب یرنت هد اتانده اقاار ر التااف بدکآآا که تحویل ر
تسلدم ناویا لالقه ۀاف بز وره راقع طاف ۀآوب رری اکسس ه ۀآاب ابداصاخب
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یک شتتتاط راۀب ر اصتتتل این تا دا ر ب ابله بد اشتتتا ر بت ها بدشتتتونا که آا ر
ستتت ها هاااه یرنت ررس ۀهت تحویل ر تستتلدم ناویا لالقه ۀاف بذکور شتتاان
رۀآو

یر یام ابوم ۀآوب (ی آ اکستتتتس) کایه وواه آا شتتتتا .فقط انااقوم 12

نواب ا 1893لدسوم بطا ق  2باه ۀاایم اارل  1311هجام"
تب صره  :اوالف ایلام ضتتتت ازهاوطآاا با ،ابدا ازابضتتتتأ این ب اهاۀ نآگدن ا
انگلدستتها ه هدچصتتورف نایم ن ویه استتت ،لکه استتاس بآارۀاف کتاب " افغانستتتاا
یربستتتدا تاریخ " ،یربجلس لاب که پس ازابضتتتأ ب اهاه ر ستتتزایا خشتتتهام زرگ
ازواک افغانستاا ه اۀآ

یریاول ارگ شاه یایا بدکآا ،هم ا رۀا ر غاررسخآاان

بدآاتتایتتا ر هم نشتتتتتاا هتتا ر بتتاال هتتام قتتارشتتتتآتتاستتتتتانتته ی توستتتتط یر تتاریتتانش اام
"سابوتاداییورنا" ریدس رسایاالضام هدأف انگلدس بدناستا.
-

"  ...یر ررز ق ل ازخاکت ستتتتابوتاداییورنا ازکا ل ،وواستتتتتم نشتتتتانهای

ه ۀهت

ب زم انده رستتایاصتتاخب بآص ت هام انگلدس که اۀزب ستتنارف ار وینا ناستتتم ر ه
ۀهتت ایآکته کتاام یتک ووش اق تان را ختابتل این نشتتتتتاا هتا قاار تاهم ،بجتاینت
یرستتتانه یربداا ستتزهستتاار بن ر بآش ت

اش ت ر یکآناکوتوال فااهم ابام زیاا که

تاام انها اۀزب این وابت را بخصوصاً اس اب افتحارووی بداانستآا ربایل وینا
که نشانهام بذکور ه توسط انها ه صاخب بآص هام انگلدس اسا)205( " .
-

ر یرۀام ییگاراۀع ه ستتانهام نخستتت ابارف وویش چآدن بدآویستتا  ... " :ستتاندزل
گاینن رصتتاخب بآصتتب هام انگلدست که یرکا ل وینا ،نه فقط هادن ستتلطآت باا
ازۀانب اهان رطن وویم ابضتتتتا ناوینا ،لکه انها بذاکااف ووی را طور زیاک ر
از ررم ستتتداستتت یان

ه اوتتام رستتتاندانا روابت زرگ

ه یرنت انگلدس ربلت

افغانستتتتتاا ناوینا .ه التقای بن ستتتتاندزل گاینن یر بذاکاات که ا بن راهان
افغانستتتتتاا ناوی راین فقاه را ه خانت این گونه اتناق یرستتتتتانه رستتتتاندا ه ۀهت
فوایا یرنت ووی ،کاال تا دا را ه لال ارری ر پایاش این واباف طور شایستگ
ه ار یایه نشتتا .ه ودال بن بشتتارانده بستتتحق نقب نای کا ل بد اشتتا ،چآاکه را اف
{فاباناه نراب قوام اشتتتتغانگاانگلدس یرافغانستتتتتاا} بستتتتتحق نقب نای قآاهار
گاییا)206 ( ".
-

ووانآاۀ لزیز بالخره بدآاایا که ابدا ،ااستتتتاس

یریم هایش یرق ال رطن ر

بایم افغانستتتاا ر ارفق تالق گوی هام نآگدن اش یر اا ابقام هام هآا اتانوم،
خوی خق بداها که ختا ه رکانت افسااا سداس – نراب اشغانگااا انگلدس ،
تالش اام الایۀ بقام ،ارزش ر خدثدت اناا یرپدشتتتتگاه ار اب استتتتت اارم وویش
ال ارری.
-

چآا ام یل فکا یری

-

از اام ووی چه کایم کز اام بن کآُ .

