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ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣﺗرﺟم
اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑرﻧس در اواﺧر ﺳﺎل  ١٨٣۶از طرف اﯾرل اﮐﻠﻧد ﮔورﻧرﺟﻧرال ھﻧد دﺳﺗور ﻣﯽ
ﮔﯾرد ﺗﺎ "ﻣﺎﻣورﯾت ﮐﺎﺑل" )ﯾﺎ ﺳﻔﯾر ﺑﮫ درﺑﺎر دوﺳت ﻣﺣﻣد( را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد .ﻣوﺻوف در
راس ھﯾﺋﺗﯽ در ﻣﺎه ﻧوﻣﺑر ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ از ﺑﻣﺑﺋﯽ ﺣرﮐت ﮐرده ،در دﺳﻣﺑر وارد ﺧﺷﮑﮫ در ﺳﻧد
ﺷده و در ﺟﻧوری  ١٨٣٧ﺑﮫ ﺣﯾدرآﺑﺎد ﻣﯽ رﺳد .روز اول ﻣﺎرچ ﺑﮫ ﻣﯾﺗﺎﻧﯽ رﺳﯾده٣٠ ،
ﻣﺎرچ از ﺧﯾرﭘور ﺣرﮐت ﻧﻣوده و ﺑﮫ روری ﺑﮑﮭر ﭘﯾﺷروی ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺗﮏ را در ﻣﺎه اﮔﺳت
ﻋﺑور ﻧﻣوده و وارد ﭘﺷﺎور ﻣﯽ ﺷود.
در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ ﻧﻧﮕرھﺎر رﺳﯾده ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٣٧وارد ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺷده ،ﺑﺎ
ﺷﮑوه و ﺟﻼل ﺑزرگ ﺗوﺳط اﮐﺑر ﺧﺎن ﭘﺳر اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﻣورد ﭘذﯾراﺋﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و
داﺧل ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﭘس از ھﻔت ﻣﺎه ﺑودوﺑﺎش ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢۶اﭘرﯾل  ١٨٣٨ﺷﮭر ﮐﺎﺑل
را ﺗرک ﻧﻣوده ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠اﭘرﯾل ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد رﺳﯾده ،ﻣورد ﭘذﯾراﺋﯽ ﮔرم اﮐﺑر ﺧﺎن ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ،از طرﯾق درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑرﮔﺷﺗﮫ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٧ﺟون وارد ﻻھور ﺷده و ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺎﻣورﯾت او در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد.
ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﭘس از ﻣﺎﯾوﺳﯽ از ﮐﻣﮏ اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺳﺧﯾر دوﺑﺎره
ﭘﺷﺎور از دﺳت رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده درﺑﺎر روﺳﯾﮫ ﺑﻧﺎم ﮐوﻧت وﯾﺗﮑووﯾﭻ را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل دﻋوت
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ را ﺑﺗرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ اﻗدام
ﻧﻣﺎﯾد .ﺑرﻧس ﭘس از ﯾﮏ دﻋوت ﺷﺎم ﺑﺎ وﯾﺗﮑوﯾﭻ و دوﺳت ﻣﺣﻣد در اواﺧر دﺳﻣﺑر ١٨٣٧
ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﭘرآﺷوب و ﺑﮭم رﯾﺧﺗﮫ ﻗرار دارﯾم .اﻣﭘراﺗور روﺳﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ای
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﮑش ﭘول و ...ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧد! ﻟذا
ﻻرد اﮐﻠﻧد اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوﻣﯽ ﺑﮫ دوﺳت ﻣﺣﻣد روان ﻣﯽ ﮐﻧد :ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ھرﮔوﻧﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ روﺳﯾﮫ
ﺧود داری ﮐﻧﯾد ...ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد وﯾﺗﮑووﯾﭻ را رﺧﺻت ﻧﻣوده و از ادﻋﺎ ﺑﺎﻻی ﭘﺷﺎور ﺻرﻓﻧظر
ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﮕﻠﯾس را در  ٢۶اﭘرﯾل ١٨٣٨
از ﮐﺎﺑل اﺧراج ﮐﻧد .ﺗرس اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ از ﺗﮭﺎﺟم روﺳﯾﮫ ﺑﺎﻻی ھﻧد ﭘس از اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ و ﺑﮫ
وﯾژه ﻣﺣﺎﺻره ھرات ﺗوﺳط ﻗﺎﺟﺎر ھﺎ )ﺑﮫ ﮐﻣﮏ روس ھﺎ( اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد
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ﮐﮫ ھرات را از ﻣﺣﺎﺻره ﺧﻼص ﻧﻣوده و دوﺳت ﻣﺣﻣد را ﺑﺎ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﻧد .ﻟذا
در ﻧوﻣﺑر  ١٨٣٨ارﺗش ﻧﯾروﻣﻧدی از راه ﮐﻧدھﺎر ﺑطرف ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اواﺧر
ﻣﺎرچ  ١٨٣٩اﻧدوس را ﻋﺑور ﻧﻣوده ،در اﭘرﯾل وارد ﮐﻧدھﺎر ،در ﺟوﻻی وارد ﻏزﻧﯽ و در
اﮔﺳت وارد ﮐﺎﺑل ﺷده ،دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﻓرار ﻧﻣوده و ﺷﺟﺎع را ﺑر ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﻣﯽ
ﻧﺷﺎﻧﻧد .ﺑرﻧس ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﺣﯾث ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ در درﺑﺎر ﺷﺎه ﺷﺟﺎع در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد ﺗﺎ
اﯾﻧﮑﮫ در ﻧوﻣﺑر  ١٨۴١در ﮐﺎﺑل ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود )دوﺳت ﻣﺣﻣد ﭘس از ﺑرﮔﺷت از ﺑﺧﺎرا و
ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ در ﻧوﻣﺑر  ١٨۴٠ﺑﮫ ھﻧد ﺗﺑﻌﯾد ﺷده و ﭘس از ﻗﺗل ﺷﺎه ﺷﺟﺎع در
اﭘرﯾل  ،١٨۴٢ﺑر ﺗﺧت ﮐﺎﺑل در  ١٨۴٣ﻧﺷﺎﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ اﺳﺎس ﺑﻌﺿﯽ رواﯾﺎت ،او ﺑﻠﺦ
را در  ،١٨۵٠ﮐﻧدھﺎر را در  ١٨۵۴و ھرات را در ﻣﯽ  ١٨۶٣ﻗﺳﻣﺎ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﺎﺑل ﺳﺎﺧﺗﮫ
و در ﺟون  ١٨۶٣در ھرات ﻓوت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،او ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ  ٢٠ﺑرادر داﺷت،
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ﺧود  ٢۵زن و  ۵٢ﻓرزﻧد ﺑﮫ ﻣﯾراث ﮔذاﺷت(.

ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻣﮑﻧﺎﺗن در ﮐﺎﺑل
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اﯾن اﺛر ﺑرﻧس در ﺳﺎل  ١٨۴٣در ﻟﻧدن ﺑﮫ ﻧﺎم "ﮐﺎﺑل" ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ رﺳد .ﺑرای درک ﻣﻔﮭوم
"ﮐﺎﺑل" در آن ﺳﺎل ھﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷت ھﺎی او در ﺑﺎره )اﻣﺎرت( ﮐﺎﺑل در ﺿﻣﯾﻣﮫ
اﯾن اﺛر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد ﮐﮫ در ﻓﺻل  ٨اﯾن ﺑرﮔردان داده ﺷده اﺳت )از ھﻧدوﮐش ﺗﺎ ﺟﻧوب
ﻏزﻧﯽ و از ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺗﺎ ﮐوھﮭﺎی ﺧﯾﺑر(! او ﻣﯽ ﮔوﯾد ،اھﻣﯾت ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺎﺑﻊ ﻣوﻗﻌﯾت
آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣور ﺗﺟﺎرت اﺳت ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭد ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﺷد.
ﺗﺻور ﻣﯽ ﺷود ،اﯾن اﺛر ﭘس از "ﮔزارش ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل" ﺗوﺳط اﻟﻔﻧﺳﺗون ،ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﺗرﯾن
ﻣﺎﺧذ در ﻣورد اوﺿﺎع »اﻣﺎرت ﮐﺎﺑل«» ،ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش« و ﺑﮫ وﯾژه »اﻣﺎرت ﮐﻧدز« در
آن ﺳﺎل ھﺎ ﺑﺎﺷد )در ھﻣﯾن ﺳﺎل ھﺎ دوﺳت ﻣﺣﻣد در ﮐﺎﺑل ﻟﻘب »اﻣﯾر« ،ﻣراد ﺑﯾﮏ در ﮐﻧدز
و ﯾزدان ﺑﺧش در ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻟﻘب »ﻣﯾر« ،ﮐﺎﻣران در ھرات ﻟﻘب »ﺷﺎه« و ﮐﮭﻧدل در ﮐﻧدھﺎر
ﻟﻘب »ﺳردار« دارد(! زﯾرا ﻣﺎ ﮐم ﺗرﯾن ﻣدارک و اﺳﻧﺎد را در ﻣورد اوﺿﺎع ﺷﺎھﺎن ،ﻣﯾران
و ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺻﻔﺣﺎت ﺷﻣﺎل و ﻣرﮐز ﮐﺷور دارﯾم ﮐﮫ اﮐﺛرا ﻣﺳﺗﻘل ﺑودﻧد و ﯾﺎ واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی
ﻣوﻗت و ﻧﯾم ﺑﻧد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز ﻗوی ﺗر از ﺧود داﺷﺗﻧد )ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺳوﮔواری ،آﺛﺎری ھم ﮐﮫ
وﺟود داﺷت ،در دوره ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺣﻣد ﮔل ﻣوﻣﻧد و اﺳﻼﻓش ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﮔزاﻓﯽ ﺧرﯾداری و
ﺳوﺧﺗﺎﻧده ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ از ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﮐﺷﺗن ،ﺑﺳﺗن و ﮐور ﮐردن »ﺳرداران
اﻓﻐﺎن« در ﺟﻧوب ھﻧدوﮐش ،ﺟﻌﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑﻧﺎم »ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ھﻣﯾن دوﺳت
ﻣﺣﻣد را »ﭘﺎد ﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد(!
در اﯾن ﺑرﮔردان ﻓﻘط ﺑﺧش ھﺎی ﺑرﮔردان و ﺧدﻣت ﻋﻼﻗﻣﻧدان اراﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی
ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ راﺑطﮫ دارد .ﺑﻧﺎ ﺑر آن ﻓﺻل ﺑﻧدی اﯾن ﺑرﮔردان ﺑﺎ ﻓﺻل ھﺎی ﮐﺗﺎب
ﻣطﺎﺑﻘت ﻧداﺷﺗﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم و ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ھم زﯾر ﻋﻧﺎوﯾن
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ )ﺟرﯾﺎن ﺳﻔر( ،رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ،رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،اﻣﺎرت ﮐﻧدز،
ﻣﻧﺎطق ﺧود ﻣﺧﺗﺎر و اﻣﺎرت ﮐﺎﺑل ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻟﻌل زاد ،ﻟﻧدن ،دﺳﻣﺑر ٢٠١٨
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ﻓﮭرﺳت
١٠

ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣوﻟف
ﻓﺻل اول – ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
ﺷﮑﺎرﭘور )دروازه اول ﺧراﺳﺎن(

١١

دﯾره ﻏﺎزی ﺧﺎن )دروازه دوم ﺧراﺳﺎن(

١٢

ﻣﺳﯾر ھﺎی ھﻧد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل

١٣

ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ

١۴

ﻣﺳﯾر ﺑﺎﺑر

١۴

ﯾوﺳف زی ھﺎ

١۵

ﺟﻠﮕﮫ ﭘﺷﺎور

١۶

ﺧﺗﮏ ھﺎ

١٧

ﻋﯾﺳﯽ ﺧﯾل

١٨

ﺧﯾر آﺑﺎد

١٩

ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﻧد

٢٠
ﻓﺻل دوم – رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور

ﭘﺷﺎور

٢٢

ﺗﻐﯾﯾرات ﺗوﺳط ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ

٢٣

ﺣﺎدﺛﮫ ﮐﻧﺟﮑﺎواﻧﮫ

٢۴

رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﻣرود

٢۵

ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر

٢۵

دﮐﮫ

٢٨

ﻣﯾﺎﻧﮫ روی ﺧﯾﺑری ھﺎ

٢٨

ﺑﺳول

٢٩
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ﮐﺟﮫ

٣٠

ﮔﻧدﻣﮏ

٣١

ﯾﮏ دوﺳت ﺳﺎﺑق

٣٢

ﯾﮏ ﻣﻔﺗﯽ ﺷوخ

٣٢

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﯾﺳن

٣٣
ﻓﺻل ﺳوم – رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل

ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن

٣۵

وﺿﻊ ﮐﺎﺑل

٣۶

ﺷﯾﻣﯽ

٣٧

ﺷﻣﺷﯾر ھﺎی ﺑﺎ ارزش

٣٨

ﺑﺎزدﯾد از ﮐوھﮭﺎ

٣٨

ﻣﻧظره ﻗﺷﻧﮓ )اﺳﺗﺎﻟف(

٣٩

دﺷﻣﻧﯽ در ﺑﯾن ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ

۴١

ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﯾن ﻣردم

۴١

ﮐوﺗل ھﻧدوﮐش

۴٣

ﮐوھﺳﺗﺎن

۴۴

ﻗﯾﻣت ﺑﻠﻧد زﻣﯾن

۴۵

رﯾﮓ روان

۴۶

ﺗﯾوری ﭘدﯾده رﯾﮓ روان

۴٧

ﺗﺻور ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از ﺟﯾوﻟوﺟﯽ )زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ(

۴٨

اﺳﺗوﭘﮫ )ﺑرج/ﮔﻧﺑد( ھﺎی ﺑﮕرام

۴٩

ﻣرﻏﺎن آﺑﯽ

۵٠

ﺣﯾواﻧﺎت

۵٠

ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل

۵١
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ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم – در ﺑﺎره )اﻣﺎرت( ﮐﻧدز
اﺟﻧت و ﻧﺎﻣﮫ ﻣراد ﺑﯾﮏ

۵٣

ﺟواب ﺑﮫ ﻣراد ﺑﯾﮏ

۵٣

ﻣﯾرزا ﺑدﯾﻊ )ﺧﺻوﺻﯾت و ﺣﮑوﻣت ﻣراد ﺑﯾﮏ(

۵۵

ﺳﻔر دﮐﺗور ﻻرد

۵٧

ﮐﻧدز  ٧دﺳﻣﺑر ١٨٣٧

۵٧

ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻣراد ﺑﯾﮏ

۵٩

ﺧﺎن آﺑﺎد  ١٣ﺟﻧوری ١٨٣٨

۶٠

ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻣراد ﺑﯾﮏ

۶١

ﻗﺎﺻد ﺗﺎﻟﻘﺎن

۶٣

ﮐﻧدز  ٣٠ﺟﻧوری ١٨٣٨

۶٣

ﺑﺎزدﯾد اﺧری ﺑﺎ ﻣرﯾض

۶۴

ﺳﯾد/ﭘﯾر ﺗﺎﻟﻘﺎن

۶۵

اﺗﻣﺎ و ﻣﯾراز ﺑدﯾﻊ

۶٧

ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣورﮐراﻓت

۶٨

ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾرزا ﺣﻣﯾد اﻟدﯾن

٧١

ازدواج ازﺑﯾﮏ ھﺎ

٧٢

ﻓروش زﻧﺎن

٧٢

ﺷﯾوه ﺳﻼم دادن

٧۴

ﺳرﮔرﻣﯽ ازﺑﯾﮏ ھﺎ

٧۴

ﭘﺎﺗری ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ

٧۶

ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ

٧۶
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم – در ﺑﺎره ﻣﻧﺎطق ﺧود ﻣﺧﺗﺎر
٧٨

ﮐﺎﻓر ھﺎی ﺳﯾﺎھﭘوش
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رﺳوم ﮐﺎﻓران

٧٩

ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ ﮐﺎﻓران

٨١

ﮔزارش ﯾﮏ ﮔﺑر

٨۴

اﻧدﺧو ﯾﺎ ﻣﯾﻣﻧﮫ

٨۵

اﻧدﺧو

٨۶

ﺷﺑرﻏﺎن

٨۶

ﺳرﭘل

٨٧

آﻗﭼﮫ

٨٧

ھزاره ﺟﺎت

٨٧
ﻓﺻل ﺷﺷم – اوﺿﺎع ﻣرﮐز ﮐﺎﺑل

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻣﻠﮑت

٩٢

ﻣﻼ ﺧدا داد

٩۴

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﯾرزا

٩۶

ﺧﻼﺻﮫ ازدواج

٩٨

ﺛروت ﯾﺎ اﺛﺑﺎت ﺗواﻧﺎﯾﯽ

٩٩

زﻧﺎن ﮐﺎﺑل

٩٩

ﻣوﺳم زﻣﺳﺗﺎن

١٠١

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻟوھﺎﻧﯽ

١٠١

اﺳﺗﺑداد ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا

١٠٢

آﺷﻧﺎی اﻟﻔﻧﺳﺗون

١٠٣

رﻣﺿﺎن

١٠۴

ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧواب

١٠۴

رﺳوم و ﻋﺎدات

١٠۶

ﻧﻣﺎﯾﻧده ﭘﺎرس

١٠۶

8

ﻓﮑﺎھﯽ

١٠٧

ﺷﺎدی و ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ

١٠٨

دﻋوت ﭼﺎی

١٠٩
ﻓﺻل ھﺷﺗم – در ﺑﺎره )اﻣﺎرت( ﮐﺎﺑل

ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﮐﺎﺑل

١١٠

وﺳﻌت ﮐﺎﺑل

١١٠

ﺗﻔرﻗﮫ و اﺧﺗﻼﻓﺎت

١١١

ارﺗش اﻣﯾر

١١٢

ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﮐﻧدز

١١٣

ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﮐﻧدھﺎر

١١٣

ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﭘﺎرس

١١۵

ﻣﺳﺎﯾل داﺧﻠﯽ

١١۶

ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ

١١٧

ﻣﻧﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﯾر

١١٨

ﻗﺑﺎﯾل – ﻏﻠﺟﯽ ھﺎ

١٢٠
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ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣوﻟف
از ﻧوﺷﺗن اﯾن ﺻﻔﺣﺎت ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻧﺑﺷﺗﮫ ھﺎ درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﺧﺎطرات ﺷﺧﺻﯽ
ﻣن از ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت )ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ وﻻﯾت( دﻟﭼﺳﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣن از طرﯾق آن ﮔذﺷﺗﮫ و ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﻣﺻروف ﻣﺎﻣورﯾت ﮐﺎﺑل در ﺳﺎل ھﺎی  ١٨٣٨ - ١٨٣۶ﺑودم ،در آن ﺳﮑوﻧت داﺷﺗم.
ﻗرار ﻣﻌﻠوم وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌدی ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎھش ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ اﺷﺗﯾﺎق ﻣردم ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎرۀ اﯾن
ﻣﻧﺎطق و وﻗﺎﯾﻊ ﺑزرگ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ در آن رخ داده و ﺑﮫ آن ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ ،اھﻣﯾت داده اﺳت.
ﺑﺎ آﻧﮭم در زﻣﺎن ﺣﺎﺻر ھدف ﻣن ﺑزرگ ﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت .ھﻧوز زﻣﺎن آن
ﻧرﺳﯾده ﺗﺎ ﻗﺿﺎوت درﺳﺗﯽ از ﻣﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ای ﺻورت ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣﺎ اﺗﺧﺎذ ﮐردﯾم؛ اﻣﺎ ﮔردش
ﮔران اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی راه را ﺑرای ﭘرﺳش ﮔران ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻣوار ﺳﺎﺧﺗﻧد ،اﮔر
آﻧﮭﺎ در ﻋﯾن زﻣﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﻣﻘدار آھﻧﮓ و روﺣﯾﮥ ﻣردﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺟﺳم ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
اوﺿﺎع ،ﻣﺎ را در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻗرار داده اﺳت .دوﺳت ﻋزﯾز ﻣن ﻟﺗﻧﺎﻧت ﺟﺎن وود ﻣرﺑوط ﺑﺣرﯾﮥ
ھﻧد ھم اﮐﻧون در اﺛر ﮔراﻧﺑﺎر ﺧود ﺣوادث ﺗﮑﺎن دھﻧدۀ ﺳﻔر ﺧود ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻣرﺗﻔﻊ ﭘﺎﻣﯾر را
در اﺧﺗﯾﺎر ﻣردم ﻗرار داده ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣﺎﻣورﯾت ﻣن در ﮐﺎﺑل ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﻣن از
ﻣدت ھﺎ ﻗﺑل و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧدی اﻣﯾدوار ﺑودم ﮐﮫ وظﯾﻔﮥ ﺳﮭل اراﯾﮥ ﺟزﺋﯾﺎت اﻧدﮐﯽ را ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
ﺑﺎﻻﯾم ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ،دوﺳت ﻧﮭﺎﯾت ﮔراﻣﯽ ام دﮐﺗور ﭘﯽ .ﺑﯽ .ﻻرد اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد؛ اﻣﺎ زﻧدﮔﯽ
درﺧﺷﺎن و ﮐوﺗﺎه او ﺑﺻورت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣن ﻧﺑﺎﯾد ﺧواﺳﺗﺎر ﺣوادث ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷﻧد .ﻣن ھم اﮐﻧون آن را در ﺑﺧش ھﺎی از
ﺳﻔر ھﺎی ﻧﺷر ﺷده ام اﻧﺗﻘﺎل داده و اﻣﯾدوارم ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدۀ را ﺑﭘذﯾرﻧد ﮐﮫ ﭘرﺳش و ﻓرﺻت
ﺑﻌدی ﻣرا ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت ﺗﺎ آن را اراﯾﮫ ﮐﻧم.
اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑرﻧس ،ﮐﺎﺑل ١۶ ،ﻣﯽ ١٨۴١
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ﻓﺻل اول – ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
ﺷﮑﺎرﭘور )دروازۀ اول ﺧراﺳﺎن(
ﻣﺎ از ﺳﮑور ﺑﮫ ﺑﮑور )ﺑﮑ ُﮭر( ﮔذﺷﺗﮫ ،روز ﺑﻌد ﺑﮫ ﺷﮑﺎرﭘور و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن
ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺳﻔر ﮐردﯾم .ﻣﺎ از طرﯾق ﺑﺎزار ھﺎی ﮐﺛﯾف و وﺳﯾﻊ آن ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی ﺣﯾدرآﺑﺎد
و ﺧﯾﺑرﭘور رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷدﯾم :ﺣﺎﮐم آن ﻣﻧﺗظر ﻣﺎ ﺑود و ﺗﻣﺎم ﻣﯾزﺑﺎﻧﺎن ﺑﺷﻣول ﺗﺎﺟران ،ﺑﺎﻧﮏ
داران و ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘول ﺑزودی ﻗرارﮔﺎه ﻣﺎ را ﻣﺣﺎﺻره ﮐردﻧد .ﻣﺎ از آﻧﮭﺎ اطﻼﻋﺎت
زﯾﺎدی در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﺎرس ﺑﺎﻻی ھرات و ﮐﻧدھﺎر ﺑدﺳت آورده و در ﻣﺟﻣوع ﺗوﺟﮫ
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت آﻧﮭﺎ ،از اﻧدوس و ﺳﻧد ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭼﺳب و ﺗﮑﺎن دھﻧدۀ ﺟﻠب
ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾرات ﻏﯾرﻣﺗرﻗﺑﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎ ﮔردﯾد.
رﺋﯾس ﺑﮭﺎوﻟﭘور ﮐﮫ ﯾﮏ راﺑطﮥ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻣﺎ را از زﻣﺎن ورود ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدوس ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﺑود،
ﺣﺎل از ﻣن ﺗﻣﻧﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ "ﮔﺎم ھﺎی ﺧود را ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑرداﺷﺗﮫ و ﭘرده ھﺎی ﺟداﺋﯽ در ﺑﯾن
ﺧوﯾش را ﺑﮫ دور اﻧدازﯾم" .رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﺑﺎ وﺟود آﻣدن ﻣﺎ در ﺑﯾن او و ﻣﻧطﻘﮥ وﺳﯾﻊ ﺳﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎﻻﯾش ﻣﺎﻧﻧد ﺻﯾد ﺧوﯾش ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد ،ﺧﺷﻧودی زﯾﺎدی ﻧداﺷت ،ﺑﺎ آﻧﮭم در دﻋوت
ھﺎﯾش ﻧﮭﺎﯾت ﻣﮭرﺑﺎن ﺑود؛ دﺷﻣن او ،دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ﺑراﯾم ﻗﺎﺻد ھﺎی ﻓرﺳﺗﺎده
و ﺗﻣﻧﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾم.
ﻣﺎ ﺑرای ده روز در ﺷﮑﺎرﭘور ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و ﻣﺻروف ﺑررﺳﯽ ﺗﺟﺎرت آﻧﺟﺎ ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻗرار
ﻣﻌﻠوم در ﺗﻣﺎم آﺳﯾﺎ ،ﭼﯾن و ﺗرﮐﯾﮫ ﮔﺳﺗرش داﺷت .ﺷﮑﺎرﭘور اوﻟﯾن ﺷﮭرﻋﻣده در ﺗﺟﺎرت
اﻧدوس )درﯾﺎی ﺳﻧد( اﺳت .اﯾن اھﻣﯾت ﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﮐدام ﺑرﺗری در ﺗوﻟﯾد ﺑوﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت
اﻧﺗﻘﺎﻻت ﻓوق اﻟﻌﺎدۀ ﭘول اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﯾﮏ راﺑطﮥ ﺗﺟﺎرﺗﯽ در ﺑﯾن آن و ﺑﺎزار ھﺎی
دور ﺷده اﺳت .اﯾن ﺷﮭر در ﺟوار ﻣرز ھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻗﻠﻣروی ﺳﻧد و ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ٢٨ﻣﯾل در
ﻏرب اﻧدوس ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ از ﺑﻧدر ﺑﮑور دارد .ﻣرز ھﺎی ﺳﻧد ﺑطرف
ﺷﻣﺎل ﺗﺎ روزان ،در ﻣﺳﯾر راه ﮐﻧدھﺎر و ﮐﻼت ،از طرﯾق ﮐوﺗل ﻣﺷﮭور ﺑوﻻن اﻣﺗداد دارد:
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ھﻣﯾﺷﮫ از ﺷﮑﺎرﭘور و دﯾرۀ ﻏﺎزی ﺧﺎن )ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑﺎﻻ ﺗر از آن(
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ﺑﮫ ﺣﯾث "دروازه ھﺎی ﺧراﺳﺎن" ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻧظور آﻧﮭﺎ از اﯾن ﻧﺎم ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺳﻠطﻧت
ﮐﺎﺑل اﺳت .راه ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ از ھر ﻣﺳﯾر ﺑﮫ ﺷﮑﺎرﭘور ﻣﯽ رﺳد؛ اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ارﺗﺑﺎطﺎت در
ﺑﺎﻻی ﺧﺷﮑﮫ اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺷﮭر ھﺎی ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ اﺗﻔﺎق ﻧظر دارﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
آﻧﮭﺎ در ﺻورت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﺳﯾر آﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎﻋث ﺗﺷوﯾق ﺗﺟﺎرت آﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﺷود.
دﯾرۀ ﻏﺎزی ﺧﺎن )دروازۀ دوم ﺧراﺳﺎن(
ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓرت  ٨روزه ﻣﺎ را ﺑﮫ دﯾرۀ ﻏﺎزی ﺧﺎن آورد ،زﯾرا ﺑﺎد ﺟﻧوب ﺑﺻورت ﻗوی و
ﻣطﻠوب ﻣﯽ وزﯾد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻋﻣرو ﺑرای ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﻣر ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺻر در ﭘﯽ ظﮭور
ﯾﮏ ﻣزرﻋﮥ ﮔرد و ﺧﺎک ،ﯾﮏ ﺑﺣر آب ﭘﺎک و ﯾﮏ ﺑﺎغ ﮔل ﭘﯾدا ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﮔرد و ﺧﺎک
زﯾﺎدی در ﺳﻧد ﭘﺎﺋﯾن دارﯾم؛ ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺣر آب ﭘﺎﮐﯽ ﺑرﺧوردﯾم ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ از ﺳﺎﺣل ﺑﮫ
ﺳﺎﺣل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم؛ اﻣﺎ ﻣﺎ در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗرار دارﯾم ،ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﺟز از ﺑﺗﮫ ھﺎی ﺑﻠﻧد
ﮔز ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ،ﻣﺎ ﻓرض ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺎغ ﮔل را در ﮐﺎﺑل ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﻣﺎ در ﺳﻔر )درﯾﺎﺋﯽ( ﺧود رﯾﮏ
ﻧوﺷﮭره ،ﺑﻧدر ﺟﺗوﺋﯽ و ﺷﯾرو را ﻋﺑور ﮐردﯾم؛ اﻣﺎ اﯾن ھﺎ ﺧﺷﮑﮫ ﺑوده و ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد از
ﺳر دﮐل دﯾده ﺷده و ﻣوﻗﻌﯾت آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط درﺧت ھﺎﯾﯽ ﻧزدﯾﮏ آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺷود .درﯾﺎ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن
ﺷﺎﺧﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده و ﻣﺎ ﻣﺳﯾر ﺧود را ﺑدون رھﻧﻣﺎ از طرﯾق ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﻧواﺧت ﺧﺳﺗﮫ
ﮐﻧﻧده اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾم .درﺟﮥ ﺣرارت آب در ﺳﺎﻋت  ٢ﺻﺑﺢ  ٨۴ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھوا ١٠٨
ﺑود .ﺑﺎد ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺷﺎم و رﺳﯾدن ﻣﺎ از طرف ﺟﻧوب )ﭘس از آﻓﺗﺎب ﻧﺷﺳت( وزﯾده و داغ و
ﺧﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧده ﺑود .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑدون ﭘرده ھﺎی ﺳردﺳﺎز ﻧﺎن ﺷب را ﺑﺧورﯾم و درﺟﮫ
ﺣرارت از  ٩۴ﭘﺎﺋﯾن ﻧﻣﯽ رﻓت .اﻗﻠﯾم ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﺷد ،ﮐﺳل ﮐﻧﻧده ﺑود .آﻓﺗﺎب
ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮥ ﺷدﯾد آﺗﺷﯾن ﺑرآﻣده و ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در اﻓق ﻣﯽ ﺗﺎﺑﯾد ،ﯾﮏ ﮔرﻣﺎی ﺳوزان را
ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﮐرد .ﻣرﯾﺿﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﺗب ،داﻣن ﮔﯾر ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣﺎ ﮔردﯾد ،اﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾت ھﺎ ﺑدون
ﺷﮏ از ﺣﺎﻟت ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﮔردﯾد ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﻣﺟﺑور ﺑودﻧد در ﻗﺎﯾق ھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و
ﺑﺎ ﭘرﺧوری ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﻧرژی ﻣﯽ ﮔردد.
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ﻣﺳﯾرھﺎی ھﻧد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺳﯾر ھﺎی ﮐﺎروان ﻟوھﺎﻧﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻣﺳﯾر ھﺎی دﯾﮕری را ﺗوﺿﯾﺢ دھم
ﮐﮫ از ھﻧد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ رود؛ اﻣﺎ ﻣﺷﮑل اﺳت ﺗوﺿﯾﺢ ﺷﻔﺎھﯽ داده ﺷود .از ھﻧد ﺳﮫ ﺷﺎھراه
ﺑزرگ وﺟود دارد :اوﻟﯽ از طرﯾق ﻻھور و اﺗﮏ ،دوﻣﯽ از دﯾره ﺟﺎت و ﺳوﻣﯽ از طرﯾق
ﮐوﺗل ﺑوﻻن از ﺷﮑﺎرﭘور ﺑﮫ ﮐﻧدھﺎر .در وﺳط اﯾن راه ھﺎ ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳﯾر ھﺎی ﻣﺗﻌدد دﯾﮕری
وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﺗﻠﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﻣردان ﻣﺳﻠﺢ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود؛
اﻣﺎ آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗوﺳط ﺗﺎﺟران اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﺷود .آﻧﮑﮫ از دﯾرۀ ﻏﺎزی ﺧﺎن ﺷروع
ﻣﯽ ﺷود ،از ﺑﺎﻻی ﮐوﺗل ﺳﺧﯽ ﺳرور و از طرﯾق ﺑوری ﺑﮫ ﮐﻧدھﺎر ﻣﯽ رود ،در زﻣﺎن
ﺣﺎﺿر ﺗوﺳط ﺷﺎھﺎن ﮐﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ از ﺗﺟﻣل ﻣﺎﻧﮕو )ام( اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد؛ ﻣن اﺷﺧﺎﺻﯽ
را ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم ﮐﮫ ﻣﯾوۀ را دﯾده اﻧد ﮐﮫ از طرﯾق آن ﺑﮫ ﮐﻧدھﺎر از اﻧدوس در  ٨ﯾﺎ  ٩روز
رﺳﯾده اﺳت.
اﻗﻠﯾم ﺑوری ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب اﺳت ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺳط اﻟﻔﻧﺳﺗون ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺳط ﺗﻣﺎم ﺑوﻣﯾﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺢ
ﺷده ﮐﮫ ﻣن از آﻧﮭﺎ ﭘرﺳﺎن ﮐردم؛ اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺳﯾری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﺑر ﺑﺎ ارﺗش ﺧود و ﭘس از
ﮐﻣﭘﺎﯾن  ١۵٠۵ﮐﮫ ﻓوﻗﺎ ﺗذﮐر رﻓت ،ﺑﮫ ﻏزﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .اﺳپ او از ﮐﻣﺑود ﻏﻠﮫ رﻧﺞ ﺑرده،
اﻣﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﮐﺎرواﻧﯽ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﮐوﺗل ﮔوﻟﯾر ﭘﺳت ﺗر ﺑوده و ﻓﻘط در
ﺳﺎﻟﯾﺎن اﺧر ﻣﺗروک ﺷده ﺑﺎﺷد؛ در واﻗﻌﯾت ،در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺑرای ارﺳﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﻊ
ﺑﮫ ھﻧد و از آن ﺗوﺳط ﻗﺎﺻد ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .از دﯾرۀ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺑطرف ﺷﻣﺎل ﭘﺷﺎور
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎﻻت ﻣﺳﺗﻘﯾم وﺟود ﻧدارد .راھﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧراب و ﻣردم آن درﻧده اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم
ﯾﮏ راه ﺧوﺑﯽ از طرﯾق درﯾﺎی ﮐرم ﺑﮫ ﮐﺎﺑل وﺟود دارد .از دﯾرۀ ﻏﺎزی ﺧﺎن در ﺟﻧوب
دﺟﯾل و ﺣرﻧد ،راھﮭﺎی وﺟود دارد از ﺑﺎﻻی ﮐوھﮭﺎی ﭘﺳت ﺑﮫ ﺑﺎغ ،دادور و ﮐوﺗل ﺑوﻻن:
اﯾن ﻣﺳﯾر ھﺎ ﺗوﺳط ﮐﺎروان ھﺎی ﺑزرگ در ﻣدت  ٢۵ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑوده اﺳت.
دﯾرۀ ﻏﺎزی ﺧﺎن و ﺷﮑﺎرﭘور )طورﯾﮑﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗم( ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺗوﺳط ﻣردم ﺑﮫ ﺣﯾث دو
"دروازۀ ﺧراﺳﺎن" ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت.
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ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ
در اول ﺟون ) (١٨٣٧و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دﯾرۀ ﻏﺎزی ﺧﺎن ﺑودم ،ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮥ ﻧﺎوﻗت و ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭم از ﺳﻔﯾر ﻣﺎ در ﭘﺎرس ،ﺳُر ﺟﺎن ﻣﮑﻧﯾل ﺑراﯾم رﺳﯾد؛ روز ﺑﻌد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری از
ﭘﺷﺎور ﺑراﯾم رﺳﯾد ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﮕﯽ در ﺑﯾن رﺋﯾس ﮐﺎﺑل و ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ در دھﺎﻧﮥ ﮐوﺗل
ﺧﯾﺑر ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﮐﮫ در آن ﺟﻧرال ﺳﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده اﺳت .ﻟذا ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد ﺗﻣﺎم دﻻﯾل
ﺑرای ﺗرس وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾن دو ﻣﻣﻠﮑت ﺑزودی دﺳﺗﺧوش ﻧﺎ آراﻣﯽ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺧواھد
ﺷد؛ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ھداﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن داﺷﺗم و ﻣطﺎﺑق آن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐردم ،ﻻزم ﻧﺑود ﺑﯾﺷﺗر در
دﯾرۀ ﻏﺎزی درﻧﮓ ﮐﻧم .ﻣطﺎﺑق آن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﺟون از اﯾﻧﺟﺎ ﺣرﮐت ﮐردم؛ در ﻋﯾن زﻣﺎن
دﮐﺗور ﻻرد و ﻟﯾﺗﻧﺎﻧت ﻟﯾﭻ ﺑﮫ طرف ﻣﻠﺗﺎن رﻓﺗﻧد ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭم زﯾﺎدی ﺟﻣﻊ آوری
ﮐردﻧد؛ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ وﺟود ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻣواﺟﮫ ﺷدﻧد ،ﺗوﻗف ﺷﺎن در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل
ﺗواﻓق ﻧﺑود .ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣﻠﺗﺎن دﯾدﻧد و ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎﺷﺗن ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در دﯾرۀ
ﻏﺎزی داﺷﺗﯾم ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻌﻠول ﻋﯾن ﻋﻠت ﺑود .ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﮐﭘﺗﺎن )ﺣﺎﻻ ﮐﻠوﻧل(
وﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯾﺗﺎن دﯾدار ﮐﻧد :اﻣﺎ او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ،زﯾرا ﺷﯾر ﻻھور ﺑﺎ ﺗداﺑﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎ
در اﻧدوس رﻏﺑﺗﯽ ﻧﺷﺎن ﻧداده و او را در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود ﺗوﻗﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺳﯾر ﺑﺎﺑر
ﺑﺎ ﻣﺷﺎھدۀ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﺑر ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﭘس از ﮐﻣﭘﺎﯾن ﺧود در ﺑﻧﮕش و ﺑﻧو از طرﯾق ﭼوﺗﯾﺎﻟﯽ ﺑﮫ
ﻏزﻧﯽ رﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑراﯾم آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ او ﺑﺎﯾد ﻣﺳﯾر ﺳﺧﯽ ﺳرور را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﻣن
ﻟﺗﻧﺎﻧت ﻟﯾﭻ را ﻓرﺳﺗﺎدم ﺗﺎ اﯾن ﻣﺳﯾر را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .او ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﭘﯾﺷروی ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم
"ﻗﻠﻌﮫ روه" ﯾﺎد ﺷده و اﯾن ﻣﺳﯾر را ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮏ ﭘﯾﺎده رو ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻣورد آزار و اذﯾت دزدان
اﺳت؛ از ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌدی درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﯾر ھﺎی ﻏرب اﻧدوس ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻋﻠت ﻓﻘر ﻣﻣﻠﮑت
ﻏﯾرﻋﻣﻠﯽ اﺳت ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑدی راه ھﺎ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻏﯾرﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﺧواھد
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ﺑود اﮔر آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻋﺑور ارﺗش ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ،ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﺑر ﻣﯽ ﮔوﯾد ،او ﺗﻌداد
زﯾﺎد اﺳپ ھﺎی ﺧود را در ﺗﻼش آن از دﺳت داده اﺳت.
در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺳﺧﯽ ﺳرور ﯾﮏ ﻧوع ِﮔل زراﻋﺗﯽ ﺑﻧﺎم " ِﮔل ﺳرﺷوی" ﯾﺎﻓت ﺷده و ﺑﮫ ھﻧد
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ از آن در ﺣﻣﺎم ھﺎ ﺑرای ﺷﺳﺗن و ﭘﺎک ﮐردن ﻣوی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷود.
ﯾوﺳﻔزی ھﺎ
در ﭘﺎﺋﯾن اﯾن ﻧواﺣﯽ ﮐوﭼﮏ و در ﺑﺎﻻی اﻧدوس ﻗﻠﻣروی ﯾوﺳﻔزی ھﺎ ﻗرار دارد ،ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮥ
ﭘرﻧﻔوس و ﻗدرﺗﻣﻧد اﻓﻐﺎن ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻣﻧظم و ﻣﺳﺗﻘر در ﻣﻣﻠﮑت
ھﻣوار ﺷﻣﺎل اﺗﮏ )در ﺑﯾن درﯾﺎ ھﺎی اﻧدوس و ﮐﺎﺑل( ﮐﻧﺗرول ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﮐﺗﻠﮥ ﺳرﺑﺎزان
ﺑطور ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮥ ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم )ﺑﻧﺎم ﺟﻧﮕره( ﺣﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺳﺎﺣل
ﺷﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎی ﮐﺎﺑل اﻋﻣﺎر ﺷده و ﺣدود  ۵ﻣﯾل از ﻣﺣل وﺻل آن ﺑﮫ اﻧدوس ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد.
ﯾوﺳﻔزی ھﺎ ﻗﺑﯾﻠﮥ اﻧد ﮐﮫ در ﯾورش ھﺎی ﺣﺎﮐم ﻻھور ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻣﻘﺎوﻣت زﯾﺎدی ﻧﻣوده و ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﺧوﻧﯾن ﺗرﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎ را داﺷﺗﮫ اﻧد .ﺳردار ﺣری ﺳﻧﮓ ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ اﺧﯾر ﺟﻣرود ﺑﮫ
ﻗﺗل رﺳﯾد ،ﻋﺎدت داﺷت ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎﻻی ﯾوﺳﻔزی ھﺎ ھﺟوم آورده ،روﺳﺗﺎ ھﺎ و ﻣزرﻋﮫ
ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺳوﺧﺗﺎﻧده ،اﺳپ ھﺎ وﻏﯾره اﻣوال اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺣﯾث ﺧراج ﺑﮫ ﻏﻧﯾﻣت ﺑﺑرد .او
در اوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠف روﺳﺗﺎ ھﺎی ﺗوﭘﯽ ،ﻣﯾﻧﯽ ،ﮐوﺗﮫ ،ﻣﻧﺎره و ﺑری را ﺗﺧرﯾب ﻧﻣوده ﺑود ﮐﮫ
ﻣرﺑوط ﯾوﺳﻔزی اوﺗﻣﺎﻧزی اﺳت .او ﺑﺎ زور از اﯾﻧﮭﺎ ﺣدود  ۶٠اﺳپ ﻣﯽ ﮔرﻓت :اﻣﺎ از دو
ﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو ،در اﺛر ﯾﮏ ﻣواﻓﻘﮥ دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ،ﯾﮏ ﺑﺎج  ۴روﭘﯾﮫ ﻓﯽ اﺳپ در ﺑدل ھر ﺧﺎﻧﮫ
ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود؛ اﻣﺎ ھﻣﯾن ھم ﺑدون ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ ﻧﯾرو ﺑرای ﺗرﺳﺎﻧﯾدن آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧت ﻧﻣﯽ
ﮔردد .ﻣﺟﻣوﻋﮥ آن ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ  ۶٠ھزار روﭘﯾﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺷده اﺳت .ﺷﺧﺻﯾت اﺳﺎﺳﯽ در
ﺑﯾن ﯾوﺳﻔزی ھﺎ ﻓﺗﺢ ﺧﺎن رﺋﯾس ﭘﻧﺟﺗﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣروی او در ﻏرب ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺳوات و
ھﺷﺗﻧﮕر اﺳت .او ﺣدود  ١۵٠٠ﭘﯾﺎده و  ٢٠٠اﺳپ در ﭘﮭﻠوی ﺳرﺑﺎزان روﺳﺗﺎی )وﻟﺳﯽ(
ﺧود دارد .او ﺑﻌﺿﺎ ھداﯾﺎی از ﻗﺑﯾل اﺳپ ھﺎ و ﺷﺎھﯾن ھﺎ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺎج ﻣﻧظﻣﯽ ﺑﮫ
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ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﭘردازد و ﻧﮫ ﺑﮫ اﺟﻧت آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ داﺧل ﻣﻣﻠﮑت او ﺷود .اﯾن رﺋﯾس
وﺳﺎﯾل ﺑزرگ ﺗر ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺟﻧوﺑﯽ ﺗر ﺧود دارد )ﯾﮏ اﺟﻧت اﯾن رﺋﯾس
ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺗظر ﻣن ﺑود ،ﺑﺎ اراﯾﮥ ﺗﺎﺑﻌﯾت آﻗﺎﯾش ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﭘﯾﺷﮑش ﭘرداﺧت ﺑﺎج
ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑرای ﻣﺎ .ﻣن ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻣﻠﮑت آﻧﮭﺎ در ﭘﮭﻠوی ﮐﺎﻓرﺳﺗﺎن ﻗرار دارد ،ﭘرﺳش
ھﺎی ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط آن ﮐردم و اﺟﻧت ﻓورا ﺗﻌداد ﺑﺎج اﺳپ ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺗﻌداد ﻣﺳﺎوی ﺟواﻧﺎن
ﮐﺎﻓر ﭘﯾﺷﮑش ﮐرد ،ﺑﮫ ﻓﮑر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣواد ،ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﺑﺎﺷد(.
ﺟﻠﮕﮥ ﭘﺷﺎور
ﺟﻠﮕﮥ ﭘﺷﺎور ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻓﺗوﺣﺎت واﻗﻌﯽ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ در ﻏرب اﻧدوس اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﭼﻧدﯾن
ﺳﺎل ﺑﮫ ﻻھور ﺑﺎج اﺳپ و ﺑرﻧﺞ ﭘرداﺧت ﮐرده اﺳت؛ اﻣﺎ در  ١٨٣۴وﻗﺗﯽ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ
ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﺳﻠطﻧت ﺧود ﺑﺎﻻی ﮐﻧدھﺎر ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺑﺎﻻی ﭘﺷﺎور ﺣﻣﻠﮫ
ﮐرده و آﻧرا اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ طرح ﻣﮭﺎراﺟﮫ در ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﺧﻧﺛﯽ ﮐردن ﻗدرت ﺷﺎه ﺑوده ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ او ﺧود را دوﺑﺎره ﺑر ﺗﺧت ﺑﻧﺷﺎﻧد؛ اﻣﺎ
دﻻﯾﻠﯽ وﺟود دارد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ او زﯾﺎد دوام ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ھم ﺳردار ﺣری ﺳﻧﮕﮫ
ﮐﮫ ﻣدت زﯾﺎدی در اﺗﮏ ﻗرارﮔﺎه داﺷﺗﮫ و در ﺟﻧﮓ ھﺎی دواﻣدار ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺻروف
ﺑوده ،او را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﮔﺎم ھﺎی ﺑرﺧﻼف ﻗﺿﺎوت ﺧود ﺑﮕﯾرد .ﺳﯾﺎﺳت اﺷﻐﺎل ھﻣﯾﺷﮫ
ﻣﺷﮑوک ﺑوده :از اول ﺗﺎ آﺧر ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﻧﮕراﻧﯽ زﯾﺎد و در
واﻗﻌﯾت ،ﯾﮏ ﻋﻠت ﻓﺎﺟﻌﮥ ﺟدی ﺑوده اﺳت .ﭘﺷﺎور ﻗﺑل از اﺷﻐﺎل ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺎﻧوادۀ
ﺑﺎرﮐزی ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﺑرادراﻧش اداره ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﺎﯾد ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺑﯾﺷﺗر از ٨
ﻟﮏ روﭘﯾﮫ داﺷت .اﯾن ﻣﻘدار در زﯾر ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻻھور ده ﻟﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷده و اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺗوﺳط اﻓﺳر ﻣﮭﺎراﺟﮫ ،آﻗﺎی اوﯾﺗﺎﺑﯾل ﺗﻌﯾن ﮔردﯾده اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺑﺧش ﮐم آن ﺑﮫ
ﺻﻧدوق ﯾﺎ ﺧزاﻧﮥ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻣﯽ رﺳد؛ ﭼون در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﺑرادراﻧش
ﺟﺎﮔﯾر ھﺎی را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد ﮐﮫ ﻣﻘدار ﭼﮭﺎروﻧﯾم ﻟﮏ روﭘﯾﮫ از ﮐوھﺎت و ھﺷﺗﻧﮕر و
دوآب ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺧﯾز ﺗرﯾن ﺑﺧش ﺟﻠﮕﮫ ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد .ﻣﻣﻠﮑت ﺧﻠﯾل ھﺎ ﮐﮫ ﺣدود ﯾﮏ
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ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﻋﺎﯾد داﺷت ،ﺣﺎﻻ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺗروک ﺷده اﺳت؛ ﻣﮭﻣﻧد ھﺎ ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﯾن ارزش
داﺷت ،ﻓﻘط ﻧﯾﻣﮫ زراﻋت ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﻘدار  ۶ﻟﮏ از  ١٠ﻟﮏ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ
ﺷود؛ در ﭘﮭﻠوی ﺗﻣﺎم اﯾن ھﺎ ،زﻣﯾن ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﻣذھﺑﯽ وﻗف ﺷده ،ﯾﮏ ﮔﺎرﯾزون
ﺑزرگ در آﻧﺟﺎ ﻧﮕﮭداری ﺷده و ﻣﺻﺎرف اﺿﺎﻓﯽ زﯾﺎدی ﺑوﺟود آﻣده اﺳت :ﻟذا ﭘﺷﺎور ﯾﮏ
ﺗﺧﻠﯾﮥ ﻣﺎﻟﯽ )زھﮑﺷﯽ( ﺑرای دوﻟت ﻻھور اﺳت ،ﺑﺎ ﻧواﻗص اﺿﺎﻓﯽ ﻣواﺟﮫ ﺑودن در ﯾﮏ
ﺗﺻﺎدم داﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل درﻧده و از ﺟﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﻓﻘر ھم دﺷﻣﻧﺎن ﻧﯾروﻣﻧدی ھﺳﺗﻧد.
ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ در ﺷﮭر ﭘﺷﺎور ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ در ﻣﺣل ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر اﻋﻣﺎر ﮐرده اﻧد – اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم
ﺑوده و در ﺟﻧﮓ اﺧﯾر ﻣﺣﺎﻓظت ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺛروﺗﻣﻧد را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣوﻗﻌﯾت
ﺧود را ﺑﺎ ﺑر ﭘﺎ ﻧﻣودن ﻗﻠﻌﮥ دﯾﮕری ﺑﻧﺎم ﻓﺗﺢ ﻏر در ﺟوار ﺟﻣرود و ﻣﻘﺎﺑل ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ﺗﻘوﯾﮫ
ﻧﻣوده اﻧد – ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﯾﮏ ﻣرﺑﻊ ﺣدود  ٣٠٠ﯾﺎرد ﺑوده و ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮥ ھﺷت ﺿﻠﻌﯽ را
ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻣرﮐز آن ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮥ ﻣرﺗﻔﻊ ﺗﻌﻣﯾراﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑر ﻣﻣﻠﮑت
اطراف ﻓرﻣﺎن دارد .اﯾن ﻗﻠﻌﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﮐوھﯽ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
در ﺑﺎﻻ ﺗر ﺑﻧد ﺑﺳﺎزﻧد .در زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾد ﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﭼﺎه ﻣﯽ ﮐﻧدﻧد ﮐﮫ ﻋﻣق آن ﺣدود ١٧٠
ﻓت ﺑدون ظﮭور آب ﺑود؛ اﻣﺎ از ﻋﻼﻣﺎت ﺧﺎک ﺗوﻗﻊ ﻣﯽ رﻓت ﮐﮫ ﺑزودی ﺑﮫ آب ﺑرﺳد ،از
آن ﺑﺑﻌد ﻣن ﻣطﻠﻊ ﺷدم ﮐﮫ آب ﺑدﺳت آﻣده ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘدارﮐﺎﻓﯽ .ﻣوﻗﻌﯾت آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن
دﻓﺎع ھﺎ )ﺳﻧﮕر ھﺎ( ﻧﯾز ﻣﺷﮑل زاﺳت ،زﯾرا ھر دو ﯾﻌﻧﯽ اﻓرﯾدی ھﺎ و ﺧﯾﺑری ھﺎ آن را
ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ ﺻدﻣﮫ زدن ﺑﮫ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﺧﺗﮏ ھﺎ
در ﺑﯾن ﺟﻠﮕﮫ ﭘﺷﺎور و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوھﮭﺎی ﻧﻣﮏ در ﮐﺎﻻﺑﺎغ ،ﻣﻣﻠﮑت اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺧﺗﮏ ھﺎ و
ﺳﺎﻏری ﻗرار دارد .ﺧﺗﮏ ھﺎ ﺑﮫ روﺳﺎی ﮐوﭼﮏ اﮐوره و ﺗﯾری ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﮐوره در
ﺷرق ﺟﻠﮕﮥ ﭘﺷﺎور در ﺑﺎﻻی درﯾﺎی ﮐﺎﺑل واﻗﻊ اﺳت؛ ﭼون رﺋﯾس او ﺣﺳﯾن ﺧﺎن در ﺧدﻣت
ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻗرار دارد ،ﺑراﯾش اﺟﺎزه داده ﺷده ﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﺧود را ﻧﮕﮫ دارد .اﻣﺎ ﺧﺗﮏ ھﺎی
اﮐوره ﮐﮫ در ﮐوھﮭﺎ زﻧدﮔﯽ دارﻧد ،ﺗﺎﺑﻊ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺧش ﺟﻧوﺑﯽ در زﯾر
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رﺋﯾس ﺗﯾری اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ،زﯾرا ﺗﺎ ﮐﻧون ﭘرداﺧت ﺑﺎج ﻣﺳﺗﻘﯾم را رد ﮐرده
اﺳت؛ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﺑرﺗری ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮐﮫ ﺧود او ھم ﺧدﻣﮥ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎﺳت .وﻗﺗﯽ
ﭘﺷﺎور ﺑﺎر اول ﺗﺳﺧﯾر ﮔردﯾد ،ﯾﮏ اﻓﺳر ﺳﯾﮑﮫ در ﮐوھﺎت و ﺑﻧﮕش ﻣﺳﺗﻘر ﮔردﯾد؛ اﻣﺎ او
درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻧﮕﮭداری ﻧظم در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑوده و از آن ﺑﺑﻌد ﺑطور ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ آن را
در اﺧﺗﯾﺎر رﺋﯾس ﺳﺎﺑق ﭘﺷﺎور ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت :ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﯾﮏ ﺑﺎج ﮐوﭼﮏ ﺣدود ﯾﮑﮭزار
روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل از ﺗﯾری در ﺟﻠﮕﮥ ﺑﻧﮕش ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ در ﻏرب ﻣﻣﻠﮑت ﺧﺗﮏ ﻗرار
دارد .در ﭘﺎﺋﯾن ﺧﺗﮏ ھﺎ ﭘﺗﺎن ھﺎی ﺳﺎﻏر ﻗرار دارﻧد ،ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮥ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺗﻘل از ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ:
آﻧﮭﺎ ﻣﻣﻠﮑت ﺳﺎﺣل ﻏرب ﺣدود  ٣٠ﻣﯾل در ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻻﺑﺎغ را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن در
ﮐﻧﺎر ﺳﺎﺣل ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﮕﮥ ﺣﺳن اﺑدال آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود :آﻧﮭﺎ ﭼوﭘﺎﻧﺎن ﺑوده و رﻣﮫ
ھﺎی ﺷﺎن زﯾﺎد اﺳت .ﻟذا دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ از اﺗﮏ ﺗﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﺎغ ﺗﻌداد ﮐم ﯾﺎ ھﯾﭻ
ﻧﯾروی در اﻣﺗداد ﺧط اﻧدوس ﻧدارﻧد .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن در ﺟرﯾﺎن ﮐﻣﭘﺎﯾن اﺧﯾر ﺑر ﺑﺎﻻروی ﻗﺎﯾق ھﺎ
از ﮐﺎﻻﺑﺎغ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﻋﻣﺎر ﯾﮏ ﭘل ﺿرور ﺑود ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
ﺷﻔﺎﻋت ﺧواھﯽ ﮐرده و ﺑﺎ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ در ﺟﻣرود ،ﺧﺗﮏ ھﺎ آﻣﺎده ﺑودﻧد ﺗﺎ
در ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺗﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧد ،وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ از ﮔردﻧﮥ ﮔﯾدر ﻏﺎﻟﯽ ﻋﺑور ﮐردﻧد .ﺗﻌداد
ﻗﺑﯾﻠﮥ ﺧﺗﮏ ﺑﺻورت ﻣﺗﻔﺎوت ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ از  ۶ﺗﺎ  ٨ھزار ﻧﻔر ﻣﺳﻠﺢ اﺳت )ﻟﺗﻧﺎﻧت وود از
طرﯾق ﻣﻣﻠﮑت ﺧﺗﮏ ھﺎ و ﺳﺎﻏری ھﺎ ﻋﺑور ﮐرده و ﺑراﺳﺎس ﮔزارش او اﺳت ﮐﮫ ﻣن
ﺗواﻧﺳﺗﮫ ام وﺿﻊ دﻗﯾق ﺷراﯾط اﯾن ﻣﺳﯾر را اراﯾﮫ ﮐﻧم(.
ﻋﯾﺳﯽ ﺧﯾل
ﺑﺎ ﺗﻌﻘﯾب ﻣﺳﯾر اﻧدوس ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﺧﯾل ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﺣدود  ٣٠ﻣﯾل در
داﺧل وﻻﯾت دﯾرۀ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﻗرار دارد .اﯾن ﻣﺳﯾر ﯾﮏ زﻣﯾن ﻗوی و ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑوده،
وادی آن آب واﻓر داﺷﺗﮫ و ﭘُرﻧﻔوس اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ از ﭘﮭﺎرﭘور در ﺳﻣت ﺟﻧوب و
ھﻣﭼﻧﺎن از ﮐﺎﻻﺑﺎغ ﺑﮫ آن ﯾورش ﺑرده و ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑطور ﻣﻧظم ﯾﮏ ﺑﺎج  ٣۴ھزار روﭘﯾﮫ اﺧذ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای ﺗﻘوﯾﮥ ﻗدرت ﺧوﯾش در آﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ را ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧﺗﻧد:
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اﻣﺎ ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮥ آﻧﮭﺎ طوری ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم ،در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﻗﯾﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد؛ اﺣﻣد
ﺧﺎن رﺋﯾس ﻓﻌﻠﯽ آن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص ﺧوب اﺳت در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ھﺎ ﺑرای ﺗﻌوﯾض ﻗطﻌﮫ
ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻻھور را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺑﺎج ﺗواﻓق دارد.
ﮐوه ھﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﺧﯾل و ﺧﺳور ﭼﻧﺎن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ از اﻧدوس ﻣﯽ ﺑرآﯾد ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﻣﻣﻠﮑت از
ﺟواﻧب دﯾﮕر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﺷﺎﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﻘﺎوﻣت ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ در
ﺣﻘﯾﻘت ،ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺧﯾل ھﺎ در اﯾن اواﺧر اﺟﺎزه داده ﺷده ﺗﺎ ﺧود را ﺑدون ﯾﮏ ﮔﺎرﯾزون اداره
ﮐﻧﻧد.
در ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﻋﯾﺳﯽ ﺧﯾل ﻧﺎﺣﯾﮥ ﺑﻧو ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺗوﺳط درﯾﺎی ﮐرم ﻗطﻊ ﺷده و آن را
ﻏﻧﯽ و ﺣﺎﺻل ﺧﯾز ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﻟذا ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ ﺣرص و آز ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود؛ ﺳرﺑﺎزان
ﻻھور ﻏﺎﻟﺑﺎ داﺧل ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷده ،ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﮐرده و از آﻧﮭﺎ ﺑﺎج ﯾﮏ ﻟﮏ روﭘﯾﮫ اﺧذ
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺑزرگ ﭼﯾزی ﺑدﺳت آورﻧد و ﺑﺻورت ﻋﺎم
ﺳرﺑﺎزان در ھر دو ﺳﺎل ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود .در زﻣﺎن ﺷﺎھﺎن ،ﺑﻧو ﺑﺎج ﺳﺎﻻﻧﮫ ﯾﮏ ﻟﮏ و
ﭼﮭل ھزار روﭘﯾﮫ ﭘرداﺧت داﺷﺗﮫ اﺳت؛ ھﻣواری و ﺑﯽ دﻓﺎﻋﯽ طﺑﯾﻌت ﻣﻣﻠﮑت ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﻋث
ﺷده ﮐﮫ ﻗدرت ﻣﻧد ﺗرﯾن رﺋﯾس ھﻣﺟوار آن ﯾﮑﻣﻘدار ﺑﺎج ازآن اﺧذ ﮐﻧد .ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ از طرﯾق
روﺳﺗﺎی ﻟﺧﯽ داﺧل ﺑﻧو ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻗوۀ داﯾﻣﯽ در آن ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد.
ﻣروت در ﺟﻧوب ﺑﻧو واﻗﻊ اﺳت .ﯾﮏ ﺑﺎج  ٢٨ھزار روﭘﯾﮫ از اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ اﺧذ ﻣﯽ ﮔردد؛ اﻣﺎ
ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻧو ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻣﺳﻠﺢ ﻧﯾﺎز اﺳت .اﯾن ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ اﺳت ﻏﻧﯽ در ﻏﻠﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن اﻧدوس
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ دﯾرۀ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﺧﯾرآﺑﺎد
ﻣﺎ اﺗﮏ را ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٧اﮔﺳت ﻋﺑور ﮐرده و در ﺧﯾرآﺑﺎد ،ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل آن ﺗوﻗف ﮐردﯾم :ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﻘﺎل ،ﻗﺎﯾق ﻟول ﺧورده ،ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﭘرﺗﺎب ﺷده ،ﯾﮑﻧﻔر ﺷروع ﺑﮫ ﺑﺎد ﮐردن ﻣﺷﮑﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه داﺷﺗﮫ و ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﻣﮏ از ﻣﻘدﺳﺎت ﺧود ﻣﯽ ﺷود .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﺧﯾر
ﮔذﺷﺗﯾم ،ﯾﮑﯽ از ﻣردان ﻓرﯾﺎد ﮐرد" ،ﻓرﻧﮕﯽ ھﺎ ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺧطر ﺗﻐﯾر رﻧﮓ ﻧﻣﯽ دھﻧد"! ﺑﺎ آﻧﮭم
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ﺧطر در آﻧﺟﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﮏ ﺗﺻور ﺑود ﺗﺎ واﻗﻌﯾت .ﻣﺎ ﺑﮭﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧﯾرآﺑﺎد ﺑﺎ ﻣدﻧﯾت
زﯾﺎدی از طرف ﭘﺳر رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﻣواﺟﮫ ﺷدﯾم ﮐﮫ در ﭘﺷﺎور ﻣﺳﺗﻘر ﺑود .او ﺑرای ﻣﺎ ﯾﺦ
و ﻣﯾوه ﻓرﺳﺗﺎده و اﺟﺎزه داده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺻورت آزاداﻧﮫ ﻗﻠﻌﮫ را ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﻧواﻗص
زﯾﺎد ،ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑﻣراﺗب ﻣﺳﺗﺣﮑم از آن ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺗوﻗﻊ داﺷﺗم .ﻣن اﻧدازه ﮔﯾری
ﻣﺛﻠﺛﺎﺗﯽ درﯾﺎ را از "آب دزد" اﻧﺟﺎم دادم ﮐﮫ آب ﮔﺎرﯾزون را ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣوده و درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﺗﺎ
ﺳﻧﮓ ﮐﻣﺎﻟﯾﺎ دﻗﯾﻘﺎ  ٨٠٠ﻓت اﺳت؛ اﻣﺎ ﭘس از آن دﯾدم ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن در ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از ﻗﻠﻌﮫ ﭘل ﺷده
و ﭘس از ﻋﺑور و اﻧدازه ﮔﯾری آن درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﻋرض آن در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻓﻘط  ۵٣٧ﻓت اﺳت.
ﭘل ﺑواﺳطﮥ  ٣٠ﻗﺎﯾق اﯾﺟﺎد ﺷده و آب در اﯾﻧﺟﺎ ﺣدود  ١٢ﻓﺎﺗوم ﻋﻣق دارد؛ اﻣﺎ ﻟﺗﻧﺎﻧت وود
در ﺑﯾن آن ﻧﻘطﮫ و ﮐﺎﻻﺑﺎغ ﻋﻣق آب در ﺑﻌﺿﯽ ﻧﻘﺎط را  ٣٠ﻓﺎﺗوم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .ﻣن ﻟﺗﻧﺎﻧت ﻟﯾﭻ
را ﺑﮫ ﺗرﺑﯾﻠﮫ ﻓرﺳﺗﺎدم ﺗﺎ ﮔذر اﻧدوس در آن ﻣﺣل را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ زﯾﺎد در ﺑﺎرۀ آن ﺷﻧﯾده
اﯾم؛ اﻣﺎ درﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﮔذر ھﺎی زﯾﺎدی در آﻧﺟﺎ وﺟود دارد ،در اﯾن ﻣوﺳم
ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد :اﻣﺎ در اوﻗﺎت دﯾﮕر ﺳﺎل ﺑطور ﺛﺎﺑت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻟﺗﻧﺎﻧت ﻟﯾﭻ ﺑﮫ ﻧﻘﺎط
ﺑﺎﻻﺗر ﺗﺎ دراﺑﻧد اﻧدوس رﻓﺗﮫ ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻋرض آن ﻓﻘط  ١٠٠ﯾﺎرد ﺑوده و از آﻧﺟﺎ در ﺑﺎﻻی
ﯾﮏ ﭘﺷﺗﮥ )ﭼوﺑﯽ( ﺷﻧﺎور ﺑﮫ اﺗﮏ ﺑﺎز ﮔﺷﺗﮫ و از ﭘذﯾراﺋﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺑود .ﻣن
ﺑﺧﺎطر ﺗﺟرﺑﮫ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن ﺧوﯾش را ﺗﺣت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ آﻗﺎی ﻧﺎک )ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ ﺑردار
اروﭘﺎﺋﯽ( از طرﯾق درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻓرﺳﺗﺎدم .او درﯾﺎ را در ﻧزدﯾﮑﯽ اﺗﺻﺎل آن ﺑﺎ
اﻧدوس ﺳﻧﮓ دار ﯾﺎﻓﺗﮫ ،اﻣﺎ ﺳراﺳر آن ﻗﺎﺑل ﮐﺷﺗﯾراﻧﯽ ﺑوده اﺳت.
ﮐﺗﯾﺑﮥ َھﻧد
طﺑﯾﻌت دﻟﭼﺳب ﻧﺎﺣﯾﮥ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺧود را در آن ﯾﺎﻓﺗﯾم ،ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ از ھر اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای
ﺑدﺳت آوردن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﻣن از دوﺳت ﺧود ﺟﻧرال ﮐورت آﻣوﺧﺗم ﮐﮫ در ﺑﯾن
درﯾﺎی ﮐﺎﺑل و اﻧدوس ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺳﻧﮓ ﻧﺑﺷﺗﮫ ھﺎ وﺟود دارد و ﻗﺎﺻداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺟﮭت
ﻓرﺳﺗﺎدم ﺑزودی ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺷﮥ ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد از ﻋﯾن ﻣﺗن َھﻧد ﺑرﮔﺷﺗﻧد؛ ﭼﻧد روز ﺑﻌد ﺧود
ﻣرﻣر ھﺎ ﺑرای ﻣن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده و ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻣوزﯾم ﺟواﻣﻊ آﺳﯾﺎﺋﯽ ﺑﻧﮕﺎل اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده اﺳت.
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ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎ ﺳﺎﻧﺳﮑرﯾت ﺑوده و ﻣﮭﺎرت ﺟﯾﻣز ﭘرﯾﻧﺳﯾپ ﺑﺎﻋث ﮔردﯾد ﮐﮫ در ﻣدت
ﻧﭼﻧدان طوﻻﻧﯽ ﻣﺗن را ﻟﯾﺗوﮔراف ﮐرد؛ ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻣرﻣر ھﺎ ﻣﻌﯾوب ﺷده ﺑودﻧد ،ﺗواﻧﺳﺗﻧد
ﻣﮭم ﺗرﯾن ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی آن را ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﻧﻧد .او آن را ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳده ھﺎی  ٧ﯾﺎ  ٨داﻧﺳﺗﮫ و ﺑﮫ
ﺗ ََرﺷﺎ )ﯾﺎ ﺗرک( ھﺎی ﻗدرت ﻣﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺷﻣﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗﮭرﻣﺎن ﺑﯽ ﻧﺎﻣﯽ
ﻣﻐﻠوب ﺷده و ﻣورد ﺗﺣﺳﯾن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﯾن ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﮔﺳﺗرش ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﻧدﯾﺎن ﺗﺎ
اﯾن ﻧﻘطﮥ اﻧدوس و ﻣﺑﺎرزات ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺗﺎﺗﺎر در ﻣﺎورای آﻧﮭﺎ را ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻣن ﺗرﺟﻣﮥ آن را ﺑﺎ ﻣﺗن ﮐﺗﯾﺑﮫ و ﻣوﻧوﮔرام در ﭘﺎﺋﯾن داده ام.
ﺗرﺟﻣﮫ
 ... .1دﻋﺎ ھﺎ؛ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺷﺎھﺎﻧﮫ و روﺣﺎﻧﯽ ﺣﺗﯽ در ﻣﯾﺎن دﺷﻣﻧﺎن او ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 ... .2ﺑﺎﻻﺗر از ﺟﻼل او ﻣﯾرود ...ﺑرای ﻟذت ﺑردن...
 ... .3ﺗ ََرﺷﮑﺎھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد ﮔوﺷت -ﺧور ،ﺑﺎﻋث ﺧطر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ...
 ... .4اﯾراد ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی ﻣطﻠوب در ﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺣﺎﻧﯽ و ﺑرھﻣن ھﺎی ﺑدون ﺷﻣﺎره.
 .5ﭼﻧﯾن ﺷﮭزاده ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﺷﯾﺎ را ﺑﺧود ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧد؛ در ﺣﻣﺎﯾت ﻣردم ﺧود ﺣﻔظ ﻣﯽ ﺷود.
 ...ﺗﺣﻘق ﮐدام ﮐﺎر دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای او ﻣﺷﮑل ﺑﺎﺷد؟
 ... .6ﺷوھر ﭘَرﺑﺎﺗﯽ ...در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺟﺎده رﻓت...
 ... .7ﻓﯾل ...ﮐﮫ ﺗﻘوای ﻣﺎدران )؟( و ﭘدراﻧش
 ... .8ﻋﻠوﻓﮫ ھﺎ را ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ...ﺷﮑوه و ﺗﻌﺎﻟﯽ.
 .9ﺗﻘوا...
 .10ﺛروت ھﺎی ﺑزرگ دﯾوا ... ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ...ﻣﮭﺗﺎب.
 ... .11ﺑزرگ ...آﻓﺗﺎب ...زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧده درﺑﯾن
 ... .12ﺧوش ﻓﮑر؛...
 ... .13ﺑﻌدا ﺑرھﻣن ﺳﯾری ﺗﯾﻼﮐﺎ) ...ﺑﺎﯾد ﻗﺷﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود؟(
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ﻓﺻل دوم – رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور
ﭘﺷﺎور
ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١١اﮔﺳت ﺑطرف اﮐوره ﺣرﮐت ﮐردﯾم .در ﻣﺳﯾر ﻣﺎ ﮔﺎرﯾزون ﺳﯾﮑﮫ ھﺎی
ﺟﺎﻧﮕﯾره ،ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮥ ﮐﮫ در ﺳﺎﺣل ﺟﻧوﺑﯽ درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﻗرار داﺷت ،ﯾﮏ دﺳﺗﮫ را ﺑرای ﺧوش
آﻣدﯾد ﮔوﺋﯽ ﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده و ﻓﯾر ﺳﻼﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣﺎ روز ﺑﻌد در وﺳﯾﻠﮥ ﻧﻘﻠﯾﮥ ﺟﻧرال اوﯾﺗﺎﺑﯾل ﺑﮫ
ﭘﺷﺎور رﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ و در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗطﻌﮥ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑزرگ ﭼﻧد
ﻣﯾل ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ آﻣده ﺑود .ﺗﺟدﯾد ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﺷﻧﺎی ﺳﺎﺑق ﻧﺟﯾب زاده ﺑﺎﻋث ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی
ﮔردﯾد ه و ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﮫ از ھﻣوطﻧﺎن او در ﻻھور اﺧذ ﮐرده ﺑودم ،آﻗﺎﯾﺎن اﻻرد و ﮐورت،
ﻣرا ﺑﮫ زﻣﺎن ھﺎی ﺳﺎﺑق ﺑرد .ﭘﺷﺎور در ﺣﻘﯾﻘت از زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾد ﻗﺑﻠﯽ ﻣن ﺗﻐﯾر ﺧورده ﺑود:
ﺣﺎﻻ ﯾﮏ اﻓﺳر ﻓراﻧﺳوی آن را اداره ﮐرده و آﻧﮭم در ﯾﮏ ﺳﺑﮏ ﭘر زرق و ﺑرق ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ت اﻓﺗﯾده ﺑﮫ دﯾدن ﻣن آﻣدﻧد .ﺑرای
روﺳﺎی ﻗﺑﻠﯽ ،ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﺑرادراﻧش در ﯾﮏ ﺣﺎﻟ ِ
ﻣن ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی ﻣﺷﮑل ﺑود ﮐﮫ در ﭘﯾﭻ وﺧم ﺟواﻧب ﻣﺗﺧﺎﺻم ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﮐﻧم؛ اﻣﺎ ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ﺗﻼش ﮐردم ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺣدود ﺳﺎزم ،زﯾرا
ﺧﺎطرات ﻣن از ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﻧﺎن ﻗوی ﺑود ﮐﮫ اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﺧواھش دوﺳﺗﺎن
ﺳﺎﺑق ﺧود را ﺑرآورده ﺳﺎزم ،ﺣد اﻗل ﮐوﺷش ﮐردم ﮐﮫ ﻋﻠت اﯾن ﻋدم ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺧود را
ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎزم.
اوﻟﯾن ﺑﺎزدﯾد ﻣﺎ ﭘس از ﭘﯾﺎده ﺷدن در ﺑﺎغ وزﯾر ﮐﮫ اﻗﺎﻣت ﮔﺎه ﻣﺎ ﺗﻌﯾن ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ ﺷﮭزاده
ﮐ ََرک ﺳﻧﮕﮫ ﺑود .ﮐُﻧد ذھﻧﯽ او ﺗﺎ ﺣدی ﺑود ﮐﮫ ﺑﻧدرت ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺟواﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﺎده ﺗرﯾن
ﺳوال ﺑدھد؛ اﻣﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﮭرﺑﺎن ﺑود؛ ﻣﺎ را ﻣﮭﻣﺎن ﮐرد ﺗﺎ از ﻗﻠﻌﮥ ﺟدﯾد ﺳﻣﻧﮕر دﯾدن ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در ﺑﺎﻻی ﺧراﺑﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر اﻋﻣﺎر ﺷده و وﻋده داد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﺷود ،ﯾﮏ
ﻣﺣل دارای ﻣﻘﺎوﻣت زﯾﺎد ﺧواھد ﺑود .او ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﯾروھﺎی ﺧود )ھم ﭘﯾﺎده و ھم ﺳوار( را
ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻣﺎ رژه رﻓت :اوﻟﯽ ﻣﺗﺷﮑل از  ١٢ﮔردان و  ٢٠ﺗوپ ﺑوده و ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻧظﺎﻣﯽ
ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﻧد .اﻣﺎ دﯾدن  ١٢ھزار ﺳوار ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ اﺑﮭت ﺑود ،زﯾرا آﻧﮭﺎ در ﻧظم ﺧوب از
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ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ در ﺟﻠﮕﮥ ﻣرﻏوب ﭘﺷﺎور ﻋﺑور ﮐردﻧد .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﻣﺑود اﯾن ﺗﻔرﯾﺣﺎت ﺿﻌف ﺷﮭزادۀ
ﺑﯾﭼﺎره ﺑود ﮐﮫ واﻗﻌﺎ رﻧﺞ آور ﺑود :او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺳواﻟﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺟواﺑﯽ ﺑدھد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
درﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷد .ﯾﮏ ﭘﺷﺎوری ﺑراﯾم ﺣﮑﺎﯾت ﺷﺎه ﺑﯽ ﺧرد ﺑﻠﺦ را ﺗﻌرﯾف ﮐرد ﮐﮫ ﺗوﺳط
وزﯾرش ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐرد .در ﯾﮏ ﻣورد ،وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﻔﯾر ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷد ،وزﯾر
ﺑﺎ ﺗرس از اﯾﻧﮑﮫ آﻗﺎﯾش ﺧود را رﺳوا ﻧﺳﺎزد ،ﺑراﯾش ﮔﻔت اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳر ﺗﺎر را در
ﭘﺎی او ﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧد و ﺳر دﯾﮕر آن را از زﯾر ﻗﺎﻟﯾن طوری ﻋﺑور دھد ﮐﮫ در دﺳت وزﯾر ﺑﺎﺷد؛
در ﺑﯾن ﺷﺎن ﭼﻧﯾن ﻗرار ﺷده ﺑود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ وزﯾر ﮐش ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺷﺎه ﺑﺎﯾد ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ از
ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﺧن ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺧود داری ﮐﻧد .ﻣﺟﻠس ﺷروع ﻣﯽ ﺷود :ﺳﻔﯾر ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺷﺎه
ﺟواب ﻣﯽ دھد؛ اﻣﺎ اﻓﺳوس ﮐﮫ ﺟواب او اﯾن ﺑوده" ،ﮐش ﻣﯽ ﮐﻧﯾد"! )او ﮐش ﻣﯽ ﮐﻧد( .ﺳﻔﯾر
ﺑﺎز ھم ﺣﺗﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از دﻓﻌﮥ ﭘﯾﺷﯾن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد؛ اﻣﺎ ﺷﺎه ﺑﯾﭼﺎره ﺑﺎز ھم ﺑﺎ اﻧدوه و ﺗرس
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑﯾﺎن ﺻدراﻋظم ﺧود ،ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد "ﮐش ﻣﯽ ﮐﻧﯾد! ﮐش ﻣﯽ ﮐﻧﯾد"! ﭘﺷﺎوری ﻣﺎ
اﻓزود" ،ﺣﺎﻻ ﺷﮭزادۀ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺎه ﺑﻠﺦ ﺑﮫ ﯾﮏ رﯾﺳﻣﺎن رھﻧﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارد".
ﺗﻐﯾرات ﺗوﺳط ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ
ﻣن درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺗﻐﯾﯾر داده اﻧد :ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺑﺎغ ھﺎی ﻣرﻏوب در اطراف
ﺷﮭر ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﻧد؛ درﺧت ھﺎ ﻗطﻊ ﮔردﯾده و اطراف آن ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه ﺑزرﮔﯽ
ﺗﺑدﯾل ﺷده ﮐﮫ ﺑﯾن  ٣٠ﺗﺎ  ۴٠ھزار ﻣرد در آن ﻣﺳﺗﻘر ﺷده اﻧد .رﺳوم و ﻋﺎدات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺣو
ﺷده  -ﺻدای رﻗص و ﻣوﺳﯾﻘﯽ در ﺗﻣﺎم ﺳﺎﻋﺎت و ﺗﻣﺎم ﻣﺣﻼت ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود  -و ﮔراﯾﺳﯾز
ﻣرﻏوب ﭘﻧﺟﺎب ﺳرﺑﺎزان را ﺑﺎ ﻧژاد ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ھﻧدی ،ﮐﺷﻣﯾری ،ﭘﺎرﺳﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺳﺣور
ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﺑﻌﺿﯽ ﭼﯾزھﺎ ﺑد ﺗر ﺷده ،ﺳﺎﯾر ﭼﯾز ھﺎ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﻐز ﻓﻌﺎل
آﻗﺎی اوﯾﺗﺎﺑﯾل زﯾﺎد ﮐﺎر ﮐرده ﺗﺎ ﺷﮭر را ﺑﮭﺑود و ﻣﺣﻼت را آرام ﺳﺎزد :او ﺑﺎزار ھﺎی ﺧوب
اﻋﻣﺎر ﮐرده و ﮐوﭼﮫ ھﺎ را ﻓراخ ﻧﻣوده اﺳت؛ ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺳﻧد اﺛﺑﺎت ﻣدﻧﯾت ،ﻧﺻب
ﯾﮏ ﭼوﺑﮥ دار اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد او ﺑﺧﺎطر ﺗﺣت اﻧﻘﯾﺎد آوردن اﯾن ﻣﺣﻼت وﺣﺷﯽ ﭼﮫ
ﮐﺎر ھﺎی اﻧﺟﺎم داده اﺳت .ﺟﻧرال ادﻋﺎ ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﮑوره ھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود؛
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ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺗداﺑﯾر او در ﻣرﺣﻠﮥ اول ﺑرای ﻣﺎ ﺗﺎ اﻧدازۀ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷد ،اﻣﺎ ﻣن
ﻣطﻣﺋﯾن ھﺳﺗم ،اﯾن اﻗداﻣﺎت او ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﻣﻼﯾﻣت ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺷﺎن دھد ،ﺑﮫ
ﻣراﺗب ﻣﮭرﺑﺎن ﺗر اﺳت .ﺑرای ﻣن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ ﻧظر ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺎرۀ ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی
ﺷﮭزادﮔﯽ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر اﯾن آﻗﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ھر ﯾﮏ از ﻣﻠت ﻣﺎ ﯾﺎد آوری ﮐﻧم و ﻣن
اﻣﯾدوارم او ﺑزودی ﺑﮫ اروﭘﺎ ﺑرﮔﺷﺗﮫ و از ﺑﺧت و ﺛروت ﺑزرگ در ﺷﮭر ﺑوﻣﯽ ﺧود
ﺑرﺧوردار ﺷود.
ﺣﺎدﺛﮥ ﮐﻧﺟﺎواﻧﮫ
در ﭘﺷﺎور از ﯾﮏ ﻣوﺿوع دﻟﺧواه ﻣن در ﺳﺎﺑق ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ اﺳپ ﺗرﮐﻣﻧﯽ ﺧﺎﮐﺳﺗری ﻣرﻏوب
ﺑراﯾم اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ ﺗوﺳط رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﺑرای ﻣن ﺗﺣﻔﮫ داده ﺷده ﺑود .او ﯾﮏ ﺣﯾوان
ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎی ﻓﻘﯾر ﻣن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرم ،ﻟذا آن را ﺑﮫ دو ﻣﻼ در اﯾﻧﺟﺎ
ﺳﭘردم ﮐﮫ از ﺧدﻣﺎت اﯾﺷﺎن راﺿﯽ ﺑودم .آﻧﮭﺎ او را ﭘﯾش ﭘدر ﺷﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﮫ ﻧزد ﺷﺎه
ﺷﺟﺎع در ﻟودﯾﺎﻧﮫ ﺑوده و در ﺷﮑﺳت آن ﺷﺎه در ﮐﻧدھﺎر در ﺳﺎل  ١٨٣٣ﺑﺎﻻی اﯾن اﺳپ
ﺳوار ﺑوده و در ﺣﻘﯾﻘت زﻧدﮔﯽ او ﻣرھون ﺳرﻋت اﯾن اﺳپ دﻻور ﺑوده ﮐﮫ او را از ﻣﯾدان
ﺟﻧﮓ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده اﺳت .ﻣن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت او ﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺎت ﺷﺎھﺎﻧﮫ
ﺑوده و ﺧوﺷﺣﺎل از اﯾن ﺑودم ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ام ﺑطور ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧدﻣﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺑدﺑﺧﺗﯽ آن
ﺷﺎه ﮐرده ﺑﺎﺷم.
در ﺟرﯾﺎن اﻗﺎﻣت ﻣﺎ در ﭘﺷﺎور ،دﮐﺗور ﻻرد ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ دﮐﺗور ﻓﺎﻟﮑوﻧر ﺑﮫ ﮐوھﺎت رﻓﺗﻧد ﺗﺎ
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻧراﻟﯽ آن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد؛ اﻣﺎ ﻣردم آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣوﺟودﯾت ﻓﻠز در ﺧﺎک و زﻣﯾن
ھﺎی اﯾﺷﺎن ،ﻧﺣوۀ ﺑرﺧورد و وﺿﻊ آﺷﻔﺗﮥ ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺎﻧﻊ ﺑرﮔﺷت ھر دو زﻣﯾن ﺷﻧﺎس ﺷدﻧد.
ﺑﺎ آﻧﮭم ﻟﺗﻧﺎﻧت وود از طرﯾق ﮐوھﺎت ﻋﺑور ﮐرده و ھم از اﻧدوس ﭘﺎﺋﯾن رﻓﺗﮫ ﺑود ،درﻣﺟﻣوع
ھر ﺳﮫ ﻣﺳﯾر را ﺑررﺳﯽ ﮐرده ﺑود .ﺣﺎﻻ ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮥ ﻣﺎ ﮐﮫ ﺧود را در ﭘﺷﺎور ﻣﺗﻣرﮐز ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺑودﻧد ،آﻣﺎدۀ ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑودﻧد؛ ﭼون ﺗرﻣﺎﻣﯾﺗر  ٩٨ﺑود ،ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﺑل ﺗواﻓق را ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﺣرارت ﭘﺷﺎور ﮐﻣﺗر از آن ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردم؛ ﺑﺎز ھم
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ﻧﺎﮔوار ﺑوده و ﯾﮏ ﻣﮥ ﺛﺎﺑت در ﮐوھﮭﺎی ﻣﺎﺣول وﺟود داﺷت .ﻣﯾوه در اﯾن ﻣوﺳم ﻋﺎﻟﯽ ﺑوده
و ﺑرای ذاﯾﻘﮫ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧوب ﺑود.
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﻣرود
ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﻋزﯾﻣت ﺧود از ﭘﺷﺎور را ﺷروع ﮐرده ،ﺗوﺳط آﻗﺎی اوﯾﺗﺎﺑﯾل و در واﺳطﮥ
ﻧﻘﻠﯾﮥ او ﺗﺎ ﺟﻣرود ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ٣ﻣﯾل از دھﺎﻧﮥ ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ﭘذﯾراﺋﯽ ﺷدﯾم ،ﻣﺣل ﺟﻧﮓ اﺧﯾر در
ﺑﯾن ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ و اﻓﻐﺎن ھﺎ ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻓﻌﻼ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﻣﺷﻐول اﻋﻣﺎر ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮥ ﺟدﯾدی
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﻼ اﺷﺎره ﮐردم و ﺑﻧﺎم "ﻓﺗﺢ ﮔﮭر" ﯾﺎ ﻗﻠﻌﮥ ﭘﯾروزی ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ در
واﻗﻌﯾت ﺻﺣﻧﮥ ﺷﮑﺳت ﺑوده اﺳت .روﺳﺗﺎی ﺟﻣرود در ﺣﺎﻟت ﺗﺧرﯾب ﻗرار دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﮭداب ﺧﺷﺗﯽ ﻧﺷﺎن ﺷده :ﻗﻠﻌﮥ ﮐوﭼﮏ آن ﻧﯾز ﺧوار و ﺣﻘﯾر ﺑوده و ﻟذا ﺑرای اﻋﻣﺎر ﯾﮏ
ﻣﺣل ﺟدﯾد دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت :آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺣل ﺧود ﯾﮏ ﭘﺷﺗﮥ ﮐﮭﻧﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﻧد ﮐﮫ
طور ﻣﻌﻣول ﺑﺎ ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻣﺎن ﺳﻧﮕﮫ ﯾﮑﺟﺎ ﺷده؛ طور ﻣﻌﻠوم ﺑﮭﻧﮕﺎم ﮐﻧدن ﺗﮭداب ،ﺳﮑﮫ ھﺎی
ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳﺗوﭘﮥ ﻣﺎﻧﯾﮑﯾﺎﻻ ﭘﯾدا ﺷده اﺳت .ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت زﯾﺎد ﭘﯾش ﺑرده ﺷده و از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺑﺧش ﺑرای ھر ﺳﯾﮑﮫ ﻓرﻣﺎﻧده ﺗﻌﯾن ﺷده ،ﺑزودی ﺗﮑﻣﯾل ﺧواھد ﺷد .ﻣوﻗﻌﯾت ﺧراب
اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ،زﯾرا ﻣﺣل ذﺧﯾرۀ آب آن ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت.
ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر
ﻣﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود در ﺟﻣرود را ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ ﻗﺎﺑل ﺗواﻓق ﻧﯾﺎﻓﺗﯾم .ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﮐﮫ ﺑرای ﺑدرﻗﮥ ﻣﺎ از
طرﯾق ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود ﻧﯾﺎﻣد؛ ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣﺎه از ﺟﻧﮓ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﻘﺎﯾﺎی
اﺟﺳﺎد ﻣردان و اﺳﭘﺎن ﮐﺎﻣﻼ زﻧﻧده و ﺗﮭوع آور ﺑود .ﺑﻌﺿﯽ ﺷﺗرﺑﺎﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺣل را روز ﻗﺑل
از ورود ﻣﺎ ﺗرک ﮐرده و ﺗوﺳط ﭼﻧد ﺳرﺑﺎز ﺑدرﻗﮫ ﺷده ﺑود ،ﻣورد ﺣﻣﻠﮥ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯾﺎن اﻓرﯾدی
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ از ﮐوھﮭﺎ ﭘﺎﺋﯾن ﺷده ،ﺷﺗر ھﺎی ﺷﺎن را ﮔرﻓﺗﮫ و ﺳر دو ﻧﻔر ﺷﺎن را
ﺑرﯾده ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺟﺳﺎد ﺗﮑﮫ و ﭘﺎرۀ اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه آورده ﺷد؛ ﺑراﯾﻣﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ اﯾن اﻧﺗﻘﺎم