یرام بن کآُ
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-

ابدایرۀتتام ییگام ازوتتاطااف ووییش ب افزایتتا  ..." :یرنتتت هآتتارستتتتتتتاا {هآتتا
اتتتانوم} این قتتاربتتایتتل وی کتته این طوایف ستتتتاختتام {ستتتتاختتااف ۀآوب شتتتتاق
افغانستتتتتاا} را ازبن گدانا که بابورین باا لآناً ر ه تحایا{تهایا} از لآاودل ر
ران ژرپ اوااج ناوینا  ...چوا نادخواستتتم ا یرنت انگلدس جآگم ریشتتان شتتوم،
ه تاام بابورین ووی یستتتتتوران ال یایه ویم که ا ازرصتتتتول این اطالع ازۀانب
بابورین یرنت هآارستتتتتاا که یراا رقت انجا وینا ،فوراً ازبحل بذکور خاکت
ناایآا)207( " .

-

رندز ب افزایا " :یر اب رایت راواا که ۀزبالکت بن گاییاه وی ،قاار یایم که
تحت بحافرت یرنت انگلدس اشتتتام چاا که رایت بذکور از کا ل ستتتدار یرر ر از
بالکت بن فای افتایه وی)208 ( "...

-

" ...ر بن ایلام خقوق ووی را یر اب استتتتتانستتتتد راه اهن چان نو ر چغای ر اق
رزیاستتتتتاا ر لآا ودل ر کُام ر افایام ر اۀور ر ستتتتواف ر آدا ر ییا ر چدالس ر
چتاال تاک ناویم .. .ر هایر طغاا قااریای نابه را یر اب ستتتتاخاات که ب دن شتتتتاه
وی ،وویم ر اۀزب سنارف بُها رابضا ناوییم ر یر قاار یای ناب بذکور ندز کاشاه
وی چوا یرنت افغانستاا ه دهور یرست ایلا هام ووی را یر اب ض رایاف
چآاکه ق الً بذکور شتتتتاه استتتتت قطع ناوی ،نهذا وض این هاااه  ،رۀه الانه که
سان یرازیه نک ررپده یرنت هآارستاا تا ه خال ب پایاوت ،ا

-

از این سان هجاه نک ررپده وواها یای)209( " .

-

ابدایرکتاب "ستتناها رواطااف " وویش چآدن التااف بدکآا  ... " :یرزباا ضتت ف
ستتتتلطآت تحت خکااان ۀام ابدایرستتتتت بحااواا ،یرنت انگلدس این بطلب را
غآدات شاایه ض ازرایاف را ازساخااف افغانستاا بجزا ناویه تحت خاایت
ووی یرارریه ،بجایاً یرایام ابدا شداللدخاا {؟} ربحاا ی قوب واا ،ۀلگ کاُم ر
یرۀ ود ا ر قارم ازواک پشتتتتآگ ر ضتتتت نقاط ییگا{را} ازافغانستتتتتاا گافتآا
ریرزباا خکااان وویم هم ا رۀویم که بن قویاً ایستتتتایه گ کایم {؟!} ،از اۀزا
خکوبت نای انستتتتارا فا باننابام ه آارستتتت تاا بأبوراا باا ازب حل ل آاو دل ر
رزیاستتتاا رستتایا نقاط اوااج کاینا ...ر ایستتتگاه راه اهن چان نو را هم ارا اۀازۀ
بن یتتا ا ا بلتتت بن یروتتاک بالکتتت بن آتتا ناوینتتا .اگاچتته کتتابالً قتتانع ر راضتتتت
بد اشتتتمم زیاا که ازانچه یر یرستتتت

ا یرنت انگلدس اوته امم دشتتتتاازاا استتتت

اباه است {؟!} )210 ( "...
-

ساریۀ خافظ شدااز یرکار ابدال ااناخان واا ر"ۀا ک دا" اش چقار بصااق ب
یا ا که گنت :

-

اگااا تُاک شداازم است اری یل با را

-

ه وال هآاریش خشم ااقآا ر خارا را
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-

یرهادآجتتا اوری وواهتتا وی یک ییگا از ییتتاه یرای هتتام ستتتتدتتاستتتت ابدا ر
خابت هایش یرخق ب لت لزیز اف غانستتتت تاا را ازقول وویش داا ن اایم  " :یر نت
هآارستتتاا شتتارع ه بااوله ناویا ا ستتاکایه هام ستتاخام افغانستتتاا ناوی رکوه
ووۀک را تونل زیه راه اهن ووی را طاف چان نو که نق ط ستتتتاخام اف غانستتتتتاا
است ،باتا ناوینا ر ازهااا سات ،لساکاووی را هم ه ساخا افغانستاا نزییکتا
اررینا .بشتتغول ستتاوتن ر استتتحکاباف ر تاارکاف ییگا ه اناازه ام گاییانا که
افغانهام ۀاهل ر

تا دت اشتتتهاریاینا که راه اهن انگلدس ها لاوباً قایب یاول

قآاهار بدشتتوی ر نشتتکاانگلدس ه کا ل خاله ب ارری ،نهذا ازم استتت که با هم ه
ۀهت ۀهای خاضا اشدم)211( "...
-

یربوری نآگدن ویا ر ضتتا بل

ویا ب اهاۀ " ییورنا" نه تآها که بلت افغانستتتاا

یک پارچه بوافق انا ،لکه ختا او ازبآا ع انگلدس ندز ا دهویه ویا اا تأکدا
کایه انا .چآانکه " ستتتتافاایزرتایتلا" یک ازیپلوباف هام ستتتتاشتتتتآاس انگلدس ر
سندااا کشوریرافغانستاا یرکتاب وویش تحت لآواا " افغانستاا" راۀع ه وط
" ییورنا " ا صتتااخت بدآویستتا که " وط ییورنا یک ستتا ول وشتتک بصتتانحه ر
برها یک سداست

بآطق

وی" ر هاچآاا ب افزایا که  " :وط ییورنا نس ت ه

بحاستن ،ب ایب ستدارم یاری ر از نقطه نرا انتوگااف (بایم شتآاست ) ر نراب ر
ۀغاافدای  ،غدا بآطق استتتت  ".ر هادن یپلوباف بشتتتهور انگلدستتت

ا صتتتااخت

ادهار بدااری که " خداان است که چطورابدا ل ااناخان واا اناا ق ول کایه است
؟ " ()212
-

یرصنح ( )33کتاب " پشتونستاا ،چانش سداس افغانستاا ر پاکستاا " ه نقل
از" افغانستتتاا یربستتدا تاریخ " اباه استتت ... " :ابدال ااناخان واا ا انهاه هوش
ر قوت که یاشتتت ،ب اهاۀ ییورنا را ابضتتا ناوی .ب اهاه ی که بدتواا اناا یر دن
ب اهااف " ،ب اهاۀ بالنصااناین" نام نهایم زیاا یرنت انگلدس لالقه هام بسلم
ر لاالً یاول افغانستتاا را که بلکدت افغانستتاا شتآاوته شتوی ،یرخاندکه ابدا اا
واکهام افغانستتتتتاا را که یرزیا تستتتتلط انگلدس نافته وینا ا تقای اً ستتتته بلدوا
ننوس اا بال ر بُلک یشتتتتان شتتتتآاوت .ابدال ااناخان واا یرستتتتال  1880فقط ه
غاض استتتقاار تاج ر تخت شتتخص ت ووی ازاستتتقالل ر واکهام افغانستتتاا یر اا ا
انگلدس گذشت ر یرسال  1893از اام خنظ تاج ر تخت ووی ،لال سا ق را تکاار
کای" .

-

ب اهاۀ سال  1905دن ابداخ دب ال " سااج انالت "...