25

ﻣرﮔﺑﺎر ﯾﮑﯽ از ﺣوادث ﻣﮑرر اﺳت .ﮔﺎرﯾزون در اﯾن ﻣورد ﻗﺎﺗﻼن را ﻣورد ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار
داده و ﺷﺗران را ﭘس آورد.
ﺳراﻧﺟﺎم ﭘس از ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﮔﻔﺗﮕو و ﻣﺗﺿﺎد ﺑﮫ ﻣﺷورۀ ﻣﯾزﺑﺎن ارزﺷﻣﻧد ﻣﺎن )آﻗﺎی اوﯾﺗﺎﺑﯾل(،
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺗظر ﭘﯾﺷواز ﺧوﯾش ﻧﺑﺎﺷﯾم و ﺑﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ داﺧل ﺧﯾﺑر ﺷوﯾم .ﺣدود
ﻧﯾم درﺟن ﻧﺎﻣﮫ ﻗﺑﻼ در ﺑﯾن روﺳﺎی ﮐوﺗل و ﻣن ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﺷده ﺑود؛ ﯾﮑﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻗطﻌﺎت
ﮐوﭼﮏ ﺳرﺑﺎزان ﮐﺎﺑل ،ﺑﻧﺎم ﻟﯾزﻟﯽ اﻟﯾﺎس راﺗﺎری ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷده و ﻧﺎم ﺧود را ﻓدا
ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺑراﯾم اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﮐرد .ﻣﺎ در ﺻﺑﺢ ٢
ﺳﭘﺗﻣﺑر آﻣﺎدۀ ﺣرﮐت ﺷدﯾم .آﻗﺎی اوﯾﺗﺎﺑﯾل ﺗﺎ ﭼﻧد ﺻد ﯾﺎرد از ﻗرارﮔﺎه ﺧود ،ﻣﺎ را ھﻣراھﯽ
ﮐرد ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﺷﮑرات زﯾﺎد ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻧواع ﻣواظﺑت در ﻣورد ﻣﺎ ،از او ﺟدا ﺷدﯾم .ﯾﮏ
ﻗﺑﯾﻠﮥ اﻓﻐﺎن ﺑﻧﺎم ﺧﻠﯾل ھﺎ ﻣﺎ را ﺣدود  ٢ﻣﯾل ﺑدرﻗﮫ ﮐرده و ﺑﻌدا ﻣﺎ را ﺑدﺳت ﺧﯾﺑری ھﺎی
اﺻﯾل ﺳﭘرد ﮐﮫ ﮔﻠوﮔﺎه وادی را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .اوﻟﯾن ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم،
دﺳﺗور دور ﮐردن ﭘﯾﺷواز ﻣﺎ ﺑود :ﻣطﺎﺑق آن ،ﻣﺎ ﺧﻠﯾل ھﺎ را ﺑرﮔرداﻧده و ﺑﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺧود را
در اﺧﺗﯾﺎر ﷲ داد ﺧﺎن رﺋﯾس ﮐوﮐﯽ ﺧﯾل ﻗرار دادﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﭘﯾرواﻧش ﻣﺎ را ﺗﺎ ﻋﻠﯽ
ﻣﺳﺟد ،ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮥ ﺿﻌﯾف در ﻣرﮐز ﮐوﺗل ،رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرد .ﺳﻔر ﻣﺎ ﺑدون ھﯾﺟﺎن و اﺿطراب
ﻧﺑود :ﻣﺎ در ﺑﯾن ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮥ درﻧده ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺟﻧﮕﯾده و ﯾﮏ
ﻣﻘدار وﻓﺎداری ﻏﯾرارادی ﺑﮫ ﮐﺎﺑل داﺷﺗﮫ اﺳت؛ ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻣﺣﺎﻓظﯽ از ﺧود ﻧداﺷﺗﯾم ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی
ﺣدود ﯾﮏ درﺟن ﻋرب و ﻣﻘدار زﯾﺎد اﻣوال .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ھر ﺟﺎدۀ ﻓرﻋﯽ و ﮔردﻧﮫ ﺗوﻗف
داده ﻣﯽ ﺷدﯾم ،ﭼون در ﺑﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﻓرﻋﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﮔذﺷﺗﯾم .آﻧﮭﺎ در َﺟﺑُﮕﯽ از ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷب ﺗوﻗف ﮐﻧﯾم و ﺳﻧﮕﯽ را ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺑﮭﻧﮕﺎم ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ھﻧد
در ﺟوار آن ﺧواﺑﯾده :اﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﻧوﺷﺗﮥ اﻧﺟﻣن ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣورد ﻣﺣل ﺧواب آن "دزد ﭘﺎرﺳﯽ"،
طورﯾﮑﮫ ﮔﯾﺑون او را ﻧﺎﻣﯾده ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرا از درﺳت ﺑودن ﻣﺣل ﺗوﻗف او ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزد؛
ﭘس از ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﮔﻔﺗﮕوی ﺧوب ﺑرای ﻣﺎ اﺟﺎزه داده ﺷد ﮐﮫ ﭘﯾﺷروی ﮐرده و ﺣدود ﺳﺎﻋت
 ٧ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد رﺳﯾدﯾم ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺑﺎر ﻣﺎ ﻗﺑﻼ رﺳﯾده ﺑود )ﯾﮏ اﺣﺗﯾﺎط ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری در
ﺳﻔر در ﺑﯾن ﺧﯾﺑری ھﺎ( .اﻧﮭﺎ در ﻣﺳﯾر راه ﺑرای ﻣﺎ ﭼﻧدﯾن ﭘﺷﺗﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ را ﻧﺷﺎن
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دادﻧد ،ﻧﻘﺎطﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭘس از ﭘﯾروزی اﺧﯾر ﺳر ھﺎی ﺳﯾﮏ ھﺎ را ﺑرﯾده ،ﺑﺎ ﺧود آورده و
ﮔور ﮐرده اﻧد :در ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﭘﺷﺗﮫ ھﺎ ھﻧوز ھم دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣو ھﺎی ﺳر دﯾده ﻣﯾﺷد.
ﻣﺎ ﻗرارﮔﺎه ﺧود را در زﯾر ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد و در ﯾﮏ زﻣﯾن ﺧﺷﮏ ﺑﺳﺗر درﯾﺎ ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ﺑودﯾم
ﮐﮫ ﻏرش رﻋد ﻧﺷﺎن ﺑﺎران ﻣﯾداد؛ ﺑزودی ﭼﻧﺎن ﺳﯾﻼﺑﯽ ﭘﺎﺋﯾن آﻣد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﭘس ﺑﮫ ﺟﻣرود
ﻣﯽ ﺑرد ،اﮔر ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣردان ﻣﺎ و ﮐﻣﮏ ﺧﯾﺑری ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺑود .ﺧﯾﻣﮫ ھﺎ ،ﺻﻧدوق ھﺎ و
ﺗﻣﺎم اﻣوال ﻣﺎ ﺗوﺳط ﻧﯾرو ھﺎی ﻋﻣده ﺑﮫ ﺟواﻧب ﮔذرﮔﺎه ﮐﺷﯾده ﺷده و ﻣﺟﺑور ﺑودﯾم در ﺑﺎﻻی
آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧده ،ﮐﺎﻣﻼ ﺗر ﺷده و ﺑدون ﮐﻠﺑﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾم ،در ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﻧﺎ آراﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﯾم از ﻋظﻣت ﺻﺣﻧﮫ ﻟذت ﺑﺑرﯾم )ﮐﮫ واﻗﻌﺎ واﻻ ﺑود( ،آب ﭘﺎﺋﯾن ﺷوﻧده ﺑﺷﮑل ﺳﯾﻼب
در ﺑﺳﺗر ﮐوﺗل ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺗﮫ ھﺎ و ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﭘﯾش ﺧود ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آﺑﺷﺎر ھﺎ
در ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎت و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم رﻧﮓ ھﺎ ﺑطرف ﻣﺎ ﭘﺎﺋﯾن آﻣده ،ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﺟﮭش
ﻏﯾرﺷﮑﻧﻧدۀ ﺑﯾش از  ٣٠٠ﻓت؛ ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ در ﺣﺎل اﻧﻔﺟﺎر ﺑوده و ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری از
ﺷﮑﺎف ھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺳﻧﮓ ھﺎی ﮐﮫ اطراف ﻣﺎ را اﺣﺎطﮫ ﮐرده ﺑود .در ﺗﻣﺎم اﯾن ﺳردرﮔﻣﯽ
و در ﺣﻘﯾﻘت در ﺳراﺳر ﺳﻔر ﻗﺑﻠﯽ ،ﻣﺎ ﻓرﺻت ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر داﺷﺗﯾم ﮐﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ و ﺑﺧﺻوص در اﻗﻠﯾم ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺳﮭﻣﮕﯾن ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ راه را ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑودﻧد ،ﺧوب
ﯾﺎﻓﺗﯾم؛ ﻣردم ﺑﯽ ﻗﺎﻧون طورﯾﮑﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﻋﺎدت آﻧﮭﺎﺳت ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﭼﮫ اﻣﯾدوار ﺑودﯾم،
ﺑﺳﯾﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑود .ﺻﺑﺢ ﺑﻌد ﺑﺎ آﻏﺎ ﺟﺎن ،ﺣﺎﮐم ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن رﺋﯾس ﻣوﻣﻧد و ﯾﮏ
ﺷﺎﻏﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻓﺳر درﺑﺎر ﯾﮑﺟﺎ ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣدود  5ھزار ﻧﻔر آﻣده ﺑودﻧد؛ ﮐوه ھﺎ ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ھﺎ
و ھﯾﺎھوی ﻣردان و ﺳﻼح ھﺎ ﭘر ﺷده و در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺟﻧﺟﺎل و ھﯾﺎھو ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم
ﺑﺎ ﺣوﺻﻠﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﯾم ،وﻟﯽ ﻗﻠﺑﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑزودی از ﮔذرﮔﺎه ﺧﺎرج ﺷوﯾم .اﯾن ﮐﺎر
را ﺻﺑﺢ ﺑﻌد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻔر  ٢٠ﻣﯾل ﺗﺎ دَﮐﮫ اﻧﺟﺎم داده و ﺳراﻧﺟﺎم ﮐوﺗل ﻣﺷﮭور ﺧﯾﺑر را ﺑدون
ﮐدام ﺣﺎدﺛﮫ ﻋﺑور ﮐردﯾم .ﻧﯾﻣﮥ دﯾﮕر ﮐوﺗل ﺑﺳﯾﺎر ﺳﮭﻣﮕﯾن اﺳت ،اﻣﺎ ﺣﺗﯽ آﻧﮭم در ﻣﻘﺎﺑل
ﺗوﭘﭼﯽ ﺳﻧﮕﯾن ﻧﻔوذ ﭘذﯾر اﺳت .ﺗﺷﮑﯾل آن ﻋﺑﺎرت از ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮓ ھﺎی ﺳﯾﺎه و ﺳﻧﮓ ﭼوﻧﮫ ﺑﺎ
ﺑﺳﺗر ھﺎی ﻋﻣﯾق ﻣﺧﻠوط ﮐﻠوﺧﮫ ﮐﮫ در آن ﺟﻐﻠﮫ ھﺎی ﻣدور وﺟود دارد .ﻓواره ھﺎی آب در
ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑﺻورت ﻗﺷﻧﮓ از ﺳﻧﮓ ھﺎ ﻓوران ﻧﻣوده و ﺑطرف ﺟﻣرود ﺟرﯾﺎن دارﻧد ،اﻣﺎ
در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﻌﯾﻧﯽ در ﺑﯾن اﯾن دو ﻣﺣل ﯾﮏ ﻣﺳﯾر زﯾرزﻣﯾﻧﯽ دارد .ﭼﯾزی در اﯾن آب وﺟود
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دارد ﮐﮫ ﺧﯾﺑرﯾﺎن را در ﻣوﺳم ﮔرﻣﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻏﯾرﺻﺣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد؛ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﭘس از
ﻧﮕﮭداری اﯾن آب ﺑرای ﯾﮏ ﺷب ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎدۀ روﻏﻧﯽ ﭘوﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود.
دَﮐﮫ
در آﺧرﯾن ﻗﺳﻣت ﺟﺎده )در ﻟﻧدی ﺧﺎﻧﮫ( ،ﯾﮏ روﺳﺗﺎی ﻣﺗﺷﮑل از  ٣٠ﯾﺎ  ۴٠ﻗﻠﻌﮥ ﮐوﭼﮏ،
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﮐوﺗل ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ "اﺳﺗوﭘﮫ" را در ﺣﺎﻟت ﺧوب و در ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
دﯾدﯾم .ﮐﻣﯽ ﭘﯾﺷﺗر و ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم "ھﻔت ﭼﺎه" ،ﺑطرف ﭼپ ﮐوھﯽ را ﻋﺑور
ﮐردﯾم ﮐﮫ دارای ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮥ دراز ﺑوده و ﺗوﺳط ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﻧﺎم "ﮐﺎﻓر ﻗﻠﻌﮫ" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﻣطﺎﺑق رواﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻣﺎن ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت .ﻣﺧروﺑﮥ ﻣﺷﺎﺑﮫ آن در ﺷﻣﺎل درﯾﺎی ﮐﺎﺑل
وﺟود داﺷﺗﮫ و ﮐﺎوش ھﺎی ﻣن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﭼﻧﯾن ﻣﺧروﺑﮫ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺟود دارد :ﺑدون ﺷﮏ آﻧﮭﺎ آﺛﺎر ﺷﺎھﺎن ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ واژۀ "ﮐﺎﻓر" در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﮑﺗرﯾﺎﺋﯽ ،ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﯾﺎ ھﻧدو ﺑﺎﺷد.
ﻣﯾﺎﻧﮫ روی ﺧﯾﺑری ھﺎ
در دَﮐﮫ ﺗﻣﺎم روﺳﺎی ﺧﯾﺑر ﺑﮫ ﺑﺎزدﯾد ﻣﺎ آﻣدﻧد :در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮭﺎر رﺋﯾس اﺳﺎﺳﯽ و ﭼﻧدﯾن رﺋﯾس
ﮐوﭼﮏ وﺟود دارد .آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺷﺎھﺎن ﮐﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮏ ﻟﮏ و  ٣٢ھزار روﭘﯾﮫ
ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﮐوﺗل در ﭘﮭﻠوی ﻣﺎﻟﯾﮥ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد؛ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن راه ﺑرای
ﺗﺟﺎرت ﺑﺎز ھم اﯾن ﻣﺑﻠﻎ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣن درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ اﯾن راه در اﯾن وﻗت
واﻗﻌﺎ ﺑﺎز ﺑوده و دوﺳت ﻣﺣﻣد آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺣدود  ١۵ﯾﺎ  ٢٠ھزار روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل
راﺿﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت؛ اﻣﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﻣذھﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺣﺎﻓظت در ﻣﻘﺎﺑل
ﭘﯾﺷروی ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎﺑل در اﯾن ﺟﮭت اﺳت .در ﮐﻧﺎر آن ﻣواﻧﻊ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ﺗﺟﺎرت در ﭘﻧﺟﺎب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺧﯾﺑر وﺟود دارد .ﺷراﯾط ﺳﮭﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت
ﺗﺎ ﺧﯾﺑری ھﺎ را ﺑرای ﺧدﻣت دوﺳﺗﺎﻧﮫ راﺿﯽ ﺳﺎزﯾم ،اﻋﺗﺑﺎری ﺑرای ﻣﯾﺎﻧﮫ روی آﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯾد:
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ﭼﻧد ﺗﻔﻧﮓ -ﭼﻘﻣﺎﻗﯽ ،ﭼﻧد ﻟﻧﮕﯽ و ﭘوﺳﺗﯾن )ﺑﺎﻻﭘوش( ﺑﺎ  ٣٧۵روﭘﯾﮥ ﻧﻘد ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎ ﺣدود
 ۵٠٠روﭘﯾﮫ ﻣﯽ ﺷد ،ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب را راﺿﯽ ﺳﺎﺧت .ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﻧﺎم رﺣﻣت ﷲ اورﮐزی در
ﺗﻣﺎم ﻣﺳﯾر از ﭘﺷﺎور ﺑﺎ ﻣﺎ آﻣد :او ﯾﮏ ﻣوﺟود ﻏﯾرﻋﺎدی ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑزرگ
ﺑرای دھن او ﺑود .ﻣﺎ ﺑﮫ او ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺟﺎوه را دادﯾم ﮐﮫ در آن دﮐﺗور ﻻرد ﺑﮫ اﺛر
ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن ﺧوﯾش ﻣﺟﺑور ﺑود از طرﯾق ﮐوﺗل ﻋﺑور ﮐﻧد :ﮐﻣﯽ ﭘس از واﮔذاری ،ﺧود
او ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﻧﺳرداﻧﮫ در آن ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺣﺎﻣﻼن ﺷﮕﻔت زده ﻓرﻣﺎن ﭘﯾﺷروی داده ﺑود .اﯾن
ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻧﺟﮑﺎواﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﻣرود آﻣده و ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی
دﺳﺗﮥ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﮐﺟﺎوه از طرﯾق ﺧﯾﺑر ﺳﻔر ﮐرده ﺑود .از آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗم ،دو اﻧدﯾﺷﮥ ﻣطﻠوب
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﯾﺑر را ﻧﺑﺎﯾد از ﻧظر دور داﺷت :آﻧﮭﺎ در ﻣﻐﺎره ھﺎی ﻓﻘر زﻧدﮔﯽ ﮐرده و ﯾﮑﯽ از
ﻗﺑﯾﻠﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎم ﻣﻣوزی اﻓرﯾدی )ﺑراﯾم ﻣطﻣﺋﯾﻧﺎﻧﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ( ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت زن ھﺎی
ﺧود را ﺗﺑدﯾل ﮐرده و ﺗﻔﺎوت ﻗﯾﻣت آن را ﺑﺎ ﭘول ﻣﯽ ﭘردازﻧد! وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻣرد ﻣﯽ ﻣﯾرد و
ﺑﯾوۀ ﺑدون طﻔﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔذارد ،ﺑرادراﻧش ھﯾﭻ درﻧﮕﯽ در ﻓروش او ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﻣﺟﻣوع
زن ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷده ،اﮐﺛرﯾت ﮐﺎر ھﺎی ﺷﺎﻗﮥ ﺑﯾروﻧﯽ را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ﺑﺎ آﻧﮭم ﺷراﯾط
آﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾل ﯾﮑﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑَﺳول
ﻣﺎ از طرﯾق ﺑَﺳول و ﺑﺗﯾﮑوت ﺑﮫ ﻣزﯾﻧﮫ ،ﯾﮏ روﺳﺗﺎ در ﻧزدﯾﮏ ﻗﺎﻋدۀ ﺳﻔﯾد ﮐوه ﮔذﺷﺗﯾم،
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ در ﮐﻧﺎر ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن آب ﺷﻔﺎف و اﻗﻠﯾم ﮔوارا ﺗوﻗف ﮐرده و ﭘس از ﯾﮏ ﻣدت دراز
ﮐﺑﺎب ﺷدن در ﺑﺎﻻی اﻧدوس ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻟذت ﺑردﯾم .ﮐوھﮭﺎی ﻧزدﯾﮏ ﻣﺎ ﺑطور ﺿﺧﯾم ﺑﺎ ﮐﺎج
و ﺟﻠﻐوزه ﭘوﺷﯾده ﺑوده و ﺑرف در ﻗﻠﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ وﺟود داﺷت؛ اﯾن ﺑرف ھﺎ از ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑوده و ھﻧوز ھم از ﺑﯾن ﻧرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .ﻣﺎ ﺑﻌدا از وادی ھﺎی زﯾﺑﺎی ﻧﻧﮕﯾﻧﺎر }ﻧﻧﮕرھﺎر{ و
ﻧواﺣﯽ ﭼﭘ﷼ ﺑﮫ ﺑﯾﺎ و ﮐَﺟﮫ ﻋﺑور ﮐرده و ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١١در ﮐﺟﮫ ﻗرارﮔﺎه زدﯾم .اﯾن ﻣﺣل
ﺑﺧﺎطر اﻧﺎر ﺑﯾداﻧﮥ آن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮭور اﺳت ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻣﯾوه ھﺎی ﺧوب از روﺳﺗﺎ ھﺎی
ﺑﺎﻻ ﺗر و واﻗﻊ در ﮐوھﮭﺎ آورده ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺟﮫ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن داغ داﺷﺗﮫ و ارﺗﻔﺎع آن زﯾﺎد ﻧﯾﺳت.
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ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾوه )ﺗﺣﻔﮫ( ھﺎی واﻓر از ﮐﺎﺑل ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺷﻔﺗﺎﻟو و ﻧﺎک ﺑودﻧد؛ اﻣﺎ ﺑراﯾﻣﺎن
ﻧﺻﯾﺣت ﮐردﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺗﺎ اﻋﺗدال ﭘﺎﺋﯾزی زﯾﺎد ﻧﺧورﯾم ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﯾوه ﺟﺎت ﺳﺎﻟم و
ﺑﯽ ﺧطر داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧود را در ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﺗرک
ﮐرده ﺑودﯾم ،ﺗﻔﺎوت داﺷت :ﮔداﯾﺎن و ﺣرارت ﺑﺎﻋث ﻧﺎ آراﻣﯽ ﻣﺎ ﻧﺷده و در ﻣﺟﻣوع ﻣردﻣﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ دور ﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺑﯾﻧﻧد ،ﺧوش رﻓﺗﺎر و ﺧوش ﻟﺑﺎس ﺑودﻧد؛ ﺗﻌداد زﯾﺎد
آﻧﮭﺎ ﮐﺗﺎب ھﺎی در زﯾر ﺑﻐل ﺧوﯾش و ﻋﺟﯾب ﺗر اﯾﻧﮑﮫ در ﺑﺎﻻی ﺳر ھﺎی ﺧود داﺷﺗﻧد ،ﺷﺎﯾد
ﭼﻧﯾن ﺷﯾوۀ اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺗﺎب در اﯾن ﺑﺧش ھﺎ ﺳﻠﯾﻘوی ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣردان ﮐﺗﺎﺑدار ﻣﻼ ھﺎ و ﺷﺎﮔردان
ﺑودﻧد .ﺗﻌداد ھﻧدو ھﺎ در ﮐﺟﮫ زﯾﺎد اﻧد :آﻧﮭﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺑوده و ﯾﮏ ﻣﻌﺑد داﺷﺗﻧد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭم
ﺧود را ﻓﻘﯾر اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺧود را از ﺑﺎﺟﮕﯾری ﻧﺟﺎت دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی اﯾن ﻣردم ﺑﺧﺎطر
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﻧﺟﺎب ﺗﺣﻣﯾل ﺷده اﺳت – ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ )آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت درﺳت ﮔﻔﺗﻧد( ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ
ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓراھم ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺧزاﻧﮥ ﺑزرگ ﺗری ﻧﯾﺎز دارد.
ﮐﺟﮫ
ﻣﺎ در ﮐﺟﮫ ﯾﮏ ﭘﺎرک ﺗوﭘﭼﯽ ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ از ﺟﻼل آﺑﺎد ﺟدا ﺷده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﻣردان از ﺣرارت
اﺿﺎﻓﯽ رﻧﺞ ﻧﺑرﻧد .ﺣﺎﻻ اﻧﺎر داران ﺣدود  ٢٠روز از ﻣوﺳم ﺑرداﺷت ﻣﺣﺻول ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ
و ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺗﺎﺟران اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدۀ ﻣﯾوه ﺑﮫ ھﻧد ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد .اﯾن درﺧت ھﺎ در ﻣﺟﻣوع
ﻧﻣﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از اﻧﺎر ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ دارﻧد؛ ﻓﻘط در ﮐﻠﻐو ،ﺗوﺗو ،ﺣﺻﺎرک و ﯾﮏ ﯾﺎ دو
روﺳﺗﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺑﺎﺋﯽ در ﺑﺎﻻی ﮐﺟﮫ ﻗرار دارﻧد ،ﻣﯽ روﯾد :ﻣﯾوه ھﺎ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ
از آﻓﺗﺎب ﻧﮕﮭداری )ﺳﺎﯾﮫ( ﺷوﻧد ،ﺳﺎﻟم ﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺳﺎﻻﻧﮫ  ١۵٠٠ﺗﺎ  ٢ھزار ﺷﺗر از اﯾﻧﺟﺎ
ﺑﺎر ﻣﯽ ﺷود :ﯾﮑﺻد داﻧﮥ آن در ﻣﻘﺎﺑل  ٣روﭘﯾﮫ ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﭘوﺳت آن ﻧﯾز ﯾﮏ ﻣﺎدۀ
ﻣﮭم ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳت ،زﯾرا از آن در ﮐﺎﺑل ﺑرای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭼرم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط
آن در ﯾﮏ ﺷﯾوۀ ﻋﺎﻟﯽ ﻟﺑﺎس ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻧﺗﻘﺎل دھﻧدﮔﺎن ﺑزرگ آن ﻟوھﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺷﻧواری
ھﺎ اﻧد :اوﻟﯽ ﺑﮫ ھﻧد ﻣﯽ رود ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دوﻣﯽ ﻓﻘط در ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور ﺗردد
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ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺗر ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣرﻏوب ﻣرﺑوط ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑوده و ﻗﺎطر ھﺎی
ﺧوب ﻣرﺑوط ﻣﻧطﻘﮥ دﯾﮕری اﺳت.
ﮔﻧدﻣﮏ
ﻣﺎ از ﮐﺟﮫ و از طرﯾق ﺑﺎغ ﻧﯾﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮔﻧدﻣﮓ رﺳﯾدﯾم .اﯾن ﺑﺎغ ﺷﺎھﯽ در ﻧظم ﺧوﺑﯽ ﻗرار
داﺷﺗﮫ و ﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﺗوﻗف ﮐردﯾم ﺗﺎ آﻧرا ﺗﺣﺳﯾن ﮐﻧﯾم :درﺧت ھﺎی ﺳرو و ﭼﻧﺎر ﺑﺻورت
ﻣﺗﻧﺎوب ﻗرار داﺷﺗﮫ ،ارﺗﻔﺎع آﻧﮭﺎ ﺑﮫ  ١٠٠ﻓت رﺳﯾده و طورﯾﮑﮫ ﻧظم ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد،
"ھرﮐدام از دﺳت ﯾﮑدﯾﮕر ﮔرﻓﺗﮫ و در زﯾﺑﺎﺋﯽ رﻗﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .ﻗدم ﮔﺎھﮭﺎی را ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﺎﯾﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ اﺳت .ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗوﺳط اﮐرم ﺧﺎن ﭘﺳر وزﯾر ﺷﺎه ﺷﺟﺎع
ﻣﻼﻗﺎت ﺷدﯾم :او ﺑﺎ دو ﭘﺳرش آﻣد ﺗﺎ ﺳرﺳﭘردﮔﯽ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را اﻋﻼم ﻧﻣوده و اﻣﯾدوار
ﺑود ﺑﺧﺎطر ﭘدرش ﮐﮫ در رﮐﺎب ﺷﺎه ﻗرار داﺷت ،ﺑﺧﺎطر ﺳﭘرده ﺷود .او دﺳت ﯾﮑﯽ از
ﭘﺳراﻧش را در دﺳت ﻣن ﮔذاﺷﺗﮫ و ﮔﻔت" ،او ﻏﻼم ﺷﻣﺎ اﺳت :ﻣن او را ﺑﮫ ﺧواھش ﻣﺎدرش
آوردم و او دﺧﺗر ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﺑزرگ اﺳت" .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ھر دو ﭘدر ﺑزرگ اﯾن ﺟوان ﮐوﭼﮏ
وزرای اﻣﭘراﺗور ﺑودﻧد .آﻏﺎ ﺟﺎن رھﻧﻣﺎی ﻣﺎ در ﻣورد اﮐرم ﺻﺣﺑت ﮐرده و ﮔﻔت" ،او
اﻧدﯾﺷﮥ ﺑزرگ ﺷﺎھﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ،ھرﮔز ﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺑﺧﻧدی آرام ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﻏﯾرﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ در روی
زﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد" .ﻣن ﮔﻔﺗم ،ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑزرگ ﺑﺎﯾد ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت آراﻣش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .او ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺣﮑﺎﯾت از ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺟواب داد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺻداﻧش وﻗﺗﯽ ﺑراﯾش ﭼﻧﯾن ﻣﻼﺣظﮥ داﺷﺗﮫ
و اﻓزود ﮐﮫ" ،او ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺧﯾﺎل راﺣﺗﯽ ﺷوﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﺎظر او ﻧﯾﺳت".
آﻗﺎﯾش ﺟواب ﻣﯽ دھد" ،ﭼﯽ ،آﯾﺎ ﺧود ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت؟" آﻏﺎ ﺟﺎن اﯾن را ﮔﻔﺗﮫ و ﺑﺎ
رﺧﺻت ﮔﯾری از ﻧﺎظر ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد از ﭘﯾش ﻣﺎ رﻓت .آﻏﺎ ﺟﺎن ﯾﮏ ﺳﺎدات و آدم ﺧوﺑﯽ ﺑود؛
او ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺻﺎﺣب ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﺷق واﯾن )ﺷراب( ﺑود ،اﻣﺎ آن را ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت زﯾﺎد و
در اﺧﺗﻔﺎ ﻣﯽ ﻧوﺷﯾد .او ﺑراﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷراب در ﻣﻣﻠﮑت ﮐﺎﻓر ﺗوﻟﯾد ﺷده و در ﺗﺣﺳﯾن
ﺷرﺑت اﻧﮕور ﺿرب اﻟﻣﺛل ﺗرﮐﯽ را ﻧﻘل ﮐرد" :در ﻧوﺷﯾدن ﻣﯾﺎﻧﮫ روی ﮐن ،ﺷﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﯾری
ﺑﺟﻧﮕﯽ؛ ﻧﮫ اﻓراط ،ﺷﺎﯾد ﻣردم ﭼﺷم ھﺎﯾت را ﺑﮑﺷﻧد".
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ﯾﮏ دوﺳت ﺳﺎﺑق
ﻣﺎ در ﺳﻔر ﺑﺳوی ﺟﮕدﻟﮏ از ﭘل ﺳرخ رود ﻋﺑور ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آن ظرﯾﻔﺎﻧﮫ در ﯾﮏ
ﺳﻧﮓ ﮐﻧده ﺷده و ﺗرﺟﻣﮥ آن ﻗرار زﯾر اﺳت:
"در ﺳﻠطﻧت ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﻋﺎدل ،ﺑﻧﯾﺎد ﮔذار اﯾن ﭘل ﻋﻠﯽ ﻣردان ﺧﺎن ﺑود :ﻣن از ﺧرد/ﻋﻘل
ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻣﺎر آن را ﭘرﺳﯾدم؛ ﺟواب داد ،ﺳﺎزﻧدۀ ﭘل ﻋﻠﯽ ﻣردان ﺧﺎن اﺳت ":ﮐﮫ ﺳﺎل ١٠۴۵
ھﺟری ﯾﺎ  ١۶٣۵ﻣﯾﻼدی ﻣﯽ ﺷود.
ﻣن در اﯾن ﭘل ﺗوﺳط ﺣﯾﺎت ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ ،دوﺳت ﺳﺎﺑق ﺧود ﻣورد ﭘذﯾراﺋﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ ﭘس
از اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺣﻔوظ ﻣﺎ از ﺑﺎﻻی ھﻧدوﮐش ،ﺣﺎﻻ ﻣﯾﺑﯾﻧد ﮐﮫ از ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺑل ﺑرﮔﺷﺗﮫ ام ﺗﺎ ﺑﺎر
دﯾﮕر ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻣﻠت ﺧود ﺑﺎﺷم .او ﺑﺎ ﺧود ﯾﮏ درﺟن ﻗﺎطر ﺑﺎر ﻣﯾوه از ﻧواب آورده و ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑود .اﯾن دوﺳت ﺑﺎ ارزش از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺟدا ﺷده ﺑودﯾم ،ﺟوان ﺗر ﻣﻌﻠوم
ﻣﯾﺷد :ﻣن او را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎل ﮐﺷﻣﯾری ﻣﻠﺑس ﮐردم و او از ﺣﯾرت و ﺧوﺷﯽ ﺑﻧدرت ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد .ﻣﺎ روی ﺧﺎطرات ﯾﮑﺟﺎی ﺧود از ھﻧدوﮐش ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم؛ ﻣن در
ﻣورد ﻣواظﺑت او ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﻧﺑودم ،زﯾرا او ﺑرای ﻣدت درازی ﻣراﻗﺑت ﻣرا ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷﺗﮫ
و ﺑراﯾش ﯾﮏ ﺧﯾﻣﮥ راﺣت و ﯾﮏ ﭘﻠو ﺧوب دادم.
ﯾﮏ ﻣﻔﺗﯽ ﺷوخ
در اﯾﻧﺟﺎ رﺋﯾس ﯾﺎ طوری ﮐﮫ او ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻧر ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ ﻗﺎﺻدی ﻧزدم ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ
ﺑراﯾم ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ "ﻣﻣﻠﮑت او از ﻣﺎ ﺑوده و اﻣﯾدوار اﺳت ﺧدﻣﺎت او ﻣورد ﭘﺳﻧد ﻣﺎ ﻗرار ﮔﯾرد
ﮐﮫ ﮔﺳﺗرۀ آن از ﻧﺟراب ﺗﺎ ﺑﺎﺟور ،از ﺷﯾوه ﺗﺎ ﭘﺷوط و ھم ﻣرز ﮐﺎﻓر ھﺎﺳت ﮐﮫ او ﺑﺎﻻی
ﺷﺎن ﻧﻔوذ دارد" .ﺣﺎﻣل اﯾن ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ،ﯾﮏ ﻣﻔﺗﯽ ﺷوخ طﺑﻊ ﺑود ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﭘﻧﺟﺎب ﺑوده و
ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮔزارﺷﺎت ﺧود از ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ رﻧﺟﺑت ﺳﻧﮕﮫ ﺳرﮔرم ﺳﺎﺧت ﮐﮫ او را از ﻧزدﯾﮏ
و ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻋﺎدات ﻣردم ﻏرب و وﺿﻊ اﻣور اﯾﺷﺎن ﻣورد ﺗﺣﻘﯾق و ﭘرﺳش ﻗرار داده اﺳت.
ﺳراﻧﺟﺎم ﯾﮑﯽ از درﺑﺎرﯾﺎن ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﺳت ،ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق
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دو ﺑﯾﺗﯽ ھﺎ ،ھر زن ﮐﺎﺑل ﯾﮏ ﯾﺎر دارد .ﻣﻔﺗﯽ ﺟواب ﻣﯽ دھد ﮐﮫ او از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت
ﺧود را ﺗرک ﮐرده ،ﺑﺟز از ﻓﺎﺣﺷﮫ ھﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧدﯾده و در ﻋوض ﯾﮏ ﺑﯾت )ﮐﻧﺎﯾﮥ(
دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل آن اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد )آدم و ﺣوا ھﻣﮫ ﯾﮏ آﺑﯽ اﻧد  /وای! ﺑرآن ﻗوم ﮐﮫ ﭘﻧﺞ-
آﺑﯽ اﻧد!( .ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑراﯾش ﯾﮏ ﻟﺑﺎس اﻓﺗﺧﺎر داده و اﻓﻐﺎن ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ آن را
ﺑﭘوﺷد ٣٠ ،ﻗﺎز دﯾﮕر ﺳود ﺧود را ﻣﯽ ﺧواھﻧد .ﻟذا ﻣﻘدار آن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑوده ،او آن را ﺑﮫ
درﺑﺎر راﺟﺎ ﺑرﮔﺷﺗﺎﻧده ،ﻟﺑﺎس ﺧود را ﭘﯾش ﭘﺎی او ﮔذاﺷﺗﮫ و در ﺑﺎﻻی آن ﻣﻘدار  ٢٠٠روﭘﯾﮥ
را ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑوده اﺳت؛ او ﭼﻧﯾن ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد" :ﺷﺧﺻﯽ ﭘﺎرﭼﮥ را ﺑﮫ ﺧﯾﺎطﯽ ﻣﯽ
دھد ﺗﺎ ﺑراﯾش ﮐﺎﻻ ﺑدوزد و وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھد آن را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎورد ،ﺧواﺳﺗﺎر ﭘول ﺑﯾﺷﺗری
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارزش ﭘﺎرﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣرد ﺑراﯾش ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﺟﺎﻣﮫ را ﺑردار و ﻣﻧﺗظر ﺑﺎش ﺗﺎ ﻣن
ﺑﺗواﻧم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘدار ﭘول ﻗرض ﺑرﮔﺷﺗﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑرآورده ﺳﺎزم .راﺟﺎ ،وﺿﻊ ﻣن
ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت! ﺧواﺳﺗم ﻟﺑﺎس و ﭘول را ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﻣن ﺑﺗواﻧم ﯾﮑﯽ از اﺳپ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ
ﻓروش رﺳﺎﻧﯾده و ﺑﺎﻗﯽ اﺟورۀ را ﺑﭘردازم ﮐﮫ درﺑﺎرﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧد" .اﯾن ﺧوﺷﮕوﺋﯽ
و ﻧﻣﺎﯾش ﺑﺎﻋث ﻧﺟﺎت ﻣﻔﺗﯽ از ﺑﺎج ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺷده و او درﺑﺎر را ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﻓﺎﺧره و ٢٠٠
روﭘﯾﮫ ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﯾﺳن
ﻣﺎ در ﻧزدﯾﮏ ﺟﮕدﻟﮏ درﺧت ﻣﻘدس )ﺑﻠوط( را ﺑطرف ﭼپ ﺧود دﯾدﯾم؛ ﺑﺎ ﻋﺑور از ﯾﮏ
ﮐوﺗل ﺑﻠﻧد دارای ارﺗﻔﺎع ﺣدود  ٨۵٠٠ﻓت و ﭘوﺷﯾده ﺑﺎ درﺧت ھﺎی ﮐﺎج از طرﯾق ﯾﮏ ﻣﺳﯾر
ﮐوﺗﺎه ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﺗﯾزﯾن ﭘﺎﺋﯾن ﺷدﯾم .از ﻗﻠﮥ اﯾﻧﺟﺎ ﻟﻐﻣﺎن و ﺗوﮔﺎور در زﯾر ﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ
ﺷد :ﮐوھﮭﺎی دور ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ﻧﻣودار ﺑود؛ در ﻋﻘب ﻣﺎ ﺟﻧﮕل ھﺎی ﮐرﮐﺟﮫ ﻗرار داﺷت.
وﻗﺗﯽ ﭘﺎﺋﯾن ﺷدﯾم ،آﻟوی ﺗﻠﺦ و ﺗوت را دﯾده و ﻋطر ﮔوارای از ﮔﯾﺎھﺎن ﻣﻌطر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺷد:
در اﯾﻧﺟﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﻧﺑل )ﺑﻧﻔش( وﺣﺷﯽ ،ﮔﻼب وﺣﺷﯽ و ﺧﺎر وﺟود داﺷت .ﻣﺳﯾر ﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮥ
ﺑﺎﻻﺋﯽ اﯾن ﮔذرﮔﺎه ﮐوھﯽ از طرﯾق ﯾﮏ ﻣﺳﯾر آﺑﯽ و ﭘر از ﺟﻐل ھﺎی ﻣدور ﺑود؛ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ
ﺑﺎﻻ رﺳﯾدﯾم ،ﺳﻧﮓ ھﺎ ﺑﺷﮑل ﭘﺷﺗﮫ ھﺎی ﻋﻣودی ﭼﯾده ﺷده ﺑودﻧد .ﻣﺎ از ﺗﯾزﯾن "ھﻔت ﮐوﺗل"
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را ﺗﺎ ﺧورد ﮐﺎﺑل و ﺑﺗﺧﺎک طﯽ ﮐردﯾم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﯾﺳن )ﯾﮏ ﺗﺻوﯾرﮔر ﻣﺷﮭور آﺛﺎر
ﺑﮑﺗرﯾﺎﺋﯽ( ﯾﮑﺟﺎ ﺷدﯾم .اﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ رﺿﺎﺋﯾت ﺑزرگ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣﺎ ﺑود ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾن
ﻣرد آﺷﻧﺎ ﺷده و از ﺗﺑﺎدل اﻓﮑﺎر ﺑﺎ او ﻗوﯾﺎ ﻟذت ﺑردﯾم .ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠ﺳﭘﺗﻣﺑر داﺧل ﮐﺎﺑل ﺷده
و ﺑﺎ ﺟﻼل و ﺷﮑوه ﺑزرگ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮥ ﺳوارۀ اﻓﻐﺎن ﺗﺣت رھﺑری اﮐﺑر ﺧﺎن ﭘﺳر اﻣﯾر
ﻣورد ﭘذﯾراﺋﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾم .او اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را ﺑراﯾم ﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ ﻣرا در ﺑﺎﻻی ﻓﯾل ﺧوﯾش ﺑﺎ
ﺧود ﺳوار ﻧﻣوده و ﺑﮫ درﺑﺎر ﭘدر ﺧود آورد ﮐﮫ ﭘذﯾراﺋﯽ او ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑود .ﯾﮏ
ﺑﺎغ ﻓراخ ﻧزدﯾﮏ ﻗﺻر و در داﺧل ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل ﺑرای ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﺎ ﺑﺣﯾث ﻣﺣل اﻗﺎﻣت
اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷد.

ﺷﮭر ﮐﺎﺑل
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ﻓﺻل ﺳوم – رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ﺳﭘﺗﻣﺑر در ﯾﮏ ﻣﺣﺿر رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺿور اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﺷده و اﻋﺗﺑﺎر ﻧﺎﻣﮥ ﺧود از ﮔورﻧرﺟﻧرال ھﻧد را ﺑراﯾش ﺗﺳﻠﯾم ﮐردم .ﭘذﯾرش او ﺗﻣﺎم آن
ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺗوﻗﻊ داﺷﺗم .ﻣن ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺑﻌﺿﯽ از ﻧﺎﯾﺎب ھﺎی اروﭘﺎ را
ﻣﻧﺣﯾث ھدﯾﮫ ﺑراﯾش آورده ام :او ﻓورا ﺟواب داد ﮐﮫ ﺧود ﺷﻣﺎ از ﺟﻣﻠﮥ ﻧﺎﯾﺎب ھﺎ ﺑوده و
ﺗﻣﺎﺷﺎی آﻧﮭﺎ او را ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺳﺎﺧت )ﻣن ﻣرھون دوﺳت ﻋزﯾزم ﻟﺗﻧﺎﻧت ﺟﺎز راﺗﺎری
از ان .آی .دوم ﺑﻧﮕﺎل ﺑﺧﺎطر ﺗﺻوﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﻣﯽ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ﺷﺑﺎھت ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑﺎ او دارد(.
او ﺑﺎ دﯾدن آﻗﺎی ﮔوﻧزاﻟوﯾز رﺳﺎم ﻣﺎ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﮐﺷور ھﺎ را دﯾده و ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾﻧﮑﮫ او
ﯾﮏ ﭘرﺗﮕﺎﻟﯽ اﺳت ،ﺳواﻻت زﯾﺎدی در ﺑﺎرۀ ﻗدرت ﻣوﺟود و دور ﻧﻣﺎی آن ﻣﻠت ﭘرﺳﺎن ﮐرد.
وﻗﺗﯽ او ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﭘرﺗﮕﺎﻟﯽ ھﺎ ﺑﺎ ھﻧدی ھﺎ ازدواج ﻣﺗﻘﺎﺑل ﮐرده اﻧد ،او ﮔﻔت ،در اﯾن ﺻورت
اروﭘﺎﺋﯽ ﺧواﻧدن آﻧﮭﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و ﺳﻘوط آن ھﺎ ﺣﺗﻣﯽ اﺳت .ﻣﺎ از ﻣﺣﺿر اﻣﯾر ﺑﮫ ﭘﯾش
ﻧواب ﺟﺑﺎر ﺧﺎن رﻓﺗﮫ ،او ﻣرا در ﮔرﻣﺎﺑﮥ ﺧود ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧﺎﺷﺗﺎ دﻋوت ﮐرد .وﻗﺗﯽ از
طرﯾق ﺷﮭر ﻣﯽ ﮔذﺷﺗﯾم ،ﻣردم ﺻدا ﻣﯽ ﮐردﻧد" ،ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﺷﯾد!"" ،ﮐﺎﺑل را وﯾران
ﻧﮑﻧﯾد!" و ﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺟﺎی اﯾن ﻣﺣل زﯾﺑﺎ و ﺷﻠوغ ﻣﯽ رﻓﺗﯾم ،ﺑﺎ ﺧوش آﻣدﯾد ﻗﻠﺑﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ
ﮔﺷﺗﯾم .ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﻣﺎ ﺑزودی ﺗوﺳط اﻣﯾر و ﻧواب ﺑردارش ﻧﺗﯾﺟﮫ داد .ﻗدرت اﻓراد را ﻏﺎﻟﺑﺎ
ﻓﺎﺳد ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ در ﻣورد دوﺳت ﻣﺣﻣد )طورﯾﮑﮫ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود( ،ﻧﮫ اﻓزاﯾش ﻗدرت و
ﻧﮫ ﻟﻘب ﺟدﯾد اﻣﯾر ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺻدﻣﮫ و آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ او ﻧرﺳﺎﻧده اﺳت .او ﺣﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﻓﻌﮥ
ﭘﯾش ﮐﮫ او را دﯾده ﺑودم ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣواظب و ﺳرﺷﺎر از اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود .او در
ﺟواب ﺳواﻻت ﻣن راﺟﻊ ﺑﮫ ﻧﺳب ﯾﮭودی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ" ،ﭼرا ﻣﺎ زن ﺑرادر ﺧود را ﻣﯽ
ﮔﯾرﯾم و ﺑﮫ دﺧﺗر ﺧود ﻣﯾراث ﻧﻣﯽ دھﯾم؛ ﻟذا ،ﻣﺎ ﭼرا اوﻻد اﺳراﺋﯾل ﻧﺑﺎﺷﯾم؟" )ﭘس ازآن
ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﯾﺎﻓﺗم ،ﺑﻧﺎم "ﻣﺟﻣو ِﻋﮥ اﻧﺳﺎب" ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﻧﺳب ﯾﮭودی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑوده و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺳﺑﯽ در ﻋﯾن
ﺷود ﮐﮫ ﻋرض ﺑﯾﮕﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯾروز در ھرات درﺑر ﮔﯾرﻧدۀ ﺟزﺋﯾﺎت ﺷﺟرۀ ﻧَ َ
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ﻣوﺿوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد( .اﻣﯾر ﺑﺎ ﺻﺣﺑت ﺑﻌدی در ﺑﺎرۀ ﻗﺎﻧون اﻧﮕﻠﯾس در ﻣورد ﻣﯾراث و ﺳﮭم
دﺧﺗر ﺑﺎ ﭘﺳر ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎﯾد از اﺣﺗرام ﻋﯾﺳوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣرﯾم ﺑﺎﮐره ﻣﻧﺷﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣن ﻻزم
ﻧداﻧﺳﺗم از ﻣﻘررات دادﮔﺎه ﺑرای او اطﻼع دھم و ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت آن ﻗدر ﻋﻣﯾق رﻓﺗﮫ و دﻟﯾﻠﯽ
ﺑرای ﯾﮏ اﻗدام ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم.