-

ر بقام هام هآا اتانوم

-

سم ال اناخان اناخدم .اللدحضاف سااج انالت راناین ابداخ دب ال واا پایشاه
بستقل (؟) بالکت افغانستاا ر توا ع اا ازیکطاف ر ۀآاب سا نوئدس ریلدام یین،
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رزیاابوروارۀ یرنت ا لر ات هآارستتتتتاا ر ن اایآاۀ بحتام یرنت پایشتتتتاه
انگلستتتتتتتاا ازطاف ییگا .اللدحضتتتتاف پتایشتتتتتاه فوق انتذکا ته این رستتتتدلتته ق ول
بدنا با یا که یربستتتتتا یل ۀزئ ر کل ل ها نا به راۀع ه ابور یاول ر وارۀ ر
قااریایم که رااخضتتتتاف پارم ضتتتتدا انالت ر اناین نورال باقاه ا یرنت للده
انگلدس بآ قا ناویه ر لال شتتتاه استتتت ،بن ندزهاانها را ق ول ناویه لال وواهم
ناوی ر بخانف اا رفتار نخواها شتتتا .هاچآاا ستتتانوئدس ریلدام یین ه این رستتتدله
ق ول بدآاایآا که هااا لها نابه ر ت ها که یرنت للده انگلستتتتتاا ا پارباخوم
اللدحضتتاف ستتااج انالت ر اناین ،راا خضتتاف ضتتدا انالت ر اناین راۀع ه ابور
یاول ر وارۀ ر غداه بآ قا ناویه ،بن انها را ه الت ار ووی اق ب یانم ر ب
نویسم که یرنت انگلستاا بخانف انها ه هدچ رۀه رفتار نخواها ناوی.
-

تاریخ ررز ستتتته شتتتتآ ه چهاریهم بحام انحاام  1323هجام بطا ق  21بار

1905

بدالیم یرکا ل بهُا ر ابضا شا.
-

ابداخ دب ال واا

سانوئدس ریلدام یین

-

یراودا ،اام انکتته ووانآتتاه توانتتا یک تتار ییگا تته ودتتانتتت هتتام زرگ بل ابدااا
یستتتت نشتتتاناۀ افغانستتتتاا ،چاکام انها ه اۀآ
بختلف ه ا ست اارهآا اتانوم پ

ر فارش واکهام کشتتتوریربااخل

َاَی ،ایآک گذر شتا آاه ی بدکآدم ه ت سل سل

تاریخ رطآنارش ر تجزی افغانستاا توسط ابدااا
-

بقاارافغانستاا:

" ا انحطاط یرنت ا اان ر استقاار یرنت بحاا زای  ،خاری کشورافغانستاا از
هاطاف ،بخصتتوص تاً ازۀ ه شتتاق ر ۀآوب قدچ شتتاه رفت تا شتتکل کآون اوتدار
ناوی ر از سواخل حا ررری سآا لقب زیه شا ،بحاط ه وشک گاییا .این تاتدب
که یریررۀ شتتتاه بحاوی ا اان رایت وااستتتاا یرشتتتاال بغاب افغانستتتتاا یر ستتتال
 1803ه خکوبت ستتدک پآجاب گذاشتتته شتتا ،رایت بلتاا یر ستتال  1818استتت
خکوبت ستتتتدک افتای ،یر یررۀ بحاا زای رایت کشتتتتادا یرستتتتال  1819ه یرنت
پآجاب بلحق شتتتا ،رایت ییاۀ غازم واا یر ستتتال  1821ه پآجاب گذاشتتتته شتتتا،
رایت ییاۀ استتاالدل واا یرستتال  1821استتت ستتدک افتای ،رایت پدشتتارر را یر
سال  1823سدک ا شغال ناوی ،رایت سآا را یر سال  1843یرنت انگلدس گافت،
رایت لوچستتتتتاا را یر ستتتتانهام  1854تا 1876خکوبت انگلدس تصتتتتاف ناوی،
رایت بار را یر ستتتتال  1884یرنت ررس تزار گافت ،لالقه هام شتتتتال ،فوشتتتتآج تا
کوژک ،کورم ر نآام کوتل یر ستتتتال  1878ط ق ب اهاۀ گآابک از طاف ابدابحاا
ی قوب ه انگلدس یایه شتتتتا ،رایاف ستتتتواف ،اۀور ،چتاال ر لالقه هام یرنوم،
رزیام ،یارر ،چاگ ر چان یر ستتال  1893ط ق ب اهاۀ ییورنا از طاف ل ااناخان
واا ه انگلدسها یایه شا)213( " .

195

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان

منابع و مأخذ
()1اخاا شاه ا ا – صنح  -45تأندف بداغالم بحاا غ ار -چاپ پشارر
( )2رقا ت ررس ر انگلدس یر ایااا ر افغانستاا – چاپ تهااا
( )3هااا ا ا -صنح 43
( )4گلشن ابارف -تأندف نور بحاا نورم
( )5هااا ا ا
( )6هااا ا ا – صنح 197
( )7تاج انتواریخ – واطااف ابدا ل ااناخان واا
( )8هااا ا ا
( )9پایشاهاا بتأوا افغانستاا – تأندف ی قوب لل واف – صنح 508
( )10لدن انوقایع – صنح  -131تأندف بحاا یوسف ریاض هارم -چاپ تهااا
( )11هااا ا ا – صنح 132
( )12تاریخ ب اصا افغانستاا – صنح  -184تأندف بحاا ا ااهدم لطای
( )13هااا ا ا
( )14هااا ا ا
( )15تاج انتواریخ -صنحاف 199-198
( )16هااا ا ا
( )17هااا ا ا -صنح 45
( )18هااا ا ا
( )19ارستتتت ارضتتتتتاع ستتتتدتتاستتتت استتتتدتتام باکزم – صتتتتنحتتاف  – 48-47تتتأندف
یاکتال اانغآ هآام
( )20تاریخ ررا ط سداس افغانستاا – صنح 19
( )21تاج انتواریخ
( )22سناها ر واطااف ابدال ااناخان واا – صنح 414

196

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
( )23تاریخ ررا ط سداس افغانستاا از زباا ل ااناخان تا استقالل – صنح 22
( )24سناها ر واطااف ل ااناخان واا
( )25افغانستاا یرپآج قاا اودا -صنح  -391تأندف بدابحاا صایق فاهآگ
( )26سااج انتواریخ -ۀلا سوم – تأندف فدض بحاا کاتب
( )27تاج انتواریخ – صنح 250
( )28سااج انتواریخ – ۀلاسوم – خش ارل -صنح 372
( )29سناها ر واطااف ل ااناخان واا – صنح 424
( )30افغانستاا یر بسدا تاریخ – تأندف بداغالم بحاا غ ار
( )31هااا ا ا
( )32سااج انتواریخ
( )33تاج انتواریخ
( )34افغانستاا یر پآج قاا اودا -ۀلا ارل -صنح  -433چاپ پشارر
( )35افغانستاا یرقاا دست ...صنح  -15تأندف یاکتابحاا خدار
( )36افغانستاا یربسدا تاریخ – تأندف بدا غالم بحاا غ ار
( )37هااا ا ا
( )38سااج انتواریخ – ۀلا چهارم -خش نخست -صنحاف 222-221
( )39هااا ا ا -صنحاف 510-509
( )40تاج انتواریخ – صنحاف 224-223
( )41هااا ا ا
( )42هااا ا ا
( )43سااج انتواریخ – صنح 222
( )44هااا ا ا -صنح 114
( )45هااا ا ا
( )46هااا ا ا

197

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
( )47سااج انتواریخ – ۀلا چهارم -خش یرم – صنح 32
( )48سااج انتواریخ – ۀلا سوم – صنح 964
( )49سااج انتواریخ – ۀلا سوم – صنح 121
( )50سااج انتواریخ -ۀلا چهارم – صنحاف 632-532
( )51هااا ا ا -صنح 554
( )52هااا ا ا -هااا صنحه
( )53سااج انتواریخ -ۀلا سوم – خش ارل -صنح 629
( )54سااج انتواریخ – ۀلا چهارم – خش نخست -صنحاف 502تا 505
( )55هااا ا ا
( )56هااا ا ا
( )57ازابدا ک دا تا ره ا ک دا -تأندف ل اانحق بجایم
( )58هااا ا ا
( )59سااج انتواریخ -ۀلا سوم
( )60افغانستاا از شاه شجاع انالک تا اک کاربل -تأندف پدکار پابدا
( )61تاج انتواریخ – صنح 367
( )62سااج انتواریخ – ۀلاسوم – صنح 894
( )63هااا ا ا -صنح 151
( )64هااا ا ا -صنح 153
( )65سناها ر واطااف ابدال ااناخان واا – صنح 497
( )66هااا ا ا -صنح 417
( )67سااج انتواریخ – ۀلا سوم – خش نخست – صنح 276
( )68تاریخ ررا ط سداس افغانستاا – صنح 30
( )69سااج انتواریخ – ۀلا سوم
( )70هااا ا ا