دوﺳت ﻣﺣﻣد
وﺿﻊ ﮐﺎﺑل
ﻣﺷﮑل اﺳت ﺑدون ذﮐر ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮫ در ﺑﺎرۀ وﺿﻊ ﺟواﻧب در ﮐﺎﺑل ﭘﯾش رﻓت :ﻣن ﺑﺎ ﺣذف آن
در ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺳﺎﺧﺗن ﮔزارش ﺧود ﻧﺎﮐﺎم ﺧواھم ﺑود .ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﻣرود ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ،ھر
دو ﺟﺎﻧب از ﻣﻧﺎزﻋﮫ دﺳت ﮐﺷﯾده و ﻣوﺟودﯾت ﺑرﺗﺎﻧوی ھﺎ اﺛرات ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن وﺣﺷت
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ﺟﻧﮓ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم وﻗﺗﯽ ﭘﺎرس ھﺎ ﺑﺎﻻی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻏرب ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻣوده و ھرات را
ﻣﺣﺎﺻره ﮐرده ،آراﻣش در ﺷرق ﺑﻧدرت ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و طورﯾﮑﮫ ﻣﻌﻠوم اﺳت،
آﻧﮭﺎ ﻓﻘط در اﺛر ﻧﻣﺎﯾش ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﯾروی ﻣﺎ در ﺧﻠﯾﺞ ﭘﺎرس و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد .اﯾن اوﺿﺎع ﺗﺎﺛﯾر زﯾﺎن آوری ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺑل داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾت
ﯾﮏ اﺟﻧت روﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﻧدی ﭘس از رﺳﯾدن ﻣن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣده ،ﺑﯾﺷﺗر اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺗﺷوﯾش دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن در ﺷرق ﮐم ﺷده ،اﻣﺎ در ﻏرب اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؛ در اﯾن وﺿﻊ،
اﻣﯾدواری او ﭼﻧﺎن ﺗﻐﯾر ﮐرده ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﮭﺎﺋﯽ آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و دوری از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑوده
اﺳت .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺷراﯾط دﻗﯾق و رواﺑط ﮐﺎﺑل اﻧد ،طوری ﮐﮫ اﯾن
ﺣوادث ﺟرﯾﺎن دارد ،ﻣن ﺳﮑﯾﭻ اﺳﺗﺧراج ﺷده از آن را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻧﻣوده ام )ﻓﺻل ھﺷﺗم دﯾده
ﺷود(.
ﺷﯾﻣﯽ
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن درﺧواﺳت ھﺎی ﮐﮫ ﻣﺎ از ﻧواب اﺧذ ﮐردﯾم ،ﺗﻘﺎﺿﺎی او ﺑرای ﺗﮭﯾﮥ ﯾﮏ ﻣﻘدار
ﺳﯾم ﭘﻼﺗﯾن ﺑرای او ﺑﺧﺎطر ﮐﻣﮏ در ﻣطﺎﻟﻌﺎت او در ﺷﯾﻣﯽ ﺑود .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻓرﺻت
ﺧواﺳﺗم در ﺑﺎرۀ وﺿﻊ ﺳﺎﯾﻧس آﻧﮭﺎ ﮐﺎوش ﮐﻧم ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ دارای ﭼﻧﯾن طرﻓداران زﯾﺎد در
ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑوده و ﺑﯾدرﻧﮓ ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن طرﯾﻘﮥ طﻼ ﺳﺎزی آﺷﻧﺎ ﺷدم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻌداد اﺷﺧﺎص
ﻣﺎھر ،اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳﺎده ﻟوح ﺧود را ﻓرﯾﻔﺗﮫ اﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ھﺎ ،ﮔذاﺷﺗن ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮥ ﯾﮏ
ﻣﻘدار طﻼ در داﺧل ذﻏﺎل اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺑﺧﯾر ﺳﯾﻣﺎب ،ﯾﮏ ﻓﻠز ﻗﯾﻣت ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده،
ﺑﺎﻋث ﺧوﺷﯽ ﻣدﻋﯾﺎن ﻋﻘل )اﺑﻠﮭﺎن( و ﻓرﯾﻔﺗن ﺑرای ﻣﺻﺎرف ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود .طرﯾﻘﮥ دﯾﮕر،
ﭘرﮐﺎری طﻼ در ﯾﮏ ﻧل )ﻟوﻟﮫ( و ﺑﺳﺗن اﻧﺟﺎم ھﺎی آن ﺑﺎ ﻣوم اﺳت؛ ﺑﺎ اﯾن ﻣﯾﻠﮫ ﻣواد در
ﮐوره )ظرف ﻣﺧﺻوص ذوب ﻓﻠز( ﺷور داده ﺷده و ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣطﻠوب ﺑدﺳت ﻣﯾﺂﯾد.
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ﺷﻣﺷﯾرھﺎی ﺑﺎ ارزش
ﻣﺎ دﻻﯾل زﯾﺎدی داﺷﺗﯾم ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ را در ﺷﻣﺷﯾر زدن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﮐﯾﻣﯾﺎوی اﯾﺷﺎن
ﺗﺣﺳﯾن ﮐﻧﯾم .ﭼﻧد داﻧﮫ ﺗﯾﻎ )ﺷﻣﺷﯾر( ﻣرﻏوب ﺟﮭت آزﻣﺎﯾش ﻣﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺑﯾوۀ ﭘﯾر ﻓرﺳﺗﺎده
ﺷد ﮐﮫ ﺷوھرش ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺎن ﻗﺑﻠﯽ دراﻧﯽ ﺑوده اﺳت .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺷﻣﺷﯾر ھﺎ  ۵ھزار
روﭘﯾﮫ و دو ﻋدد دﯾﮕر ھر ﮐدام  ١۵٠٠روﭘﯾﮫ ﻗﯾﻣت داﺷﺗﻧد .ﺷﻣﺷﯾر اوﻟﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﺑوده و
ﺗوﺳط ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧﺎم زﻣﺎن ،ﺷﺎﮔرد اﺳد و ﯾﮑﯽ از ﺑردﮔﺎن ﻋﺑﺎس ﺑزرگ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺗﯾﻎ آن از ﭼﯾزی ﺑﻧﺎم "ﻓوﻻد اﮐﺑری" ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻣرﺑوط ﻏﻼم ﺷﺎه ﮐﺎﻟورای ﺳﻧد ﺑوده ﮐﮫ
ﻧﺎﻣش در ﺑﺎﻻی آن درج ﺑوده و ا زآن ﻣﻣﻠﮑت در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻣدد ﺧﺎن آورد ﺷده
اﺳت .ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ارزش زﯾﺎد اﯾن ﺑود ﮐﮫ آب را ﻣﯽ ﺗوان در ﺑﺎﻻی آن ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻧﺦ
اﺑرﯾﺷﻣﯽ در طول ﺗﯾﻎ رد ﯾﺎﺑﯽ ﮐرد .اﮔر اﯾن آﺑداری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧط ﻣﻧﺣﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺗﻘﺎطﻊ ﻣﯽ ﺑود،
ﺷﻣﺷﯾر را ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﯽ ارزش ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .دوﻣﯽ ﻧﯾز ﯾﮏ ﺷﻣﺷﯾر ﭘﺎرﺳﯽ آﺑدار ﺑﻧﺎم "ﺑﯾ َﮕﻣﯽ"
ﺑود .ﺧطوط آن ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘﺎﺋﯾن ﻧرﻓﺗﮫ و ﻣﺛل ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮥ اﺑرﯾﺷﻣﯽ آﺑدار ﻣوﺟﯽ ﺑود .ﻧﺎم
ﻧﺎدر ﺷﺎه در ﺑﺎﻻی آن ﺣﮏ ﺷده ﺑود .ﺳوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﯾﻎ ﺧراﺳﺎﻧﯽ "ﻗره" )ﺳﯾﺎه( و آﺑدار "ﺑدر"
ﺑوده ﮐﮫ از ﻗزوﯾن آورده ﺷده اﺳت .در ﺑﺎﻻی اﯾن ﺷﻣﺷﯾر ھﯾﭻ ﺧطﯽ )ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻣوﺟدار(
وﺟود ﻧداﺷت ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺳﯾﺎه ﺧﺎﻟدار ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﺗﻣﺎم اﯾن ﺷﻣﺷﯾر ھﺎ ﺳﺑﮏ و ﻣﺗوازن
ﺑوده و ﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﺑود :ﻓوﻻد ھر ﺳﮫ ﺷﻣﺷﯾر ﻣﺛل زﻧﮓ ﺻدا داده
و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﯾﮏ طرﯾﻘﮥ آزﻣﺎﯾش اﺻﻠﯾت ﺷﻣﺷﯾر
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان در ﺑﺎﻻی آن ﺑﺎ طﻼ ﻧوﺷت؛ طرﯾﻘﮫ ھﺎی دﯾﮕر )ﺑﺻورت دﻗﯾق ﺗر( ،ﻗطﻊ
ﯾﮏ اﺳﺗﺧوان ﺑزرگ و ﺑرﯾدن ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل اﺑرﯾﺷﻣﯽ اﺳت ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھوا اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود.
ﺑﺎزدﯾد ﮐوه ھﺎ
ﭘس از ﻏوﻏﺎی ﻧﺎن ﺷب ،ﭘذﯾرش ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺑررﺳﯽ ﮐﺎر ھﺎ ﻣﺻﻣم ﺷدﯾم از داﻣﻧﮫ
ھﺎی ﮐوھﮭﺎی ﻣﺷﮭور ﮐوھداﻣن و ﮐوھﺳﺗﺎن دﯾدن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﺷﻣﺎل ﮐﺎﺑل ﻗرار دارﻧد .اﻣﯾر
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ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ اﺟﺎزۀ ﺑﺎزدﯾد اﻋطﺎ ﻓرﻣوده و ﯾﮏ ﻓرد ﺑﺎ ﻧﻔوذ را ﺑرای رھﻧﻣﺎﺋﯽ و ﺣﻔﺎظت ﻣﺎ ﺗﻌﯾن
ﮐرد ،زﯾرا ﭼﻧدﯾن ﺑﺧش آن و ﺑﺧﺻوص ﺷﻣﺎل درﯾﺎی ﻏورﺑﻧد ﯾﺎ آﻧﭼﮫ ﺑﻧﺎم ﮐوھﺳﺗﺎن ﺧﺎص
ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ،در اﯾن اواﺧر زﯾر ﺗﺎﺑﻌﯾت آورده ﺷده اﺳت .ﻣﺎ در ﺻﺑﺢ  ١٣اﮐﺗوﺑر از
ﮐﺎﺑل ﺣرﮐت ﮐرده و در ﮐﺎرﯾزﻣﯾر )ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣدود  ١۵ﻣﯾل( ﺗوﻗف ﮐردﯾم ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﯾم در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﮫ دار ،ﯾﮏ ﭼﺷم اﻧداز وﺳﯾﻊ از ﺑﺎغ ھﺎی اﻣﺗداد داﺷﺗﮫ ﺑﮫ طول ٣٠
ﯾﺎ  ۴٠ﻣﯾل و ﻋرض ﻧﯾم آن را ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺗوﺳط ھﻧدوﮐش )ﭘوﺷﯾده ﺑﺎ ﺑرف ﺳﭘﯾد( ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .روز ﺑﻌد ﺑﮫ ﺷﮑردره رﺳﯾدﯾم ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺷﺎھﯽ وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﯾﮏ
ﺣﺎﻟت ﻓرﺳوده ﻗرار دارد .ﺳﻔر ﺑﻌدی ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎھدره و ﺑﻌدا ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟف )ﻣﺣل ﺟﺎذﺑﮥ ﺑزرگ(
ﺑود .ھﯾﭻ ﺗوﺻﯾف ﻧوﺷﺗﺎری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﻣﻣﻠﮑت دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ و دل ﭘذﯾر را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
اﻧﺟﺎم دھد .ﻣﺎ در ﺳراﺳر ﻣﺳﯾر ﺧوﯾش در ﺑﯾن ﺑﺎغ و ﺑوﺳﺗﺎن ھﺎی ﻗﺷﻧﮕﯽ درﻧﮓ ﻣﯽ ﮐردﯾم
ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ھﺎی آن ﺑﺎ ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﮔل ھﺎی وﺣﺷﯽ ﭘوﺷﯾده ﺷده ،ﺗﻌداد زﯾﺎد آﻧﮭﺎ در اروﭘﺎ وﺟود
داﺷﺗﮫ و ﺑﺻورت واﻓر در ﺣواﺷﯽ ﺟوﯾﺑﺎر ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎری وﺟود داﺷﺗﻧد ﮐﮫ وادی را ﻗطﻊ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﻧظرۀ ﻗﺷﻧﮓ )اﺳﺗﺎﻟف(
ﺟﺎده ھﺎ ﺗوﺳط درﺧت ھﺎی ﺑﺎ ﺷﮑوه و ﻣرﺗﻔﻊ ﭼﮭﺎرﻣﻐز ﺳﺎﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻣودن
اﺷﻌﮥ آﻓﺗﺎب ﮔردﯾده ﮐﮫ در اﯾن اﻗﻠﯾم ھرﮔز ﺑﯽ ﻗدرت ﻧﯾﺳت .ھر ﮐوه )ﺗﭘﮫ( ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋرﺻﮥ
ﺟﻧوﺑﯽ دارای ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﮕور ﺑوده ،ﮐﺷﻣش ھﺎ در ﺑﺎﻻی زﻣﯾن ھﺎ اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده و ﯾﮏ رﻧﮓ
ﺧﻔﯾف ﺑﻧﻔش ﺑﮫ ﮐوه ھﺎ داده اﺳت .ﻧﻐﻣﮫ ﺳراﯾﺎﻧﯽ ﺑرای ﺣﯾﺎت ﺑﺧﺷﯽ ﺻﺣﻧﮫ وﺟود دارد ،اﻣﺎ
اﮐﺛرﯾت اﯾل ھﺎی ﺑﺎل دار ﺑﮫ اﻗﻠﯾم ھﺎی ﮔرم ﺗر ﭘرواز ﮐرده اﻧد .ﺳردی ھوا ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﮐوچ
آﻧﮭﺎ ﺷده ،ﺑرای ﻣﺎ ﻓرح ﺑﺧش و دﻟﭘذﯾر ﺑوده و ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻟذت ﻣﺎ ﺷده ﺑود .ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﻣن
ﺑﺎﯾد ﻧﮫ در ﺑﺎرۀ ﺟزﺋﯾﺎت اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺟذاب ﺻﺣﺑت ﮐﻧم و ﻧﮫ ﺑﺎغ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮭور اﺳﺗﺎﻟف
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣن ﺿرورت دارﻧد ﮐﮫ ﺑرﺗری ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارﻧد .ﻣﺎ ﻗرارﮔﺎه ﺧود را در
ﯾﮏ ﺟﺎﻧب وادی ﺑرﭘﺎ ﮐرده و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣدود ﯾﮑﮭزار ﯾﺎرد ،ﺷﮭر
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اﺳﺗﺎﻟف ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ ھرم ،ﺑﺎﻟﮑن در ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻟﮑن ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﯾﮏ زﯾﺎرت در ﻣﯾﺎن ﮔﺳﺗرۀ
درﺧﺗﺎن ﭼﻧﺎر آن وﺟود دارد .در ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﮏ وادی ﻋﻣﯾق و ﺑﺎرﯾﮏ ﻗرار داﺷﺗﮫ و در ﭘﺎﺋﯾن
آن ﯾﮏ ﺟوﯾﺑﺎر ﺷﻔﺎف ،ﺳرﯾﻊ و آھﻧﮕﯾن ﺟرﯾﺎن دارد ﮐﮫ در ھر دو ﺟﺎﻧب آن ﺑﺎ ﻏﻧﯽ ﺗرﯾن
ﺑﺎﻏﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﭘوﺷﯾده ﺷده اﺳت .ﺑﺎ دﯾدن ﭘﺎﯾﺎن ﺟرﯾﺎن ،دره ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﺎز ﺷده و
در ﭘﯾش روی ﭼﺷم ،ﯾﮏ ﺟﻠﮕﮥ وﺳﯾﻊ ﭘر از درﺧﺗﺎن ،ﺳرﺳﺑزی و ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﺑرج دار را ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد :در ﻣﺎورای ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ،ﮐوھﮭﺎی ﺳﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺑرف ھﺎی ﺗﺎزۀ دﯾروزی در
ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷود؛ در ﺑﺎﻻی اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎز ھم ﺑرج ﺟﺎوداﻧﯽ ﻗﻠﮫ ھﺎی ﺑرﻓﯽ ھﻧدوﮐش وﺟود
دارد .ﻣﻧظره ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ واﻻ و ﺑزرگ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺷﻧﮓ و دﻟرﺑﺎ ﻧﯾز ﺑود .ﺑرگ ھﺎی زرد ﭘﺎﺋﯾزی
در ﻧﺳﯾم ﺧش ﺧش ﻧﻣوده و آب ھﺎی ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺳرﯾﻊ از ﺑﺎﻻی ﺳﻧﮓ ھﺎی ﻧﺎھﻣوار و
ﺳر و ﺻدای ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﮥ وادی ﻣﯽ رﺳﯾد .ﺗﯾﻣﭘﮥ ﺗﯾﺳﺎﻟﯾﺎن ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﭼﺷم ھﺎی ﯾﮏ آﯾوﻧﯾﺎﺋﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟف ﺧﺷﻧود ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑرﺗﺎﻧوی ﺑوﯾﺗﯾﺎن را ﺧﺷﻧود
ﺳﺎﺧت .ﻣردم ﺷﮭر ﺧود را ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺷب ﭼراغ ﺑﻧدان ﮐردﻧد .اﯾن اﻣر
ﺗﺎﺛﯾر ﻗﺷﻧﮕﯽ داﺷت ،اﻣﺎ ﻗﺷﻧﮕﯽ ھﻧر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ زﯾﺑﺎﺋﯽ طﺑﯾﻌت ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑرای رھﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﺎ :آﻧﮭﺎ اﻋﻼم داﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟف ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺣل ﺧوﺷﮕذراﻧﯽ ﺑوده
و ﺑدون ﺷراب ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼراغ ﺑﻧدان آن ارزش ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدھد ،ﺑﻠﮑﮫ طﺑﯾﻌت آن ھم
ارزﺷﯽ ﻧدارد .ﻟذا ﻣﺎ ﭼﻧد ﺑوﺗل ﺷراب ﻓرﺳﺗﺎدﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻔﺻل ﺗرﯾن ﻟذت ﺧود را ﺑردﻧد ،ﺑﺎ
وﺟودﯾﮑﮫ "ﻣﺣﺗﺳب" ،ﭘﺎﺳﺑﺎن ارﺷد ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ﺣﺿور داﺷت .ﻣن روز ﺑﻌد او را ﺑﺧﺎطر اﯾن
ﺳرﮐﺷﯽ از ﻗواﻧﯾن ﻣذھﺑﯽ اش ﻣﺷﻣول ﺟرﯾﻣﮫ ﺳﺎﺧﺗم .او اﺳﺗﮭزای ﻣرا ﺑﺎ ﻣﺗﺎﻧت ﺑزرﮔﯽ
ﺗﺣﻣل ﻧﻣوده و ﺑﺎ وﻗﺎر ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮥ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺟواب داد" ،ﭘروردﮔﺎر ﻣن ،ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑر ﻣن ﺷﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧد - ،ﺑر ﻣن ،ﻣﺣﺗﺳب - ،ﺑﺧﺎطر ﻏرق ﺷدن در ﺷراب؟ وظﯾﻔﮥ ﻣن اﺻﻼح اﺧﻼق
دﯾﮕران اﺳت".
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دﺷﻣﻧﯽ در ﺑﯾن ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ
ﺟﺎی ﺗﺎﺳف ﻋﻣﯾق اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﻗﺷﻧﮓ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧژادی از ﻣردﻣﺎن ﭼﻧﺎن ﯾﺎﻏﯽ و
ﮐﯾﻧﮫ ﺟو ﻣﺳﮑون ﺷده ،طوری ﮐﮫ ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺧود را اﯾن طور ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧده
اﻧد؛ ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ،ﺑﺻورت ﻋﺎم و در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﻣﯾن ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺗرﯾن
طﺑﻘﺎت ﻣردم را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ دﺷﻣﻧﯽ -ﺧوﻧﯾن اﯾﺷﺎن ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت :ﯾﮏ
ھﻔﺗﮫ ﺑدون ﻧزاع ﯾﺎ ﮐﺷﺗﺎر ﻧﮕذﺷﺗﮫ و ﺑرای ﻣن از طرف ﺑﮭﺗرﯾن ﻣراﺟﻊ اطﻣﯾﻧﺎن داده ﺷد ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻣرد ﻏﺎﻟﺑﺎ در ﺑرج ﺧود ﺑرای دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل از ﺗرس دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﻣﺣﺻور ﻣﺎﻧده ،ﺧﺎﻧم
او ﻣراﻗﺑت اﻣوال او را ﺑﮫ دوش ﮔرﻓﺗﮫ و وظﺎﯾف او را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد؛ در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد،
اﯾن ﻣدت ﺑﮫ  ٨ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎل دوام ﮐرده اﺳت .ﺑﻧدرت ﻣﯽ ﺗوان ﻣردی را دﯾد ﮐﮫ ﺑدون ﻣﺣﺎﻓظت
ﯾﮏ ﺑﺧش از طﺎﯾﻔﮫ اش ﺑرای ﺷﺳﺗﺷو و ﺷﮑﺎر ﺑرود و ﯾﺎ ﺳوار ﺷود .در اﯾن اواﺧر ،ﯾﮏ
ﺣﮑوﻣت ﻗوی در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد اﯾن ﺗﻠﺧﯽ و ﺧﺷوﻧت را ﻧرم ﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ؛ اﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎم ﺧون را
ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ،ﺑﺻورت ﮐﺷﻧده اﯾن ﻋﺎدات ﺧون آﺷﺎﻣﯽ را داﯾﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت .ﺷﻌﺎر و ﻗﺎﻧون اﯾﺷﺎن "ﺧون در ﺑدل ﺧون" اﺳت؛ از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﻧوز اﯾن رﺳم
را ﺳﺧت ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھر ﻋﻣل ﺗﺎزۀ ﺧﺷوﻧت ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش دﺷﻣﻧﯽ ھﺎ ﺷده و ﺑدﺑﺧﺗﯽ
ﺣﺎﺻﻠﮫ از آن را ﺑﺎز ھم ﮔﺳﺗرش ﻣﯾدھد.
ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﯾن ﻣردم
اطﻔﺎل ﻣﺗوﻟد از ﻣﺎدران ﻣﺧﺗﻠف و ﯾﮏ ﭘدر ﺑﻧدرت دوﺳﺗﺎن ﺻﻣﯾﻣﯽ اﻧد؛ واژۀ ﯾﮕﺎﻧﮥ "ﺗرﺑور"
در ﺑﯾن اﯾﺷﺎن ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﻧﺎی دوﮔﺎﻧﮥ ﭘﺳر ﮐﺎﮐﺎ و رﻗﯾب را دارد .ھر وﻗﺗﯽ ﯾﮏ
اﻏﺗﺷﺎش ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد ،رﺳم ﺣﮑوﻣت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﯾن را ﺗﺑﻌﯾد و "ﺗرﺑور" ﯾﺎ ﭘﺳر ﮐﺎﮐﺎی
او را ﺗرﻓﯾﻊ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋوض او ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ از ﺑوﻣﯾﺎن ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ
ﭼرا ﭼﻧﺎن ﻋﺎدات ﺧراب در ﺑﯾن ﺷﺎن رواج دارد ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻠﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﻠت آن
ﺣرارت رژﯾم ﻏذاﺋﯽ ﺗوت اﺳت – اﯾن ﻣﯾوه ﺧﺷﮏ ﺷده ،آرد ﮔردﯾده و ﻏذای ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم
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ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣردم از اﻋﺗﺑﺎر ﺑﮭﺗرﯾن ﺳرﺑﺎز ﭘﯾﺎدۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﺧوردار ﺑوده و ھﻣﮕﺎن ﮔﻔﺗﻧد
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ اﯾن اﻣﺗﯾﺎز را دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧژاد ﺳﺎﻟم و ﺧوش ﻗﯾﺎﻓﮫ و ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﺎﺷق
ورزش و ﺟﻧﮓ اﻧد .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺿرورت ﺑﺗﻌداد  ٢٠ھزار آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺑرآﻣده و ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮓ
ھﺎی ﭼﻘﻣﺎﻗﯽ ﻣﺟﮭز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .دوﺳت ﻣﺣﻣد در ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﮥ آھﻧﯾن ﺣﮑوﻣت ﻧﻣوده
و ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردان ﻣﮭم آﻧﮭﺎ را اﻋدام ﮐرده اﺳت .ﺑرای ﺗﻌداد زﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﺳﺗﻘﻼل و آزادی
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻋزﯾز ﺗر از ﻣﻠﮑﯾت اﯾﺷﺎن اﺳت ،ﺑﮫ ﻋوض اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﺑﻊ ھر ﮔوﻧﮫ ﻧظم ﺣﮑوﻣﺗﯽ
در دره ھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑوﻣﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎﺷﻧد ،از ﻣﻣﻠﮑت ﻓرار ﮐرده و ﺣﺎﻻ در ﺑﯾن ﻣزرﻋﮫ
ھﺎی ﻣرداب ﮐﻧدز و ﺑﻠﺦ ﻣﺷﻐول زراﻋت ﺑوده و داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺧود را در ﻣﻌرض ﻓﻘر و
ﺗﻧﮕدﺳﺗﯽ ﻗرار داده اﻧد .در زﻣﺎن ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻧﺎدر ﺷﺎه ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎج  ٣٠٠ﺣﻠﻘﮫ-
ﺧﯾﻣﮫ از دورﻧﻧﮫ )ﯾﮑﯽ از ﻧواﺣﯽ اﯾﺷﺎن( راﺿﯽ ﺑوده اﺳت؛ ﺷﺎھﺎن ﮐﺎﺑل اﯾن ﻣﻣﻠﮑت را زﯾر
ﺗﺻدی ﺳﮭل ﺑزرﮔﺎن اﯾﺷﺎن ﻗرار داده و ﺧود را ﺑﺎ ﺧدﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣردم راﺿﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
رﺋﯾس ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﺑل ﺑرﺧﻼف ،ﺑﺧﺎطر ﻧﮕﮭداری ﻗدرت ﺧود ﻣﺟﺑور ﺑوده ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی
اﯾﺷﺎن را ﺗﺧرﯾب ﮐرده ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺧوﺷﮥ در ﺳراﺳر وادی ﮔﺳﺗرده ﺑوده و ﻣﺷﺗﺎق ﺗﺑدﯾل
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان دوﻟت اﺳت .ﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺑرﮔﺷت از اﺳﺗﺎﻟف از طرﯾق اﺳﺗرﻏﭻ،
ﺳﻧﺟد دره ،ﺗوﭘدره ،ﺳﯾﺎران و ﭼﺎرﯾﮑﺎر ﮔذﺷﺗﯾم؛ ﭼﺎرﯾﮑﺎر دارای ﯾﮏ ﺑﺎزار ﮐﻼن ﺑوده و
ﺣدود  ١٠ھزار ﺑﺎﺷﻧده دارد .ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺣﻼت ﺑﺻورت درﺳت ﺗوﺳط اﻣﭘراﺗور ﺑﺎﺑر ﺗوﺿﯾﺢ
ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﺣﻼت ﺗواﻟﯽ وادی ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ در ﻗﺎﻋدۀ ﮐوه ھﺎی ﻣرﺗﻔﻊ ،درﺧﺷﺎن و
ﭼﻧدﯾن ﺷﺎﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻧﻧدۀ ﯾﮏ ﺗﻧﺎﻗض زﻧﻧده در ﻣﻘﺎﺑل زﻣﯾن ﻟﺧﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را
ﺟدا ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﮐوھﮭﺎی ﻟﺧت ﺗری ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﺻﻌود ﻧﻣوده اﺳت .در ھر ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ
طﺑﯾﻌت ﯾﺎ دﺳت آدم ﺗواﻧﺳﺗﮫ آب ﻓراھم ﮐﻧد ،در آﻧﺟﺎ ﺑﺎغ ھﺎ و ﺑوﺳﺗﺎن ھﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷود؛ آب
اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن وادی ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﻣﺣﺻوﻻت ﻏﻧﯽ ﻏﻼت را ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﮐوﺗل ھﻧدوﮐش
ﭼﺎرﯾﮑﺎر در ﻣﺳﯾر ﺟﺎدۀ ﻋﻣوﻣﯽ در ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﻣﺎ ﻣﺳﺎﻓران زﯾﺎدی
را دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ در ﺑﯾن ھر دو ﻣﺣل رﻓت و آﻣد دارﻧد ،زﯾرا زﻣﺳﺗﺎن ﭘﯾش رو ﺑﮫ زودی
راه ھﺎی ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﻓران را ﻣﯽ ﺑﻧدد .ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﯾن ﻣردم ﭼﻧﺎن ﮐﻧﺟﮑﺎوی دﮐﺗور ﻟﯾﭻ و دﮐﺗور
ﻻرد را ﺑراﻧﮕﯾﺧت ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎ ﺑﺎﻻ ﺷده و ﮐوﺗل ﻣﻌروف ھﻧدوﮐش را اﻣﺗﺣﺎن
ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺷﯾوۀ رﺿﺎﺋﯾت ﺑﺧش از طرﯾق ﻣﺳﯾر وادی ھﺎی ﻏورﺑﻧد و ﮐوﻧﺷﺎن
ﺷروع ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﻣﻠﺑس ﺑﮫ ﺷﯾوۀ آﺳﯾﺎﺋﯽ و ﺗﺣت رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﺣﯾﺎت ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺎﺷﯽ دوﺳت ﻣﻌﺗﻣد
ﻣﺎ .آﻧﮭﺎ درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﮐوﺗل ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺣدود  ١۵ھزار ﻓت ارﺗﻔﺎع دارد ﮐﮫ ﮐﻣﯽ ﮐﻣﺗر از ارﺗﻔﺎع
ﻣوﻧت ﺑﻼﻧﮏ اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٩اﮐﺗوﺑر ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﯾده و درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ در ده روز آﯾﻧده
ﺗوﺳط ﺑرف ﻣﺳدود ﻣﯽ ﺷود و ﭘس از آن ﺗﺎ ﺑﮭﺎر ھﯾﭻ ﮐﺎرواﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﺑور ﮐﻧد.
ﺳرﺑﺎﻻﺋﯽ ﺗﺎ ﻣﺣدودۀ  ١٢ﯾﺎ  ١۵ﻣﯾل از ﻗﻠﮥ آن ﺑﺳﯾﺎر ﺗدرﯾﺟﯽ ﺑوده و ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯽ ﮐوﺗل ﻧﯾز
ﻣﺷﮑﻼت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮥ ﺑﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد .ﻣﺳﯾر ﺑﻌدا ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯾﻼﻧﯽ ﺷده و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت
ذوب ﻗﺳﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻟﺷم و ﺧطرﻧﺎک اﺳت .اﺳپ ھﺎ اﻓﺗﯾده ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﺗﮑﻠﯾف ﺷده و دﺳﺗﮫ
ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘﯾﺎده راه ﺑروﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﻣﺷﮑل ﺷﺧﺻﯽ ﻣواﺟﮫ ﻧﺷدﻧد ،اﻣﺎ ﺑوﻣﯾﺎن
ﺑراﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺧود ﺷﺎن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎ ﺳرﮔﯾﺟﯽ ،ﺿﻌف )ﺑﯾﮭوﺷﯽ( و اﺳﺗﻔراق ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ﻗﻠﮥ ھﻧدوﮐش از ﮔراﻧﯾت )ﺳﻧﮓ ﺧﺎرا( ﺧﺎﻟص ﺑوده اﺳت .ﺑرف در ﺟﺎﻧب ﺟﻧوﺑﯽ ﻓﻘط
ﺑرای ﭼﮭﺎر ﯾﺎ ﭘﻧﺞ ﻣﯾل اﻣﺗداد دارد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ طول آن در ﺷﻣﺎل ﺑﮫ  ١٨ﯾﺎ  ٢٠ﻣﯾل ﻣﯽ
رﺳد .اﯾن ﺗﻔﺎوت اﻗﻠﯾم ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﮥ اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑﺎﺷد ،ﭼون دﮐﺗر ﻻرد در
ﮐوﺗل ﺳر -اوﻟﻧﮓ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ھﻧدوﮐش اﺳت ،در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ زﻣﯾن در ﺟﺎﻧب ﺟﻧوﺑﯽ در
ﻣﺣدودۀ  ١٠ﻣﯾل از ﻗﻠﮫ ﺑدون ﺑرف اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎﻟﯽ آن ﺣدود  ۶٠0ﻣﯾل
طول دارد .آﻧﮭﺎ در ﺑرﮔﺷت ﺧوﯾش ﻣﻌﺎدن ﻏﻧﯽ ﺳرب ﻓرﻧﺟﯾل را دﯾده و ﮐﺎر ھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ
آن ﭼﻧﺎن ﺷدﯾد ﺑوده ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺣدود ﺳﮫ ﺳﺎﻋت را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد .آﻧﮭﺎ ﮐﻣﯽ ﭘﺎﺋﯾن ﺗر
از وادی ﻏورﺑﻧد ﺑﮫ ﻏﺎر ﺑزرگ ﻓﻠﮕرﯾد ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﺣدود  ٣ﯾﺎ  ۴ﺻد ﯾﺎرد را ﻣورد
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ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺑﻌﺿﯽ ﭼﮑﯾده ھﺎی آھﮑﯽ ﺷﻔﺎف ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻣﻠﮑت ﭘُر از ﻣﻧرال )ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ( اﺳت.
ﮐوھﺳﺗﺎن
وﻗﺗﯽ دو رﻓﯾق ھﻣﺳﻔر ﻣﺎ ﻣﺻروف ﺳﻔر دﻟﭼﺳب و ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺧوﯾش ﺑودﻧد ،ﻟﺗﻧﺎﻧت وود و ﻣن
ﺑﮫ ﮔردش در ﮐوھﺳﺗﺎن اداﻣﮫ دادﯾم .ﻣﺎ ﺣدود ﭼﮭﺎر ﻣﯾل در ﺷﻣﺎل ﭼﺎرﯾﮑﺎر ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ را ﯾﺎﻓﺗﯾم
ﮐﮫ  ١٠٠ﻓت از زﻣﯾن ﭘﺎﺋﯾن ﺑوده و ﯾﮏ ﺻﺣﻧﮥ ﺑﯽ ﻧظﯾر زراﻋﺗﯽ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذاﺷت.
از طرﯾق اﯾن ﺣوزه ﯾﺎ وادی درﯾﺎ ھﺎی ﻏورﺑﻧد ،ﭘروان و ﭘﻧﺟﺷﯾر ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ از ﺗﻣﺎم
آﻧﮭﺎ ﻋﺑور ﮐردﯾم .آﻧﮭﺎ در اﯾن ﻣوﺳم ﺷﻔﺎف ،ﺳرﯾﻊ و ﺑﺎ ﺑﺳﺗر ﺳﻧﮕﯽ ﺑوده و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل
ﻋﺑور اﻧد :اﻣﺎ در ﻣوﺳم ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽ ﭘﻧدﻧد .ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ در ﻣﺧروﺑﮥ ﻣﺷﮭور ﺑﮕرام
ﯾﮑﺟﺎ ﺷده و ﺑﺎ ﮔذﺷﺗن از ﺟوﻟﮕﮫ و ﺗﮕﺎب ﺑﮫ ﺗﻧﮕﯽ ﻏﺎرو ﻣﯽ رﺳد )ﺣدود  ٢٠ﻣﯾل از ﮐﺎﺑل(،
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﯾﮏ آﺑﺷﺎر ﺑوده و ﻗﺎﯾق راﻧﯽ را ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑزرگ ﺗرﯾن
ﺳرﮔرﻣﯽ ﻣردم ﺑرای ﺑﮫ دام اﻧداﺧﺗن ﻣﺎھﯾﺎن ﺑﮭﻧﮕﺎم ﭘرش از اﯾن آﺑﺷﺎر اﺳت .ﻣﺎ ﭘس از ﻗطﻊ
درﯾﺎی ﻏورﺑﻧد داﺧل ﮐوھﺳﺗﺎن ﺧﺎص ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ﻏﻧﯽ و ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷدﯾم .اﯾﻧﺟﺎ وﺳﻌت
زﯾﺎدی ﻧداﺷﺗﮫ ،ﺷﮑل آن ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻠﻘﮥ از ﯾﮏ داﯾره اﺳت ﮐﮫ طول آن ﺣدود  ١۶ﯾﺎ  ١٨ﻣﯾل و
ﻋرض آن  ۵ﯾﺎ  ۶ﻣﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣﺎﺻل ﺧﯾزی و ﺑﮭره دھﯽ ﺧﺎک از ھﻧرﻣﻧدی ﻣردم ﺑوﺟود
ﻣﯾﺂﯾد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘَﺗﮫ ﯾﺎ ﻟﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﻟﺑﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ ،زﻣﯾن را از ﮐوه ھﺎی ﺳﻧﮕﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣوده و
ﺗﻣﺎم آن را ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت و ﺟﺎن ﻓﺷﺎﻧﯽ زﯾﺎدی آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺳﯾن اﺳت .ﮐﺎرﯾز ھﺎ
را ﻣﯽ ﺗوان ﻏﺎﻟﺑﺎ در ارﺗﻔﺎع  ۵٠ﯾﺎ  ۶٠ﻓت در ﮐوھﮭﺎ دﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺑﻠﻧدی و وادی رھﻧﻣﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آب ﺧود را در ﻣزرﻋﮫ ھﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺻورت آﺷﮑﺎر آﺑﯾﺎری ﺗوﺳط
ﺟوﯾﺑﺎر ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺳﯾر ھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب اﻗﺗﺻﺎدی ﺗر اﺳت.
در ﻧزدﯾﮑﯽ ﭼﺎرﯾﮑﺎر ﯾﮏ ﺗﻌداد ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻣﺟﻠل وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﮔﻔﺗﮥ
ﻣردم ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ روزﮔﺎر ﺗﯾﻣور اﺳت .ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ ﯾﺎ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﮐﻧده ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ روﺳﺗﺎ
ھﺎ ﮐﺎر ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺻورت ﮐﺎر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ،ﻋواﯾد اﺷﺗﻘﺎﻗﯽ زﯾﺎد ﺑوده و از
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ھر ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔذرد ،ﺳﺎﻻﻧﮫ  ١٠٠روﭘﯾﮫ از آن ﻣﺣل اﺧذ ﻣﯽ ﺷود .آب در ﺑﻌﺿﯽ ﺑﺧش
ھﺎی ﻣﻣﻠﮑت و ﭘس از ﻋﺑور از آن ﯾﮏ اﻣﺗﻌﮥ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ در ﺟﺎ ھﺎی دﯾﮕر
ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﺗوزﯾﻊ ﺷده و ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد .ﻗطﻊ ﺟوﯾﺑﺎر ﺑﮫ ﻋرض  ١٠اﻧﮕﺷت و ﻋﻣق ۵
اﻧﮕﺷت ﻣﯽ ﺗواﻧد  ٨ﺧروار ﻏﻠﮫ را آﺑﯾﺎری ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺳوئ اﺳﺗﻔﺎدۀ زﯾﺎدی در ﺗوزﯾﻊ آب
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺻﺎﺣﺑﺎن زﻣﯾن ھﺎی ﻗﺳﻣت ﭘﺎﺋﯾن ﮐﺎﻧﺎل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺟﺑور اﻧد از اﻗداﻣﺎت ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻧﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐرده و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺷوه ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗطﻊ
آب ﺑﮫ ﻣزرﻋﮥ اﯾﺷﺎن ﺻدﻣﮫ ﻧرﺳﺎﻧﻧد؛ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺟﻧﮓ ﺑر ﺳرآب ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑرای آﺑﯾﺎری ﯾﮏ زﻣﯾن  ٢٠ﺧرواری در ﯾﮑﺷب ،ﮔﺎھﯽ از  ۵٠ﺗﺎ  ١٠٠روﭘﯾﮫ داده ﻣﯽ
ﺷود.
ﻗﯾﻣت ﺑﻠﻧد زﻣﯾن
ﻣن در ﺑﺎرۀ ﻗﯾﻣت زرع و ﮐﺎر در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﻣﻌﻠوﻣﺎت زﯾر را ﺑدﺳت آوردم .ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮏ
زﻣﯾن ﮐﮫ زﻣﯾن ﺧود را ﻣﯽ ﮐﺎرد ،ﺣدود ﯾﮑﺳوم ﻣﺟﻣوع ﺗوﻟﯾد آن را ﺑرای ﮐﺎﺷت ،ﭘرورش
و ﺑرداﺷت آن ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧد .دوﻟت ﻧﯾز ﯾﮑﺳوم آن را ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﮑﺳوم ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﯾﻣﺎﻧد .در اﯾن ﺻورت ،او داﻧﮫ و آب ﺑرای آﺑﯾﺎری را ﻧﯾز ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﻣﺎﻟﮏ ،ﮔﺎو
و ﺗﻣﺎم ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد ،ﮐﺎرﻧده ﮐﺎر در اﯾن ﺻورت ﻓﻘط ﯾﮏ ﺷﺷم را ﺑرای
زﺣﻣﺎت ﺧود ﻣﺳﺗﺣق ﻣﯽ ﺷود .در اﯾﻧﺟﺎ اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﮔر روزﻣزد ﻣﻌﻣول ﻧﯾﺳت؛ اﻣﺎ وﻗﺗﯽ
ﯾﮏ ﺷﺧم ،دو ﻣرد و ﯾﮑﺟوره ﮔﺎوآھن اﺟﺎره ﺷود ،اﺟوره ھﺎ ﻧﯾم روﭘﯾﮥ ﺧﺎن )ﻣﻌﺎدل ﺳﮫ –
ھﺷﺗم روﭘﯾﮥ ﮐﻣﭘﻧﯽ( در روز اﺳت .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ارزان ﺗر از ﭘﺎرس اﺳت ،زﯾرا
ﻏﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر واﻓر اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎزدھﯽ داﻧﮥ ﮐﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺧﺻﻠت داﻧﮫ و ﮐﯾﻔﯾت
ﺧﺎک ﻣﺗﻐﯾر اﺳت .ﮔﻧدم از  ١٠ﺗﺎ  ١۶ﭼﻧد و ﺑﻧدرت ﺑﯾش از  ١۵ﭼﻧد ﺣﺎﺻل ﻣﯽ دھد؛ ﺑرﻧﺞ
 ١۶ﯾﺎ  ١٨ﭼﻧد و ﺟواری ﺣدود  ۵٠ﭼﻧد ﺣﺎﺻل ﻣﯽ دھد .ﺑﮭﺗرﯾن ﺧﺎک در ﻧﺎﺣﯾﮥ ﮐﺎﺑل
ﻋﺑﺎرت از ِده اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﯾﮏ روﺳﺗﺎ در ﺣوﻣﮥ ﮐﺎﺑل( اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟرﯾب زﻣﯾن آن )ﻧﯾم اﯾﮑر
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ﺣدود  ١٠ﺗوﻣن ﯾﺎ  ٢٠٠روﭘﯾﮫ ﺣﺎﺻل داده و در ﭘﮭﻠوی ﻣﻔﺎد ﻣﺎﻟﮏ ،ﯾﮏ ﻋﺎﯾد
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ﺑﻠﻧد ﺣدود  ۴٠ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﻣﯾدھد؛ اﻣﺎ اﯾن زﻣﯾن ھﺎ ﮐﮫ در آن ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﭘرورش داده ﻣﯽ
ﺷود ،ﻓروش آن ﻣﻔﺎد زﯾﺎد دارد ،زﯾرا اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮔﻠﭘﯽ ،زردک و ﺷﻠﻐم را ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
)ھم ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﮐﭼﺎﻟو را ﻣﯽ ﮐﻧﯾم( ﺑﺎ ﮔور ﮐردن آﻧﮭﺎ در زﻣﯾن و ﭘﺎﺷﯾدن ﯾﮑﻣﻘدار ﺧﺎک ﮐم
در ﺑﺎﻻی آن ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺗﺎزه ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد.
رﯾﮓ روان
ﺑﻌﺿﯽ ﺑوﻣﯾﺎن ﮐوھﺳﺗﺎن ﻣﺷﺎﺑﮭت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣردم ﻣﺎورای ﮐوه ھﺎ داﺷﺗﮫ و آﻧﮭﺎ ﺑراﯾم ﻋﻧﻌﻧﺎﺗﯽ
را ﺗﮑرار ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد آﻧﮭﺎ ھﻧدوﮐش را در روزﮔﺎر ﺗﯾﻣور ﻗطﻊ ﮐرده اﻧد.
آﻧﮭﺎ در ﭼﻧدﯾن ﻣﺣل ﺗرﮐﯽ ﺧراب ﺻﺣﺑت ﮐرده و در ﺑﯾن روﺳﺗﺎ ھﺎ دو دھﮑده ﺑﻧﺎم ﺗوغ
وﯾردی و ﺗوغ ﺑوﻏﮫ ﻧﺎم داﺷت .ﺑﺎ آﻧﮭم در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻧژاد دﻟﭼﺳب ﺑﺎﺷﻧدۀ وادی ﭘﻧﺟﺷﯾر ﺑوده
و ﺑﮫ ﻟﮭﺟﮥ ﭘﺷﮥ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﺑﺎرۀ آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﮐوﺗﺎه اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم .ﯾﮑﺗﻌداد
ﻣردم ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻧدۀ ﻧﺟراب )ﯾﮏ وادی ﮔﺳﺗرده در ﺷرق ﮐوھﺳﺗﺎن و ﻋﻣﯾﻘﺎ
ﻓرورﻓﺗﮫ در ﮐوه ھﺎی ھﻧدوﮐش( اﻧد.
از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﻣﺟﺎورت "رﯾﮓ روان" ﻗرار داﺷﺗﯾم ،ﮔردﺷﯽ در آن ﮐردﯾم .اﯾن
ﯾﮏ ﭘدﯾدۀ ﻣﺷﺎﺑﮥ آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺑل ﻧﻘوس ﯾﺎ ﮐوه ھﺎی ﺻدا دار در ﺟوار ﺗو در
ﺑﺣﯾرۀ ﺳرخ دﯾده ﻣﯽ ﺷود .اﻣﭘراﺗور آن را ﭼﻧﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد" :در ﺑﯾن ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ ﯾﮏ
ﮐوه ﮐوﭼﮑﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﯾﮏ زﻣﯾن رﯾﮕﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ و از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽ رﺳد.
آﻧﮭﺎ او را ﺧواﺟﮫ رﯾﮓ روان ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد :آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ در ﻣوﺳم ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺻدای د ُھل و
ﻧﻐﺎره از رﯾﮓ ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﯾد".
ﺗوﺻﯾف ﺑﺎﺑر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب اﺳت ،ﮐﺎﻣﻼ درﺳت ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد .رﯾﮓ روان
ﺣدود  ۴٠ﻣﯾل در ﺷﻣﺎل ﮐﺎﺑل ،ﺑطرف ھﻧدوﮐش و ﻧزدﯾﮏ ﻗﺎﻋدۀ ﮐوه ھﺎ ﻗرار دارد .دو ﺗﯾﻐﮥ
ﮐوه از ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺟدا ﺷده ،اﻣﺗداد ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﭼﺳﺑﯾده اﻧد .در ﻧﻘطﮥ ﺗﻘﺎطﻊ و ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ
ﻣﯾﻼن ﮐوھﮭﺎ ﯾﮏ زاوﯾﮥ ﺣدود  ۴۵درﺟﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ۴٠٠ﻓت ارﺗﻔﺎع دارد ،ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮥ
رﯾﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺣل ﺑﺣر ﺧﺎﻟص اﺳت ،ﺑﮫ ﻋرض ﺣدود  ١٠٠ﯾﺎرد از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﯾن ﻓرش
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ﺷده اﺳت .وﻗﺗﯽ اﯾن رﯾﮓ ﺗوﺳط ﯾﮑﺗﻌداد ﻣردم ﻟﻐزﻧده ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﮏ ﺻدا
ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد .ﻣﺎ در آزﻣﺎﯾش اوﻟﯽ ﺑطور واﺿﺢ دو ﺻدای ﺑﻠﻧد و ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻧﯾدﯾم ،ﻣﺎﻧﻧد آﻧﭼﮫ
ﺗوﺳط ﯾﮏ د ُھل ﮐﻼن ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ در دو آزﻣﺎﯾش ﺑﻌدی ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﺷﻧﯾدﯾم :ﺷﺎﯾد
ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ دوﺑﺎره ﻋﯾن اﺛر ﺗوﻟﯾد ﺷود ،رﯾﮓ ﺑﮫ آراﻣش و زﻣﺎن ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن
ﺑﺎور دارﻧد ﮐﮫ ﺻدا ﻓﻘط در روزﺟﻣﻌﮫ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود؛ آﻧﮭم ﺑﮫ اﺟﺎزۀ ﺧﺎص روﺣﺎﻧﯽ رﯾﮓ
روان ﮐﮫ در ﺟوان آن دﻓن اﺳت .ﻣوﻗﻌﯾت رﯾﮓ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب اﺳت ،ﭼون ﭼﯾز دﯾﮕری در
اطراف آن وﺟود ﻧدارد .روی رﯾﮓ روان ﺑطرف ﺟﻧوب اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎد ﭘروان ﮐﮫ ﻗوﯾﺎ از
ﺷﻣﺎل و ﺑرای ﺑﺧش زﯾﺎد ﺳﺎل ﻣﯾوزد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﻣﺧﺎﻟف )ﮔرد ﺑﺎد( ﺗوﻟﯾد )ﺗﮫ ﻧﺷﯾن(
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺧﺷوﻧت )ﺷدت( اﯾن ﺑﺎد ﺑﮫ ﺣدی اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم درﺧت ھﺎی آﻧﺟﺎ ﺑطرف ﺟﻧوب
ﺧﻣﯾده ﺑوده و ﻣزارع ﭘس از ھر ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﮫ ﭘﺎک ﮐﺎری دوﺑﺎرۀ ﺟﻐل و ﺳﻧﮕﯽ ﻧﯾﺎز دارﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺿﯾﺎع ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷود .ﮐوھﮭﺎی اطراف آن ﻋﻣدﺗﺎ از ﮔراﻧﯾت ﯾﺎ ﻣﯾﮑﺎ )ﺷﯾﺷﮥ ﻣﻌدﻧﯽ(
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﻟﯾﮑن ﻣﺎ در رﯾﮓ روان رﯾﮓ ﻣﯾده ،ﭼوﻧﮫ ،ﺳﻠﯾت )ﺳﻧﮓ ﻣﺗورق( و ﮐوارﺗز
ﯾﺎﻓﺗﯾم .در ﻧزدﯾﮏ ﻧوار رﯾﮓ ﯾﮏ ﭘژواک ﻗوی وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻋﯾن ﺗرﮐﯾب ﺳطﺢ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
آن ﻣﯽ ﺷود ،ﺑدون ﺷﮏ ﺑﺎ ﺻدای اﯾن رﯾﮓ ﻣﺗﺣرک رﺑط دارد.
ﺗﯾوری ﭘدﯾدۀ رﯾﮓ روان
در ﯾﮏ ﺷﻣﺎرۀ اﺧﯾر "ﻣﺟﻠﮥ اﻧﺟﻣن آﺳﯾﺎﺋﯽ ﮐﻠﮑﺗﮫ" ﺧﻼﺻﮥ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ از ﻟﺗﻧﺎﻧت وﯾﻠﺳﺗﯾد ﻣرﺑوط
ﺑﺣرﯾﮫ ھﻧد وﺟود دارد ﮐﮫ او در آن ﮐوه ﺻدا دار در ﺑﺣﯾره ﺳرخ را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
ھﻣﭼﻧﺎن ﺗوﺳط ﮔری و ﺳﯾﺗزن ذﮐر ﺷده اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎی در ﻧوع
ﺻدای ﺗوﻟﯾد ﺷده در دو ﻣﺣل وﺟود دارد؛ اﻣﺎ ﻣن ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم ھر دو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺳط
ﻧظرﯾﮥ داده ﺷده ﺗوﺳط آﻗﺎی ﺟﯾﻣز ﭘرﯾﻧﺳﯾپ ﺑﺎرﺗﺑﺎط ﺟﺑل ﻧﻘوس ﺗﺷرﯾﺢ ﮔردد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد،
اﯾن اﺛرات ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺗﯾﺟﮥ "ﺗﮑرار ﺿرﺑﮥ اﺻﺎﺑت ھوای اھﺗزازی در ﯾﮏ ﻣﺣراق ﭘژواک
اﺳت" .ﻣﺎ در ھر ﺻورت ،ﻧﻣوﻧﮥ دﯾﮕر اﯾن ﭘدﯾده را در رﯾﮓ روان دارﯾم ﮐﮫ ﺑراﻧﮕﯾزﻧدۀ
ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﻋﻼﻗﻣﻧدان اﮐوﺳﺗﯾﮏ )ﺻوت و ﺻدا( اﺳت .رﯾﮓ روان از ﻓﺎﺻﻠﮥ دور دﯾده ﻣﯽ
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ﺷود؛ ﻣوﻗﻌﯾت رﯾﮓ ﭼﻧﺎن ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﺷود ﮐوه ﺑﮫ دو ﺣﺻﮫ ﻗطﻊ
ﺷده و ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮥ -رﯾﮓ از روزﻧﮫ ﻓوران ﻣﯽ ﮐﻧد :ﺑﺎ آﻧﮭم اﺣﺗﻣﺎل آن وﺟود دارد ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﺑﺎد آورده ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺗﺷﻧﺞ و ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ در اﯾن ﺑﺧش ﺟﮭﺎن ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻋﺎم اﺳت .ﺑﺎﺑر ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ذﮐر
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در زﻣﺎن او در اﯾن ﺟﻠﮕﮫ رخ داده اﺳت" :در ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺣﻼت ارﺗﻔﺎع زﻣﯾن ﺑﮫ
اﻧدازۀ ﯾﮏ ﻓﯾل ﺑﻠﻧد ﺗر از ﺳطﺢ اوﻟﯽ ﺑﻠﻧد رﻓﺗﮫ و در ﻣﺣﻼت دﯾﮕری ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻧدازه ﭘﺎﺋﯾن
رﻓﺗﮫ اﺳت" .ﯾﮏ زﻟزﻟﮥ ﺷدﯾد ﺷش ﺳﺎل ﭘﯾش در ﮐﺎﺑل رخ داده و ﻟرزه ھﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺑﺎر
در ﻣﺎه واﻗﻊ ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﮐم از  ٣ﻟرزه را ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١۴دﺳﻣﺑر و ﺗﻌداد زﯾﺎد دﯾﮕر آن را
ﭘﯾش و ﭘس از آن ﻧداﺷﺗﯾم :اﻣﺎ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺧﻔﯾف ﺑوده اﻧد .ﯾﮏ ﻟرزش ﮔذرا ﺑﺎ ﺻدای ﻏرﺷﯽ
ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "ﮔﺎوزور" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎﯾد از "زﻟزﻟﮫ" ﻓرق ﺷود ،اﺻطﻼح ﻣروج ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﺳت
وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﺣرﮐت ﻟرزﺷﯽ ﺑوﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد.
ﺗﺻور ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از ﺟﯾوﻟوﺟﯽ )زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ(
ﭘژوھش ھﺎی زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﺷﺎﺑﮥ آن در ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺳواﻻت در
ﻣورد ھدف ﺧﺎﺻﯽ ﮔردﯾده ﮐﮫ ﻣﺎ دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮔﻔﺗم" ،ﻣﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻋﺿوی از ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﻗدﯾم ھﺳﺗﯾم" .ﭘس از ﺗﺻدﯾق ﻣن ﮐﮫ ﻋﯾﺳوﯾﺎن و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در
ﻣوﺿوع ﺗوﻓﺎن }ﻧوح{ ﻣواﻓﻘﮫ دارﻧد ،او ﮔﻔت ﮐﮫ" ،وﻗﺗﯽ از ﻣﺣﻣد ﭘرﺳﯾده ﺷد ﮐﮫ ﭘﯾش از
دﻧﯾﺎ ﭼﮫ وﺟود داﺷت ،او ﺟواب داد ،دﻧﯾﺎ؛ و او ﻋﯾن ﺟواب را ھﻔت ﺑﺎر ﺗﮑرار ﮐرد .ﻟذا ﻣن
ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﺧوﺑﯽ اﻧﮕﯾزۀ ﭘژوھش ﺷﻣﺎ را درک ﮐﻧم" .ﺷﺧص دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻋﯾن ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ
را داﺷﺗم ،ﮔﻔت" ،ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم؛ ﻟذا ﻣﺎ از ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺎل ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم؟" ﺑﺎ
آﻧﮭم ﻣﻼﺣظﺎت دوﺳت اوﻟﯽ ﻣن ﺑﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ زﯾﺎد ﻣﺷﮑل ﻧﯾﺳت ﺑرای
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳراری را ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎن در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﭼﻧﺎن ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ
آﺷﮑﺎر ﮐرده اﻧد.
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اﺳﺗوﭘﮫ )ﺑرج/ﮔﻧﺑد( ھﺎی ﺑﮕرام
ﻣﺎ ﭘس از ﯾﮏ ﺳﻔر ﻟذت ﺑﺧش ﺧواﺳﺗﯾم از ﻣﺳﯾر ﺷﮭر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮕرام ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﮔردﯾم.
ﺗﺻور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن "اﻟﮑﺳﺎﻧدرﯾﮥ زﯾر ﻗﻔﻘﺎز" ﺑﺎﺷد؛ اﻣﺗﯾﺎز ﮐﺷف آن ﺑﮫ آﻗﺎی ﻣﯾﺳن
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ھزاران ﺳﮑﮫ ھﺎی اﯾن ﻣﺣل را از دل ﺧﺎک ﺑﯾرون آورده
ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﻠﮕﮥ وﺳﯾﻊ ﻗرار داﺷﺗﮫ ،ﻣﯾل ھﺎ ﮔﺳﺗرش داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗوﻣوﻟﯽ )ﭘﺷﺗﮥ روی ﻗﺑر(
ﭘوﺷﯾده ﺷده اﺳت .ﯾﮏ ارگ دارای طﺑﯾﻌت ﻣﺳﺗﺣﮑم و در ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی
زﻣﯾن ﭘﺳت ﮐوھﺳﺗﺎن ﻣﺷرف ﺑوده و ﺳﮫ درﯾﺎ در ﻗﺎﻋدۀ آن ﻗرار دارد .اﯾن ارگ ﺗوﺳط
ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺑﻧﺎم "ﮐﺎﻓر ﻗﻠﻌﮫ" و ﺗوﺳط ﺳﺎﯾرﯾن ﺑﻧﺎم ﺑرج ﻋﺑدﷲ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﺣﺎﻻ ھﯾﭻ ﺑﺧش
آن ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ھﻧوز ھم ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺎرﯾز ھﺎی وﺳﯾﻊ آن را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐرد و اﮔر ﺗرﻣﯾم
ﺷوﻧد ،ﺣﺎﺻل ﺧﯾزی ﻣﻣﻠﮑت را ﻗوﯾﺎ اﻓزاﯾش ﺧواھد داد .ﻣوﻗﻌﯾت آن ﺑرای ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﻧﺎﺳب اﺳت؛ ﺧﺷﮏ ،ھﻣوار و ﻣرﺗﻔﻊ در ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ﻏﻧﯽ و ﻧزدﯾﮏ ﻗﺎﻋدۀ ﮐوﺗل ھﺎی ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺗﺎﺗﺎر ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود .در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯽ آن در ﺗوﭘدره و ﺟوﻟﮕﮫ ،دو ﻣﺧروﺑﮥ ﮐﻧﺟﮑﺎواﻧﮥ
از اﻋﺻﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "ﺗوﭘﮫ ھﺎ" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ ﺑﺎز ﺷده ،ﻣﺣﺗوای ﺟﻌﺑﺎت
و ﺳﮑﮫ ھﺎی آن اﺛﺑﺎت ﮐﻧﻧدۀ ﻋﻣر آﻧﮭﺎﺳت .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎم ﺳُرﺑﺎوﻟﯽ در ﻧﺟراب و در
ﻧزدﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﻐﺎره ﻗرار داﺷﺗﮫ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘوش آﺑﯽ ﻟﻌﺎب دار ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﺷده ﮐﮫ ھﻧوز دﺳت
ﻧﺧورده ﺑوده و ﺑﺎﻋث ﺗﺷوﯾق ﮐﺎوش ھﺎی آﯾﻧده ﻣﯽ ﺷود .ﻣن وارد ﻧﻘد اﯾن ﮐﺎوش ھﺎ ﻧﻣﯽ
ﺷوم .در ﻣورد ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑودن آن ﺷﮑﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و ﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﺎ ﻋﺑور از آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺗﻌداد ﺳﮑﮫ
ھﺎ ﯾﺎﻓﺗﯾم .ﻣن ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮏ رﺳم ﺗوﭘوﮔراﻓﯾﮑﯽ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮥ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ دوﺳت
ﺧود ﺟﻧرال ﮐورت در ﻻھور اﻧﺗﻘﺎل دادم ﮐﮫ اﺷﺗﯾﺎق زﯾﺎدی ﺑﺧﺎطر آن اﺑراز داﺷت .ﺑﺎور
دارم ﮐﮫ او آن را ﺑﮫ ﭘﺎرﯾس اﻧﺗﻘﺎل داده و ﺣﺎﻻ در آرﺷﯾف ھﺎی اﻧﺟﻣن آﺳﯾﺎﺋﯽ آن ﭘﺎﯾﺗﺧت
ﻗرار دارد.
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ﻣرﻏﺎن آﺑﯽ
درﯾﺎ ھﺎی اﯾن ﺟﺎ دارای ﻣﺎھﯾﺎن زﯾﺎدی ﺑوده و طورﯾﮑﮫ ﺑرای ﻣن ﻣﻌﻠوم ﺷد ،ﻣرﻏﺎﺑﯽ ﻧﯾز
دارد ﮐﮫ ﻣن ﺑر آﻧﮭﺎ ﻓﯾر ﮐردم؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﻌﺟب درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣرﻏﺎن ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑوده و
ﺑطور ﺗﺣﺳﯾن آﻣﯾزی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻓرﯾب ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن طﺑﯾﻌﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود ،طورﯾﮑﮫ
ﻣرا ﻓرﯾب دادﻧد ،زﯾرا ھزاران ﻣرﻏﺎﺑﯽ در اﯾن ﻣوﺳم ﺟﻠب آﻧﮭﺎ ﮔردﯾده و در ﺟرﯾﺎن ﺷب
ﺗوﺳط روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن ﺑدام اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣرغ -آﺑﯽ دراﯾن ﺑﺧش ھﺎ ﻓراوان اﺳت :ﻣن ﯾﮏ
ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﻧﮫ ﮐﻣﺗر از  ۴۵ﻧوع ﻣﺗﻔﺎوت ﻣرﻏﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺗم و ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﺑود ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد
دﯾﮕری وﺟود دارد .ﻣﻘﺑول ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻣرﻏﺎﺑﯽ ﺳرخ ﺑزرگ و ﻣرﻏﺎﺑﯽ وﺣﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﺣﺎﻟت وﺣﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣرﻏﺎﺑﯽ اھﻠﯽ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ در ﭘﮭﻠوی ﻣرغ -آﺑﯽ ﺑراﯾم ﭘوﺳت
ﯾﮏ ﭘرﻧدۀ دﯾﮕری ﻋﺑور ﮐﻧﻧده ﺑﻧﺎم "ﮐﺟﯾر" را آوردﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﭘر و ﺑﺎل ھﺎی او ﮐﻧده ﺷد،
ﻣﻘدار زﯾﺎدی در ﭘﺎﺋﯾن آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ اﮐﺛرا در ﭘوﺳﺗﯾن ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﻣرغ
ﺳﻌﺎدت )ﮐﯾﻣﯾﺎی( ﮐوھﺳﺗﺎن "ﮐﺑﮏ دری" ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘرﻧدۀ ﮐﻣﯽ ﮐوﭼﮏ ﺗر از ﯾﮏ ﻓﯾل
ﻣرغ و از ﮔوﻧﮥ ﮐﺑﮏ اﺳت .اﯾن ﻣرغ ﺑﺎر اول ﺑرای ﻣﺎ در ﻏورﺑﻧد ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ
ﺑرف ﻣﯽ ﺑﺎرد ،در ﻧزدﯾﮏ ﮐﺎﺑل ھم ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .در ﻣﯾز ﻏذا ﺗوﺳط ھﯾﭻ ﭘرﻧدۀ دﯾﮕری
ﺗﻔوق ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد؛ اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﮐﺷﺗﮫ ﺷود ،زﯾرا ﻣزۀ ﺧود را در ﺣﺎﻟت اھﻠﯽ
از دﺳت ﻣﯽ دھد" .داﻏدار" ﯾﮑﻧوع ﻣرغ )ھوﺑره( دﯾﮕر ﻧﯾز در اﯾﻧﺟﺎ وﺟود داﺷت.
ﺣﯾواﻧﺎت
ﻓﻌﺎل ﺗرﯾن ﺟﺳﺗﺟو در ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑﺧﺎطر ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘوﺳت دارﻧد ،زﯾرا ﺗﻘﺎﺿﺎی
زﯾﺎدی در ﮐﺎﺑل دارد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺣدود  ٨ﯾﺎ  ١٠ﮔوﻧﮥ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ
ﺳﯾﺎه ﮔوش ،ﮔورﮐن و ﻣوش ﺧرﻣﺎ اﺳت؛ اﻣﺎ ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺣﯾواﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی آن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد" ،دﻟﮫ ﺧﻔﮏ" ،ﯾﮏ ﺟﺎﻧور ﺑزرگ دارای رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺳﺗری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔردن آن ﺳﻔﯾد
اﺳت؛ ﯾﮑﻧوع ﻣوش ﺻﺣراﺋﯽ دم دراز و ﻣوش ھزاره ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻧور ﺑﯽ دم اﺳت ،ﺑرای ﻣﺎ
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آورده ﺷد .ﺧﺎرﭘﺷﺗﮏ ﻧﯾز ﻓراوان اﺳت .ﻣوش ﺧرﻣﺎی ﮐوھﯽ ﻧﯾز آورده ﺷد ،اﻣﺎ ﺧرﮔوش
ھﺎ در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت زﯾﺎد ﻧﺑوده و اﻧدازۀ آن ﮐوﭼﮏ اﺳت؛ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣرغ -آﺑﯽ ﭼﯾز دﯾﮕری
وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎزی ﻧﺎﻣﯾده ﺷود ،ﺑﺎ آﻧﮭم اﻓﻐﺎن ھﺎ ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﭘوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺧرس ھﺎی دارای رﻧﮓ ﺳرخ ﻧﺻواری و ﮔرگ ھﺎ در زﻣﺳﺗﺎن ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد؛
ھﻣﭼﻧﺎن روﺑﺎه ھﺎی ﺳرخ و روﺑﺎه ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑزرگ ﺗر از ھﻧد اﻧد .ﻣردم در ﺑﺎرۀ
"ﺳﮓ ﮐوھﯽ" زﯾﺎد ﺳﺧن ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ از ﻣﻣﻠﮑت ھزاره آورده ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﻣن ﺷﮏ دارم
ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﺎ ﺳﮓ وﺣﺷﯽ ﺑﺎﺷد ،زﯾرا آن ﻣﻧطﻘﮫ ھﯾﭻ ﭼوب ﯾﺎ ﺟﻧﮕل ﻧدارد .ﺑﯾﺷﺗر در
ﺟﺳﺗﺟوی ﺟوان ﺗرھﺎی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺣﯾوان دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد ﮔورﮐن ﻣﺎ وﺟود دارد
ﺑﻧﺎم "ﺗﺑرﮔﺎم" ﮐﮫ در زﻣﺳﺗﺎن ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘرﻧده ﺑﻧﺎم "ﻋﻧﮑﺎش" از
ﻧﺟراب آوردﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺷﺎھرخ ﯾﺎ ﮐرﮔس اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺧوب ﮔوﺳﻔﻧد و ﺑز وﺣﺷﯽ
در اﯾﻧﺟﺎ دﯾده ﺷده اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑوﻣﯾﺎن ھﻧدوﮐش اﻧد؛ ﺑرای ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺎﻣل اﯾن ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ
ﮔزارﺷﺎت ﺑﺳﯾﺎر درﺳت دﮐﺗور ﻻرد ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺧود در اﻗﺳرای ﭘﯾﺎده ﺷدﯾم )ﯾﮏ روﺳﺗﺎی ﺣدود  ٢٠ﻣﯾل از ﮐﺎﺑل( .ﭼﻧدﯾن
ﺧﺎﻧواده در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎغ ھﺎی آن در زﯾر درﺧت ھﺎ اﻗﺎﻣت داﺷﺗﻧد ،ﯾﮏ ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﻣوﺳم
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﻋﺎم و راﯾﺞ اﺳت .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ ﻣﺻروف آﻣﺎده ﮐردن ﺷﯾرۀ
اﻧﮕور ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "ﺷﯾره" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ اوﻻ اﻧﮕور ﮐﺷﻣﺷﯽ ﭘﺧﺗﮫ را در ﯾﮏ ﺳﺑد
ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺷرﺑت آن داﺧل ﯾﮏ ظرف ﻣﯽ ﺷود ،ﭘس از آن ظرف را ﺑﺎﻻی آﺗش
ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺟوش ﻣﯽ دھﻧد :ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺗن ﺷرﺑت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﭘوﺳت و ﺗﻔﺎﻟﮥ اﻧﮕور را
ﺑرای ﮔﺎو ھﺎ و اﺳپ ھﺎ ﻣﯽ دھﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﯾﮏ درﺧت ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻣﺻروف ﻣﺷﺎھدۀ
اﯾن ﭘروﺳﮫ از ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐم ﺑودم ،ﯾﮏ دوﺷﯾزه ﯾﮑﻣﻘدار ﮐﺑﺎب ﺑراﯾم ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﺑدور ﯾﮏ
ﺧﻣﭼﮥ ﺑﯾد و ﺧوب درﺳت )ﮐﺑﺎب( ﺷده و ﺑﺎ ﺧوردن آن ﭘس از ﯾﮏ ﺳﻔر ﺣدود  ٣٠ﻣﯾل ﻓوق
اﻟﻌﺎده ﻟذت ﺑردم .ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم ﺷﺎﯾد ﻣرھون ﻣداﺧﻠﮥ اﻓﺳر ھﻣرۀ ﺧود ﺑرای ﻣدﻧﯾت ﺧوب
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آن دوﺷﯾزه ﺑﺎﺷم ،اﻣﺎ ﺑﺎر ﻣن در ﻋﻘب ﺑوده و ﺑﺎﯾد دوﭼﻧد ﻣﺷﮑور ﺑﺎﺷم .ﻣن ﺑﻌدا داﺧل ﺧﺎﻧﮥ
ﯾﮏ ھﻧدو در ﺷﮭر ﺷده ،ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧدۀ روز را اﺳﺗراﺣت ﮐرده و ﺑطور آﺷﮑﺎر ﺑﺎﻋث ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ
ﺗﻣﺎم ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﯾزﺑﺎن ﺧود ﺷدم؛ ﻣن طوری ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد از ھر
ﺟﮭت ﻧﯾم ﻧﮕﺎھﯽ )دزدی( ﺑر ﻣن اﻧدازﻧد ،طوری ﮐﮫ ﻣن در ﯾﮑﯽ از ﺣﺟره ھﺎی ﻣرﮐزی
ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷم .ﺻﺑﺢ ﺑﻌد وﻗت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ،از ﮐوﺗل ﭘﺎﺋﯾن ﻣﻧﺎره و ﺟﮭﯾل ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑزودی
ﺧود را در ﮐﺎﺑل ﯾﺎﻓﺗﯾم .ﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺧوﯾش ﭼﻧدﯾن ﻣﺳﺎﻓر را دﯾدﯾم ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ زﻧﺎن
ﺑوده و ﻋﺟﻠﮫ داﺷﺗﻧد ﺗﺎ از طرﯾق ﮐوھﮭﺎ ﻋﺑور ﻧﻣوده و ﺑﮫ اﻧدراب ﺑرﺳﻧد .ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺑر ﭘﺷت
اﺳپ ﺳوار ﺑودﻧد؛ ﯾﮏ اﺳپ ﺑﻌﺿﺎ ﯾﮏ زن ،طﻔل او و ﯾﮏ دﺧﺗر ﺑرده )ﮐﻧﯾز( را اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ
دھد .آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﭘوﺷﯾده ﺑودﻧد ﺗﺎ از ﺳردی ﺣﻔﺎظت ﺷوﻧد و ﻣردان دارای ﺟوراب ھﺎی
ﺧﺎﻟدار ﭘﺷﻣﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ران ﺑوده و ﻓوق اﻟﻌﺎده راﺣت ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد .ﺑﺎ داﺧل ﺷدن از اﯾن
ﺟﺎﻧب ﮐﺎﺑل ،ﺑرای ﻣﺎ ،دو ﭘﺷﺗﮫ در ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﻧﺷﺎن داده ﺷد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "ﺧﺎک ﺑﻠﺦ" ﯾﺎد
ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ رواﯾت از ﯾﮏ ﻋﻧﻌﻧﮫ ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ آن ﺷﮭر را ﮔرﻓﺗﻧد ،ﮐﯾﺳﮫ )ﺟوال( ھﺎی
ﻏﻠﮥ ﺧود را ﺑﺎ ﺧﺎک آن ﻧﯾﻣﮫ ﭘر ﮐرده و ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل در ﺟﺎی اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻗرار
داﺷﺗﮫ و ﺑﺣﯾث ﺟﺎﯾزۀ ﻓﺗﺢ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﻣن ﺗﺷوﯾش دارم ،زﯾرا اﯾن ﺗﭘﮫ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﺑزرگ ﺑوده و ﺧﺎک آن ﺷﺑﺎھت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺧﺎک اطراف ﺧود دارد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
اﯾن اﻓﺳﺎﻧﮥ اﻓﺗﺧﺎری را ﺑﭘذﯾرﯾم.
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ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم – در ﺑﺎره )اﻣﺎرت( ﮐﻧدز
اﺟﻧت )ﻧﻣﺎﯾﻧده/اﯾﻠﭼﯽ( و ﻧﺎﻣﮥ ﻣراد ﺑﯾﮏ
ﻣن در ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻏﯾرﻣﺗرﻗﺑﮫ ﯾﮏ اﯾﻠﭼﯽ ﯾﺎ اﺟﻧت ﻣراد ﺑﯾﮏ رﺋﯾس ﮐﻧدز
را ﯾﺎﻓﺗم .ﻣن از وﻗت آﻣدن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺗﻼش داﺷﺗم ﺗﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﺷﺧﺻﯽ اﯾﺷﺎن را
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری و آﺷﺗﯽ دھم :ﻣن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ وزﯾر او ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺧود ﺣﺎﮐم ﻧﯾز از طرﯾق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﻌﯾن ﭘﯾﺎم ﻓرﺳﺗﺎدم .ﻣن ﻣوﻗﻌﯾت ﺧطرﻧﺎﮐﯽ را ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻣﻠﮑت او ﮔﯾر ﻣﺎﻧده
ﺑودم ،ﻓراﻣوش ﻧﮑرده ام؛ ﺑرﺧورد ھﺎی ﺑﻌدی او ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل دﮐﺗور ﺟﯾرارد و آﻗﺎی وﯾﮕﻧﯽ
ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﺗرﺷﯽ و ﺧﺷوﻧت او ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﮐﻣﯽ ﻓروﮐش ﮐرده و ﺑﮫ ﭼﺷم اﻧداز
ﺳﭘﺎس ﮔزاری ﮐﮫ ﺣﺎﻻ اﻧﮑﺷﺎف ﮐرده ،آﻣﺎده ﻧﺑودم .اﯾﻠﭼﯽ ﻣﻧﺗظر ﻣن ﺑوده و ﻧﺎﻣﮥ زﯾر را از
آﻗﺎی ﺧود ﺑراﯾم ﺗﺳﻠﯾم ﮐرد .اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻧواﻧﯽ "ﺳﮑﻧدر ﺑرﻧز ،ﻓرﻧﮕﯽ اﻧﮕرﯾز" ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و
ﭘس از ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﭼﻧﯾن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ" :ﻣن از ﺷﻣﺎ و ﺣﮑﻣت ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دارﯾد،
زﯾﺎد ﺷﻧﯾده ام :ﻣن از ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﯾﺛﯾت ھﯾﭘوﮐرات )ﺑﻘراط( ﻣﺷﮭور در ﺑﯾن
ﻣردان ﻋﺎﻗل را دارﯾد .ﺑرادر ﺟوان ﻣن ﮐم -ﺑﯾن ﺷده :اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد او را ﺗداوی ﮐﻧﯾد ،ﻣن
از ﺷﻣﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﺷﮑور ﺑوده و او را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺧواھم ﻓرﺳﺗﺎد .اﮔر ﺑﮫ ﻋﻧﺎﯾت ﺧداوﻧد ﭼﺷم ھﺎی
ﺑرادر ﻣن ﺟور ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﻧﺎم ﺑزرﮔﯽ در ﺳراﺳر ﺗرﮐﺳﺗﺎن )ﺗﺎﺗﺎر( ﺧواھﯾد داﺷت .ﺣﺎﻣل اﯾن
ﻧﺎﻣﮫ )ﻣﯾرزا ﺑدﯾﻊ( ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﮔﻔت و ھرﭼﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد ،اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد.
ھﻣﭼﻧﺎن اﺳﭘﯽ را ﮐﮫ ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﻧﺎﯾﺎب اﯾن ﻣﻣﻠﮑت و ﺧﺎطرۀ ﺧود ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ام،
ﺑﭘذﯾرﯾد".
ﺟواب ﺑﮫ ﻣراد ﺑﯾﮏ
اﯾن در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ ﺗﻐﯾر ﺑﺧت ﺑوده و ﺑﺎ آن روزی ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻣﺟرم ﻣظﻧون ﺑﮫ ﮐﻧدز
ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ،در ﺗﻧﺎﻗض ﺑود .ﺣﺎﻻ ﻓرﺻﺗﯽ ﭘﯾش آﻣده ﺑود ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دﺷﻣﻧﯽ ﻣراد

53

ﺑﯾﮏ ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای دوﺳت ﺧود ﺳﺎﺧﺗن او و از طرﯾق او ،ﭘﯾﺷﺑرد ﭘژوھش ھﺎی ﻣﺎ
ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﻣﯾر و ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎی اﮐﺳوس .دﯾﮕر وﻗﺗﯽ ﺑرای درﻧﮓ ﻧﺑوده و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد
ﺗﺎ ﺟواب ﻧﺎﻣﮥ او را ﺑﺗرﺗﯾب زﯾر ﺑدھم" :ﻣن ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ رﺿﺎﺋﯾت ﮐﺎﻣل ﮔرﻓﺗم ،از اﻋﺗﻣﺎدی
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﻣن ﮐرده اﯾد و ھﻣﭼﻧﺎن از ﻧظر ﺑﻠﻧد ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در ﺑﺎرۀ داﻧش اروﭘﺎﺋﯾﺎن اظﮭﺎر
ﮐرده اﯾد ،ﺳﭘﺎس ﮔزاری ﻣﯽ ﮐﻧم .اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺎﺳف ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑرادر ﻧﮭﺎﯾت
ﻋزﯾز ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣرﺿﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﮭدﯾد ﻓﻘدان دﯾد او ﮔردﯾده اﺳت؛ اﻣﺎ ﻣﺣﮏ
اﺛﺑﺎت اﺣﺳﺎس دوﺳﺗﯽ ﮐﺟﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺑﺗواﻧم در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻣﺎ اﺑراز دارم ،اﮔر ﻣن ﺑﮫ
ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ اﺟﺎزه دھم از ﺑرف ھﺎی ھﻧدوﮐش ﻋﺑور ﮐرده و در ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﻣﮏ طﺑﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺎﯾد؟ ھﻣرای ﻣن ﯾﮏ طﺑﯾب ﻣﺷﮭور و ﻣﺎھر در داﻧش اروﭘﺎﺋﯽ وﺟود دارد :ﻋﻼج
ﻣرض ﺑﮫ دﺳت ﺧدا اﺳت ،اﻣﺎ دﮐﺗور ﻻرد و آﻗﺎی وود از آن ﺧدﻣﺎت ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ،ھﯾﭻ درﯾﻐﯽ ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .اﯾن آﻗﺎﯾﺎن ﺧدﻣﮫ ھﺎی ﺣﮑوﻣت ھﻧد و ھﻣﺳﻔران
ﻣن اﻧد :آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻋزﯾز اﻧد و ﻣن آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧدﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻣﺎرم.
آﻧﭼﮫ ﺑﯾن اﺟﻧت ﻣﺣرم ﺷﻣﺎ ،ﻣﯾرزا ﺑدﯾﻊ و ﻣن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﮔﻔت :وﻋدۀ را
ﮐﮫ او ﺑراﯾم داده ،ﯾﻌﻧﯽ اﻋﺎدۀ ﮐﺎﻏذ ھﺎ و ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣورﮐراﻓت ﻣﻘﺗول ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺑزرﮔواری
ﺷﻣﺎﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺑرادر ﺗﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮔران اﺳت ،آﺛﺎر ﯾﮏ ھﻣوطن ﻣن ﮐﮫ در
ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت دور وﻓﺎت ﻧﻣوده ،ﺑرای ﺗﻣﺎم دوﺳﺗﺎن و اﻗﺎرب او ﻋزﯾز اﺳت" .دﮐﺗور ﻻرد و
ﻟﺗﻧﺎﻧت وود ﻓورا ﻣﺷﻐول ﺗﻣﺎم آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ ﺑرای آﻏﺎز اﯾن ﺳﻔر ﻓوق اﻟﻌﺎده دﻟﭼﺳب ﺷده و
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺧود آﻧﮭﺎ ﺣﺎﻣل اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑوده و ھﻣﭼﻧﺎن در ﺟﺳﺗﺟوی ھدﯾﮫ ھﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎ
ﺑرای رﺋﯾس ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑدون ﻣﺧﺎﻟﻔت دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن اﺗﺧﺎذ ﻧﺷده ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواﺳت ازﺑﯾﮏ را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﺣﺿﺎر ﮐﻧد :ﺑﺎ آﻧﮭم اﻋﺗراض او ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﻐﻠوب ﺷده و ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ "ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ اﯾدﯾﻧﺑورگ" ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺻﺣﺑت در ﺑﺎرۀ آﺧرﯾن آﺛر ﻣن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ اﺛﺑﺎت
رﺳﯾد" :ﮔردن ﮐﺷﯽ ﻣراد ﺑﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت رام ﮔردﯾد".
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ﻣﯾرزا ﺑدﯾﻊ )ﺧﺻوﺻﯾت و ﺣﮑوﻣت ﻣراد ﺑﯾﮏ(
ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﻋزﯾﻣت ھﻣﺳﻔران ﺧود را ﺗوﺿﯾﺢ دھم ،ﻻزم اﺳت ﭼﻧد وﯾژﮔﯽ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﻣﯾرزا ﺑدﯾﻊ را اراﯾﮫ ﮐﻧم ،ﯾﮏ ازﺑﮏ ﭘُر ﺣرف و ﺳﺎده -ﻟوح ،وﻟﯽ
ﺻﺎدق ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل رﺋﯾس ﮐﻧدز اﺳت؛ ھﻣﭼﻧﺎن از ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌدی و ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾق
ﺑدﺳت آﻣده در ﺟرﯾﺎن ﺳﻔر دو ھﻣﺳﻔرم ﺗﻐﯾر ﯾﺎ ﻣﻧﺻرف ﻧﻣﯽ ﺷوم.
ﻣﯾرزا ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑراﯾم وﻋده داد ﮐﮫ ﺑﺎ از ﺟﺎن ﮔذﺷﺗﮕﯽ و وﻓﺎداری در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾﺎز ھﺎی
ھﻣرھﺎن ﻣن اﯾﺳﺗﺎده ﺷده و از ﺳﺧﺎوت آﻗﺎی ﺧود در ﻣﻘﺎﺑل ھﻣﮕﺎن و ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣطﯾﻊ
او ﺷده ،ﺗﻔﺻﯾﻼت داد .او ﺑﺎ ﺗﻔﺻﯾل در ﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ در "ﭼﭘﺎو ھﺎ" ﯾﺎ
ﺗﺎﺧت وﺗﺎز ھﺎی ﺧود ﻧﺷﺎن داده؛ ﺑﺎﻻی آزاد ﻣﻧﺷﯽ ﮐﮫ  ١۵ﮔوﺳﻔﻧد را در ﯾﮑروز در ﺧﺎﻧﮥ
ﺧود ﮐﺷﺗﮫ و ﺑﻌﺿﺎ  ١٠٠٠ﻧﻔر را ﻣﮭﻣﺎن ﮐرده؛ در واﻗﻊ ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ در ﺗﺣﺳﯾن "ﻣﺳﺗﺑد
ﮐﻧدز" ﻣﺣو ﺷده ،ﺑﺎﻻی ﺷﮭرت و ﻗدرت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ او ﻋﺎﺷﻘش اﺳت .او ﮔﻔت" ،آﻗﺎی ﻣن ﻣﯽ
ﺗواﻧد  ٢٠ھزار اﺳپ ﺧوب را ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اﻻﻣﺎﻧﯽ )ﻏﺎرت( ﺑرای  ۴٠روز ﺑﯾﺎورد؛ و
ﻣردان و ﺟﺎﻧوران ھر روز ﺑﺎ ﺳﮫ ﻣﺷث ﻏﻠﮫ و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﻧﺎن ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐف دﺳت وﺟود
ﺧواھد داﺷت" .او ﮔﻔت ،ﻣﯾر ﻋﺎدت دارد اﯾن ﻣردان را در ﯾﮏ ﻣﺣل ﻣﻌﯾن آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗﮫ و
ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾر ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﻣﻣﻠﮑت ھزاره ،ﻧزدﯾﮏ ﮐﻧدھﺎر،
ﺑﻠﺦ ،درواز ،ﺷﻐﻧﺎن ،ﻣﻣﻠﮑت ﺷﺎه ﮐﺗور ﯾﺎ ﮐﺎﻓر ھﺎ .او ﻋﻼوه ﮐرد ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ در
ﻗﯾﻣوﻣﯾت ﮐﻧدز ﺳﺧت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷدﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﺷﺎن ﺗﺳﺧﯾر ﺷده و ﺑرای
ﻧﮕﮭداری ﺻﻠﺢ ﻻزم ﺑوده اﺳت؛ اﻣﺎ ﺷﺎه ﻣﺣﻣود دورﻧﺎز }درواز؟{ ﮐﮫ ﺑدون ﺑﺎزﺟوﺋﯽ اوﻻدۀ
اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑزرگ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﻣورد ﻧوازش ﻗرار ﮔرﻓت .ﻣﯾرزا ﺑدﯾﻊ ﮔﻔت" ،ﻣﺎ ازﺑﯾﮏ
ھﺎ در ﭘﺷت اﺳپ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم :ﻣﺎ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺗﺟﺎرت ھﺎی را ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﮐﺎﺑل
دارﯾد .دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑراﯾم ﮔﻔت ﺑﮫ آﻗﺎﯾم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ آدم -ﻓروﺷﯽ ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت اﺳت؛ اﻣﺎ ﻣن ﺑراﯾش
ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺗﺣد ﺟدﯾد ﺧوﯾش ،ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﻣذاﮐره ﮐرده و او را ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ آدم -ﺧری را
ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﻧد و در اﯾن ﺻورت وﻗﺎﺣت آدم -ﻓروﺷﯽ ﺑﮫ زودی ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣﺎ ﻗدرت دارﯾم
ﻣﺳﯾر -ﮐﺎروان ھﺎی ﮐﺎﺑل -ﺑﺧﺎرا را ﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر دو ﻣﺣل را ﺻدﻣﮫ زده و ﺑﺎﻻی ﻣﺎ
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ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﺎﺛﯾری ﻧدارد .ﻣﺎ آن را ﺑﺎ ﺗﻣﺳﺧر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم :ﻣﺎ ﺟﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﺎل دار ﻣﯽ ﭘوﺷﯾم
ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﻣﻣﻠﮑت ﺧود ﻣﺎ و ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﮕﺎن در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﯾت ھﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ وﻏﯾره ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد و اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺣﺎﮐﻣﺎن اﯾﺷﺎن ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی از ﻣﺎﻟﯾﺎت اﯾن ﻣواد
ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد :ﻣراد ﺑﯾﮏ ھرﮔز ﻧﺧواﺳﺗﮫ از ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻔﺎد ﮐﻧد.
او ﺑطور ﻗﺎﻧﻊ در ﮐﻧدز زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد :ﺑﺧش ﺷرﻗﯽ ﻣﻣﻠﮑت ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺳرش ﺷﺎه ﻣراد
ﺧﺎن داده ﮐﮫ ﻟﻘب اﺗﺎﻟﯾق ﺧﺎن را دارد و ﺑﺎﻻی ﺑدﺧﺷﺎن ،ﺷﺑرﻏﺎن و ﺗﺎﻟﻘﺎن ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد:
ﺑرای ﺑرادرش ﻣﺣﻣود ﺑﯾﮓ ﻧواﺣﯽ ﻣﺣدودۀ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧود ،ﺑﻠﺟﯾوان وﻏﯾره را ﺳﭘرده اﺳت؛
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧود او در ﮐﻧدز ،ﺟﻧوب و ﻏرب ﻣﻣﻠﮑت ﺧود را اداره ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻣﺎم ﮔﺳﺗرۀ
ﻗدرت او ﺣدود  ۵٠روز ﻣﺳﺎﻓرت اﺳت ،از ﺳرﻗول ﺗﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﻠﺦ ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺳﯾر ھﺎی
ﻣﯾﺎﻧﯽ ﮐﻣﺗر ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .او از ﺷﻐﻧﺎن ﻓﻘط " ۵٠٠ﯾﺎﻣوس" ﯾﺎ ﺷﻣش ﻧﻘره ﻣﯽ ﮔﯾرد :از
ﭼﺗرال ﺑردﮔﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻘﺑول ﺗر از ﮐﺎﻓر ھﺎ ﮔرﻓﺗﮫ و آﻧﮭﺎ را در ﺑﯾن ﺑﯾﮓ ھﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد :او ھر ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت او ﻣﯽ آﯾد ،ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺣﺗﯽ
ﭼﯾﻧﺎﺋﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از طرﯾق ﻣﻣﻠﮑت او ﻋﺑور ﮐﻧﻧد" .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﯾﻠﭼﯽ را ﮔذاﺷﺗم ﮐﮫ
ﺑرای ﺧودش ﻗﺻﮫ ﮐﻧد و ﻣن ﺳوال ھﺎی ﻣﮭم ﺧود را اﺳﺗﻧﺑﺎط ﮐﻧم .او ﮔﻔت ،ﻗﺳﻣﺎ ﺧﺷﻧود
ﺷده ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﺎﻓر ﻧﺑوده ،ﮐﺗﺎب ﺧوب ﺧود را داﺷﺗﮫ و داﻧش زﯾﺎد دارﯾم؛ او اﻓزود ﮐﮫ  ۵ﻓرزﻧد
داﺷﺗﮫ و از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺎم ھﺎی اﯾﺷﺎن را در ﮐﺗﺎب ﻓرﻧﮕﯽ ھﺎ ﺑﻧوﯾﺳم .ﻣﺎ ﭘس از اﯾن
ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ طوﻻﻧﯽ در ﺑﺎﻏﯽ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﻣﺎن ﻗدم زدﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔل ھﺎی زﯾﺑﺎ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ آراﺳﺗﮫ
ﺷده ﺑود؛ ﻣن ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ھم ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ دارد؟ ﺟواب او وﻗﺎر ﭼﻧداﻧﯽ ﺑراﯾش
ﻧداﺷت :او ﺟواب داد" ،ﻓﻘط اﺣﻣق ھﺎ و ﻓﻘﯾر ھﺎ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾز ھﺎ ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .ﺑﺎ آﻧﮭم
ﻣﯾرزا ﺑدﯾﻊ اﺛﺑﺎت ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﮭرﺑﺎن و ﺑﺎ ارزش اﺳت .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ او
ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘس از اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،ﺑﺷﮑل وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده ﻣﯽ ﺷود.
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ﺳﻔر دﮐﺗور ﻻرد
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣ﻧوﻣﺑر دﮐﺗور ﻻرد و ﻟﺗﻧﺎﻧت وود ﺑﮫ ﺳﻔر ﺧوﯾش از طرﯾق ﭘروان )در ھﻣﯾن ﻣﺣل
ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد ھﺎ دﮐﺗور ﻻرد در آﺧرﯾن اﻗدام ﺑﺎ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢ﻧوﻣﯾر  ١٨۴٠از
ﭘﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد ،وﻗﺗﯽ دو ﮔروه ﺳوارۀ ﺑﻧﮕﺎل در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺎ ﻓرار ﮐرده و اﻓﺳران اﯾﺷﺎن
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣن ﻣﺟﺑور ﺑودم ﻓﻘدان دو دوﺳت ﺧود ،دﮐﺗور ﻻرد و ﻟﺗﻧﺎﻧت ژی .اﯾس.
ﺑرادﻓوت ﻣرﺑوط اﻧﺟﻧﯾران ﺑﻧﮕﺎل و ﯾﮏ اﻓﺳرﻋﺎﻟﯽ را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧم( و ﮐوﺗل ﺳر -اوﻟﻧﮓ
ﺷروع ﮐرده و ھﻧﮕﺎم ﺑﺎﻻ ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗوﻓﺎن ﺑرف ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﺑﻌﺿﯽ
ھﻣرھﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﺣس و ﺗﻌدادی ھم ﭘرﺗﮕو و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد؛ ﻟذا دﺳﺗﮫ ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﺑرﮔﺷﺗﮫ و ﺳراﻧﺟﺎم راه ﺑﺎﻣﯾﺎن را در ﭘﯾش ﮔﯾرﻧد .ﻣن در اﯾﻧﺟﺎ اﯾﺷﺎن را ﻣﯽ ﮔذارم ﮐﮫ
ﺳرﮔذﺷت ﺧود را ﺗﻌرﯾف ﮐرده و ﻓﻘط ﻧﮑﺎت زﯾر را از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﮐﺗور ﻻرد ﺑﮫ ﺧودم ﻣﯽ
آورم :آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﻋﻣﯾق ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺧواھﻧد ﺷد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺳف ﻏﻣﮕﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣرگ
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﭘراﻧرژی و ﻣوﻓق اﯾﺷﺎن:
"ﮐﻧدز ٧ ،دﺳﻣﺑر ١٨٣٧
ﻣﺎ ﮐﺎﺑل را در  ١۵ﻧوﻣﺑر ﺗرک ﮐرده و ﺑﺎ ﺳﻼﻣت ﮐﺎﻣل ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۴ﻣﺎه ﺟﺎری رﺳﯾده و در
ﻣﺳﯾر راه ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﯾﺎد آوری ﻣواﺟﮫ ﻧﺷدﯾم .ﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ﺑﮫ ﺑﺎﻣﯾﺎن رﺳﯾدﯾم و
روز ﺑﻌد داﺧل ﻗﻠﻣروی ﻣراد ﺑﯾﮏ ﺷده ،از آن ﻟﺣظﮫ ﻣﯾرزا ﺑدﯾﻊ وظﯾﻔﮥ ﻣﮭﻣﺎن دار را ﺑﮫ
ﻋﮭد ﮔرﻓﺗﮫ و آن را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧظم و ﺗوﺟﮫ اﻧﺟﺎم داد .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺧرم ﻣﺳﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم داﺷﺗﯾم ﮐﮫ
ﺟﺎﮔﯾر او ﺑوده ،ﺑرای ﯾﮏ روز در آﻧﺟﺎ ﺗوﻗف ﮐرده و رﺿﺎﺋﯾت آن را داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ
از ﻣﯾر ﮔرﻓﺗﯾم ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﺑراز ﺗﺎﺳف او از ﻣﺷﮑﻼت در ﺗﻼش اوﻟﯽ ﺑﺧﺎطر ﻗطﻊ ھﻧدوﮐش
و اظﮭﺎر رﺿﺎﺋﯾت ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎﻻ ﺑطور ﻣﺣﻔوظ ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت او رﺳﯾده اﯾم .ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز
از اﺗﻣﺎ دﯾوان ﺑﯾﮕﯽ ﮔرﻓﺗﯾم ،ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮑﻣل ﺳﻔر ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎده و ﺑﮕوﺋﯾم
ﮐﮫ ﭼﮫ وﻗت ﺧواھﯾم رﺳﯾد .ﻣن ﺑراﯾش ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗم؛ اﻣﺎ ﻗﺎﺻد آﻧﻘدر درﻧﮓ در ﻣﺳﯾر راه
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داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻗﺑل ازاﯾﻧﮑﮫ ﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺳﻠﯾم او ﮐﻧد ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ آﺑﺎد )ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ دو ﻣرﺣﻠﮫ از ﮐﻧدز(
رﺳﯾده ﺑودﯾم .ﻟذا ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ آﺑﺎد ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز ﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾد،
طورﯾﮑﮫ درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﻣﯾرزا ﺗﺎﺳف زﯾﺎد اﺑراز ﮐرده و از ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﺻﺑﺢ
ﺑﻌد ﭘﯾش از ﻣﺎ ﺑرود )ﺑﺎ درﻧظرداﺷت اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺎﺻد ﻧرﺳﯾده اﺳت( .او ﭼﻧﺎن ﻋﻣل ﮐرد ،ﻟذا ﺑﮫ
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣدود ﭼﮭﺎر ﻣﯾل از ﮐﻧدز ﺗوﺳط ﺧود دﯾوان ﺑﯾﮕﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﺧذ ﺧﺑر رﺳﯾدن
ﻣﺎ از ﻣﯾرزا ،ﺑﺎ ﺗﻌداد ﺳواران ﻣوﺟود ﺧوﯾش ﺑرای ﭘذﯾراﺋﯽ ﻣﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﮐرده ﺑود .ﺑﻌدا داﻧﺳﺗﯾم
ﮐﮫ درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود ﺗﺎ ﺑرادر ﻣﯾر )ﻣرﯾض ﻣن( ھم ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز ﻣن ﺑﯾﺎﯾد ،اﻣﺎ ﻗرار ﻣﻌﻠوم
وﻗﺗﯽ ﻣﯾرزا رﺳﯾده ،او ﺧواب ﺑوده اﺳت :ﺑﺎ آﻧﮭم او در ﺷﺎم رﺳﯾدن ﻣﺎ در راﺣت ﺗرﯾن ﺧﺎﻧﮥ
اﺗﻣﺎ ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﭘﯾﺎده ﺷده و ﮐﺎﻣﻼ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ،ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ آﻣد.
ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﺗﺑرﯾﮏ و ﺧوش آﻣدﯾد از ﻣﯾر اﺧذ ﮐردﯾم ،ﺑﺎ آرزوی اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻣﻠﮑت او
را ﺧﺎﻧﮫ ﺧوﯾش ﺑداﻧﯾم :ﺑﻌدا ﭘﯾﺷﮑش ﭼﺎی و ﺷﯾرﯾﻧﯽ دﻧﺑﺎل ﮔردﯾد؛ ﺻﺑﺢ ﺑﻌد ﺷﻧﯾدﯾم ﮐﮫ ﭼون
ﻣﺎ ﻟﺑﺎس ﺑوﻣﯽ در ﺳﻔر ﺧوﯾش ﭘوﺷﯾده ﺑودﯾم ،او ﺑرای ﻣﺎ ﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﮐﺎﻣل ازﺑﮑﯽ ﺑﺎ ٢٠٠
روﭘﯾﮫ ﺗﺣﻔﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود .او ھﻣﭼﻧﺎن اﺑراز ﺻﻣﯾﻣﯾت ﻧﺷﺎن داده ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﯾﻧﯽ را ﺑرای
دﯾدن او ﺗﻌﯾن ﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ ﯾﮏ روز آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ و ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد را ﺗﻌﯾن ﮐردﯾم .ﺷب
ھﻧﮕﺎم ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﻣﺎ داﺷﺗم ﮐﮫ ﭘس از ﻧﺎن ﺷب آﻣده و ﺑﯾش از  3ﺳﺎﻋت ﺑﺎ ﻣن
ﻧﺷﺳت؛ در اﯾن ﺷب ﻣن اھداف ﻣﺎﻣورﯾت ﺧوﯾش را ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑراﯾش دﻟﭼﺳب ﺑود ،ﺷرح
دادم؛ ﻧظر ﺣﮑوﻣت ﺧوﯾش در ﻣورد ﮔﺷﺎﯾش ﮐﺷﺗﯽ راﻧﯽ در اﻧدوس و ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺗﺎﺳﯾس ﯾﮏ
ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳب در ﺳواﺣل آن را ﺗذﮐر دادم .او از اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل و ﻣﺗﺣﯾر
ﮔردﯾده و ﺳواﻻت زﯾﺎدی در ﻣورد اﻧدازۀ ﺑﺎج و ﺧراج و ﻣﺎﻟﯾﮫ وﻏﯾره ﻧﻣود .ﻣن از ﺑﺣرﯾﮥ
رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﺗذﮐر دادم ﮐﮫ دارای  ٢٠ﮐﺷﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻣﺑﺋﯽ ﻣﯽ رود و ﺑراﯾش از ﺗﺻﻣﯾم
ﺣﮑوﻣت ﺧوﯾش ﻣﺑﻧﯽ ﺑر وﻋدۀ ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﺗﻣﺎم اﻧواع ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺟﮭت ﺗﺷوﯾق اﯾﺷﺎن را ﮔﻔﺗم.
ﻓﻘط وﻗﺗﯽ اﯾن ﻓﻘرات را ﻣﯽ ﻧوﯾﺷﺗم ،اﺗﻣﺎ ﺻدا ﮐرده و ﺑﺎ ﺧود ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻣﺎ را آورد ﮐﮫ از
طرﯾق ﻣﺳﯾر ﺧﻠم رﺳﯾده و ھﻣﯾن ﻟﺣظﮫ ﺗوﺳط ﭼﻣﻧداس اﺟﻧت او ﺑراﯾش ﺗﺳﻠﯾم داده ﺷد .اﯾن
ﻧﺎﻣﮫ در ﭘﯾش روی ﻣن ﺑﺎز و ﺧواﻧده ﺷده ،او ﺑﺻورت آﺷﮑﺎر از ﺗﻣﺎﯾﻼت دوﺳﺗﯽ اﺑراز ﺷده
ﺑﺳﯾﺎر ﺳﭘﺎس ﮔذاری ﻧﻣوده و ﻣن ھم از اﺣﺳﺎس ﻗﻠﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﺑراﯾش اطﻣﯾﻧﺎن دادم :او در ﺟواب
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ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﻼم ھﺎی او را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﮐرده و ﺑراﯾﺗﺎن اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﺧود او و آﻧﭼﮫ در اﺧﺗﯾﺎر اوﺳت ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﯾم ،در ﺧدﻣت ﻣﺎ ﻗرار
ﺧواھد داﺷت.
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻣراد ﺑﯾﮏ
ﺑرﮔردﯾم ﺑﮫ اداﻣﮥ داﺳﺗﺎن ﺧود :ﻣﺎ روز ﺑﻌد ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۶دﺳﻣﺑر ،رﻓﺗﮫ و ﻣﻧﺗظر ﻣﯾر ﺑودﯾم .او
ﯾﮏ آدم ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎده و ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾر ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷد؛ ﺑرای ﭘذﯾراﺋﯽ ﻣﺎ از دروازۀ ﺧود ﺑﯾرون
ﺑرآﻣده؛ ﺑﺎ ﻣﺎ دﺳت داده ،ﻣﺎ را ﺑﮫ داﺧل دﻋوت ﮐرده و در ﺑﺎﻻی ﺻﺎﻟون )ﺗﺎﻻر( ﻧﺷﺎﻧﯾد ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧودش در ﯾﮏ ﮐﻧﺎر ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﯾﮑﺗﻌداد درﺑﺎرﯾﺎن او ﮐﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ،اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺗﻧد
ﮐﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻣﺻروف ﮐﺎر دﯾﮕران ﺑﺎﺷﻧد :ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺗری ﮐﮫ در ﭘﺎﺋﯾن اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ،ﭼﻧد
زﯾﻧﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺗر ﮐﮫ ﺻﺎﻟون ﺑﺎﻻﺋﯽ را از اﻧﺟﺎم ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ ﺟدا ﻣﯽ ﺳﺎﺧت .ﻣﯾر ﺑﻌدا از ﺻﺣت ﻣﺎ
ﭘرﺳﯾده و ﮔﻔت ،ﺟﺎی اﻓﺗﺧﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ھﺎ ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت او آﻣده اﻧد .ﻣن ﭘس از ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ
اﻧدﮐﯽ ،ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻣﺎ را ﺑراﯾش ﺗﻘدﯾم ﮐرده ،ﻗراﺋت ﻧﻣوده و او در ﭘﺎﯾﺎن آن ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل اﺑراز
داﺷت .ﻣن ﺑﻌدا ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻌﺿﯽ ھداﯾﺎﺋﯽ ﻓرﺳﺗﺎده اﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ ارزش اﯾﺷﺎن را
ﻧدارد ،درﺧواﺳت ﭘذﯾرش آن را دارﯾد .او ﮔﻔت ،اﯾن ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﻗﻊ ﺑوده ،ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط
آرزوی دﯾدن ﻣﺎ را داﺷﺗﮫ و ھرﮔز در آرزوی ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﺑوده اﺳت :او ﺑﺎ دﻗت ﻣﺗوﺟﮫ
ھرﯾﮏ از ھداﯾﺎ ﺑوده ،ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﻌﻠوم ﺷده و ﺑﻌدا از ﻣﯾرزا ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر راﺿﯽ ﺑوده
اﺳت.
او ﺑﻌدا ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ را از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ،در ﺑﺎرۀ اﻧدازۀ ﻧﺳﺑﯽ ﻓرﻧﮕﺳﺗﺎن )اروﭘﺎ( و ھﻧدوﺳﺗﺎن و
اﻧدازۀ ﻧﯾروی ﻣﺎ در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﭘرﺳﯾده و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﺎه دﯾﮕری ﺑﻐﯾر از ﻣﺎ دارد ﯾﺎﺧﯾر :اﯾن
ﺳوال ﺑراﯾم اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺷﺎھﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻘﺎﻋد داده اﯾم و ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﺣﯾر
ﮔردﯾد؛ ﯾﮑﯽ از ﻣﯾرزا ھﺎی او ﺑراﯾش ﺷرح داد ،اﯾن ﺳﯾﺎﺳت اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﯾﮏ
ﻣﻣﻠﮑت را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ وﺟود دارﻧد ،از اﯾن طرﯾق
ﻣﺎﻧﻊ راﻧدن ﻣردم ﺑﮫ ﯾﺎس و ﻓروﻣﺎﻧدﮔﯽ ﮔردﯾده و ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧوﯾش
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وﺻل ﻣﯽ ﺳﺎزد .او ﺑﻌدا ﭘرﺳﺎن ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ روس ھﺎ ھوﺷﯾﺎر ﺗر اﻧد ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ :ﻋﯾن
ﻣﯾرزا )ﮐﮫ ﺑﻌدا داﻧﺳﺗم ﯾﮏ ﭘﺷﺎوری اﺳت( ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺟواب داد ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ھﺷﯾﺎر
ﺗرﯾن ﻣردم در اروﭘﺎ ھﺳﺗﻧد؛ ﯾﮏ ادﻋﺎی ﮐﮫ ﻧﮫ ﺧواﺳﺗم در ﺗﻧﺎﻗض ﺑﺎ آن ﻗرار ﮔﯾرم .ﻣﺎ ﭘس
از ﻣﻘدار اﻧدﮐﯽ ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت دﯾﮕر اﺟﺎزۀ رﺧﺻت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﻌدا ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣرﯾض ﺧوﯾش رﻓﺗﮫ
و ﺑﺎ ﺗﺎﺳف ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻣﺷﮑل او ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧوﻣﯾداﻧﮫ اﺳت :ﻧﺎﺑﯾﻧﺎی ﮐﺎﻣل ﺑرای  ٨ﺳﺎل در ﯾﮏ
ﭼﺷم و ﻧﺎﮐﺎﻣل ﺑرای  ١٨ﻣﺎه در ﭼﺷم دﯾﮕر .ﺑراﯾش ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﮔﻔﺗم ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣن اوﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ از
ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و در ﻣورد دوﻣﯽ ﺗﺎ اﻧدازۀ اﻣﯾدوار ھﺳﺗم؛ اﻣﺎ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ و
ﺑﺧﺻوص ﻗدرت ھﺎﺿﻣوی او ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧراب ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد ،ﺑﮫ ﯾﮑﻣﻘدار زﻣﺎن ﻧﯾﺎز دارم ﺗﺎ
آن را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷم ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺟواب ﻣﻌﯾﻧﯽ در ﺑﺎرۀ اﺣﺗﻣﺎل ﺑﮭﺑودی ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ او ﺑدھم .ﻣن
ﺑﺎ اﯾن ﻓﮭم ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﮥ او آﻏﺎز ﮐردم.
ﻓراﻣوش ﮐردم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻣﯾر ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺑﺻورت آزاداﻧﮫ در
ﻣورد ﻣورﮐراﻓت ﺻﺣﺑت ﮐرده و از داﻧش ﭘﺎرﺳﯽ و ﺗرﮐﯽ او ﯾﺎد آوری ﮐرد ،ھﯾﭻ ﭼﯾزی
در ﺑﺎرۀ ﮐﺗﺎب ھﺎ و ﮐﺎﻏذ ھﺎی او ﻧﮕﻔت ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻣﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ذﮐر ﺷده ﺑود.
ﻣن ﭘس از آن ﺷﻧﯾدم ،ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ در ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن آن وﺟود داﺷﺗﮫ و ﺗﺎ ھﻧوز ﻧرﺳﯾده
اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧد دﻟﯾل ﺳﮑوت و ﺧﺎﻣوﺷﯽ او در آﻧﻣورد ﺑﺎﺷد.
ﺧﺎن آﺑﺎد ١٣ ،ﺟﻧوری ١٨٣٨
ﺷﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درک ﮐﻧﯾد ،ﻣن در ﻣﺣﻠﯽ ﻗرار دارم ﮐﮫ ﺗرس و ﻧﮕراﻧﯽ
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده و ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣن ﭼﮭﺎر روز اﺳت اﯾﻧﺟﺎ آﻣده ام ﺗﺎ
ﺑرای ﻣرﯾض ﺧود آﺧرﯾن ﺷﺎﻧس اﺳﺗﻔﺎده از ھوای ﭘﺎک ﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﻧدز را ﺑدھم :ﺣﺎﻻ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺷده ام ﮐﮫ ﻗﺿﯾﮥ ﻣن ﮐﺎﻣﻼ ﻧوﻣﯾداﻧﮫ ﺑوده و ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣوﺿوع را ﻗﺑﻼ اﻋﻼن
ﮐﻧم ،اﻣﺎ ﺑﺧﺎطر وود و ﺗﺷوﯾش ﺑرﮔﺷت او ﻻزم داﻧﺳﺗم ﺑﻌدا ﺑﮕوﯾم .ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﺑﮫ ﻣرﯾض ﺧود
ﮔﻔﺗم ،ﻣن ﺣﺎﻻ ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ آﺧرﯾن و ﻗوی ﺗرﯾن درﻣﺎن ھﺎی ﺧود را ﺑﮑﺎر ﺑرده و اﮔر
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در ﺟرﯾﺎن  ۴٠روز اﺛراﺗﯽ ﺗوﻟﯾد ﻧﮑﻧد ،اداﻣﮥ ﺑﯾﺷﺗر آن ﺑﯾﮭوده ﺑوده و او ﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠﯾم آن ﭼﯾزی
ﺷود ﮐﮫ در ﺗﻘدﯾرش ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﺗﯾب راه ھﻣوار ﮔردﯾد؛ ﻣن در ﻋﯾن زﻣﺎن در ﻣورد راھﮭﺎی دﯾﮕر ﻧﮕﮭداری ﺧود
در اﯾﻧﺟﺎ ﮐوﺷش ﺧواھم ﮐرد ،زﯾرا ﻣﺳﯾر ﺑرﮔﺷت ﺑرای ﺣدود  ۴ﻣﺎه دﯾﮕر ﺑﺎز ﻧﺧواھد ﺑود.
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻣراد ﺑﯾﮏ
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺷروع ﺑدی ﺑراﯾم ﻧداده اﺳت .ﻣن ﺑﺎ اﺧذ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻧدز آﻣده،
ﻣﻧﺗظر ﻣﯾر ﻣﺎﻧده ،ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺷﻣﺎ آﻣده ام ﺗﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺷﮑرات ﺷﻣﺎ را ﺑﺧﺎطر
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ وود و ﺧودم از زﻣﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت او اﺑراز دارم ،ﺑﺧﺻوص ﺑﺧﺎطر اﺟﺎزه
دادن ﺑﮫ وود در رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮥ اﮐﺳوس ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻗﺎﺑل ﺗﻣﺟﯾد ﺑرای ﻓرﻧﮕﯽ ھﺎ
اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد؛ ﻣن ﺑﻌدا ﭘﯾﺷﺗر رﻓﺗﮫ ،ﺑراﯾش اطﻼع دادم ﮐﮫ
ﮐﻧدھﺎر از دوﺳﺗﯽ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺧﺎرج ﺷده و ﺣﺎﻻ ﻣﺷﺗﺎق دوﺳﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﻣﺎﺳت ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ،
ﯾﮏ ﻓرﻧﮕﯽ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﺳت .در ﮔﻔﺗن آن ﺑراﯾش اظﮭﺎر ﮐردم ﮐﮫ ﮔزارﺷﺎت ﻋﺎم
ﻧﯾز ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﭘس از آن ﺑراﯾش ﺧواھد رﺳﯾد ،زﯾرا ﻗﺎﺻد ﺑﮫ ﭘﺧش آن در ھﻣﮫ ﺟﺎ آﻏﺎز
ﮐرده ﺑود.
اﯾن اطﻼع ﺑﺳﯾﺎر ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺑود ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑودم ،زﯾرا در اﯾﻧﺟﺎ
ﻧﻔرت و ﺗرس زﯾﺎدی از ﭘﺎرﺳﯾﺎن وﺟود دارد :اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﻋث ﺗﻌﺟب و ﺣﯾرت ھﻣﮕﺎن
ﮔردﯾد – اﯾن ﻓرﻧﮕﯽ ھﺎ ﭼﮫ ﻣردان ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی اﻧد! ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘﯾش ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﺷﺎن ﺑﮫ داﺧل
اﯾن ﻣﻣﻠﮑت آﻣدﻧد؛ ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ از اﯾﺷﺎن در ﮐﺎﺑل اﺳت ،ﯾﮑﯽ در ﮐﻧدھﺎر ،ﯾﮑﯽ اﯾﻧﺟﺎ و ﯾﮑﯽ
در ﺳرﭼﺷﻣﮥ اﮐﺳوس .وﷲ! ﺑﺎﷲ! آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﻣﯽ ﺧورﻧد ،ﻧﮫ ﻣﯽ ﻧوﺷﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواﺑﻧد :آﻧﮭﺎ
ﺗﻣﺎم روز ﮔردش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﻣﺎم ﺷب ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد! وﻗﺗﯽ اﯾن ﻓرﯾﺎد ھﺎ ﺗﻣﺎم ﺷد ،از او
ﭘرﺳﯾدم ﭼﮫ ﺧﺑر ھﺎی از ﻣﮭد ﺟﻧﮓ ﻣﯽ رﺳد :او ﮔﻔت ،ھﯾﭻ ،ﻣردم ﮔپ ﻣﯽ زﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺧﺑر
ھﺎی ﯾﮑروز دروغ روز آﯾﻧده اﺳت :او ﮔﻔت ،ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣطﻣﺋﯾﻧﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷم ﮐﮫ اﯾن ﺳﮓ ھﺎی ﻗزﻟﺑﺎش ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،زﯾرا ﺑﻌﺿﯽ ﻣردم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﯾن طرف
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ﻣﯽ آﯾﻧد" .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘطﮥ ﻣﮭﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم او را ﺑﯾﺎورم ،زﯾرا ﺧود ﻣن ھم ھﯾﭻ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧدارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھم :ﻟذا ﻣن ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﮔﻔﺗم ،ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ در اﯾن ﺑﺎره وﺟود
دارد؟ اﮔر اﯾن ﺑﺎﻋث ﺧوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷود ،ﻣن ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﻣﯾﻣﻧﮫ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗم و اﮔر ﺧدا
ﺑﺧواھد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑرود و ھﻣﮥ آن ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن دارد ،ﺑراﯾﻣﺎن ﺑﮕوﯾد.
ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔت ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل )ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت زﯾﺎدی ﻧﯾﺎز داﺷت ،ھرﮔز ﺑﮫ ﻓﮑر
اﯾن راه ﺳﺎدۀ ﺑدﺳت آوردن آن ﻧﺑوده اﺳت!( ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل ،ﺳﮫ ،ﭼﮭﺎر ،ﺷش ﻧﻔر ﺑﻔرﺳت:
ﺑﮕذار ھر روز ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧوب )ﭘﺧﺗﮫ( داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ھر وﻗﺗﯽ اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯽ رﺳد ،ﻣرا
در ﺟرﯾﺎن آن ﺑﮕذار .ﻣن ﮔﻔﺗم ،ﺑﮫ ﭼﺷم و ﺑﺎ ﺗﺣﮑﯾم اﯾن اﺟﺎزه ،اﻣروز ﺻﺑﺢ رﺟب ﺧﺎن را
ﻓرﺳﺗﺎدم ﮐﮫ اول ﺑﮫ ﺑﻠﺦ رﻓﺗﮫ ،در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ اﻗﺎرب ﺧوﯾش آﺷﻧﺎ ﺷود ﮐﮫ دارای رواﺑطﯽ
ﺑﺎ ھرات ﺑوده و ﺷﺎﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻌدا ﺑﺎﯾد از طرﯾق آﻗﭼﮫ ،ﺳرﭘل و
ﺷﺑرﻏﺎن ﺑﮫ ﻣﯾﻣﻧﮫ رﻓﺗﮫ و اﺣﺻﺎﺋﯾﮥ اﯾن دوﻟت ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل و ﮐوﭼﮏ در ﻣﺳﯾر ﺧود را ﺑدﺳت
آورد .از ﻣﯾﻣﻧﮫ ﻗﺎﺻد دﯾﮕری ﺑراﯾم ﺑﻔرﺳﺗد و ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﺎ ﺧودش ﺑﮫ ھرات ﺑرود و ﯾﺎ ﮐﺳﯽ
را ﺑﻔرﺳﺗد ﮐﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ و ﻗرارﮔﺎه ﭘﺎرﺳﯾﺎن را ﺑﺎزدﯾد و ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺑرﮔﺷت ،در
آﻧﺟﺎ ﺑﻌﺿﯽ دوﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﮕﻣﺎرد ﮐﮫ ھرﮔﺎه ﺧﺑر ﺟدﯾدی ﺑﺎﺷد ،ﺑراﯾش ﺑﻧوﯾﺳد :طورﯾﮑﮫ
ﺑﺎ اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت و ﺗداﺑﯾر ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ اداﻣﮥ آن ﻧﯾز ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﺟﻧﮓ در آن ﺑﺧش ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ و ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻣن در آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﯾم.
ﻣن ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم در ﺟرﯾﺎن ﺗﻣﺎم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،ﻣراد ﺑﯾﮏ در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﺧوش ﻣﺷرﺑﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ )ﮐﮫ اورا دﯾده ﺑودم( ﻗرار داﺷت ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﮭرﺑﺎن ﺑود؛ ﻣن
ﺑﻌدا از اﺗﻣﺎ ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ او از ﻣﻔﮑورۀ آﻣدن ﻣن از ﺧﺎن آﺑﺎد ﺟﮭت ﺳﻼم ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺷده
و درﺑﺎر ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎط ﻓراﺧواﻧده اﺳت.
ﻣن ﭘﯾش از رﺧﺻت ﺷدن ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ،از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻣﯽ از ﺧﺎن آﺑﺎد دارد
ﺑﮫ اﺟﺎزۀ او ﻣﯽ ﺧواھم ﺑرای ﯾﮏ ﺷب ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ و ﺳﻼم ﺧود را ﺑﮫ ﻣرد روﺣﺎﻧﯽ آﻧﺟﺎ
ﺗﻘدﯾم ﮐﻧم .او ﮔﻔت ،ﭼرا ﻧﮫ ،ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑرو و ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺧوش داری ،ﺑﺑﯾن .ﻣن در
اﯾﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗﮕوی ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾده و ﺑﺳﯾﺎر راﺿﯽ ﺑودم ،زﯾرا ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﺧوش ﺑراﯾم
رﺳﯾده ﺑود ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻧﺎﺧوﺷﯽ او ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻣﮏ زﯾﺎدی در ﻋﻼج ﺑرادرش ﻧﮑرده ام؛
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اﯾن ﻧﯾز ﻣﻌﯾﺎری ﺑود ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﺻﺣت آﻧﮭﺎ و ﭘس از ﭘرﺳش ھﺎی او در ﺑﺎرۀ ﭼﺷم ھﺎی
ﺑرادرش ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺑﮭﺑودی ﺣﺎﺻل ﻧﺷده اﺳت .ﻟذا اﻣﯾدوارم ﺣﺗﯽ ﭘس از اﻋﻼن آن ﺣﻘﯾﻘت
ﻏﻣﮕﯾن ﻧﺗواﻧم ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود در اﯾﻧﺟﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾرﻗﺎﺑل دﻓﺎع ﻧﯾﺎﺑم؛ ﺣﺗﯽ ﺑﺗواﻧم اﺟﺎزۀ ﮔردش
ﺑﮫ ﺳواﺣل اﮐﺳوس و ﮔذر ھﺎی آن را ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار دھم ،زﯾرا ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
وود ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺷت ﮔرداﻧﯾده اﺳت.
ﻗﺎﺻد ﺗﺎﻟﻘﺎن
طورﯾﮑﮫ دوﻣﯾﻧﯽ ﺳﺎﻣﭘﺳن ﻣﯽ ﮔوﯾد ،دﯾروز ﺗﻣﺎﻣﺎ ﯾﮏ روز ﺳﭘﯾد ﺑوده اﺳت ،زﯾرا ﭘس از
آن ﮔﻔﺗﮕوی ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ و ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔﺷت در ﺷﺎم ﺑﺎ ﻣردی ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم ،ﯾﮏ ﻗﺎﺻد و ﺣﺎﻣل
ﻧﺎﻣﮥ از "ﻣرد روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻟﻘﺎن" ﮐﮫ ھر ﺣرف آن ﻣﺎﻧﻧد ﮔل ھﺎی ﺷﮕﻔﺗﮫ در ﺑﺎغ دوﺳﺗﯽ ﺑود.
ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻣرد ﺑﺎ ارزش ﺧوش آﻣدﯾد ﮔﻔﺗﮫ ،ﺑراﯾش از اﺟﺎزه ﺑرای ادای اﺣﺗرام ﺑﮫ آﻗﺎی او
اطﻼع داده و ﮔﻔﺗم ﮐﮫ او ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮭور و دوﺳت ﻣﻠت ﻣﺎ در ﺗﻣﺎم ﻓرﻧﮕﺳﺗﺎن
اﺳت؛ ﺑر ﺳرش ﯾﮏ ﻟﻧﮕﯽ ﺑﺳﺗﮫ و او را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﻓرﺳﺗﺎدم ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﮔل ھﺎی ﺻد ﺗوﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﮔل ھﺎی ﮔﻼب آﻗﺎی او ﺑود ،ﺑﺎ اﻋﻼن ﺗﻣﺎﯾل ﺑرای ادای ﺳﻼم و دﯾدن او در ﭼﻧد روز
آﯾﻧده .ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻣرد ﺑﮫ ﺣﯾث ﮔﻠﻣﯾﺦ در ﻣوﻗﻊ ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ و ﺑراﯾش ﯾﮏ ﭘوﺳﺗﯾن ﺑزرگ
ﺗﺣﻔﮫ دادم ﺗﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﺎﺷد در وﻗت ﺳﻔر.
ﮐﻧدز ٣٠ ،ﺟﻧوری ١٨٣٨
ﺷﻣﺎ آﻣﺎدۀ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣن ﻗﺿﯾﮥ ﻣرﯾض ﺧود را ﻧوﻣﯾداﻧﮫ ﮔزارش دادم؛ اﻣﺎ اﻧﺻراﻓﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺗﺧرﯾب ﺗﻣﺎم اﻣﯾد ھﺎی او در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺗوﺳط او و ﻣﯾرﻣراد ﺑﯾﮏ
ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾم و در
واﻗﻌﯾت ﻣﺎﻧﻧد وﻗﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺧﺻﯾت ازﺑﯾﮏ اﺳت .ﻣن ﺑﺎر اول ﻗﺿﯾﮫ را اﻋﻼن ﮐردم ﮐﮫ ﻓوق
اﻟﻌﺎده ﻣﺷﮑل اﺳت؛ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم درﻣﺎن ھﺎی ﻣن ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری
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ﻏﯾرﻣوﺛر ﺑوده و آن اﻣﯾدواری ﮐﻣﯽ ﮐﮫ ﻣن داﺷﺗم ،ﺑﺎ ﮔذﺷت ھر روز ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷد .اﻋﻼن
آﺧری ﺧود را ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﮏ ﭘﯾﺎم در ﺷﺎم  ١٧ﺑﺎ اﯾن ﻣﺿﻣون ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردم :او اﺣﺳﺎس
ﻣﯽ ﮐﻧد ،در ﺗﻘدﯾر او ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ او ﺑﮭﺑود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،او راﺿﯽ از اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺗﻣﺎم ھر آﻧﭼﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ،ﻣن اﻧﺟﺎم داده ام ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ارادۀ ﺧدا راﺿﯽ ﺑوده و ﻣﯽ ﺧواھد
ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺧود ﺑرود ،زﯾرا ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺷده ﮐﮫ ﺗوﻗﻊ ﺑﮭﺑودی ﻧدارد .اﯾن ﭘﯾﺎم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺎ
رﺿﺎﺋﯾت ﮐﺎﻣل ﻣن ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ و ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﻣﺧﺎﻟﻔت زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .ﻣن ﮔﻔﺗم،
اﮔر او ﺧواھﺎن ﻣﺷورۀ ﻣن ﺑﺎﺷد ،اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣدت  ٢٠روز دﯾﮕر ھم ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل
دوا ھﺎی ﻣن اداﻣﮫ دھد و اﮔر در ﺟرﯾﺎن آن ﺗﻐﯾراﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺷد ،ﻣن ھم ﻧوﻣﯾد ﺧواھم ﺷد؛
اﻣﺎ اﮔر او ﺗﺻﻣﯾم دارد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑرود ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻣﺎﯾم ،زﯾرا اﻣﯾدواری ﻣن ﺑرای
ﺑﮭﺑود ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﺷده اﺳت .ﻣن اﻓزودم ،ﺑﮭﺗر اﺳت او در ﺟرﯾﺎن ﺷب ﻓﮑر ﮐرده
و ھﻧﮕﺎم ﺻﺑﺢ ﺗﺻﻣﯾم او را ﺑﺷﻧوم .ﻣن ﺑﺎ اﯾن ﺣرف ھﺎ ھﯾﺋت اﻋزاﻣﯽ اﯾﺷﺎن را رﺧﺻت
ﮐردم ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ﻣوﺳﯽ ﯾﺳﺎول ،ﺣﺎﮐم ﺧﺎن آﺑﺎد )ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﻌدا آﻧﺟﺎ ﺑودﯾم( ،ظﮭراب ﺧﺎن،
ﺣﺎﮐم اﻧدراب و ﯾﮏ ﻣﯾرزا ﺑود.
ﺑﺎزدﯾد آﺧری ﺑﺎ ﻣرﯾض
ﺑﺳﺎﻋت  ٨ﺷب ﺷﻧﯾدم ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﯾر ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘدﯾر ﺧود ﻣﺑﺎرزه
ﻧﮑﻧد ،ﻣن ﻧزدش رﻓﺗم ﺗﺎ ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﮐرده و ﺑراﯾش اظﮭﺎر ﺗﺳﻠﯾت ﻧﻣﺎﯾم .او ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻧﺎ از
ﺗﻼش و زﺣﻣﺎت ﻣن رﺿﺎﺋﯾت ﻧﺷﺎن داده و ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﮑﻠف اﺳت ھرﮔز آﻧرا ﻓراﻣوش ﻧﮑرده
و از ﻣن ﺧواھش ﮐرد ﺗﺎ ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾم اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در ﻣﻣﻠﮑت وﺟود دارد ،ﻧزد
او ﻣﮭﻣﺎن ﺑوده و از ھر ﻣﻧطﻘﮥ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھم ،آزاداﻧﮫ دﯾدن ﻧﻣﺎﯾم .او ﺟﻣﻼت زﯾﺎد و اﺣﺳﺎس
ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ اظﮭﺎر ﻧﻣوده و ﮔﻔت ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ﯾﺳﺎول ﻓرﻣﺎن داده ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺧواھﺷﺎت ﻣن ﺑرآورده
ﺷود .او ﺑﻌدا ﺑﮫ وﺿﻊ اﺳﻔﻧﺎک ﺧود اﺷﺎره ﮐرده ،ﺗﻣﺎم آراﻣش ﺧود را از دﺳت داده،
اﺷﮑﮭﺎﯾش ﺟﺎری ﺷده ،ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺧود را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﺟرای ﺟراﯾم ﻣﺧﺗﻠف ﮐرده و ﺑﮫ ﻗدرت
ﺧدا در آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻻﯾش آورده ،اﻋﺗراف ﮐرد .ﺻﺣﻧﮥ ﻋﺟﯾﺑﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت رﻗت اﻧﮕﯾز و
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ﻣﺿﺣﮏ ﺑوﺟود آﻣده ﺑود .ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﭘﯾرﻣرد و ﭘﺳرش )ﯾﮏ ﭘﺳر ﺑﭼﮥ ١۵
ﺳﺎﻟﮫ( ﮐﮫ ﻋﻣﯾﻘﺎ درﻏم ﭘدرش ﺳﮭﯾم ﺑود ،ھﻣدردی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؛ اﻣﺎ ﺑﻌدا ﺗﻣﺎم ازﺑﯾﮏ ھﺎی
ﭘﮭن -روی داﺧل اﺗﺎق ﺑﺎ دﯾدن اﺷﮏ ھﺎی رﺋﯾس ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔرﯾﮫ ﻧﻣوده و ﭼﮭره ھﺎی
ﻣﻌوج ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ در ﺗﻼش ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻏﻣﮕﯾﻧﯽ دﻗﯾﻘﺎ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎوﻣت ﺑود.
ﻣن ﻣﺟﺑور ﺑودم روی ﺧود را در آﺳﺗﯾن ﺧود داﺧل ﻧﻣوده و اﻣﯾدوارم اﻋﺗﺑﺎری ﺑﺧﺎطر ﮔرﯾﺎن
ﮐم ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷم .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ اوﻟﯾن اﻧﻔﺟﺎر ﮔرﯾﮫ ھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت ،ﻧﻘش ﺗﺳﻠﯽ دھﻧده را ﺑر
دوش ﮔرﻓﺗﮫ و ﮔﻔﺗم ،او ﺑدون ﺷﮏ ﮔﻧﺎھﺎن زﯾﺎدی ﻣرﺗﮑب ﺷده ،طورﯾﮑﮫ ھﻣﮕﺎن ﻣرﺗﮑب
ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ او ﮐﺎر ھﺎی ﺧوب زﯾﺎدی ﻧﯾز اﻧﺟﺎم داده اﺳت :او ﻣظﻠوﻣﺎن را ﮔراﻣﯽ داﺷﺗﮫ،
ﻋداﻟت ﻧﻣوده و ﻣن ﺑﺎ ﭼﺷم ھﺎی ﺧوﯾش دﯾدم ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ در زﯾر رھﺑری او زﻧدﮔﯽ ﮐرده
اﻧد ،راﺿﯽ و ﺧوﺷﺣﺎل اﻧد .ﻣن اﻓزودم ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﯾﮑﯽ از ﻧﻌﻣت ھﺎﯾش ﭼﻧدﯾن ﻧﻌﻣت
دﯾﮕر ﺑرای او اﻋطﺎ ﮐرده اﺳت :زﻣﯾن ھﺎ ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،اطﻔﺎل ،ﺛروت و ﻗدرت؛ ﻟذا ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻی
ﭼﯾز ھﺎی ﮐﮫ دارد دﯾده ﺷود ،ﻧﮫ ﺑﺎﻻی ﭼﯾزی ﮐﮫ از او ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎﯾد ﺷﮑرﮔذار ﺑﺎﺷد.
ﺑﯾﺷﺗر ﺑراﯾش ﻣﺷوره دادم ﮐﮫ ﺑﺻورت داﯾم ﻣﺷﻐول ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑوده و ﻣﺗوﺟﮫ ﻋدم ﭘﺎﯾداری
اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد؛ ﻣن ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﺳﺧﻧﺎن از ﺟﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ﺑﯾرون ﺷدم.
ﺻﺑﺢ ﺑﻌد ﭘﯾرﻣرد ﺑﮫ ﮐﻧدز ﺑرﮔﺷﺗﮫ و ﻣن ﺧواﺳﺗم ﺑﺎزی ﺟدﯾد ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑرگ ﺑرﻧده
آﻏﺎز ﮐﻧم ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزدﯾد ﭘﯾر ﯾﺎ ﺳﯾد ﻣورﮐراﻓت ﮐﮫ از ﻣدت ھﺎ آرزوی دﯾدﻧش را داﺷﺗم.
ﺳﯾد/ﭘﯾر ﺗﺎﻟﻘﺎن
روﺳﺗﺎی ﻣرد روﺣﺎﻧﯽ ﺣدود  ۶ﻣﯾل در ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻗرار داﺷﺗﮫ و از ﺧﺎن آﺑﺎد ٣٠
ﻣﯾل دور اﺳت .ﻣن ﺣدود ﺳﺎﻋت  ۴ﭘس از ﭼﺎﺷت ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﯾده و ﭘس از ﭘﯾﺎده ﺷدن ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﮐوﭼﮏ و ﭘﺎک ﻗﺎﻟﯽ دار رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷدم ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑراﯾم ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﻣﻧﺗظر ﻣﻼﻗﺎت ﺳﯾد
ﺑﺎﺷم ﺗﺎ او ﻋﺑﺎدات ﭘس از ظﮭر ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد .او ﭘس از ﺣدود ﻧﯾم ﺳﺎﻋت آﻣد.
ﻣن ﺧم ﺷدم ﺗﺎ دﺳت ھﺎی او را ﺑﮫ رﺳم ﺗﻘدس ﺑﺑوﺳم و او ﮐﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﺷده ،ﻣرا در ﺑﻐل ﮔرﻓت:
ﻣن ﺑﻌدا ﮐوﺷش ﮐردم ﻣﮑﻠﻔﯾت و ﻗدرداﻧﯽ ﺧود را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻓرﻧﮕﯽ ھﺎ ﺑﺧﺎطر ﺧدﻣﺎت او
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در ﻣﻘﺎﺑل ﻣورﮐراﻓت ﺑﯾﭼﺎره اﺑراز ﻧﻣوده و اﻓزودم ﮐﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻧﺑﺎﯾد ھرﮔز ﻓراﻣوش ﻣﺎ
ﺷود .ﺑراﯾش ﺗوﺿﯾﺢ دادم ،اﯾن اوﻟﯾن روزی اﺳت ﮐﮫ ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗﻠﻣروی ﻣراد ﺑﯾﮏ
ﺑﯾﮑﺎر ﺷده و ﺑﯽ ﺻﺑراﻧﮫ ﻣﻧﺗظر ﻓرﺻﺗﯽ ﺑودم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم رﺿﺎﺋﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻠت ﺧود را ﺑرای
او ﺗﻘدﯾم ﮐﻧم .او ﺳﭘﺎس ﮔزار ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷد ،اﻣﺎ ﺑﮫ آراﻣﯽ ھرﮔوﻧﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ را رد ﮐرده و
ﮔﻔت ،او ﻗدرت زﯾﺎدی ﻧداﺷت ﺗﺎ ﺑرای ﻣورﮐراﻓت ﺧدﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم دھد .او اﻓزود
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﺣﯾر از اﯾن ﺷده ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﯾﮏ اﻗدام ﺑﯽ اھﻣﯾت ﺑرای او در آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﭼﻧﺎن ﮐﺷور
دور و ﺑزرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت .ﭘس از ﮔﻔﺗﮕوی اﻧدک ﮐﮫ ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﺑﺎﯾد از ﺷﻔﻘت
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﺧودم ھم ﺳﭘﺎس ﮔزاری ﮐﻧم ،او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ زودی ﺑردﮔﺎن او ﺑﺎ ﺑﺷﻘﺎب
ھﺎی ﭘﻠو و ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺣﺎﺿر ﺷدﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﺳواری طوﻻﻧﯽ ﭼﺳﺑش ﻓراواﻧﯽ داﺷت.
او ﭘس از ﻧﺎن ﺷب ﺑﺎز آﻣده و ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑﺎ ﻣن ﻧﺷﺳت .ﺑﺣث ﻋﻣدﺗﺎ ﺑر ﺳر ﺳﯾﺎﺳت
و ﺗﺟﺎرت اروﭘﺎﺋﯾﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن در راﺑطﮫ ﺑﮫ ھﻧد و ﭘﺎرس ﺑود .ﻣن ﺑﺎ داﻧﺳﺗن ﻧﻔوذ او ﺑﺎﻻی
ﻣراد ﺑﯾﮏ و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﻗﻊ اھداف ﻣﺎﻣورﯾت ﺷﻣﺎ و ﺑﺧﺻوص ﺗﻣﺎﯾل ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﺑرای
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑزرگ در ﺳواﺣل اﻧدوس و ﻣﻔﺎد ﺣﺎﺻﻠﮫ از آن را ﺑرای ﻣﯾر ﺗوﺿﯾﺢ دادم
ﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت او ﻟزوﻣﺎ ﺧط ﻋﻣدۀ رﻓت و آﻣد در ﺑﯾن ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﺳت .ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد
ﮐﮫ او اﺣﺳﺎس ﻣرا درک ﮐرده و ﺳواﻻت زﯾﺎدی ﭘرﺳﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ اطﻼﻋﺎت او
ﺑود.
او ﺑﻌدا ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷدن دوﺑﺎرۀ راه ﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارم )ﻣن ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ
ﻗﺿﯾﮥ ﻣﺣﻣود ﺑﯾﮓ ﻧوﻣﯾداﻧﮫ ﺑوده و آﻧرا ﺗرک ﮐرده ام( .ﺑراﯾش ﺟواب دام ،اﮔر ﻣﯾر ﺑراﯾم
اﺟﺎزه دھد ،ﮐﻣﯽ در اطراف اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺳﻔر ﮐرده و طورﯾﮑﮫ ﻋﺎدت ﻓرﻧﮕﯽ ھﺎﺳت ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﺗﻣﺎم ﭼﯾز ھﺎی را ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر ﺷﺎن ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد .او ﮔﻔت،
اﯾن را از ﻣورﮐراﻓت ﺷﻧﯾده ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺷﮑﻠﯽ در اﯾن ﻣورد ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد .او ﺑﺎر
دﯾﮕر ﺗﺣﯾر ﺧود را از ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﺎ ﻣورﮐراﻓت اﻧﺟﺎم داده ﺑود ،اﺑراز ﮐرد.
او ﮔﻔت" ،آﯾﺎ اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع در ﻓرﻧﮕﺳﺗﺎن ﻣﻌﻠوم اﺳت؟" ﻣن ﮔﻔﺗم" ،وﷲ،
ﺑﺎ• ،ھر ﮐودﮐﯽ ﻧﺎم ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم را ﺑﺣﯾث دوﺳت ﻓرﻧﮕﯽ ھﺎ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧد" .ﻗرار ﻣﻌﻠوم
ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت رﺿﺎﺋﯾت ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد .او ﮔﻔت" ،ﺧدا ﺑزرگ اﺳت! ﻧﺑض ﻣرا اﺣﺳﺎس
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ﻣﯽ ﮐﻧد" .ﻣن ﮔﻔﺗم" ،ﺧدا را ﺷﮑر ،ﭼﮫ ﻗدرت و اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﯽ! اﮔر ﺧدا ﺑﺧواھد ،ﻧﯾم ﻋﻣر ﺷﻣﺎ
ھﻧوز ﺑﺎﻗﯽ اﺳت" .ﻣﺎ ﺑﮫ رﯾش ھﺎی ﺧود دﺳت ﮐﺷﯾده" ،ﻓﺎﺗﺣﮫ" ﺧواﻧده و ﭘﯾرﻣرد ﺧﺎﻧﮫ را
ﺗرک ﮐرد .ﻣن ﺑﺎز او را وﻗﺗﯽ ﺑرﻣﯽ ﮔﺷﺗم ،دﯾدم :او از ﺧروس -ﺑﺎﻧﮓ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ٩ﻣﺷﻐول
ﻋﺑﺎدت اﺳت .او وﻗﺗﯽ از دروازۀ ﻣن ﻣﯽ ﮔذﺷت ،ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺗوﻗف ﮐرده ،ﭘرﺳش ﻧﻣوده،
ﺑرای ﭼﺷم ھﺎﯾش ﺗﻘﺎﺿﺎی ادوﯾﮫ ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﯾش آوردن ﻧﺎﺷﺗﺎی ﺻﺑﺢ ﺑرای ﻣن رﺧﺻت
ﮔرﻓت.
ﻣن ﺑﺎ ﺳﻔر در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﭘﺷﺗﮫ ،اﺳپ ﺟوان و ﻗﺷﻧﮕﯽ را دﯾدم ﮐﮫ او ﻓرﻣﺎن داده در ﻣﻘﺎﺑل
ھداﯾﺎﺋﯽ ﻣن ﺑراﯾم ﺗﺣﻔﮫ داده ﺷود .ﯾﮏ ﺷﺧص ﻧﯾز ﺣﺎﺿر ﺑود ﺗﺎ ﺑراﯾم ﻣﺣل ﻣﻌدن ﻧﻣﮏ را
ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم آن را ﺑﺑﯾﻧم.
ﺑﺎ دﯾدن آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﮐردم ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑرای اﺗﺎﻟﯾق ﺑﯾﮓ وﻟﯾﻌﮭد ﻧﯾز ﺳﻼم ﺑرﺳﺎﻧم ،زﯾرا
ﻣن در ﻣﺟﺎورت او ﺑودم .او ھم ﻣرا ﺑﺎ ﻋﯾن ﺷﯾوۀ اﻣﺗﯾﺎزی ﭘدر ﺧوﯾش ﭘذﯾرﻓﺗﮫ )در ﺑﯾرون
دروازۀ ﺧود اﯾﺳﺗﺎده و ﺗﻣﺎم درﺑﺎرﯾﺎﻧش ﺑدور او ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد( ،در ﺑﺎﻻ ﺗرﯾن ﭼوﮐﯽ ﻧﺷﺎﻧده
و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻋزﯾﻣت ﺑراﯾم ﯾﮏ اﺳپ و ﯾﮏ ﺟﺎﻣﮥ اﻓﺗﺧﺎری ھدﯾﮫ داد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب دو ﻧﯾرﻧﮓ
اوﻟﯽ ﺑرﻧده ﺛﺎﺑت ﺷده و ﻣن ﻓﮑر ﮐردم ﺣﺎﻻ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت وﻗت را از دﺳت ﻧداده ،ﺑﮫ ﮐﻧدز
رﻓﺗﮫ و ﺳرﻧوﺷت ﺧود را در آﻧﺟﺎ ﺑﯾﺂزﻣﺎﯾم.
اﺗﻣﺎ و ﻣﯾرزا ﺑدﯾﻊ
ﻣن روز ﭘس از رﺳﯾدﻧم ) ٢٢ﺟﻧوری( ﺑﺎ اﺗﻣﺎ و ﻣﯾرزا ﺑدﯾﻊ ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده و ھر دو ﺑراﯾم
اطﻣﯾﻧﺎن دادﻧد ﮐﮫ وﺿﻊ دوﺳﺗﺎﻧﮥ ﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣن ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻗﺿﯾﮥ ﺑرادرش ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾری
ﻧﻧﻣوده و ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘدﯾرش ﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت .اﺗﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻋﻼوه ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺣﻣود ﺑﯾﮓ
ﻣرﯾض ﻣن ﺑﺎ رﺧﺻت ﺷدن از ﻣن ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﺟﻣﻼت ﯾﺎد آوری ﮐرده ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دارای
ﻣﮭﺎرت ﻣﺳﻠﮑﯽ ھﺳﺗم ،ﺑﻠﮑﮫ "ﺑﺎ ﺧوب ﺗرﯾن ﺷﯾوه آﺷﻧﺎ ﺑوده" و ﺑراﯾش ﺗﻣﺎم ﺗوﺟﮫ و ﻣراﻗﺑت
ﻻزم را اﻧﺟﺎم داده ام .اﯾن ﺗﻣﺎم آﻧﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﯾﺷد".
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ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣورﮐراﻓت
در ﻧﯾﻣﮥ اﭘرﯾل دﮐﺗور ﻻرد و ﻟﺗﻧﺎﻧت وود ﻣﯽ ﺧواھﻧد از ﮐﻧدز ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﮔردﻧد؛ ﻗﺑل از
ﻋزﯾﻣت اﯾﺷﺎن ،ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣورﮐراﻓت ﺑﺎ ﯾﮑﻣﻘدار ﮐﺎﻏذ ھﺎی آن ﺑراﯾﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود :ﻻرد
اﯾن ﻧﺎﻣﮥ دﻟﭼﺳب را ﺿﻣﯾﻣﮥ آﻧﮭﺎ ﺑراﯾم روان ﮐرده ﺑود:
"ﻣﯽ ﺧواھم ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓﮭرﺳت ﮐﺗﺎب ھﺎ و ﮐﺎﻏذ ھﺎی ﻣورﮐراﻓت ﻣﻘﺗول را ھدﯾﮫ دھم ﮐﮫ
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ در ﺟرﯾﺎن آﺧرﯾن ﺳﻔرم ﺑﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑدﺳت آورده ام.
ﻣن ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی ﻣرھون ﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻣراد ﺑﯾﮏ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻓورا ﭘس از رﺳﯾدن ﻣن ﺑﮫ ﮐﻧدز،
ﺑﮫ ﺧﺎن ﻣزار ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ و ﺧواھﺎن ﺗﻣﺎم آﺛﺎر ﻣﺳﺎﻓران اروﭘﺎﺋﯽ ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻓورا ﺑراﯾش
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود .در ﺟواب آن  ۵٠ﺟﻠد آﺛﺎر ﻣطﺑوع ﻓورا ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود؛ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﺷﻣول
ﻧﻘﺷﮫ ،ﮔذرﻧﺎﻣﮥ ﻣورﮐراﻓت )ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﮫ از طرف ﻣﺎرﮐﯾز ھﺳﺗﯾﻧﮓ ﺻﺎدر ﺷده(
و ﯾﮏ ﺟﻠد اﯾم اﯾس ﺑﺎ ﯾﮑﺗﻌداد اوراق اﯾم اﯾس و ﻋﻣدﺗﺎ ﮔزارﺷﺎت را ﺧودم ﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﺑﺎزدﯾد ﺧﻠم و ﻣزار ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورم.
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم اﺛﺑﺎت ھﺎی ﺑدﺳت آﻣده ﻗوﯾﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺳﻧد اﯾم اﯾس ﺑﺎ ارزش آن
ﻣﺳﺎﻓر ﺑد ﺳرﻧوﺷت ﻧﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﺑدﺳت آﯾد.
ﻣن ﺑﮫ ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ھﺎی آوردﻧد ،ﭘراﺧت ﮐردم؛ ھﻣﯾﺷﮫ اﻋﻼن ﮐردم ،ﺑرای ھرﭼﯾزی
ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،دوﭼﻧد آن را ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧم؛ ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﭼﻧدﯾن ورق
اﯾم اﯾس ﺑراﯾم آورده ﺷد ،اﻣﺎ آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر از ﮔزارﺷﺎت اﺿﺎﻓﯽ و
ﻣﺳﺎﯾل روزﻣره ﻧﺑوده اﻧد .ﭼون ﺑوﻣﯾﺎن ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﻧدارﻧد ،اﻣﮑﺎن داﺷت ،اﮔر ﮐﺎﻏذ
ﻣﮭﻣﯽ وﺟود ﻣﯽ داﺷت ،ﺣد اﻗل ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﺳﯾر ﺧود در ﺑﯾن ﺗﻌداد ﮐﺎﻏذ ھﺎی
آورده ﺷده را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐرد.
ﻣن ﻧﺎﻣﮥ ﻣﯾرزا ﺣﻣﯾد اﻟدﯾن ﻣﻧﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎن ﻣزار را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در آﺧرﯾن
ﻟﺣظﺎت ﺗرﯾﺑﯾﮏ را دﯾده و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ دو ﺟﻠد ﻣطﺑوع و ﯾﮏ اﯾم اﯾس در ﺷﮭر ﺳﺑز ﻣوﺟود
ﺑوده و او ﯾﮏ ﻧﻔر را ﻓرﺳﺗﺎده ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎورد .از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﺟﺑور ﺑودم ﻣﻣﻠﮑت را
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ﺗرک ﮐﻧم و ھم ﺗﻣﺎم رواﺑط در وﺿﻊ ﻣوﺟود ﮐﺎﺑل ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ،اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﺗوﺟﮫ ﻣﺳﺎﻓران ﺑﻌدی ﻣﯽ رﺳﺎﻧم.
ﺧود ﻧﻘﺷﮫ ﯾﮏ ﺳﻧد ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ارزش اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻣﺳﯾر ﻣورﮐراﻓت ﺑوده ،ﺑطور
آﺷﮑﺎر ﺑﮫ دﺳت ﺧود او رﺳم ﺷده و ﺗﺎ آﻗﭼﮫ اداﻣﮫ دارد )ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ از اﻧدﺧوی(،
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت اﻗﻠﯾم ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺷﺑﮑﮥ ﺧﯾﺎﻧت و دﺳﯾﺳﮥ ﮐﮫ ﺧود را
ﻣﺣدود ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎزﮔﺷت او ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود .در ﻋﻘب ﻧﻘﺷﮫ ،ﯾﮏ طرح اﯾم اﯾس ﻣﺳﯾر از طرﯾق
اﻧدﺧوی ﺑﮫ ﻣﯾﻣﻧﮫ و از ﺳرﭘل ﺑﮫ ﺑﻠﺦ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺳﻔر او از طرﯾق اﯾن دوﻟت ھﺎی
ﮐوﭼﮏ ﻣﺳﺗﻘل ،ﻗﺳﻣﺎ ﺑرای دﯾدن اﺳپ ھﺎی ﻣﺷﮭور آﻧﮭﺎ و ﻗﺳﻣﺎ ﺑرای دور ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﺧود
از ﺗﺷوﯾش ﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺎ اﻋطﺎی ﺑرﺧورد ﻣﺣﻔوظ از طرﯾق ﻗﻠﻣروی ﺣﺎﮐم ﮐﻧدز ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑطور ﺗﻘرﯾﺑﯽ اھداف آﺧری را ﮐﮫ در ﻣﻐز او ﺧطور ﻣﯽ ﮐرده و در ﺗﻌﻘﯾب
آن ﭼﯾزی ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود را از دﺳت داده ،ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم در ﭘﮭﻠوی آن ﮐﺎﻏذی را ﯾﮑﺟﺎ ﺳﺎزﯾد ﮐﮫ ﻣن در ﺑﯾن ﺗودۀ ﮔزارﺷﺎت ﭘراﮔﻧدۀ ﯾﺎﻓﺗم
ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻧوﺷﺗﮥ ﺗرﯾﺑﯾﮏ اﺳت .ﻧوﺷﺗﮥ زﯾر ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٢۵را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد:
"ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵اﮔﺳت ﺑﮫ ﺑﻠﺦ رﺳﯾدم .آﻗﺎی اﯾم ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧وﻓﺎت ﮐرد" .اﯾن ﻣوﺿوع وﻓﺎت
ﻣورﮐراﻓت را ﺑدون ﺷﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد؛ ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﺷواھد ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ﻓرﺿﯾﮥ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﻓوت ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد.
اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎﻏذ دﻟﭼﺳب ﺗر ازﯾﮏ روﯾداد ﺗﺻﺎدﻓﯽ اﺳت .ﻣﯾرزای ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗذﮐر دادم )از
ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن ﺗﺎ ﻣزار ﻣرا ھﻣراھﯽ ﮐرد( ،در ﺟرﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕو ﮐﮫ ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ در ﺑﺎرۀ ﺳرﻧوﺷت
ﻏم اﻧﮕﯾز دﺳﺗﮥ ﻣورﮐراﻓت ﺻورت ﮔرﻓت ،ﮔﻔت ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺧواھش ﺧﺎن ،ﺣدود ﯾﮑﻣﺎه ﭘﯾش
از ﻣرگ ﺗرﯾﺑﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧرﯾداری ﯾﮑﺗﻌداد ﻣروارﯾد ھﺎﯾش ﻧزد او ﻣﯽ رود .ﺗرﯾﺑﯾﮏ
ﻣروارﯾد ھﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد؛ اﻣﺎ وﻗﺗﯽ از ﻗﯾﻣت آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳد ،ﺑﺎ اﻓﺳردﮔﯽ ﺟواب ﻣﯽ
دھد" ،در ﻣﻘﺎﺑل ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ،ﺑﮕﯾرﯾد؛ ﻗﻠب ﻣن ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت :ﺣﺎﻻ ﻗﯾﻣت آن را ﭼﮫ
ﮐﻧم"؟ ﺛﺑت آن ﻗرار زﯾر اﺳت:
ﻣﺟﻣوﻋﮫ در ﻧﺦ ھﺎ  ٢٨٠ ...................ﮔرام
اﮐﺗوﺑر  ،١۵ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣﯾرزا ١٣١ .................ﮔرام ﯾﺎ  ۴ﻣﺛﻘﺎل
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اﮐﺗوﺑر  ،١۶ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط دﯾوان ﺑﯾﮕﯽ ٣٣ .........ﮔرام ﯾﺎ  ١ﻣﺛﻘﺎل
طورﯾﮑﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ھﯾﭻ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻧﺷﺎن داده ﻧﺷده :اﺣﺗﻣﺎﻻ ھﯾﭻ ﮐدام ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن ﻏرﯾب ،دور از ﺻدای اﻟﮭﺎم ﺑﺧش و ﺗﺳﮑﯾن دھﻧدۀ ھﻣوطﻧﺎن ﯾﺎ
ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ،ﻣﺣﺎﺻره ﺷده ﺗوﺳط ﻗﺑﺎﯾل ﺧﺷﻧﯽ ﮐﮫ او را ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺑرای ﺗﺻرف ﺑر ﺧزاﻧﮥ
ﺑﯽ ﺷﻣﺎری ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﮭﺎﺳت ،روﺣﯾﮥ ﺟواﻧﯽ او ﭘژﻣرده و
ﻏرق ﻣﯽ ﺷود .دﯾدﮔﺎه روﺷﻧﯽ ﮐﮫ او وظﯾﻔﮥ ﺧود را آﻏﺎز ﮐرده ﺑود ،ﻣدت ھﺎ ﻗﺑل از ﺑﯾن
رﻓﺗﮫ ﺑود؛ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ او در ﺟﺳﺗﺟوی ﻟذات ﺑود ،رﻧﺞ ھﺎ ﻧﺻﯾﺑش ﻣﯽ ﺷود؛ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ او ﺑﺎﯾد
اﺳﺗراﺣت ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﺧطرات ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد؛ ﻣرﯾﺿﯽ ﺗﻌداد زﯾﺎد ھﻣرھﺎن او را ﺑﺎ
ﺧود ﺑرده ﮐﮫ ھﻣﺳﻔر او ﺑودﻧد؛ وﻗﺗﯽ رھﻧﻣﺎی او و دوﺳﺗﯽ آﺷﻧﺎی او را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار
ﻣﯽ دھد ،ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ھر ﺳﺧﺗﯽ و ﺑرای ﻧﺟﺎت از ھر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐرد؛ ﺑرﻋﻼوه ،وﻗﺗﯽ او در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻣﯾد ھﺎی ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺑوﻣﯽ اش ،اﮔر
ﻗطﻊ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺣد اﻗل ﺑطور ﻧﺎﻣﺣدودی ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎده ،ﻗﻠب او ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣﯽ
ﮔوﯾد ،ﺷﮑﺳﺗﮫ و در ﭼﻧد ھﻔﺗﮥ ﮐوﺗﺎه در ﯾﮏ ﮔور ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻏرق ﻣﯽ ﺷود .ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطر
اﻧﺣراف از اﺻل ﻣطﻠب ﭘوزش ﺑﺧواھم؛ ﻣن ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﯾت ﮐﺎﻏذ رﺳﻣﯽ اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧم،
اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﻣﻼت ﮔرﻣﯽ را ﻧﺷﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﺗرﯾﺑﯾﮏ ﺑﯾﭼﺎره ﺗوﺳط ﺑوﻣﯾﺎن ﺧﺷن ذﮐر
ﺷده ،در ﺑﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﻣرده اﺳت ،ﺑدون اﺣﺳﺎس ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن ھﻣدردی در ﺳرﻧوﺷت
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻓﺗﺎده اﺳت" ،ﺧﯾﻠﯽ ﺟوان و ھﻧوز ﭘر از آرزو ھﺎ ﺑود".
ﻻزم اﺳت ﻓﻘط ﯾﮑﯽ دو ﻣورد دﯾﮕر را ذﮐر ﮐﻧم .ﮐﺗﺎﺑﭼﮥ -ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﮫ از ﺟﮭﺎت ﺑﺳﯾﺎری ﯾﮏ
ﺳﻧد ﺑﺎ ارزش و درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﻓﮭرﺳت اﺟﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣورﮐراﻓت از آﻏﺎز ﺳﻔر ﺧوﯾش
ﺧرﯾداری ﮐرده و ﺑرای اﺻﻼح ﻣﻔﮑوره ھﺎی ﮔزاﻓﯽ ﮐﮫ او ﮔوﯾﺎ ﻣﻘدار ھﻧﮕﻔت اﻣوال ﺑﺎ ﺧود
اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ داده اﺳت .ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﮔزارﺷﺎت اﯾم اﯾس ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗوان آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ
ﻣﻘدار ھﻧﮕﻔت اﯾن اﻣوال ﻗﺑل از ﺗرک ﺑﺧﺎرا ﺑﮫ ﻓروش رﺳﺎﻧﯾده ﺷده و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣن اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ،ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﻋﺎﯾدات او ﻋﻣدﺗﺎ در ﺧرﯾداری اﺳپ ھﺎ ﻣﺻرف ﺷده و وﻗﺗﯽ
وﻓﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭼﯾزی ﮐﻣﺗر از ﯾﮑﺻد ،ﺑﺷﻣول ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻧﺳل ازﺑﯾﮏ و ﺗرﮐﻣن
داﺷﺗﮫ اﺳت.
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دﻟﭼﺳﭘﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺗﺎﺑﭼﮥ -ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﺧﺎطری اﺳت ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧدۀ دﺳت ﻧوﯾس ﺧود ﻣورﮐراﻓت
و ﻓﮭرﺳت اﺷﯾﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ھدﯾﮫ داده اﺳت؛ ﯾﮏ ﯾﺎد داﺷت آﺧری در ﺑﺎرۀ
ﺑﺧﺷش ﻣﺎﻟﯾﮫ اﺟﻧﺎس او از طرف ﺷﺎه ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر از اﻧدازۀ ارزش ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ اﺟﻧﺎس
اﺳت .ﻟذا ﺑطور ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﻣﯾﺗوان اﻓزود ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺗﺎﺟر ﺑﺧﺎرا در ﺟرﯾﺎن ﺗوﻗف او در
آن ﺷﮭر ﺑﺎ ھم ﺻﻣﯾﻣﯾت زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ ،ﺧﺻوﺻﯾت او ﺑطور ﻋﺎﻟﯽ ﺗوﺳط ﺷﺎه ﺗﻣﺟﯾد ﺷده،
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﭘﺷت او ﻧﻔر ﻓرﺳﺗﺎده ،از ﻟذت ﻣﺻﺎﺣﺑت ﺑﺎ او ﺑﮭره ﺑرده و اﻣﺗﯾﺎز ﺑزرﮔﯽ
ﺑرای او اﻋطﺎ ﮐرده ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ھرﮔز ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﯾﺳوی داده ﻧﺷده ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺳوار از طرﯾق
ﺷﮭر و ﺣﺗﯽ از دروازۀ ﻗﺻر ﺷﺎه ﺑﮕذرد.
اﯾن ﮐﺗﺎﺑﭼﮥ -ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑرﻋﻼوۀ ﻓﮭرﺳت اﻣوال ﺗﺟﺎرﺗﯽ درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﻓﮭرﺳت اﻣوال ﺷﺧﺻﯽ
او اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﻣورﮐراﻓت ﻣﺟﺑور ﺷده ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﻗوش ﺑﯾﮕﯽ ﺑرای ورود ﺑﮫ
ﺑﺧﺎرا آﻣﺎده ﺳﺎزد .از اﯾن ﻓﮭرﺳت ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ او  ٩٠ﺟﻠد ﮐﺗﺎب داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺗﻌدادی را ﮐﮫ
ﻣن ﺑدﺳت آورده و ﺣﺎﻻ اﻓﺗﺧﺎر ﺗﻘدﯾم آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را دارم  ۵٧اﺳت .در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺗﻌداد ﺟﻠد
ھﺎی ﻧﺎﺟور وﺟود دارد ﮐﮫ اﮔر ﻣﮑﻣل ﺑﺎﺷﻧد ،ﺣدود  ٣٠ﺟﻠد اﺿﺎﻓﯽ ﺷده و ﻣﺟﻣوﻋﺎ ٨٧
ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد؛ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﯾﺷﺗر از دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺟﻠد وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺻورت
دﻗﯾق از ﺳرﻧوﺷت آﻧﮭﺎ ﺧﺑر ﻧدارﯾم .ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط اﯾم اﯾس اﯾس ﻗﺑﻼ ﻋدم اﺣﺗﻣﺎل ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣدی
را ﻧﺷﺎن دادم ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﭘژوھش ھﺎی ﻣﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد.
در ﺳراﺳر ﺟﻠد ھﺎی ﻣطﺑوع ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﻣﺎر ﯾﺎد داﺷت و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺧط ﻣورﮐراﻓت وﺟود
دارد .در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺣوادث و ﺧطراﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر او ﻗرار دارد ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
طرح ﺷده از طرﯾق ﻣﺳﯾر ھﺎی ﺑرﮔﺷت او را ﻧﻣﯾﺗوان ﺑدون ھﯾﺟﺎن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺑطور ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ اﻓزود ﮐﮫ ﺧﺎطرات ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧده از اﯾن دﺳﺗﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار ﺑد
ﺳرﻧوﺷت ،ﺑرای ﺧﺻوﺻﯾت ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ درﺟﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﻣطﻠوب و دﻟﺧواه ﺑوده اﺳت.
ﻧﺎﻣﮥ ﻣﯾرزا ﺣﻣﯾد اﻟدﯾن
ﺑرﮔردان ﻧﺎﻣﮥ ﻣﯾرزا ﺣﻣﯾداﻟدﯾن ﺑﮫ ﭘﯽ ﺑﯽ ﻻرد:
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"دو ﮐﺗﺎب و ﯾﮏ اﯾم اﯾس در ﺷﮭرﺳﺑز اﺳت .ﻣن ﺷﺧﺻﯽ را ﻓرﺳﺗﺎده ام ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎورد
و وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮕﯾرم ،ﺑراﯾﺗﺎن ﺧواھم ﻓرﺳﺗﺎد .در ﺗﻣﺎم ﻣوارد ھرﮔز ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ را
ﻓراﻣوش ﻧﺧواھم ﮐرد .ﻟطﻔﺎ ھﻣﯾﺷﮫ از ﺻﺣت ﺧوﯾش اطﻣﯾﻧﺎن دھﯾد .ﺑﮫ ﭼﯾز ھﺎی ﮐﮫ اﯾن
ﻣرد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺎور ﮐﻧﯾد و ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﺧﯾرﺧواه ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷم .ﺗﺎرﯾﺦ  ١٢۵۴ھﺟری".
ازدواج ازﺑﯾﮏ ھﺎ
وﻗﺗﯽ در ﮐﻧدز ﺑودم ،دﮐﺗور ﻻرد ﻧﺎﻣﮥ در ﺑﺎرۀ ﻋﺎدت ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺗن ﮐﺎﻣل آن
ﻗرار زﯾر اﺳت:
"در ﻋروﺳﯽ ھﺎ ﯾﮑﺗﻌداد دوﺳﺗﺎن ﻋروس و داﻣﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﻣﻘدار زﯾﺎد آرد ﻣﺧﻠوط ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺳﺗر
ﺗﺟﮭﯾز ﺷده ،در ﯾﮏ ﺟﻠﮕﮥ ﺑﺎز ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده و ﻣﺷﻐول ﺑﺎزی ﺑزرﮔﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﯾﮑدﺳﺗﮫ
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻓرار ﺷود .ﭘﺳﯽ از آن ﺻﻠﺢ ﺑرﻗرار ﺷده و آﻧﮭﺎ در ﺳرﮔرﻣﯽ ﺑزرگ ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت اﮔر دﺳﺗﮥ ﻣﻐﻠوب ﻏﺿﺑﻧﺎک ﮔردد ،ﺣوادث ﺟدی ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﯾد .ﭼﻧد ﺳﺎل
ﭘﯾش ﻣ ِﻠﮏ ﺧﺎن ﭘﺳر ﻣﯾر ﺑﺎ دﺧﺗر ﻧذری ﻣﯾﻧﺑﺎﺷﯽ )ﯾﮏ ﻗطﻐن از ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻗﯾﺳﺎﻣور ﺧودش(
ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد .ھر دﺳﺗﮫ ﺑﺎ  ٢١ﺟوال آرد ﮔﻧدم و ﻋﯾن ﻣﻘدار ﺧﺎﮐﺳﺗر ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد،
ﺧود ﻣﯾر رھﺑری دﺳﺗﮥ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد :او ﻣﻐﻠوب ﺷده و ﺣدود  ٢ﮐﺎس از ﻣﯾدان
ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﺷود؛ در اﯾن وﻗت ﻣﯾر ﺣوﺻﻠﮫ ﺧود را از دﺳت داده و ﺑﮫ دﺳﺗﮥ ﺧود ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﺑرﮔﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ھﺎی ﺧود ﺑدون ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﺷوﯾﺷﯽ ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧد،
ﺻرﻓﻧظر ازاﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرﻧده ﺑودﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم ﯾﮑﺗﻌداد رﯾش ﺳﻔﯾدان ﻣداﺧﻠﮫ ﮐرده و ﻣﺎﻧﻊ ﺧون
رﯾزی ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻓروش زﻧﺎن
ﻣردان اﯾﻧﺟﺎ اﮔر از زن ھﺎی ﺧود ﺧﺳﺗﮫ ﺷوﻧد ،آﻧﮭﺎ را ﺳودا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ
ھﯾﭼوﺟﮫ ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﻧﯾﺳت :اﻣﺎ ﻣرد ﻣﮑﻠف اﺳت ﭘﯾﺷﮑش اول را ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن ﻗﯾﻣت ﺑﮫ ﺧﺎﻧوادۀ
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زن ﻧﻣﺎﯾد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧوادۀ او ﻗﯾﻣت آن را ﻧﭘردازﻧد ،ﺷوھر آزاد اﺳت ﺗﺎ زن ﺧود
را ﺑﮫ ھر ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑﻔروﺷد .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ﯾﮏ ﻣرد ،زن ھﺎی او ﻣﻠﮑﯾت ﺑرادر
ﺑﻌدی او ﻣﯽ ﺷود؛ او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ازدواج ﮐﻧد ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺳودا ﻧﻣﺎﯾد ،اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑل،
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اوﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧوادۀ آﻧﮭﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋطﺎر ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﻧﺎم ﺟﺎﻧداد ﮐﮫ در ﻣورد رواج ﻓروش زن ھﺎ ﺻﺣﺑت ﮐردم )ﺑدون آﻧﮑﮫ
اﻋﺗﺑﺎر زﯾﺎدی ﺑﮫ آن ﺑدھم( ،ﮔﻔت" ،ﻣن ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺧودم واﻗﻊ ﺷده اﺳت.
ﻣن ﯾﮏ روز از ﺧﺎن آﺑﺎد ﺑر ﻣﯽ ﮔﺷﺗم؛ ﺑﺎ ﻓرا رﺳﯾدن ﺗﺎرﯾﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺷب در ﺗرﻧﺎب
ﺗوﻗف ﮐردم ﮐﮫ ﺳﮫ ﮐﺎس از اﯾﻧﺟﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .ﭘس از ﺗﻐذﯾﮫ اﺳپ و رﻓﺗن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺳﮫ ﻣرد
را دﯾدم ﮐﮫ ﻣﺻروف ﮔﻔﺗﮕو اﻧد؛ ﺑﺎ ﭘرﺳﺎن ﻣوﺿوع ﺑﺣث آﻧﮭﺎ ،ﺑراﯾم ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھد زن ﺧود را ﺑﮫ دﯾﮕری ﺳودا ﮐﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻی ﺷراﯾط آن ﺗواﻓق ﻧدارﻧد.
دراﯾن وﻗت ﺧدا ﺑﯾردی ﻣﯾﻧﮓ )ﺑﺎﺷﯽ و ﮐﻼن ﻗﺷﻼق( ﭘﯾش ﻣن آﻣده و ﺑﺎ ﻣن زﻣزﻣﮫ ﮐرد ﮐﮫ
اﮔر ﻣن ﺑﺗواﻧم ﻧﯾم ﭘول آن را ﺑﭘردازم ،او زن را ﺧرﯾداری ﻣﯽ ﮐﻧد ،زﯾرا او زن را دﯾده و
آن زن ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺷﻧﮓ اﺳت .ﻣن ﻣواﻓﻘﮫ ﮐرده و )ھرﯾﮏ ﺑﺎ ﭘرداﺧت  ٣۵روﭘﯾﮫ( آن زن را
در ﺑدل  ٧٠روﭘﯾﮫ ﺧرﯾداری ﮐردﯾم و زن در آن ﺷب ھﻣرای ﻣن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﻓت .ﺻﺑﺢ ﺑﻌد
ﺧدا ﺑﯾردی آﻣده و ﺑراﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷراﮐت در ﯾﮏ زن ﭼﯾز ﺑدی ﺑوده و از ﻣن ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ
ﭼطور اﯾن ﻣوﺿوع را ﺣل ﮐﻧﯾم .ﻣن ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﯾن زن ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣن ﻣﺎﻧده و ﺑﻌدا ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ او ﺑرود .اﻣﺎ او ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣواﻓق ﻧﺑود؛ زﯾرا اﮔر ﭘﺳر ﯾﺎ دﺧﺗری ﺗوﻟد ﺷود ،ﻣﻧﺎﻗﺷﮥ
ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت .او ﮔﻔت ،ﺧﻼﺻﮫ ،ﯾﺎ ﺗو ﺑراﯾم  ۵روﯾﭘﮫ ﻣﻔﺎد
ﻣﯽ دھﯽ و اﯾن زن ﻣﺎل ﺗو ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻣن ﻋﯾن ﻣﻔﺎد را ﺑﺎﻻی ﺳﮭم ﺗو داده و آن زن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
ﻣن ﺧواھد ﺑود .ﻣن ﺑﮫ ﮔزﯾﻧﮥ دوﻣﯽ راﺿﯽ ﺷدم و اﯾن زن ﺣﺎﻻ ﺑﺎ او زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و
ھﻣﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد".
اﮔر ﮐﺳﯽ دﺧﺗری ﺑﮫ ﺳن ازدواج دارد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﯾر اطﻼع دھد ،او ﺧواﺟﮥ )اﺧﺗﮥ( ارﺷد ﺧود
را ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ او را ﺑﺑﯾﻧد :اﮔر ﻗﺷﻧﮓ ﺑﺎﺷد ،او را ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑرد؛ درﻏﯾر آن ،او اﺟﺎزه
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری ازدواج ﮐﻧد.
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ﺷﯾوۀ ﺳﻼم دادن
ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾر را در ﺑﯾرون ﺑﺑﯾﻧد ،از اﺳپ ﭘﯾﺎده ﺷده و ﺑراﯾش "ﺳﻼم ﻋﻠﯾﮑم" ﮔﻔﺗﮫ و ﻣﯽ
ﮔذرد .ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻧواﺣﯽ و ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﭼﮭﺎر ﯾﺎ ﭘﻧﺞ ﺑﺎر در ﯾﮑﺳﺎل ﭘﯾش او
آﻣده و ﺳﻼم ﺑدھﻧد .ﺷﯾوه ﭼﻧﯾن اﺳت :ﺑﮫ ﻣﺟرد ورود ﺑﮫ دروازه ھر ﯾﮏ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد" ،ﺳﻼم ﻋﻠﯾﮑم"؛ ﺑﻌدا ﭘﯾﺷﺗر رﻓﺗﮫ ،ﺑﺎﻻی زاﻧو ھﺎی ﺧود ﺧم ﺷده و دﺳت ھﺎی ﻣﯾر را
در ﺑﯾن دﺳت ھﺎی ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و آﻧﮭﺎ را ﺑر ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﯽ ﮔذارد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑوﺳد )ﻣن ﺑطور
واﺿﺢ ﻧدﯾدم ﮐﮫ ﮐدام ﯾﮏ درﺳت اﺳت( و ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد" ،ﺗﻘﺻﯾر" )ﺑﺑﺧﺷﯾد( ،ﺑﮫ طرف
دﯾوار ﺑرﮔﺷﺗﮫ ،اﯾﺳﺗﺎده ﺷده و ﺑﮫ ھر ﺳواﻟﯽ ﺟواب ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﯾر ﻣﯽ ﺧواھد در راﺑطﮫ ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت او ﺑﭘرﺳد .او ﭘس از آن ﺑﺎ دﯾﮕران ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ در ﺻورت ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﯾرون رود .در اﯾن ﻣوارد ،ھدﯾده ﯾﺎ ﭘﯾﺷﮑش ھﺎ آورده ﺷده )اﺳپ ھﺎ ،ﺑردﮔﺎن وﻏﯾره( و
ﺑرای ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯾر رژه ﻣﯽ رود.
ﺳرﮔرﻣﯽ ازﺑﯾﮏ ھﺎ
ﯾﮏ طﻔل در ﺳن  ٧ﯾﺎ  ١٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﺗﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺟﺷن در ﺑﯾن ازﺑﯾﮏ
ھﺎﺳت؛ در ﭼﻧﯾن ﻣوارد ،ﻣﺻﺎرف زﯾﺎدی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ھﺎی داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
 ١۵ﯾﺎ  ٢٠روز اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﭘُرﺧوری ﻓوق اﻟﻌﺎده زﯾﺎد اﺳت ،اﻣﺎ )ﻣطﺎﺑق ﻣﻔﮑورۀ ﻣﺎ(
ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﭼﻧﺎن اﺳت :دو ازﺑﯾﮏ ﺑﻌﺿﺎ ﯾﮏ ﮔوﺳﻔﻧد ﮐﺎﻣل را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘدار ﻣﻧﺎﺳب ﺑرﻧﺞ،
ﻧﺎن ،روﻏن وﻏﯾره ﻣﯽ ﺧورﻧد؛ ﭘس از آن ﺧوردن ﺗرﺑوز ،ﺧرﺑوزه ﯾﺎ ﻣﯾوه ھﺎی دﯾﮕر
ﻣﻌﻣول اﺳت :آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﺑوده و ﻓﻘط آب ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .در
ﻣواردی ﮐﮫ ﻣن ذﮐر ﮐردم ،ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳپ دواﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎی دﻟﺧواه ﺑوده و اﺳپ
ھﺎی ﺑرای اﯾن ﻣﻘﺻد ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑرای دو ﯾﺎ ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد؛ آﻧﮭﺎ اﯾن را ﻧﮫ
ﺑرای ﻣﺳﺎﺑﻘﮥ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﯾﮏ دوش ﻣﻧظم و دواﻣدار  ٢٠ﯾﺎ  ٢۵ﮐﺎس ) ۴٠ﯾﺎ ۴۵
ﻣﯾل( در اﻣﺗداد ﻣﻣﻠﮑت ،ﺑﻌﺿﺎ از طرﯾق آب رو ھﺎ ،ﻣرداب ھﺎ ،درﯾﺎ ھﺎ و اﮐﺛرا ﺑﺎ ﻋﺑور
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از ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﮔﺳﺗرده و ﻣﺟﻠل اﯾﺷﺎن ﻧﯾﺎز دارﻧد؛ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻣوار )ﻣﺎﻧﻧد ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺳﯾر
ھﺎی ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎ( و ﭘوﺷﯾده ﺑﺎ ﭼﻣن ﺳﺑز و ﻗﺷﻧﮓ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﺎﻣل دوش
اﺳت .ﻣﻧظره ھﺎی اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻓوق اﻟﻌﺎده زﻧده و ھﯾﺟﺎﻧﯽ اﺳت ،زﯾرا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﮫ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم  ٢٠ﻋدد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ دﺳﺗﮥ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﺎن ﮐﮫ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ
ﺷﺎﯾد ﺑﮫ  ١٠٠و ﺣﺗﯽ  ۵٠٠ﺑرﺳد ،ﯾﮑﺟﺎ ﺷروع ﮐرده و آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺣد اﻗل  ٣ﯾﺎ  ۴ﻣﯾل
اوﻟﯽ ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ )داور( ﻗﺑﻼ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود و رﻗﯾﺑﺎن ﺑﻧدرت ﺗﺎ روز
ﺑﻌد ﺑرﻣﯽ ﮔردﻧد .ﺟﺎﯾزه ھﺎ واﻗﻌﺎ ارزش ﻣﻧد اﻧد؛ در ﯾﮏ ﻣورد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اھدا ﮐﻧﻧده ﯾﮏ
ﻣرد ﺛروﺗﻣﻧد ﺑود ،ﻗرار زﯾر ﺑودﻧد :ﺟﺎﯾزۀ اوﻟﯽ و ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻼﺳﯾﮏ ﯾﮏ دوﺷﯾزۀ ﺟوان ﮐﮫ
ﺑﺻورت ﻋﺎم ﯾﮏ ھزاره ﯾﺎ ﭼﺗراﻟﯽ ﺑوده و ھر دو ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟذاﺑﯾت اﯾﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ارزش
اﻧد؛ ﺟﺎﯾزۀ دوﻣﯽ ۵٠ ،ﮔوﺳﻔﻧد؛ ﺟﺎﯾزۀ ﺳوﻣﯽ ،ﯾﮏ ﺑﭼﮫ؛ ﺟﺎﯾزۀ ﭼﮭﺎرﻣﯽ ،ﯾﮏ اﺳپ؛ ﺟﺎﯾزۀ
ﭘﻧﺟم ،ﯾﮏ ﺷﺗر؛ ﺟﺎﯾزۀ ﺷﺷم ،ﯾﮏ ﮔﺎو و ﺟﺎﯾزۀ ھﻔﺗم ،ﯾﮏ ﺗرﺑوز اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻧدۀ آن رﯾﺷﺧﻧد
ﮔردﯾده و از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ دﯾﮕر و ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧده ﻗرار زﯾر اﺳت :ﯾﮏ ﻣرد ﯾﮏ ﺑز را در ﺑﺎﻻی اﺳپ و
ﭘﯾش روی ﺧود ﻗرار داده و ﯾﮏ دوش ﮐﺎﻣل را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد؛  ١۵ﯾﺎ  ٢٠ﺳوار دﯾﮕر ﻓورا
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل او آﻏﺎز ﮐرده و ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑز را ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮥ
ﻣﺣﻔوظ از ﺳﺎﯾرﯾن ﺑرﺳد ،ﻣﺳﺗﺣق ﺟﺎﯾزه اﺳت .ﺳرﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ ﺑز ﺗوﺳط ﺑزﮐﺷﺎن ﺗﻐﯾر
ﻣﯽ ﺧورد ﺑﺳﯾﺎر ﺧﻧده آور اﺳت؛ اﻣﺎ ﺣﯾوان ﺑﯾﭼﺎره اﮐﺛرا در اﺛر ﮐﺷﻣﮑش ﺗوﺗﮫ و ﭘﺎرﭼﮫ ﻣﯽ
ﺷود.
ﺑﺎزی ﺳوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﻗﺑﺎش ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮭﺎرت اﻧدﮐﯽ در اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻼح -آﺗﺷﯽ ﻧﯾﺎز
ﻧداﺷﺗﮫ و در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ ﺗﻔﻧﮓ ھﺎی ﻓﺗﯾﻠﮥ اﺳﻔﺑﺎر آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ دھﻧد،
ﻣن ﺷﮏ دارم ﮐﮫ ﭘﯾروزی در آن ھرﮔز ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر از ﺷﺎﻧس )ﺑﺧت و طﺎﻟﻊ( ﺑﺎﺷد .داﺧل
ﯾﮏ ﮐدو را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻣوده ،ﺑﺎ آرد ﭘُر ﮐرده و در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ ﻧﺻب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دو ﻧﯾزه
ارﺗﻔﺎع دارد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﮭﺎرت ﺧود را ﺑﯾﺎزﻣﺎﯾﻧد ،در ﯾﮏ ﺻف اﯾﺳﺗﺎده ﺷده،
ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣدود ﭼﮭﺎر ﺻد ﯾﺎرد و ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب اﺳپ ﺧود را ﺑﺎ ﺳرﻋت ﮐﺎﻣل دواﻧﯾده
و ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﻓﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮐﺛرﯾت ﻓﯾرھﺎ در ﭘﺎﺋﯾن آن ﺑوده ،ﺳﺎﯾرﯾن ﭘﯾش از آن؛
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اﻣﺎ اوج دﻗت ﻋﺑﺎرت از ﺑرﮔﺷت ﺑﺎ اﺳپ و ﻓﯾر ﮐردن ﺑﮭﻧﮕﺎم ﻋﺑور از آن اﺳت .آرد ﭘﺎﺷﺎن
ﺷوﻧده ﻧﺷﺎﻧﮥ ﭘﯾروزی ﺑوده و ﺑرای ﻓﺎﺗﺢ اﯾن ورزش ﯾﮑﺻد روﭘﯾﮫ و ﯾﮏ ﺧﻠﻌت )ﻟﺑﺎس
اﻓﺗﺧﺎر( ﺟﺎﯾزه داده ﻣﯽ ﺷود .ﺟﺎﯾزه ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺗوﺳط ﺧود ﻣﯾر اھدا ﻣﯽ ﺷود )اﮔر ﺷﺧﺻﺎ
در اﯾن ﻣوارد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد(.
ﺑﺎ آزﻣون دﻗﯾق ﺗر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺷدم ﮐﮫ ھدف ﮔﯾری ﻣﺎھراﻧﮫ در ﻧظر ﻧﺑوده و ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ از