198

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
( )71تاج انتواریخ – صنح 445
( )72هااا ا ا -صنح 442
( )73لدن انوقایع -صنحاف 180 -179
( )74سااج انتواریخ – ۀلا سوم – خش ارل –صنحاف 168-167
( )75سااج انتواریخ – ۀلا یرم – صنح 303
( )76استنایۀ ا زارم از یین اسالم -تأندف نصدا بهاین
( )77هااا ا ا
( )78هااا ا ا
( )79تاج انتواریخ – صنحاف 175-174
( )80هااا ا ا -صنح 176
( )81سااج انتواریخ -ۀلا یرم – صنح 373
( )82ارس ارضاع سداس اسدام باکز -تأندف یاکتال اانغآ هآام – صنح -35
چاپ کا ل
( )83هااا ا ا -صنح 36
( )84هااا ا ا -صنح 37
( )85هااا ا ا -هااا صنحه
( )86تاج انتواریخ
( )87ارس ارضاع سداس اسدام باکزم -صنحاف 52-51
( )88پایشاهاا بتأواافغانستاا – صنح 515
( )89سااج انتواریخ – ۀلا چهارم
( )90سااج انتواریخ -ۀلا سوم – خش ارل -صنح 449
( )91لدن انوقایع – صنح 244
( )92سااج انتواریخ – ۀلا سوم – خش ارل -صنح 585
( )93هااا ا ا -صنح 577
( )94دهور رسقوط اللدحضاف اباا ال واا – تأندف پدکار پابدا
199

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
( )95سااج انتواریخ
( )96هااا ا ا
( )97سااج انتواریخ – ۀلا چهارم -خش نخست -صنح 489
( )98سااج انتواریخ – ۀلا یرم
( )100هااا ا ا
( )101سااج انتواریخ -تتا ۀلا سوم
( )102سااج انتواریخ -ۀلا سوم -خش ارل – صنح 582
( )103افغانستتتتاا از شتتتاه شتتتجاع انالک تا اک کاربل -صتتتنحاف  – 76-75تأندف
پدکار پابدا
( )104لدن انوقایع – صنحاف 244 -243
( )105افغانستتتاا ق ل از بشتتارطدت – صتتنحاف  – 245 -244تأندف یاکتااۀااناین
خشات – چاپ کانایا
( )106ارس ارضاع سداس اسدام باکز -صنح  – 49تأندف یاکتال اانغآ
( )107سااج انتواریح – ۀلا چهارم – صنحاف 529 -528
( )108افغانستاا از شاه شجاع انالک تا اک کاربل -تأندف پدکارپابدا
( )109افغانستاا یر بسدا تاریخ – صنح  -652چاپ کا ل
( )110واطااف بدابحاا صایق فاهآگ – صنح  -15چاپ کا ل
( )111طان اا -اسالم -ننت –صنح  -26تأندف اخاا رشدا -چاپ کا ل
( )112افغانستاا یرقاا دست – صنح 16
( )113هااا ا ا
( )114هااا ا ا -صنح 464
( )115هااا ا ا -صنح 465
( )116هااا ا ا -صنحاف 409 -408
( )117افغانستاا یربسدا تاریخ – صنحاف 653-652
( )118سااج انتواریخ – ۀلا سوم -خش ارل -صنح 350

200

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
( )119هااا ا ا – صنح 378
( )120هااا ا ا
( )121هااا ا ا
( )122هااا ا ا
( )123هااا ا ا
( )124هااا ا ا
( )125هااا ا ا
( )126هااا ا ا
( )127هااا ا ا
( )128هااا ا ا
( )129سااج انتواریخ – تتا ۀلا سوم – صنح 335
( )130هااا ا ا -صنح 378
( )131سااج انتواریخ – ۀلا سوم -خش ارل
( )132هااا ا ا
( )133هااا ا ا
( )134هااا ا ا
( )135هااا ا ا -صنح 607
( )136هااا ا ا -صنح 663
( )137هااا ا ا
( )138ارس ارضاع سداس اسدام باکزم -تأندف یاکتال اانغآ
( )139افغانستاا یربسدا تاریخ
( )140سااج انتواریخ – ۀلا سوم
( )141هااا ا ا
( )142کله بآا رها -انتشاراف شورام فاهآگ بجاهاین – کویته