ﺧود ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﭘرﺳﯾدم ،ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻧس اﺳت".
ﭘﺎﺗری ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺑﺎ آﻧﮭم ،اﯾن ﺟزﺋﯾﺎت دﻟﭼﺳب ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎﺻل ﮐﺎﻣل زﺣﻣﺎت دﮐﺗور ﻻرد در ﮐﻧدز ﻧﯾﺳت .او
ﺑطور ﺗﺻﺎدﻓﯽ از دوﺳت ﺳﺎﺑق ﻣن اﺗﻣﺎ دﯾوان ﺑﯾﮕﯽ وزﯾر رﺋﯾس ﮐﻧدز ﺷﻧﯾده ﮐﮫ او در
اﺧﺗﯾﺎر ﺧود دو ﺑﺷﻘﺎب ﻧﻘرۀ ﯾﺎ ﭘﺎﺗری دارد ﮐﮫ از ﺧﺎﻧوادۀ روﺳﺎی ﻣﺧﻠوع ﺑدﺧﺷﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ادﻋﺎی ﻧﺳب اﻟﮑﺳﺎﻧدر دارﻧد .دوﺳت ﺑﯾﭼﺎرۀ ﻣن ﺑزودی اﯾن دو ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ را از ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ
و ﺑﺎ داﺷﺗن آﻧﮭﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐرد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﭘﺎﺗری ھﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺻﻔوف ﭘﯾروز ﺑﮑوس
ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ظراﻓت ﮐﺎری ﻧﻔﯾﺳﺎﻧﮫ اﺳت :ﭘﺎﺗری دﯾﮕر ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﻗﺗل ﺷﯾر ﺗوﺳط ﺷﺎﭘور اﺳت.
اﯾن ﺳﺑﮏ آﺛﺎر در ﭘرﺳﭘوﻟﯾس ﺑوده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣرھﺎن دﯾﮕرش ظراﻓت ﮐﻣﺗری دارد .ﻣن
ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺷﮑل آﻧﮭﺎ و ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﯾﺎﻓت ﺷده اﻧد ،ھﯾﭻ ﺗردﯾد و درﻧﮕﯽ در ﻧﺳﺑت دادن
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﺻر ﺑﮑﺗرﯾﺎ ﻧدارم .ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ از ﺗﺻوﯾر ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط دوﺳت ﻣن،
ﮐﭘﺗﺎن اﯾﭻ وﯾد از ﻗطﻌﮥ  ١٣اﯾﭻ اﯾم ﺑوده و ﻧﺷﺎﻧدھﻧدۀ ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾق ھر دوی آﻧﮭﺎﺳت.
ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻣن اﺟﺎزۀ دﮐﺗور ﻻرد را ﮐﻣﯽ ﻗﺑل از ﻓوت او ﺑرای ھدﯾﮥ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﭘﺎﺗری ھﺎ و ﺑﻌﺿﯽ
ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑﺎ ارزش ﺑﮫ ﻣوزﯾم ﺧﺎﻧﮥ ھﻧد ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﺛر دﯾﮕر در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر در اﺧﺗﯾﺎر ﻣن اﺳت .در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳﮑﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﺑﺧت ﻻرد ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑوده ،زﯾرا
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از ﻋﯾن ﺑﺧش ھﺎ ﯾﮑﯽ را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﺳت .اﯾن درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﯾﮏ
ﺗﺻوﯾر در ﯾﮏ ﺑﺷﻘﺎب ﺑوده و ﻣن اﯾن ﻓﺻل طوﯾل ﺧود را ﺑﺎ ﺟﻣﻼت ﺧوﺷﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
رﺳﺎﻧم ﮐﮫ ﮐﺎﺷف آن ،ﮔﻧﺟﯾﻧﮥ ﺧود را ﺗوﺿﯾﺢ ﮐرده اﺳت" :ﻣﺻﻠوب ،ﮐرﯾﻠون ﺷﺟﺎع؛ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺟﻧﮕﯾدﯾم ،ﺷﻣﺎ ﻧﺑودﯾد؛ ﻣن ﭼﻧﺎن اﯾوﮐراﺗﺎﯾدس ﺑدﺳت آوردم! ﺷﺎه ﺑزرگ ،اﯾوﮐراﺗﯾدس ،ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳر ﮐﻼه دار در روی ﺳﮑﮫ )ﺧدا ﻣﯽ داﻧد اﯾن ﺷﺎﯾد ﭘﺷت ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم(،
در ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﻋﯾن ﺷﺎه ﺑﺎ ﺳﯾﻣﺎی اﻓﺳرده ﺗر )ﺑدون ﺷﮏ ،ﭼون در اﯾن وﻗت ﺑﺎ زن ﺧود
ھﻣراه اﺳت( ،دو ﻧﯾم ﺗﻧﮫ در ﯾﮏ ﺟﺎﻧب ،ﮐﺗﯾﺑﮥ اﯾوﮐراﺗﯾدﯾس ،ﭘﺳر ھﯾﻠوﮐﻠﯾس و ﻻودﯾس .ﭼﯾز
ھﺎی در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘرﯾﻧﺳﯾپ ﺑرای ﺷﻣﺎ وﺟود دارد" .ﺑﮫ ﻣﺟﻠﮥ آن ﻓرد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﮐﮫ
در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎﯾﺎب ﺗرﯾن اﺛر ﺑﮑﺗرﯾﺎﺋﯽ ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت.
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ﻓﺻل ﭘﻧﺟم – در ﺑﺎره ﻣﻧﺎطق ﺧود ﻣﺧﺗﺎر
ﮐﺎﻓرھﺎی ﺳﯾﺎھﭘوش
ﻣن ﺣﺎﻻ ﮐﻣﯽ از ﻣوﺿوع ﻣﻧﺣرف ﺷده و ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ روی ﻣﯽ آورم ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط
ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﺟﻣﻊ آوری ﮐردم :ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﯾل ﻧدارم ﺧواﻧﻧده را ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت
ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧم ﮐﮫ ﻟﺗﻧﺎﻧت وود ﮔزارش داده اﺳت .ﻣن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧم روﺣﯾﮥ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟﻐراﻓﯾﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ را در ﻧظر ﮔﯾرم ﮐﮫ راﻧﯾل ﺗﻌرﯾف ﻧﻣوده و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ درﺑرﮔﯾرﻧدۀ اھداف ﻓوری ﻣورد
ﻧظر ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎوش ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب اﺳت .ﻣن ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔروه دﯾﮕری ﺑﻐﯾر
از ﮐﺎﻓر ھﺎی ﺳﯾﺎھﭘوش ﻧﮫ اﻧداﺧﺗم ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺎطق ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑوده و
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷراﯾط آﻧﮭﺎ ﻣورد دﻟﭼﺳﺑﯽ ﻓراوان ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣن در ﮐﺎﺑل ﺗﻌداد زﯾﺎد ﮐﺎﻓر
ھﺎی را دﯾدم ﮐﮫ ﻗﺑﻼ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده و ھﻧوز ھم ﺑﺎ زﺑﺎن و ﺷﯾوه ھﺎی ھﻣوطﻧﺎن ﺧود آﺷﻧﺎ
ھﺳﺗﻧد .ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن اﺷﺧﺎص ھﻧدو و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ را دﯾدم ﮐﮫ ﻣﺳﮑن ﮐﺎﻓر ھﺎ را دﯾده و ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻋﻠت ﻓرﺻت ﺻﺣﺑت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ را داﺷﺗم ﮐﮫ در ﺑﺎرۀ ﺧودﺷﺎن ﭼﮫ ﻓﮑر ﮐرده و ھﻣﭼﻧﺎن ﺗوﺳط
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﭼﮕوﻧﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮔزارش ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ اﻟﻔﻧﺳﺗون ﻣرا ﻣﺟﺑور ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﺟزﺋﯾﺎت زﯾﺎد ﻣواد ﺑدﺳت آﻣده را ﺗﮑرار ﻧﮑﻧم ،زﯾرا ﻣوﺋﯾد ﺑﯾﺎﻧﺎت اوﺳت :ﻟذا ﻣن ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس ﻧﮕرﻓﺗﮫ ،ھدف ﻣن ﺑﮭﺑود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺟود و ﺗﺻﻔﯾﮥ )اﮔر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد( ﺑﻌﺿﯽ
اﺑﮭﺎﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز وﺟود دارد.
ﮐﺎﻓر ھﺎ در ﺻﺣﺑت ﻣﻠت ﺧوﯾش )طورﯾﮑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد( ،ﺧود را ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎ اﯾن ﻧﺎم )اﻟﺑﺗﮫ( ﻣﻌﻧﺎی ﻧﻧﮓ آور دﯾﮕری را ﯾﮑﺟﺎ ﻧﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻓر دارد.
آﻧﮭﺎ ﺧود را اوﻻدۀ ﻗوراﺷﯽ در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،اﻣﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن آﻧﮭﺎ واژه را ﺗﻌﺑﯾر
ﻧﺎدرﺳت ﻧﻣوده و آﻧﮭﺎ را از ﻧﺳب ﻗرﯾش ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺟﯾب ﺗرﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﻋرب اﺳت،
وﻟﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﻣﻠﮑت آﻧﮭﺎ ﻋﻼوه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﮔﻔﺗﮫ ﺷود .ﯾﮏ ﮐﺎﻓر ﺑراﯾم
اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ ﻗﺑﯾﻠﮥ او ﺗﻣﺎم اﻓرادی را ﮐﮫ ﮐﺎﮐل ﻣﯽ ﮔذارﻧد و ﺷراب ﻣﯽ ﻧوﺷﻧد ،ﺑرادر ﻣﯽ
داﻧد )از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻓر ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﯾﺎم
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ﺷﺎدﺑﺎﺷﯽ ﺑﺧﺎطر ورود ﺑرادران ﮐﺎﻓر ﻣﺎﻧﻧد ﺧودﺷﺎن ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت!( .آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ آﮔﺎھﯽ از
ﻣﻣﺎﻟﮏ اطراف ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﺟور و ﮐﻧر در ﺟﻧوب ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻣﺣدودۀ داﻧش ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ اﯾﺷﺎن
اﺳت .آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﮐﺗﺎب ﯾﺎ ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن در ﺑﯾن ﻣردم ﺧود ﻧدارﻧد ،ﻟذا آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻋﺎدت
ﻧوﺷﺗﺎری ﻧدارﻧد .ﻣﻣﻠﮑت آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺗﻌداد زﻣﯾن ھﺎی ھﻣوار دارد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﺣدود ١۵
ﯾﺎ  ٢٠ﻣﯾل اﻣﺗداد داﺷﺗﮫ و در ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ روﺳﺗﺎ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻗرار دارد :واﯾﮕل و ﮐﺎﻣدﯾش در
ﺑﺎﻻی اﯾن ﻓﻼت ھﺎ ﻗرار داﺷﺗﮫ و در ﺷرق ﮐﺎﻣدﯾش ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻗرار دارد .زﻣﺳﺗﺎن
ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد اﺳت ،اﻣﺎ اﻧﮕور واﻓری در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن دارﻧد ﮐﮫ ﺧوب ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺣرف ھﺎی ﯾﮏ ﺟوان ﮐﺎﻓر ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در ﮐﺎﺑل ﺑوده و ﺣدود  ١٨ﺳﺎل دارد ،ﺑﮭﺗرﯾن ﺗوﺿﯾﺢ
ﻋﺎدات زﯾﺎد آﻧﮭﺎﺳت .ﻧﺎم او ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﮐﺎﻓر ،دﯾن ﺑَر ﺑوده و ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺎ او را ﺑﮫ ﻓرﯾدون
ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﻧد .او  ١٨ﻣﺎه ﻗﺑل ﺑﮫ ﻋﻠت ﮔم ﮐردن راه ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻋﺑور از روﺳﺗﺎی ﺑوﻣﯽ
واﯾﮕل ﺑﮫ ﮔﯾﻣﯾر )ﺟﮭت ﺑﺎزدﯾد اﻗﺎرﺑش( ﺑدﺳت ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد .او ﯾﮏ ﺟوان ﻓوق اﻟﻌﺎده
ﻣﻘﺑول ،ﺑﻠﻧد ﻗﺎﻣت ،ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﻧظم ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،ﭼﺷم ھﺎی آﺑﯽ و ﭼﮭرۀ زﯾﺑﺎ ﺑوده و ﺣﺎﻻ
ﺑردۀ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن اﺳت .ﻣن ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر دﻗﯾق او را ﺑﺎ ﻋﺎدات ﻣﻣﻠﮑت او دارم،
طورﯾﮑﮫ او ﺗﺷرﯾﺢ ﮐرده اﺳت .دو ﭘﺳر دﯾﮕر ﮐﺎﻓر  ٨و  ٩ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ او آﻣدﻧد ،دارای ﭼﮭرۀ
ﺳرخ رﻧﮓ ،ﭼﺷم ھﺎی ﻓﻧدﻗﯽ و ﻣوی ﻗﮭوۀ ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ دارای رﺧﺳﺎر ھﺎی ﺑﻠﻧد و وﯾژﮔﯽ
ھﺎی ﻣﻧظم ﮐﻣﺗر ﺑودﻧد ،اﻣﺎ ھﻧوز ھم ﻗﺷﻧﮓ و ﻓوق اﻟﻌﺎده ذﮐﯽ ﺑودﻧد .ﻧﺎم ھﺎی ﮐﺎﻓری اﯾﺷﺎن
ﺗﯾﺎزﯾر و ﭼوادر و ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺎدر ھﺎی ﺷﺎن راﺟﻣل و ﺑﯾﺎﺳﭘﮕﻠﯽ ﺑودﻧد .ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﺳﮫ
ﮐﺎﻓر ﯾﺎ دو دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣن دﯾدم ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﮐﺷﻣﯾری ھﺎ ﻧداﺷﺗﻧد.
آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧژاد ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﻌﻠوم ﺷده و ﺣﺗﯽ ﺳطﺣﯽ ﺗرﯾن ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آﻧﮭﺎ را ﺗﺷﺧﯾص
دھﻧد.
رﺳوم ﮐﺎﻓران
دﯾن ﺑر ﮔﻔت ﮐﮫ ھﯾﭻ رﺋﯾس ﮐﺎﻓر وﺟود ﻧدارد ،ﺑﻐﯾر از ﻣرد ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﺳﺎﺑﺎﻧﯾﻧﺎش ﯾﺎد
ﻣﯽ ﺷود .ﻗرار ﻣﻌﻠوم آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﯾﮑﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎن اﺟرا ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
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اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ھﺟوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣرز ھﺎی ﺷﺎن ﺻورت ﮔﯾرد ،آﻧرا ﺗﻼﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮐﯾﻧﮫ ﺟو ﺑوده و ھﯾﭻ رﺣﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﯾران ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ دارای ﻓﻌﺎﻟﯾت و
ﺗواﻧﺎﺋﯽ زﯾﺎدی ﺑوده و دﺷﻣﻧﺎن ﺷﺎن ھم ﺑﮫ اﯾن ﮐﯾﻔﯾت ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺗواﻓق دارﻧد .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﻧدرت
وارد ﻣﻣﻠﮑت آﻧﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﻣﺳﺎﻓر ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ھﻧدو ھﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺎﺟران و ﻓﻘﯾران ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ
و ﺑﺎ ﺑد رﻓﺗﺎری ﻣواﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣن ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن را دﯾدم ﮐﮫ از آن طرﯾق ﺑﮫ ﺑدﺧﺷﺎن رﻓﺗﮫ
و ﻣورد اذﯾت ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﮐﺎﻓر ھﺎ در ﮐﺷﺗن ﺣﯾواﻧﺎت ﺑرای ﻏذا ھﯾﭻ ﻣراﺳﻣﯽ ﻧدارﻧد:
آﻧﮭﺎ ﮔﺎوان و ﺑزان را ﺑرای دوﻏﺎن )ﻣوﺟود ﻋﺎﻟﯽ( ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺧﺻوص در ﯾﮏ
ﺟﺷن ﺑزرگ ﮐﮫ در آﻏﺎز اﭘرﯾل ﺑوده و ﺑرای ده روز اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .آﻧﮭﺎ ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎ داﺷﺗﮫ
و ﻣﮭﺎدﯾو )ﺧدای ھﻧدوان( را ﺑﻧﺎم ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد؛ اﻣﺎ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﮔوﺷت ﮔﺎو ﻣﯽ ﺧورﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ
ﺑﺎور ھﻧدوﺋﯽ ﺧوﯾش را از دﺳت داده اﻧد و ﯾﺎ ھرﮔز ﭼﯾز ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧدارﻧد .آﻧﮭﺎ
ﻣردﮔﺎن ﺧود را ﻧﮫ ﻣﯽ ﺳوزاﻧﻧد و ﻧﮫ دﻓن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺳد او را در ﯾﮏ ﺻﻧدوق اﻧداﺧﺗﮫ
و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﺧوب ﻣزﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ﭘوﺳت ﺑز ﯾﺎ ﭘﺷم ھﺎی ﮐﺎﺷﻐری اﺳت:
ﺑﻌدا آﻧرا ﺑﮫ ﻗﻠﮥ ﯾﮏ ﮐوه ﻧزدﯾﮏ روﺳﺗﺎ ﺑرده و ﺟﺳد را در ﺑﺎﻻی زﻣﯾن رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ
ھرﮔز دﻓن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .زﻧﺎن ﮐﺎﻓر زﻣﯾن را ﻣﯽ ﮐﺎرﻧد :ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧوردن ،ﻣردان ﺟدا از زﻧﺎن
ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯾز ﻧدارﻧد :ظرف دارای ﻏذا در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮥ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از
ﻣﯾﻠﮫ ھﺎی آھن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و دﯾن ﺑر و ھﻣرھﺎﻧش ﯾﮏ ﻣودل آن را از ﺧﻣﭼﮫ )ﺷﺎﺧﮫ( ھﺎ ﺗﯾﺎر
ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺷﺳﺗن در ﺑﺎﻻی ﭼﺎر ﭘﺎﯾﮫ ھﺎ ﯾﺎ دراز ﭼوﮐﯽ ھﺎی ﮐﮫ ﭘﺷت ﻧدارﻧد ،ﺑدور آن
ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻣﯽ ﺧورﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻋﺳل ،ﺷراب و ﺳرﮐﮫ اﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎم آن ﭼﯾز ھﺎی
ﮐﮫ ﺑﺎ وﻓرت دارﻧد .آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﻣرغ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧدارﻧد؛ ھﯾﭻ اﺳﭘﯽ در ﻣﻣﻠﮑت ﺷﺎن ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ
ﺷود :ﮔﻧدم و ﺟو ،ﻏﻠﮫ ﺟﺎت آﻧﮭﺎﺳت :ﺟواری ﻧﯾز وﺟود ﻧدارد .آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻣوﺳﯾﻘﯽ
و رﻗص اﻧد؛ اﻣﺎ در رﻗص )ﻣﺎﻧﻧد ﻏذا ﺧوردن( ﻧﯾز ﻣردان از زﻧﺎن ﺟدا ﺑوده و رﻗص ﻣردان
ﺑﺎ زﻧﺎن ﻓرق دارد .ھر دو ﻧوع رﻗص ﺑرای ﻣن ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷد :ﻣردان ﻣﺗﺷﮑل از ﺳﮫ ﻧﻔر
ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺷده و ﭼرخ ﻣﯽ زﻧﻧد :زﻧﺎن دﺳت ھﺎی ﺧود را ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود
ﮔذاﺷﺗﮫ ،ﺑﺎ ھر دو ﭘﺎ ﭘرش ﻧﻣوده و در ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮫ ﻣﯽ روﻧد .آﻻت ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻧﮭﺎ ﯾﮑﻧوع دوﺗﺎر
و ﯾﮑﻧوع طﺑل اﺳت.
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ﺷﯾوۀ زﻧدﮔﯽ ﮐﺎﻓران
ﻣطﺎﺑق ﮔزارش دﯾن ﺑر ،ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ در ﺑﯾن ﮐﺎﻓر ھﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ در
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣدﯾﮕر ﯾﺎ در زﯾر درﺧت ھﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده ،ھﻣدﯾﮕر را در آﻏوش ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ
ھﺎی ﻧوﺷﯾدﻧﯽ دارﻧد .آﻧﮭﺎ از ﭘﯾﺎﻟﮫ ھﺎی ﻧﻘرۀ ﻣﯽ ﻧوﺷﻧد ،ﺟواﯾزی ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﻏﻧﺎﯾم ﺟﻧﮓ
ھﺎی آﻧﮭﺎﺳت .ﺷراب ﮐﮫ ھم ﺳﺑﮏ و ھم ﺗﯾره اﺳت ،ﺑرای ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز ﻧﮕﮫ داری ﺷده و ﺑﺎ
ﻓﺷﺎر دادن ﺷرﺑت اﻧﮕور در زﯾر ﭘﺎ ھﺎ ﺑﮫ داﺧل ﯾﮏ ظرف ﺑزرگ ِﮔﻠﯽ )ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﺛﻣرۀ ﮐﺎر ھﻧری ظرﯾﻔﺎﻧﮫ اﺳت( ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﭘﯾر و ﺟوان و ﻣرد و زن ﺷراب ﻧوﺷﯾده و
ﺷرﺑت اﻧﮕور را ﺑﮫ اطﻔﺎل ﺷﯾرﺧور ﻣﯽ دھﻧد .ﯾﮏ دﺧﺗر -ﮐﻧﯾز ﮐﺎﻓر ﮐﮫ ﮐﻣﯽ ﭘس از رﺳﯾدﻧش
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﺎدر ﺷد ،ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟد طﻔﻠش ﺷراب ﯾﺎ ﺳرﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑراﯾش ﺳرﮐﮫ
داده ﺷد :او  ۵ﯾﺎ  ۶ﭼﮭﺎرﻣﻐز ﭘﺧﺗﮫ را داﺧل آن اﻧداﺧﺗﮫ و ﻧوﺷﯾده و از ھر ﻧﻌﻣت دﯾﮕری
ﺻرﻓﻧظر ﮐرد.
ﻟﺑﺎس اﯾن ﻣﻠت را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺻورت ﺑﮭﺗر ﺗوﺳط طرح )ﺳﮑﯾﭻ( ﺗوﺿﯾﺢ ﮐرد .ﯾﮏ ﺟﻧﮕﺟوی
ﻣوﻓق ﺑﺎ ﮐﺷﺗن ھر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﻧد ﺗﻧﺑﺎن ﻣزﯾن ﺑﺎ ﯾﮏ زﻧﮓ ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ آن ﻋﻼوه ﻣﯽ ﮐﻧد.
دﺧﺗر او اﻣﺗﯾﺎز ﭘوﺷﯾدن زﯾورات ﻣﻌﯾن و ﭘﯾﭼﯾده در ﻣوی ﺧود را دارد ﮐﮫ از ﺻدف ھﺎی
ﺑﺣری ﯾﺎ ﺣﻠزوﻧﯽ )ﺧرﻣﮭره( ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ھﯾﭻ ﮐس دﯾﮕری ﺣق ﭘوﺷﯾدن آﻧرا ﻧدارد )در
ﻏﯾر آن ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﺷود( .ﯾﮏ ھﻧدو ﮐﮫ در ﻋروﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻓر ﺣﺎﺿر ﺑوده ،ﺑراﯾم ﮔﻔت
ﮐﮫ ﻏذای داﻣﺎد از ﭘﺷت ﺳرش ﺑراﯾش داده ﺷد ،ﭼون او ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن را
ﺑﮑﺷد .ﺧﺻوﻣت در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺛرت ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد :اﻣﺎ ﮐﺷﻧده ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺟﺎﻧب ﺑﺎ ﺑوﺳﯾدن ﻧوک ﭘﺳﺗﺎن ﺳﯾﻧﮥ ﭼپ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل )ﺑﺣﯾث ﻧﻣوﻧﮥ ﻧوﺷﯾدن ﺷﯾر
دوﺳﺗﯽ( ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑد .ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌﺎرف ﺧود را ﺑﺎ ﺑوﺳﯾدن ﺳر ﻋﺎرض ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﭘس
از آن ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣرگ دوﺳت ھم ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﺎﻓر ھﺎ اطﻔﺎل ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﻓروﺷﻧد،
ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﻣﺟﺑور ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧدﻣﮥ ﺧود ﯾﺎ طﻔل ھﻣﺳﺎﯾﮫ را دزدﯾده
و ﺑﮫ ﻓروش ﺑرﺳﺎﻧد.
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ﻣن از ﻣﺳن ﺗرﯾن ﮐﺎﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﻧده ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ آﯾﺎ او ﺑﺎ از دﺳت دادن ﻣﻣﻠﮑت ﺧود
ﻣﺗﺎﺳف اﺳت؟ او ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺟواب داد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﻋﺎدات ﮐﺎﻓران ﺑﮭﺗر اﺳت و در اﯾﻧﺟﺎ
ﻋﺎدات ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھد .ﺑﺎ آﻧﮭم او ﺑﮫ اﺳﻼم ﮔروﯾده و ﮔﻔت ،در اﯾﻧﺟﺎ ﻣذھب وﺟود
دارد و در ﮐﺷور او وﺟود ﻧدارد .او ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب ﮐﺎﻓر ﺧود
را ﺑراﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﺎﺑود ﻧﺎم داﺷﺗﮫ ،دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ،ﻣﻼ ﮔردﯾده ،ﺑﻧﺎم ﮐوروش ﺑﮫ ھﻧد ﺳﻔر ﮐرده
و ﭘس از ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ ﮐﺎﻓرﺳﺗﺎن ﺑرﻣﯽ ﮔردد ،او ﻣﺳﺎﯾل زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﮐﺎﻓر ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ
ھرﮔز ﻧﺷﻧﯾده ﺑودﻧد .او ﭘس از ﺗوﻗف ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﻣﻠﮑت ﺧود را ﺗرک ﮐﻧد ،اﻣﺎ
ﺑراﯾش اﺟﺎزه داده ﻧﻣﯽ ﺷود .ﻧﺎم ﻣﺣﻼﺗﯽ ﮐﮫ دﯾن ﺑر ﺑﺧﺎطر داﺷت ،واﯾﮕل ،ﮔﯾﻣﯾر ،ﭼﯾﻣﯽ،
ﮐﯾﮕل ،ﻣﯾﻧﭼﮕل ،اﻣﯾﺷدﯾش ﺟﻣوج ،ﻧﯾﺷﺎﯾﮕرام رﯾﭼﮕل ،دﯾری ،ﮐﺎﺗر ،ﮐﺎﻣدﯾش ،داﻧﮕل ﭘﯾﻧدﯾش،
وﯾﻠﯾﮕل و ﺳﺎوﻧدﯾش اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻓﮑر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن درۀ ﻧور و دﯾﮕر دره ھﺎی
ھﻧدوﮐش در ﺷﻣﺎل ﮐﺎﺑل و ﺟﻼل آﺑﺎد ﮐﺎﻓر ھﺎی ﺗﺑدﯾل )ﻣﺳﻠﻣﺎن( ﺷده ھﺳﺗﻧد ،طوری ﮐﮫ از
ﭼﮭرۀ ظﺎھری و زﺑﺎن ﺷﺎن ﻣﻌﻠوم اﺳت.
زﺑﺎن ﮐﺎﻓر ھﺎ در ﻣﺟﻣوع ﺑرای ھﻧدو ھﺎ و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ازﺑﯾﮏ و اﻓﻐﺎن ﺷﺎن
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻓﮭم اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧرم ﻟﺑﯽ ﺑوده و ﺑﻧدرت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺳط ﯾﮏ اروﭘﺎﺋﯽ
ﺗﻠﻔظ ﺷود .ﺟﻣﻼت ﮐوﺗﺎه ﮐﮫ واژه ھﺎ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﯾﮏ واﺑﺳﺗﮕﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﮫ
زﺑﺎن ھﺎی ﺧﺎﻧوادۀ ھﻧدو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ھﺎ ھﯾﭻ ﻣﺷﺧﺻﮥ ﻧوﺷﺗﺎری ﻧدارﻧد،
ﻣن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘوش اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ داده ام .ﻣن در ﮐوھﺳﺗﺎن ﮐﺎﺑل ﻓرﺻت ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺗﻌداد ﻣردﻣﯽ
را داﺷﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﺷﮥ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻟﮭﺟﮥ ﮐﺎﻓر ھﺎ ﺑوده و از ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﭼﻧﯾن ﻓرض ﮐرد و ھم طوری ﮐﮫ در واژه ھﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﭘﺷﮥ در ٨
روﺳﺗﺎی زﯾر ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷود .١ :اﯾﺷﭘﯾن .٢ ،اﯾﺷﮑﯾن .٣ ،ﺳودر .۴ ،اﻟﯾﺳﺎی .۵ ،ﻏﺎﯾن،
 .۶دورﻧﺎﻣﮫ .٧ ،دورۀ ﭘوﺗﮫ ،و  .٨ﻣﻠﯾﮑﯾر ﮐﮫ ھﻣﮕﺎن در ﺑﯾن ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ  ٧وادی ﻧﺟراب
ﻗرار دارد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﭘﺷﮥ ھﺎ را ﻧوﻋﯽ از ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﻣن ﮔزارﺷﺎﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐردم ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ھﺎ از ﺧود داده اﻧد .ﻣن اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ را از
ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ اﺧذ ﮐردم ﮐﮫ ﭼﮭﺎر روﺳﺗﺎی ﮐﺗر ،ﮔﯾﻣﯾر ،دﯾوس و ﺳﺎو را دﯾده ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ
در ﻣﺎورای دھﮑدۀ ﻣرزی ﮐوﻟﻣﺎن ﻗرار داﺷت ،ﺗوﺳط ﻧﯾﻣﭼﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺳﮑون ﺑوده و در
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ﺷﻣﺎل ﺟﻼل آﺑﺎد ﻗرار دارد .او ﮐﺎﻓر ھﺎ را ﯾﮏ ﻧژاد ﺷﺎد و ﺑدون ﻣواظﺑت ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد؛
او اﻣﯾدوار اﺳت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯽ ادب ﺷﻣرده ﺷود اﮔر ﮔوﯾد ،ھرﮔز ﻣردﻣﯽ را ﻧدﯾده ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه
ذﮐﺎوت ،ﻋﺎدات و ظﺎھر اﯾﺷﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن از ﻧﮕﺎه ﻣﺷرب ﺧوﺷﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ در ﺑﺎرۀ ﺷراب
ﻣﺷﺎﺑﮭت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اروﭘﺎﺋﯾﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ ھﻣﮕﯽ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺗﻧﮓ داﺷﺗﮫ ،ﺑﺎﻻی ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﮫ
ھﺎی ﭼرﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﮭﻣﺎن ﻧواز اﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺷراب ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﻌﺎرف ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؛ ﺷراب ﻏﺎﻟﺑﺎ در ﮐوزه ھﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و ﻣﺎﻧﻧد آب در ﻣﺣﻼت ﻋﺎﻣﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ھرﮐس ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻧوﺷد .آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ذﺧﯾرۀ آن ﻗواﻋد ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﮔﯾری در ﻣﻣﺎﻧﻌت
از ﻗطﻊ اﻧﮕور ﭘﯾش از ﯾﮏ روز ﻣﻌﯾن دارﻧد .اﯾن ﺷﺧص ﻣﻣﻠﮑت ﮐﺎﻓر ھﺎ را در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﺎﻓظ ﮐﺎﻓر ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺗوﺻﯾف ﮐرد .آﻧﮭﺎ
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻋﺎدت درﻧده ﺧوﺋﯽ ﻧدارﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﻌﺿﯽ ﻋﺎدات آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد؛ او
در ﭘﮭﻠوی ﺷﯾوۀ اﻋطﺎی ﺑﺧﺷﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ذﮐر ﺷد ،ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﮐﺎﻓر ده ﻣرد ﻗﺑﯾﻠﮫ را
ﺑﮑﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﮭر دﺷﻣﻧﺎن ﺧود را ﺑﺎ ﭘﺎﺋﯾن اﻧداﺧﺗن ﮐﺎرد در ﭘﯾش روی آﻧﮭﺎ ،ﻟﮕد ﻣﺎل
ﮐردن آن و زاﻧو زدن ﺗﺳﮑﯾن ﻧﻣوده و ﻓرو ﻧﺷﺎﻧد.
ﻣن ﺑرﻋﻼوۀ اﯾن دوﺳت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧود ﯾﮏ ھﻧدو در ﭘﺷﺎور را دﯾدم ﮐﮫ وارد آن ﺑﺧش ﻣﻣﻠﮑت
ﮐﺎﻓر ھﺎ ﺷده ﮐﮫ ﺣدود  ٢۵ﻣﯾل در آن طرف ﭼﻐﮫ ﺳرای ﻗرار دارد ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ او  ١١روز
اﻗﺎﻣت ﮐرده اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت او ﮐﻧﺟﮑﺎواﻧﮫ اﺳت .او ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮐﺎﻓر ﺣﻣﺎﯾﮫ ﺷده و ﺑﺎ
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﻧﺷده اﺳت؛ اﻣﺎ ﺑراﯾش اﺟﺎزه داده ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺑﯾن ﮐﺎﻓر ھﺎی
دورﺗر ﺳﻔر ﮐﻧد :اﮔر او ﺑرای ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐرد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد و ﯾﺎ ﻣﺟﺑور
ﺑود ﮐﮫ ﻋروﺳﯽ ﮐرده و ﺑطور داﯾم در ﺑﯾن اﯾﺷﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم او از ﻏﯾرﻋﻣﻠﯽ ﺑودن
ﺳﻔر ﻣﺗﯾﻘﯾن ﻧﺑوده ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ او ﺳﻔر ﮐرده ،ﺑطور ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑرﺧورد ﺷده و اﺟﺎزۀ ورود ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن داده ﺷده اﺳت .او رﻗص آﻧﮭﺎ را دﯾده و آﻧﮭﺎ را ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻧژاد زﯾﺑﺎی ﻧﻔﯾس
ﺑﺎ اﺑرو ھﺎی ﮐﻣﺎﻧﯽ و ﭼﮭرۀ ﻗﺷﻧﮓ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﮐﺎﻓر ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﮐل ﻣوی اﺟﺎزه ﻣﯽ
دھﻧد ﮐﮫ ﺑطرف راﺳت ﺳرﺷﺎن ﻧﻣو ﮐﻧد؛ ھﻧدو اﻋﻼم داﺷت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻘﯾدۀ ﺧﺎص ﺧوﯾش را
دارﻧد ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺷﯾوا را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑرای دﻓﺎع ﺧود ﮐﻣﺎن و ﻧﯾزه دارﻧد :آﻧﮭﺎ رﯾﺳﻣﺎن
ﮐﻣﺎن ﺧود را ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧوﯾش ﮐش ﻧﻣوده و ﻧﯾزه ھﺎی آﻧﮭﺎ دارای ﺳر ھﺎی ﻣﺎﻧﻧد ﻧﯾﻠوﻓر
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ھﺎی ﭘژﻣرده دارﻧد .ﻣﻣﻠﮑت آﻧﮭﺎ دارای ﮔل ھﺎ و ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓراوان اﺳت :ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر
در آن ﯾﺎﻓت ﺷده و ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎﺟور ﯾﺎﻓت ﺷده و ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی
ﯾوﻧﺎﻧﯽ دارﻧد .اﯾن ھﻧدوی ارزﺷﻣﻧد اﺻرار داﺷت ،اﯾن ﯾﮏ واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ھﺎ دﺧﺗران
ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻓروﺧﺗﮫ و  ٢٠روﭘﯾﮫ ﯾﮏ ﻗﯾﻣت ﺧوب ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود! ﺑﺻورت دﻗﯾق
ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ در ﺗﺎﻣﯾن ﺑردﮔﺎن ﮐﺎﻓر وﺟود ﻧدارد؛ ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺑﻠﻧدی ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧت
ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ اﯾن ﻣردم ﺑﯾﭼﺎره )و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻗرار
دارﻧد( ﺷده و داﺧل اﯾن ﺗراﻓﯾﮏ )اﻧﺗﻘﺎﻻت( ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ ﺷوﻧد.
ﮔزارش ﯾﮏ ﮔﺑر
اﻣﺎ ﮔزارش ﯾﮕﺎﻧﮥ ﮐﮫ ﻣن در ﺑﯾن ﺗﻣﺎم ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻣﻠﮑت ﮐﺎﻓر ھﺎ ﺷﻧﯾده ام ،ﮔزارش
ﻓردی اﺳت ﮐﮫ از ﮐﺎﺑل در ﺣواﻟﯽ  ١٨٢٩داﺧل ﻣﻣﻠﮑت آﻧﮭﺎ ﺷده اﺳت .او از طرﯾق ﮐﻧدھﺎر
آﻣده ،ﺧود را ﯾﮏ ﮔﺑر )ﯾﺎ آﺗش ﭘرﺳت( و اﺑراھﯾﻣﯽ )ﯾﺎ ﭘﯾرو اﺑراھﯾم( از ﭘﺎرس ﻣﻌرﻓﯽ
ﮐرده ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ آﻣده ﺗﺎ ﻣﻣﻠﮑت ﮐﺎﻓر ھﺎ را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣوده و ﺗوﻗﻊ داﺷﺗﮫ ﮐﮫ رد اﺳﻼف ﺧود
را ﭘﯾدا ﮐﻧد .او ﺑﮭﻧﮕﺎم اﻗﺎﻣت در ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ارﻣﯾﻧﯾﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐرده و ﺧود را ﺷﮭرﯾﺎر
ﻧﺎﻣﯾده ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣوﺟود در ﺑﯾن ﭘﺎرﺳﯾﺎن اﺳت .ﻣﯾزﺑﺎن او ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐرده ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺗن
او ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﻔر ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺑوده اﺳت؛ او ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد و ﻟﻐﻣﺎن ﻣﯽ رود،
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﻣوال ﺧود را ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﺣﯾث ﯾﮏ دروﯾش از طرﯾق ﻧﺎﺟﯾل وارد ﻣﻣﻠﮑت ﮐﺎﻓر ھﺎ
ﺷده و ﺑرای ﭼﻧد ﻣﺎه ﻏﺎﯾب ﻣﯽ ﺷود .در ﺑرﮔﺷت و ﭘس از ﺗرک ﮐﺎﻓرﺳﺗﺎن ،ﺑطور وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ﺗوﺳط ھزاره اطراف ﻗﺑﯾﻠﮥ ﻋﻠﯽ ﭘرﺳت ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣ ِﻠﮏ اﯾﺷﺎن )ﻋﺛﻣﺎن( ﺑر اﯾن
ﺑرﺧورد ھﻣوطﻧﺎن ﺧود ﭼﻧﺎن ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎج  ٢٠٠٠روﭘﯾﮫ را ﺑﺣﯾث ﻗﯾﻣت
ﺧون او ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻣﺎم اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ﺗوﺳط ارﻣﯾﻧﯾﺎن ﮐﺎﺑل ﺑرای ﻣن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد؛ اﻣﺎ از
اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺷﮭرﯾﺎر ﺑﯾﭼﺎره ﯾﮏ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻣﺑﺋﯽ ﯾﺎ ﮔﺑر ﭘﺎرس ﺑوده ،ﻣن ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﮐﺷف ﮐﻧم ،ﺑﺎ
وﺟودی ﮐﮫ ﺑراﯾم ﻧﺎﻣﮥ ﻧﺷﺎن داده ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎور ﮐﻧم ﻣرﺑوط ﭘﺎرس اﺳت ،زﯾرا او ﯾﮏ "رﻗم"
ﯾﺎ ﺳﻧدی از ﺷﺎه ﭘﺎرس ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣرگ اﯾن آدم ﺳﯾﺎر ﭘﯾروزﻣﻧد در ﺑﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﮐﺎﻓر
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ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر اﺳف اﻧﮕﯾز اﺳت؛ اﻣﺎ اﻣﯾدواری وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری ﻧﻣوﻧﮫ
ﻣﺎﺟراﺟوﺋﯽ اﯾن ﭘﯾرو زرﺗﺷت را دﻧﺑﺎل ﮐرده و ﺑﺎز ھم ﮐﺎﻓر ھﺎ را در دره ھﺎی ﺗﻧﮓ ﺑوﻣﯽ
اﯾﺷﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد .ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم ﻧژاد ﮐﺎﻓر ھﺎ ﺑﺎ ﻧژاد ھﺎی ﭘﺎرس ﺑﺎﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﺷﺑﺎھﺗﯽ دارد،
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺷﯾوۀ ﮔذاﺷﺗن ﻣرده ھﺎی ﺑدون دﻓن در ﮐوھﮭﺎ :اﻣﺎ ﺑطور دﻗﯾق ﻋﻧﻌﻧﺎﺗﯽ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط
ﮔﺑرھﺎ ﯾﺎ آﺗش ﭘرﺳت ھﺎ در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود دارد؛ ﯾﮑﯽ از ﺷﮭر ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ
ﺑﻧﺎم ﮔردﯾز در زرﻣت )ﺟﻧوب ﮐﺎﺑل( ھﻧوز وﺟود داﺷﺗﮫ و ﺣﺗﯽ در زﻣﺎن ﺑﺎﺑر ﯾﮏ ﻣﺣل
دارای ﻗوت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑوده اﺳت.
اﻧدﺧو ﯾﺎ ﻣﯾﻣﻧﮫ
ﺑﺎ ﺗﻐﯾر ﺻﺣﻧﮥ ﮐﺎوش ھﺎﯾم ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دوﻟت ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﻣﯽ ﭘردازم
ﮐﮫ در آن طرف ﺑﻠﺦ ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎ در ﻣورد ﺷﺎن ﻧﺎﻗص اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل
ﻣﯾﻣﻧﮫ ،اﻧدﺧوی ،ﺷﺑرﻏﺎن ،ﺳرﭘل و آﻗﭼﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﺻروف ﻣﻧﺎزﻋﺎت داﺧﻠﯽ ﺑوده
و اﺟﻧت ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺗﺟﺎرت ﺑرده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ھﻣوار واﻗﻊ ﺑوده ،دارای
آب ﻓراوان ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ و ﻣﻘدار واﻓر ﻋﻠوﻓﮫ ﺟﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎغ ھﺎی زﯾﺎدی ﻧزدﯾﮏ ﺷﮭر
ھﺎ وﺟود دارد :ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ دارای ﺷﮑل ﺧﺎﻧﮥ -زﻧﺑوری اﻧد .ﻣﯾﻣﻧﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﻧﮭﺎﺳت:
رﺋﯾس آن ﻣﺿراب ﺧﺎن ﯾﮏ ازﺑﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮥ وان ﺑوده ،ﻣﻣﻠﮑت او از ﻣﯾﻣﻧﮫ ﺗﺎ ﻣرﻏﺎب وﺳﻌت
داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﺷﯾرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ھزاره ﻣﺗﺻل اﺳت .ﻣﯾﻣﻧﮫ ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﮏ روﺳﺗﺎ
اﺳت ﮐﮫ ﺣدود  ١۵٠٠ﺧﺎﻧﮫ دارد؛ اﻣﺎ ﻗوت رﺋﯾس او ﻣﺗﺷﮑل از "اﯾل ھﺎ" ﯾﺎ ﻧﻔوس ﮐوچ
ﮔردی اﻧد ﺑﻧﺎم ﻋﻣر ،ﺗﻧﮑﯾره ،ﺳورﺑﺎغ ،ﮐﺎﻓر ﺧﺿرآﺑﺎد ،ﻗﺳر ،ﭼﭼﺎﮐو ،ﺗﺧت ﺧﺎﺗون و ﻣﺣﻼت
دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﻧدرت ﻣﯾﺗوان ﯾﮏ روﺳﺗﺎ ﻧﺎﻣﯾد .او ھﻣﭼﻧﺎن دارای ﯾﮑﺗﻌداد ﻋرب ھﺎ در ﺑﯾن
اﺗﺑﺎع ﺧود دارد ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻗﺑﯾﻠﮥ آﻧﮭﺎ از ﻣدت ھﺎ ﻗﺑل ﻣﺳﮑون ﺷده اﻧد .او ﺑﺎ ﺗﻣﺎم طرﻓداران
ﺧود ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ ﻧﯾروی  ۶ھزار اﺳپ و ﺳﮫ ﺗوپ ﮐوﭼﮏ ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧد ،اﻣﺎ ھرﮔز ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻗﻠﻣروی ﺧود را ﺑﺎ ﻧﯾم آن ﺗرک ﮐﻧد ،زﯾرا ﺑﺎ رﺋﯾس ﺳرﭘل ﻣﺷﮑل داﺷﺗﮫ و از او زﯾﺎد
ﻣﯽ ﺗرﺳد ،ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ ﻗدرت او ﮐﻣﺗر اﺳت .ﻣﺿراب ﺧﺎن ﺣدود  ۴٠ﺳﺎل ﻋﻣر دارد :او
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ﺣدود  ۶ﺳﺎل ﻗﺑل ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑرادر ﺧود ﺷده ﮐﮫ او را زھر داده ﺑود :ﯾﮏ ﺷﯾوۀ ﻣﻌﻣول از ﺑﯾن
ﺑردن ﻣردم در اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ و ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﭘدرش ﻧﯾز ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ آن ﺑود.
اﻧدﺧو
اﻧدﺧو ﯾﺎ اﻧدﺧوی ﺗوﺳط ﺷﺎه وﻟﯽ ﺧﺎن ﺗرک اﻓﺷﺎر اداره ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻗﺑﺎﯾل ﺧود در
زﻣﺎن ﻧﺎدر در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺳﮑون ﺷده اﻧد :آﻧﮭﺎ اول ﺷﯾﻌﮫ ﺑوده و ﺣﺎﻻ ﺳﻧﯽ ﺷده اﻧد" .اﯾل" ھﺎی
رﺋﯾس در ﭘﮭﻠوی ﻧژاد ﺧودش ﻋرب ھﺎ ﺑوده ،او ﻣﯽ ﺗواﻧد  ۵٠٠اﺳپ ﻣﮭﯾﺎ ﻧﻣوده و راﺑطﮫ
ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﯾﻣﻧﮫ دارد .اﻧدﺧو دارای ﺟﻣﻌﯾت ﺛﺎﺑت ﺑزرگ ﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﯾﻣﻧﮫ ﺑوده و در ﺑﺎﻻی
ﻣﺳﯾر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﻗرار دارد ،ﻟﯾﮑن ﻗﺣطﯽ آب در اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ وﺟود دارد .در اﯾﻧﺟﺎ
اﺳت ﮐﮫ ﮔﻧدم ﯾﮏ ﻧﺑﺎت ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ اﺳت .اﻧدﺧو ﺟﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣورﮐراﻓت ﺑﯾﭼﺎره از ﺑﯾن
رﻓت.
ﺷﺑرﻏﺎن
ﺷﺑرﻏﺎن ﻣرﺑوط ﯾﮏ رﺋﯾس ازﺑﯾﮏ ﺑﻧﺎم رﺳﺗم اﺳت ﮐﮫ ﺧﺻﻠت اﻋﺗدال دارد :او ﻣﯽ ﺗواﻧد
 ۵٠٠ﯾﺎ  ۶٠٠اﺳپ ﻓراھم ﮐﻧد و راﺑطﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﯾﻣﻧﮫ و ﮐﻧدز دارد .ﻓﮑر ﻣﯽ ﺷود ﺷﺑرﻏﺎن
ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻓرض ﻣﯽ ﺷود از زﻣﺎن ﮐﺎﻓر ھﺎ )ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﺎ( و ھﻧوز ھم
ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺗرﯾن ﻗﻠﻌﮫ در اﯾن ﺑﺧش ھﺎﺳت .ارگ آن از ﺧﺷت و ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺗوﺳط
دﯾوار ھﺎی ِﮔﻠﯽ اﺣﺎطﮫ ﺷده اﺳت .ﻗﻠﯾﭻ ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮓ رﺋﯾس ﻣرﺣوم ﺑﻠﺦ آن را ﺑرای ﻣدت ھﻔت
ﺳﺎل ﺑدون ﭘﯾروزی ﻣﺣﺎﺻره ﮐرد؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓﻘط در ﻣﻘﺎﺑل ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﻣﺳﺗﺣﮑم
اﺳت ﮐﮫ ﺗوﭘﺧﺎﻧﮥ ﺑﺳﯾﺎر ﺧراﺑﯽ دارﻧد .آب آن از طرﯾق ﺟوﯾﺑﺎری از ﺳرﭘل ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود.
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ﺳرﭘل
ذوﻟﻔﻘﺎرﺷﯾر ﯾﮏ ازﺑﯾﮏ ﻣرﺑوط ﻗﺑﯾﻠﮥ اﭼﺎﻣوﻟﯽ ﺳرﭘل را اداره ﮐرده و ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻣرد ﺷﺟﺎع
و ﻣﺻﻣم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .او راﺑطﮫ ﺧراﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻧدز و ﻣﯾﻣﻧﮫ دارد؛ او ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻓﻘط
 ١٠٠٠اﺳپ دارد ،در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻼت ھر دو رﺋﯾس ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرده و در ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﻣﺻروف
ﻏﺎرت ﮔری اﺳت .دﺷﻣﻧﯽ او ﺑﺎ ﻣﯾﻣﻧﮫ ﺑر ﺳر دﺧﺗر او ،زن رﺋﯾس ﻗﺑﻠﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻣﺿراب ﺧﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت" .اﯾل" ھﺎی او در ﺳﻧﮕﭼﺎرک ،ﭘﺎوﮔﯾن ،ﮔوردﯾوان و داﻏدرال
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؛ اﮔر او ﺑﺗواﻧد ﺗﻌداد اﯾﺷﺎن را اﻓزاﯾش دھد ﮐﮫ ﻏﯾرﻣﺣﺗﻣل ﻧﯾﺳت ،ﻗدرت او ﻧﯾروﻣﻧد
ﺧواھد ﺷد .ﺳرﭘل ﺑﮫ اﻧدازۀ ﻣﯾﻣﻧﮫ ﺑزرگ اﺳت.
آﻗﭼﮫ
آﻗﭼﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻠﺦ ﺑوده و ﺗوﺳط ﯾﮏ ﭘﺳر اﯾﺷﺎن ﺧواﺟﮫ ﺣﺎﮐم آن ﺷﮭر ﺑزرگ اداره ﻣﯽ ﺷود:
اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺧراج ﮔزار ﺑﺧﺎرا اﺳت .در اﯾن اواﺧر ﺣﺎﮐم ﺑﻠﺦ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗرس ﺑﮫ ﻣراد ﺑﯾﮏ
ﮐﻧدز اﺟﺎزه داده ﺑود ﮐﮫ ﺧود را در ﺑﺎﻻی ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺑﻠﺦ ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎزد؛ اﻣﺎ ﺷﺎه
ﺑﺧﺎرا ﯾﮏ ﻧﯾروی  ٨ھزار ﻧﻔری ارﺳﺎل ﮐرده و او را ﺑﯾرون ﮐرده اﺳت .ﻧﯾم اﯾن ﻧﯾرو از
ﺑﻠﺦ و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده از ﺑﺧﺎرا ﺗﺎﻣﯾن ﺷده اﺳت .رﺋﯾس ﮐﻧدز ھﯾﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺎه ﻧﺷﺎن ﻧداده
اﺳت.
ھزاره ﺟﺎت
در ﺟﻧوب اﯾن ﻧواﺣﯽ و در ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ھرات ﻣﻣﻠﮑت ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ھزاره ھﺎ ﻗرار دارد ﮐﮫ
ﺑﻧﺎم ھزاره ﺟﺎت ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .اﺑﮭﺎﻣﯽ در ﻣورد ﻣﺳﮑون ﺷدن اﯾن ﻧژاد در ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎ
وﺟود دارد )ﺑﺎﻻﺧره ھزاره ھﺎ از ﻧژاد ﻣﻐول و ﻣﺟﺎور ازﺑﯾﮏ ھﺎ ﺑوده ،ﻣوﻗﻌﯾت آﻧﮭﺎ در
ﻣﺣل ﻣوﺟود ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾرﻋﺎدی ﻧﯾﺳت :زﺑﺎن آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﯽ اﺳت ،ﯾﮏ وﯾژﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم در
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ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﮭﺎﺳت(؛ ﺑدون اﻣﯾد روﺷن ﺳﺎزی ،ﯾﺎد داﺷت ھﺎی ﺧود در ﺑﺎرۀ آﻧﮭﺎ را در ﻣﻘﺎﺑل
ﺧواﻧﻧده ﻣﯽ ﮔذارم.
ھزاره ھﺎ ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﺎت زﯾر ﻣﯽ آﯾد ،ﻧﻔوس آﻧﮭﺎ ﺑطور ﺗﺧﻣﯾن داده ﺷده اﺳت:
ﺗﻌداد ﺧﺎﻧواده