201

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
( )143هااا ا ا
( )144هااا ا ا – صنح 87
( )145تاج انتواریخ – صنح 265
( )146سااج انتواریخ – ۀلا سوم – صنح 90
( )147تاج انتواریخ
( )148اغانستاا یر بسدا تاریخ – صنح 669
( )149لدن انوقایع – صنح 221
( )150سااج انتواریخ – ۀلا سوم -خش ارل -صنح 748
( )151هااا ا ا – صنح 728
( )152هااا ا ا -صنح 724
( )153هااا ا ا -صنح 666
( )154لدن انوقایع – صنح 214
( )155کله بآارها – صنح 148
( )156هااا ا ا -ه نقل از سااج انتواریخ – صنح 354
( )157هااا ا ا -صنح 229
( )158پایشاهاا بتأواافغانستاا – صنح 521
( )159تاج انتواریخ
( )160تاریخ هزارۀ ( بُغل ) -صنح  -152تأندف لزیزطغداا
( )161هااا ا ا – صنح 120
( )162هااا ا ا – صنح 182
( )163سااج انتواریخ -ۀلا چهارم -خش ارل
( )164هااا ا ا -صنح 41
( )165هااا ا ا -صنح 33
( )166هااا ا ا -صنح 52

202

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
( )167هااا ا ا -صنح 53
( )168هااا ا ا -صنح 9
( )169هااا ا ا -صنح 11
( )170هااا ا ا -صنح 30
( )171سااج انتواریخ – ۀلا سوم – خش ارل -صنح 360
( )172کله بآار ها – صنح 193
( )173سااج انتواریخ – ۀلا سوم – خش ارل – صنح 288
( )174هااا ا ا -صنحاف 194-193
( )175استتتتآای ۀآایت – بزیرر ر واکنارشتتتت ابدال ااناخان یرایآ تاریخ – نوشتتتتت
ل اس ینجو -باه نواب ا 2012م
( )176هااا ا ا -صنح 68
( )177هااا ا ا
( )178سااج انتواریخ – تتا ۀلا سوم – صنح 300
( )179سااج انتواریخ – ۀلا سوم – صنح 401
( )180هااا ا ا -صنح 138
( )181هااا ا ا -صنح 215
( )182هااا ا ا -صنح 523
( )183هااا ا ا -صنح 122
( )184هااا ا ا
( )185تاج انتواریخ
( )186هااا ا ا -صنح 241
(  )187سااج انتواریخ – ۀلا سوم – صنح 158
( )188تاج انتواریخ – صنح 655
( )189تاج انتواریخ -صنحاف 401-400
( )190هااا ا ا
203

استبداد اميرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن باالی جامعۀ افغانستان
( )191سااج انتواریخ – تتا ۀلا سوم
( )192سااج انتواریخ – ۀلا سوم – خش ارل – صنح 383
( )193هااا ا ا – صنح 240
( )194تاج انتواریخ – صنح 65
( )195تاریخ ررا ط سداس افغانستاا – صنح 230
( )196سااج انتواریخ -ۀلا سوم -خش ارل -صنح 157
( )197هااا ا ا -صنحاف 151-150
( )198هااا ا ا -صنح 399
( )199تاریخ ب اصا افغانستاا – صنح 196
( )200سناها ر واطااف ابدال ااناخان واا – صنح 435
( )201هااا ا ا -صنح 437
( )202هااا ا ا -صنح 406
( )203تاج انتواریخ – صنح 237
( )204هااا ا ا -صنح 402
( )205سناها ر واطااف ابدا -صنح 454
( )206هااا ا ا -صنح 415
( )207هااا ا ا -صنح 450
( )208هااا ا ا -صنح 452
( )209هااا ا ا -صنح 453
( )210سناها ر واطااف ابدا -صنح 525
( )211هااا ا ا -صنح 431
( )212افغانستاا یر راه ازایم – تأندف نجدب ال تارایانا ر ل اانشکورخکم
( )213افغانستاا یر بسداتاریخ – تأندف بداغالم بحاا غ ار

204