داﯾزﻧﮕﯽ
ﺑﭼﮫ ﻏﻼم

٣٠٠٠

ﯾﻧﻐور

۴٠٠٠

ﺗﮑﺎﻧﮫ

١۵٠٠
٨۵٠٠

ﻣﺟﻣوﻋﮫ

۴٠٠٠

ﺳﯾﭘﺎ
داﯾﮑﻧدی
دوﻟت ﺑﯾﮓ

۵٠٠٠

روﺷن ﺑﯾﮓ

٢۵٠٠

ﺣﯾدر ﺑﯾﮓ

١۵٠٠

ﭼﺎوش

١٠٠٠

ﺑرات

۵٠٠
١٠۵٠٠

ﻣﺟﻣوﻋﮫ
داﯾﭼوﭘﺎن ،ﯾﺎ زرداﻟو ﻧزدﯾﮏ ﻗره ﺑﺎغ
ﺑوﺑﮏ

١٠٠٠

ﺑﮭﺑود

١٠٠٠

اﻟدای

۵٠٠

ﭼﺎردﺳﺗﮫ

١٠٠٠
٣۵٠٠

ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺗﺎﺗﺎر و ﺣﺑش

١۵٠٠

دوﻓوﻻدی

١٠٠٠

ﮐﺎﻟو

٧۵٠
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ﺗرﮐﻣن و ﭘﺎرﺳﺎ ،در ﻋﻘب ﮐوھﮭﺎی ﭘﻐﻣﺎن

٧۵٠

ﺷﯾﺦ ﻋﻠﯽ ﻏورﺑﻧد ،ﻧﯾم ﺳﻧﯽ و ﻧﯾم ﺷﯾﻌﮫ

۵٠٠٠

ﺑﺧﺗﯾﺎری ،ﻧزدﯾﮏ ﻏزﻧﯽ
ﻋﻼواﻟدﯾن

٧۵٠

اﺳﻼم

۵٠٠

اﯾﺷﮑﯽ

۵٠٠

ﻗﯾﻣﻠوت

۵٠٠

ﺷﺎﺧو

٢۵٠
٢۵٠٠

ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺟﺎﻏوری
ﺑوﺑﮏ

۵٠٠٠

ﻗﻠﻧدر

۴٠٠٠
٩٠٠٠

ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻣﺎﻟﺳﺗﺎن

٢۵٠٠

ھﺟورﺳﺗﺎن

٢۵٠٠

زاوﻟﯽ

١٠٠٠
۶٠٠٠

ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﭼﮑﻣﮏ ﮔﯾزان ﻧزدﯾﮏ ﮐﻧدھﺎر

١٢٠٠

ﭘﺎروﮐﮫ

١٢٠٠

ﺑﮭﺳود ﺟﻧوب ﺑﺎﻣﯾﺎن
ﮐﻠﺳﯾﺗﺎن

٢٠٠٠

ﺳﮕﭘﺎ و دوﻟﺗﭘﺎ

١٠٠٠

دروﯾش ﻋﻠﯽ

٢٠٠٠

ﺟﻧﮕﻠﯽ

٢٠٠٠

ﺑول ﺣﺳن

١۵٠٠
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ﺑورﺟﮕﯽ

١٠٠٠

دﯾﮑﺎن

١٠٠٠

دھﻣرادﮔﺎن

١٠٠٠
۶۶٩٠٠

ﻣﺟﻣوﻋﮫ

ھزاره ھﺎی داﯾزﻧﮕﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺳﺗﻘل اﻧد و داﯾﮑﻧدی در ﻣﺟﻣوع .آﻧﮭﺎی ﮐﮫ در ﻗره ﺑﺎغ ﭘﺎﺋﯾن
آﻣده اﻧد و در ﺑﺎﻻی ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی آﻧطرف ﻏزﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎﺑل اﻧد ،ﺑﺷﻣول ھزاره ھﺎی ﺟﺎﻏوری،
ﺑﮭﺳود و ﻓوﻻدی .ھزاره ھﺎی ﺗﺎﺗﺎر و ﺣﺑش در ﺑﯾن ﺑﺎﻣﯾﺎن و ﮐﻧدز واﻗﻊ اﻧد .ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ ﺷﯾﻌﮫ
اﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ھزاره ھﺎی زﯾر ھرات و ﻧﯾم آﻧﮭﺎی ﮐﮫ در ﻏورﺑﻧد زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ھزاره ھﺎ ﺧود را اوﻻدۀ دو ﺑرادر ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺻﺎدق ﻗﻣر و ﺻﺎدق ﺻﺎﻋﻘﮫ ﮐﮫ
ﺻﺎدق ﯾﮏ ﻟﻘب در ﺑﯾن اﯾﺷﺎن اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑطور ﺧﺎﺻﯽ در ﺳﺎﻟﻧﻣﺎی ﺟﻧﮓ ھﺎی ﭼﻧﮕﯾز ﺧﺎن
ذﮐر ﺷده اﻧد؛ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  ٣٠٠٠ﺧﺎﻧواده در آن اﺷﻐﺎل ھﺎ و  ١٠٠٠ﺧﺎﻧواده ﺗوﺳط
ﺗﯾﻣور ﻟﻧﮓ ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ھزاره ھﺎ ﺧود ﺷﺎن ادﻋﺎی ﻧﺳب از ﺗرک ھﺎی ﺗوﻏﯾﺎﻧﯽ
دارﻧد :ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎی ﮐﮫ در داﯾﮑﻧدی زﻧدﮔﯽ دارﻧد ،ﺧود را از ﻧﺳل ﯾﮏ ﻋرب
ﻗرﯾش ﻣﯽ داﻧﻧد؛ دﯾﮕران از ﻗﺑطﯽ ،ﯾﮏ ﻧژاد ھﻣﺳﺎل ﺑﺎ ﯾﮭودان .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھزاره
ھﺎی ﻓوﻻدی اﺟرﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑﯽ از ﯾﮏ دﺧﺗر اﻓراﺳﯾﺎب دارﻧد .ھزاره ھﺎی ﺷﯾﺦ ﻋﻠﯽ ﻣطﺎﺑق
ﺑﮫ ﮔزارﺷﺎت ﺧود ﺷﺎن از زﻣﺎن ﺑرﺑر ﮐﺎﻓر در آﻧﺟﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺷده اﻧد.
ھزاره ھﺎ ﯾﮏ ﻧژاد ﺧوش ﻣﻧش اﻧد؛ اﻣﺎ ھﻣﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎن ﻣﺧﺎﻟف آﻧﮭﺎ اﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻗطﻊ
ﮐﻧﻧدۀ ﭼوب و آورﻧدۀ آب اﯾﺷﺎن اﻧد .ﺗﻌداد زﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﺑرده ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳﻧد؛ ﺗردﯾد
اﻧدﮐﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اطﻔﺎل ﺧود را در ﺑدل ﻟﺑﺎس و ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج ﺑﮫ ازﺑﯾﮏ ھﺎ داد و ﺳﺗد
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﻣﺎم ﮐﺎر ھﺎی ﺣﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط ھزاره ھﺎ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ
از آﻧﮭﺎ ﺑرده و ﺑﻌﺿﯽ آزاد اﻧد :در زﻣﺳﺗﺎن ﺗﻌدادی ﮐﮫ ﮐم از  ١٠ھزار ﻧﯾﺳﺗﻧد ،در ﺷﮭر
ﻣﺳﮑون ﺷده و ﺑواﺳطﮫ ﺑﺎم ﭘﺎﮐﯽ ﺑرف و ﺣﻣل آﻧﮭﺎ ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺧدﻣت ﮔﺎران ﺧوﺑﯽ اﻧد ،اﻣﺎ ﺳﺎدﮔﯽ اﯾﺷﺎن در ﮐوھﮭﺎی ﺑوﻣﯽ اﯾﺷﺎن ﺑزرگ اﺳت .ﯾﮏ
ﺳﯾد ﮐﮫ ﻣدت زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺑوده ،ﺑراﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر او ﺳر ﺧود را ﺑرھﻧﮫ ﻣﯽ ﮐرد ،آﻧﮭﺎ
ھم ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﻧد .روﺳﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎم ﻣﯾر ﯾﺎد ﺷده و در طرف
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ھﺎی ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﻌﺿﺎ ﺑﻧﺎم ﺑﯾﮓ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود :زن ھﺎی درﺟﮫ دار ﺑﻧﺎم آﻏﺎ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد:
آﻧﮭﺎ ﺑدون ﭼﺎدری ﺑوده و دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﻟﻧﮕﯽ ﺑر ﺳر ﺧود ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﮐﻼه ﯾﺎ ﺗﺎج.
ﮔزارش ﻣﺑﻧﯽ ﺑر دادن زن ھﺎی اﯾﺷﺎن ﺑرای ﻣﮭﻣﺎن ﺷﺎن در ﻣورد اﯾن ﻧژاد ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳت
اﺳت؛ ﻟﯾﮑن ﮐﺎوش ھﺎی ﺑدﺳت آﻣده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل در ﺑﯾن ﺑﻌﺿﯽ ﺟﺎﻏوری ھﺎ
وﺟود دارد ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل از دﺳت دادن ﺳرﯾﻊ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺗﺎﺗﺎری ﺧوﯾش اﻧد.
در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﯾﮏ ﺷب ﯾﺎ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ازدواج ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد
زن ﺧود را ﺗرک ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرد؛ ﻟﯾﮑن اﯾن ﻓﻘط ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ رﺳم ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳت .داراﺋﯽ
ﻣﻣﻠﮑت ھزاره ھﺎ ﮔوﺳﻔﻧدان اﺳت؛ آﻧﮭﺎ از ﭘﺷم آﻧﮭﺎ ﮔﻠﯾم ھﺎی ﺧوب و ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺎرﭼﮥ ﺑﻧﺎم
"ﺑرک" ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻗﺳﻣت ھﺎی ﮔرم ﻣﻣﻠﮑت ﭼﻧد ﺑﺎغ ﻣﺣدود دارﻧد .آﻧﮭﺎ
ﺑدون رﺋﯾس اﻧد :اﮔر آﻧﮭﺎ اﯾن ﻣﺷﮑل را ﻧﻣﯽ داﺷﺗﻧد ،ﺷﺎﯾد ﻗوی ﺗرﯾن ﻧژاد ﻣﯽ ﺑودﻧد ،اﻣﺎ در
اﯾن ﻣورد ﺣﺎﻻ اﺣﺗﻣﺎل ﮐﻣﯽ وﺟود دارد ،ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ در زﯾر ﻧظم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان
ﺷﺟﺎع و ﺧوﺑﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد.
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ﻓﺻل ﺷﺷم – اوﺿﺎع ﻣرﮐز ﮐﺎﺑل
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ "آﻗﺎی -ﻣﻣﻠﮑت"
ﻣن ﺗوﺟﮫ ﺧود از ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻣﺎﻟﮏ دور را ﺑرﮔرداﻧده و ﺑﮫ ﻣﺻروﻓﯾت ﺧود در ﮐﺎﺑل ﻣﯽ
ﭘردازم .ﻣﺎ در اوﻗﺎت ﻓراﻏت و ﻓﺎرغ ﺷدن از ﺑﺣث ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت ھر روز ﭘر
اﻧرژی ﺗر و دراز ﺗر ﻣﯽ ﺷد ،ﻣﺗﻌﺎﻗب ﻣﺣﺎﺻرۀ ھرات ﺗوﺳط ﭘﺎرﺳﯾﺎن ،آﺷﻧﺎﯾﺎن ﺟدﯾدی ﭘﯾدا
ﮐرده و ﺑﺎ ﻗدﯾﻣﯽ ھﺎ دﯾدار ﮐردﯾم .در ﺑﯾن آﺧری ھﺎ دوﺳت ﭘﺷﺎور ﻣن ،ﻧﺎﯾب ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف
ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻗزﻟﺑﺎش ﺑوده و ﺻرف ﻧظر از ﺧطراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﻣﺎم ﻗﺑﯾﻠﮥ او ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺗﻘرب ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑود ،وﺟود داﺷت؛ او ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑطور ﻣﻧظم ﻣﺎ را در ﻣﺣل ﺧودﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﮭد ﻣﻣﻠﮑت ﺧود در ﻗرﻏﮫ دﻋوت ﮐرد ﮐﮫ ﺣدود  ٨ﻣﯾل از ﮐﺎﺑل
ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷت .ﻟﺗﻧﺎﻧت ﻟﯾﭻ و ﻣن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﻧوﻣﺑر ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺧوﺷﯽ از ﺷﻠوﻏﯽ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓرار
ﮐرده ،دﻋوت او را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﻧواب ﺟﺑﺎر ﺧﺎن ،ﯾﮏ ﻣﻼی اﻓﻐﺎن و دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺷﺧص دﯾﮕر
از ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻧد .ﻣﯾزﺑﺎن ﻣﺎ در روﺣﯾﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺳرﮔرﻣﯽ
ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑود .او ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﻼک او در زﻣﺳﺗﺎن ﮔرم ﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ و در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳرد ﺗرﯾن
ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﻧﻣﺎی ﮐﮫ از ﭼﺎرده و دھﻣزﻧﮓ در ﭘﯾش رو و وادی ای ﮐﮫ در ﺑﯾن آن و
ﮐﺎﺑل ﻗرار داﺷت ،ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑود؛ اﮔر ﻣﺎ در دﯾدار ﺑﮭﺎر اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐردﯾم ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ درﺧت
ھﺎ در ﺷﮕوﻓﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،او ﻣﺎ را ﺑﺎ اﯾن ﮔﻔﺗﮫ دﭼﺎر وﺳوﺳﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺑرگ ھﺎی ﺳﭘﯾد ﺳﭘﯾدار
در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮕوﻓﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ در زﻣﺳﺗﺎن ،وﻗﺗﯽ ﺑرف در ﺑﺎﻻی درﺧت ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎرد،
ﮐﻣﺗر از زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺷﮕوﻓﮥ ﺷﻔﺗﺎﻟوی اﺳﺗﺎﻟف ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﺻورت ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﻧﺎﺳب ﻣوﻗﻌﯾت داﺷﺗﮫ و ﯾﮏ ﭼﺷم اﻧداز ﺟذاب را در ﭘﯾش روی ﺧود داﺷت ﮐﮫ ﻣﻌﮑوس
ﻧﻣﺎی اﺳت ﮐﮫ از ﻣﻘﺑرۀ ﺑﺎﺑر دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،طوری ﮐﮫ آن ﻣﻧطﻘﮥ ﻣﺷﮭور ﭘﺎﯾﺎن وادی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﻗﯾﻣت ھﮑﺗﺎر ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﮫ ﺑﮕﻔﺗﮫ او در ﭘﯾش روی ﻣﺎن ﻗرار داﺷت ،ﺑﯾش از
ﯾﮏ ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ وادی زﯾﺑﺎی ﭘﻐﻣﺎن در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ از ﻣﺎ و ﮐﺎﺑل داﺷت،
در ﻋﻘب ﻣﺎ ﻗرار داﺷت .ﻣﯾزﺑﺎن ﻣﺎ ﺻﺑﺣﺎﻧﮥ واﻓر ﮐﺑﺎب ھﺎ را ﺑﻧﺣو زﯾﺑﺎﺋﯽ آﻣﺎده ﻧﻣوده ﺑود
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ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾت ﻟذت ﺑرده و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدۀ ﺻﺑﺢ را در ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻣﺑﺎﺣث و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﮔذراﻧدﯾم ،زﯾرا او ﯾﮏ ﺳﺧﻧﮕوی ﻣﺎھر اﺳت .او ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺧود و
ﺟﺳﺗﺟوی ﺗداوی ﻏﯾرﻣوﻓﻘﺎﻧﮥ آن را ﺑرای ﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾت ﮐرد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻼج آﻧﮭﺎ را در ﺷراب
ﯾﺎﻓﺗﮫ و او آن را درﻣﺎن ﺗﻣﺎم ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی زﻣﯾﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺳت .ﻣﻼ ﺑﺎ ﯾﮑﺗﻌداد ﺟﻣﻼت ﻋرﺑﯽ
دراز ﻗوﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺟوﯾز ﭼﻧﯾن دوای ﻏﯾرﻣﻘدس اﻋﺗراض ﮐرد ﮐﮫ در اﺛر آن ،ﺷرﯾف ﻓورا
ﭘرﺳﺎن ﮐرد ،اﮔر او ﺗوﻗﻊ دارد ﮐﮫ از ﭼﻧﯾن درﻣﺎﻧﯽ ﺧود داری ﮐﻧد ،ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﻗدرت
ﺧود دارد و ﯾﺎ ﭼﮫ درﻣﺎﻧﯽ! او ﺑﻌدا ﺑﮫ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺣﺻوﻻت ﺧﺎﺻﯽ ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرادرش
در ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻗﺑل ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺑﻌدا ﺑﺎ اﻓﺳوس ﻓراوان ﮔﻔت ﮐﮫ او ﺑﺧﺎطر ﮔزارش ﻣرگ
ﺑرادرش ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﺑوﺗل ھﺎی ﺷراب ﺑﯽ ﻣﺛﺎﻟﯽ را ﺷﮑﺳﺗﺎﻧده اﺳت؛ ﺧﺎطرۀ ﺧوب آن
ﭼطور ﺗوﺳط ھر ﮐﺳﯽ ﯾﺎد آوری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟرﻋﮥ از آن ﻧوﺷﯾده اﺳت" ،زﯾرا دو ﮔﯾﻼس
آن ﺑرای ﺧواب ﮐﺎﻓﯽ ﺑود!"
وﻗﺗﯽ ﻧﺎﯾب ﻧظر ﻣرا در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﭘرﺳﺎن ﮐرد ،ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ" ،درک ﻣﺎ از
ﺷراب ﺧوب اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻧوﺷﯾدن ﻣﻘدار زﯾﺎد آن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﺛرات ﺑد وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد".
او ﮔﻔت" ،ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺑد ،زﯾرا ﯾﮏ ﻣرد ﺑﺎﯾد آن ﻗدر ﺑﻧوﺷد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﮐﻧدۀ درﺧت ﺑزرگ
و ﮐﺗﮫ ﺷود :ﻧﮫ ،ﻧﮫ ،ﺷراب ﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣزه دارد" .ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﻣﻼ از اﯾن ﮔﻔﺗﮕو زﯾﺎد ﺷده و
از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد ،ﭼﯾزی ﺑرای ﺑﮭﺑود ھﺿم او ﻧﺳﺧﮫ دھم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻓورا ﺷراب را
ﺑرای او ﻣﻔﯾد داﻧﺳﺗﮫ و دﻟﭼﺳب ﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻧﺷﺎط و ﺧوﺷﯽ ھم ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﻼ ﻏﯾرت و ﻓطرت ﺧود را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ،ﮔﻧﺎھﺎن ﻣذھب ﺧود را ﺑﺎﻻی ﻣﺎ اﻧداﺧﺗﮫ و رواﯾﺎت
زﯾﺎدی در ﺗﺣﺳﯾن اﻋﺗدال و آب ﻧوﺷﯽ ﮐرد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺻورت ﻣطﻠوﺑﯽ ﻣﺎ را در ﻣﯾدان ﺷﮑﺳت
داد .ﻧﺎن ﺷب ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﻧﺎن ﭼﺎﺷت ﺣدود ﺳﺎﻋت ﺳﮫ ﭘﯾش روی ﻣﺎ ﮔﺳﺗرده ﺷده و ﺑﺎ
ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ دﺳﺗﮥ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﮔﺷﺗﯾم .ﻣن ﻧﺎﯾب ﺷرﯾف را ﯾﮏ اﻓﻐﺎن آﻗﺎی-
ﻣﻣﻠﮑت ﻣﯽ داﻧم .او ﺑﮫ وﯾﻼ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﯾﯾﻼﻗﯽ ﺧود در ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن رﻓﺗﮫ ،ﮔوﺳﻔﻧدان ،ﮔﺎوان
و ﻣرغ داری ﺧوﯾش را ﻣﯽ ﭘرورد؛ ﯾﮏ روﺳﺗﺎی ﮐوﭼﮏ در اﻣﻼک او ﺗوﺳط ھزاره ھﺎ
ﻣﺳﮑون ﺑوده و او را در ﻣﺳﺎﯾل زراﻋﺗﯽ اش ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ ﭼوﻧﮫ را در زﻣﯾن ﺧود
ﺳوﺧﺗﺎﻧده و ﺧﺎﻧﮥ ﺧوﯾش را ﺗرﻣﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد؛ در ﯾﮏ ﻗطﻌﮥ ﺑزرگ زﻣﯾن ﺧود درﺧﺗﺎن ﻣﯾوه
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دار ﻧﺷﺎﻧده ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ وﻓرت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ دھد .در اﯾن ﺑﺎغ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺑﯾد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در
ﻣﻣﻠﮑت وﺟود دارد ﮐﮫ آﻧرا ﺑﻧﺎم "ﻣﺟﻧون ﺑﯾد" ﻧﺎﻣﯾده و اﮐﺛرا در زﯾرآن ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺧود ﻣﯽ
ﻧﺷﯾﻧد.
ﻣن در ﻗرﻏﮫ ﻣﺷﺎھده ﮐردم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﺳﻔﻧدان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود در ﺑﺎﻻی ﻣزرﻋﮥ ﺟوان
ﮔﻧدم ﭼرا ﻧﻣﺎﯾﻧد .اوﻻ ﺑﮫ زﻣﯾن آب ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﯾﺦ ﺑزﻧد و ﺑﻌدا رﻣﮫ در ﺑﺎﻻی ﺑرگ ھﺎی آن
ﻣﯽ ﭼرد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﺑﺎت ﺻدﻣﮫ ﺑزﻧﻧد؛ در ﺣﻘﯾﻘت ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در اﺛر اﯾن ﭘروﺳﮫ
ﺑﺻورت ﻗوی ﺗر در ﺑﮭﺎر ﻣﯽ روﯾد .ﺑﺎﻏﺳﺗﺎن ھﺎ ﻧﯾز آﺧرﯾن آﺑﯾﺎری ﺧود را ﻣﯽ ﭼﺷﻧد ﮐﮫ
ﺑﻧﺎم "ﯾﺧﺷﯾﺎب" ﯾﺎ آﺑﯾﺎری ﯾﺧﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود – زﯾرا در اول ﻧوﻣﺑر ﺗﻣﺎم ﺣوض ھﺎ ﯾﺦ ﻣﯽ
ﺑﻧدد.
ﻣﻼ ﺧدا داد
ﻣن ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺑرﮔﺷت ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ آﺷﻧﺎ داﺷﺗم ﺑﻧﺎم ﻣﻼ ﺧدا داد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ
ﺑﺧﺎطر ﻋواﺋﯾد ﺧرﻣن از ﺷﮭر ﻏﺎﯾب ﺷده ﺑود .او ﻣرا ﺑﺎ ﮔزارش ﺷﯾوۀ ﺳرﮔرم ﺳﺎﺧت ﮐﮫ
ﺑرای ﻓرار از ﻗﺑوﻟﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺳﯾﺎﺳﯽ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن اﺗﺧﺎذ ﮐرده ﺑود ،ﯾﮏ اﻓﺗﺧﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻠت ﺗواﻧﺎﺋﯽ ھﺎی ﺧﺎص او ﺑراﯾش داده ﺷده ﺑود .ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﭘس از آﺧرﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ )ﺧوﺷﺣﺎل ﺳﻧﮕﮫ( ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺳران اﯾﺷﺎن ﺑﮫ اﻣﯾر ﭘﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻘﺎم و ﺑﺎ داﻧش ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ارﺳﺎل ﺷده و در ﺑﯾن اﯾﺷﺎن ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻧﻣﺎﯾد؛ ﺧدا داد ﺧوش
ﺑﺧت ﺗرﯾن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ او در ﺧدﻣت دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻧﺑوده و ھﯾﭻ
ﭼﯾزی در ﺑﺎرۀ او ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻧﺟوا ﺑﮫ ﮔوش او رﺳﯾده ،او را ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر
ﺧواﺳﺗﮫ و دوﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧزدﯾﮏ او ﻧﺷﺳﺗﮫ ،ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑراﯾش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ "آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮐﺟﺎوه
ﺑرای او ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﻧد" ،ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ او ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓرت ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود .دوﺳت
ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺗﺎ اﻧدازۀ زﯾﺎدی در ﺑﺎرۀ آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود؛ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ
ﻣﻼ ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ و ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ اﺷﺎرۀ در ﺑﺎرۀ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ او ﮐﻧد ،ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﻧﺎﺳب
ﺑﺎﯾد ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود .ﻣﻼ ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﻣﯽ ﭘرﺳد" ،ﺷﻣﺎ طرف ﻣن دﯾدﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﻣن ﭼﮫ
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ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم؟"" ،دﻗﯾﻘﺎ" .ﺧدا داد ﮔﻔت" ،ﺧوب ،ﺑﻌدا ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد و ﺑرای آن ﯾﮏ
اﯾﻠﭼﯽ را ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد - ،ﺟواب ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺷد :در ﭘﮭﻠوی آن،
اﮔر ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود ،ﻣردم ﺑﺎﻻی او ﺑﺎ ﺗرس ﺧواھﻧد دﯾد" .ﯾﮑﺗﻌداد
درﺑﺎرﯾﺎن ﺑﺻورت ﺑﻠﻧد اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ھﺎ را ﻣردود داﻧﺳﺗﮫ و اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﺑﯽ
ﺧﺑری ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﺧدا داد ﻣﯽ ﭘرﺳد" ،ﭼﻧد ظرف آب در ﻓوارۀ ﭘﯾش روی ﺷﻣﺎ
وﺟود دارد"؟ درﺑﺎرﯾﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .ﻣﻼ ﻣﯽ ﮔوﯾد" ،اﻣﺎ ﻣن ﻣﯽ
داﻧم" .اﻣﯾر از او ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد آن را ﺑﮕوﯾد .او ﺟواب ﻣﯽ دھد" ،ﺳرورم ،دﻗﯾﻘﺎ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧدازۀ ظرﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود" .اﯾن اﺷﺎرۀ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﻓﮭم در ھﻣﮑﺎران ﺑﺎﻋث ﺧوﺷﯽ اﻣﯾر ﺷده و آﻧﮭﺎ را ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزد .ﮔﻔﺗﮕو ﻗطﻊ ﺷده
و اﻋزام ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺗﺎ وﻗت ﻧﺎﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﻣﯾﺎﻓﺗد.
ﻓﻘط ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد اﺳت ﮐﮫ او از اﯾن ﻣﻌﻣﺎ ﺑﯾدار ﺷده و ﻣﻼ را ﺑﺣﯾث اﯾﻠﭼﯽ ﺑﮫ ﻧزد ﻣراد ﺑﯾﮏ
ﮐﻧدز ﻧﺎﻣزد ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﮔﻔت" ،ﺑﮫ طﺎﻟﻊ ﻣن ﻧﮕﺎه ﮐن" ،و ﺑﺎ ﺟذﺑﮥ زﯾﺎد داﺳﺗﺎن را ﭼﻧﯾن ﮔﻔت:
"اول آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﻣرا ﻧزد ﯾﮏ ھﻧدو ﺑﻔرﺳﺗﻧد و ﺣﺎﻻ ﻧزد ﯾﮏ دزد؛ ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑرای اﻧﺟﺎم
آن ،ﻣرا ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮥ درﺟﮫ ﻋﺎﻟﯽ ،ﺷﮭرت زﯾﺎد ،ﻣﺣل ،ﺛروت و ﺧدا ﻣﯾداﻧد ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎ
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد .ﺧوب ،ﻓﮑر ﮐردم ،ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﭼﯾز ھﺎی از اﯾن ﺑﺳﺎزم ،ﻟذا ﻣن ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر
ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر رﻓﺗم ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺻﺣﺑت ﮐﻧم .ﻣن ﺑراﯾش اظﮭﺎر ﮐردم ،اﮔر ﭼﻧﯾن اﻟﻘﺎب و درﺟﮫ
و ﻧﺷﺎن ھﺎ ﺑرای ﻣن ﺗﻌﯾن ﺷده اﻧد ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣن ﺑﺎ ﺧدﻣﮫ ھﺎ ،ھﻣرھﺎن و ﻟﺑﺎس ﻓﺎﺧر ﻣﻧﺎﺳب
ﺑرای ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻣرد ﺑزرگ ﺗﺎﻣﯾن ﺷوم :زﯾرا ﺧود ﻣن ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧدارم و اﮔر ﻣن ﺑدون
آﻧﮭﺎ ﺑروم ،ﻣرد ﻋﺎﻗل ﮐﻧدز ﺑزودی ﺗﺿﺎدی را ﺧواھد ﻓﮭﻣﯾد در ﺑﯾن آﻧﭼﮫ ﻣن ﺑودم و آﻧﭼﮫ
ﺑراﯾم ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﺷم .ﻣن ﯾﮏ دﻏﻠﺑﺎز ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷده و ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑد ﺧواھد ﺷد".
ﻗرار ﻣﻌﻠوم دوﺳت ﻣﺣﻣد ھﯾﭻ ﺟواﺑﯽ ﺑرای ﺧدا داد داﻧﺷﻣﻧد ﻧدارد؛ ﻟذا ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﻧﺎم ﻗﻣﺑرﻋﻠﯽ
ﺧﺎن را ﺑﮫ ﻋوض او ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗزﻟﺑﺎش ﺷﯾﻌﮫ اﺳت ،اﻣﺎ در درﺑﺎر ﮐﻧدز ﺑﺎ ﭘﺳﺗﯽ و
ﻓروﻣﺎﯾﮕﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣن ﻣﻼی دوﺳت ﺧود را ھﺷدار دادم ﮐﮫ زﯾﺎد ﻣطﻣﺋﯾن ﻧﺑﺎﺷد:
دوﺑﺎر ﻓرار ﮐرده ای ،اﻣﺎ ﺗﻘرر ﺳوﻣﯽ ﻣرگ ﺑﺎر اﺳت؛ ﻣن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم
ذﮐﺎوت ھﻧوز ھم ﺧود را ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻣﻣﻠﮑت ﺧود در ﺑﯾرون ﻣﯽ داﻧد .از اﯾن داﺳﺗﺎن دراز دﯾده
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ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﺑودن ﯾﮏ ﺳﻔﯾر ﮐﮫ ﭼﻧﺎن در اروﭘﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آﻧﻧد ،ﻋﯾن ﺟذﺑﮫ را در آﺳﯾﺎ
ﻧدارد .طورﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی ھوﺷﯾﺎری ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻓرﺳﺗﺎده ﺷوﻧد ﺗﺎ
ﺑرای ﻣﻣﻠﮑت ﺷﺎن دروغ ﺑﮕوﯾﻧد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓروﺗﻧﯽ و ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾری ﻣﻼ در ﻋﺷق و
ﺻداﻗت ﮐف ﺑزﻧﯾم؛ ﻟﯾﮑن ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ارزﺷﯽ ﺑرای درﺟﮫ و ھﻧوز
ھم ﭘﺎﺋﯾن ﺗر ﺑرای اﻓﺗﺧﺎر وﻋزت وﺟود دارد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﯾﮏ ﺳﻔﯾر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ
ﺧوب اﺳت و ﯾﮏ ﺿرب اﻟﻣﺛﻠﯽ در ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎط وﺟود دارد.
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﯾرزا
ﻣﯾرزای دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ از ﺑﺎزدﯾد ﻗرﻏﮫ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻟذت ﺑرده اﯾم ،از
ﻣﺎ دﻋوت ﮐرد ﺗﺎ روزی ﻣﮭﻣﺎن ﻗﻠﻌﮥ او ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﻧﻧوﺷﯽ ﯾﺎد ﺷده ،ﺣدود ﺳﮫ ﻣﯾل از ﮐﺎﺑل
و ﺑﮫ طرف ﺷﻣﺎﻟﻐرب آن در ﺣﺎﺷﯾﮥ "ﭼﻣن" وزﯾرآﺑﺎد ﻗرار دارد .اﯾن ﻣﻧظره از ﺗﻣﺎم ﻧﮕﺎه
ھﺎ ﮐﮫ در وﯾﻼی ﺷرﯾف دوﺳت ﺧوب ﻣﺎن دﯾده ﺑودﯾم ،ﺗﻔﺎوت داﺷت .در ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻌﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﯾﮏ ﺑﺎﻏﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﯾﮕم ﯾﺎ ﻣﻠﮑﮥ ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﯾﮏ ﻣﻧظرۀ ﺳﺗودﻧﯽ در
ﺑﺎﻻی ﺟﮭﯾل و ﻣﻧﺎطق اطراف آن داﺷﺗﮫ و ﺷﺎﯾد زﯾﺑﺎ ﺗرﯾن ﻣﻧظره در آن ﺣواﻟﯽ ﺑﺎﺷد .از
ﯾﮏ ﺑرآﻣدﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﻠﻧد ﺗر از اﯾن ﺑﺎغ اﺳت ،ﭼﺷم ﺑﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺑر ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﭼﺎرده و وزﯾرآﺑﺎد
ﺣﺎﮐﻣﯾت دارد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ آﻧﮭﺎ را ﮔﻠﺳﺗﺎن و ﺑوﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺎ ﺷﮑوه ﺗر و
دﻟرﺑﺎ ﺗر از آن ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺳﮑوﻧت ﺗﺻور ﮐرد .اﻧﺗﺧﺎب آن ﺑرای ﺑﯾﮕم اﻓﺗﺧﺎر و ﻋزت
ﺑوده ،اﻣﺎ ﻧﺎم او در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔم ﺷده اﺳت .از ﻣﻘﺑرۀ ﺑﺎﺑر ﺗﺎ اﯾن ﺑﺎغ ﯾﮏ ﺗﻔرﯾﺢ ﻣطﻠوب ﺳواری
در دﻧﯾﺎی اﺷراﻓﯾت ﭘﺎﯾﺗﺧت اﺳت ،ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﻌﺗﺎد اﻧد اوﻻ ﯾﮑﯽ و ﺑﻌدا دﯾﮕری را دﯾده ،در
ھر دو ﺷراب ﻧوﺷﯾده و از طرﯾق "ﭼﻣن" ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﮔردد .روز ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﯾرزا ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ
ﺳرﯾﻌﯽ ﺳﭘری ﺷد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧود ﺣﺎﻓظ ﺟﯽ ،ﭘﺳر ﻣﯾر ﺗﻌﯾز ،اﻣﺎم ﺗﯾردی ﯾﮏ ﻣرد ھﺷﯾﺎر و ﭼﻧد
اﻓﻐﺎن دﯾﮕر را داﺷﺗﯾم؛ در اﯾﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗﮕوی ﻋﻣوﻣﯽ زﯾﺎدی ﺟرﯾﺎن داﺷت .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ در ﮐﻠﮑﯾن
ھﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﻧظرۀ ﮔﺳﺗرده ﻧﮕﺎه ﮐردﯾم ﮐﮫ آﻓﺗﺎب ھر ﻟﺣظﮫ ﺗوﺳط اﺑر ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮔردﯾد؛
ﺳﺎﯾﮥ آﻧﮭﺎ در ﺳراﺳر ﮐوھﮭﺎی دور ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐرد ،دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺗﮑرارا ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐردﻧد،
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"ﭼﮫ ﺳﻠطﻧت! و ﭼﮫ ﻋظﻣﺗﯽ در طﺑﯾﻌت!" ﯾﮏ اﺷﺗﯾﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮔردﺷﮕران اروﭘﺎﺋﯽ اﻓﺗﺧﺎر
و ﻋزت ﺑود .ﻣن ﺗذﮐر اﯾن را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧم ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد از ﻣن در ﺑﺎرۀ داﻧش و ﺑﺎور
ﻣن در ﺑﺎرۀ ﯾﮏ ﻋﻠﻣﯽ ﭘرﺳﯾده ﺷد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ آن را ﺑﻧﺎم "ﻗﺎﻓﯾﮫ" ﻧﺎﻣﯾده و ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﭼﯾزی در ﺑﯾن ﺟﻣﺟﻣﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻗﯾﺎﻓﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد :ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺑرو ھﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ و وﯾژﮔﯽ ھﺎ
ﺑﺻورت ﻋﺎم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌوض ﺑراﻣدﮔﯽ ھﺎی ﺟﻣﺟﻣﮫ ﺣﺗﯽ رﯾش ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدۀ ﻋﻼﯾم ﺗﻔرﯾق
ﺑوده و ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺗﺟﺎرب در ﺑدﯾﮭﯾﺎت ﻣﺧﺗﺻر و ﻣﻔﯾد ﺛﺑت ﺷده اﺳت - :ﯾﮏ ﻣرد دارای ﻗد ﺑﻠﻧد
و رﯾش دراز اﺣﻣق اﺳت .ﯾﮏ ﻣرد دارای رﯾش ﺑرآﻣده از ﮔﻠو ﺳﺎده اﺳت .ﯾﮏ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎز
ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺛروت و ﻓراواﻧﯽ اﺳت .اﯾن داﻧش ﺑﯾﺷﺗر در دو ﺑﯾﺗﯽ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧﮑﺷﺎف داده ﺷده
ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﻧﺟﮑﺎو ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻗرار زﯾر اﺳت:
آﻧﮑﮫ ﭼﺷم ھﺎی ﺳرخ دارد ،ھﻣﯾﺷﮥ آﻣﺎدۀ ﺟﻧﮓ اﺳت :آﻧﮑﮫ ﻟب ھﺎی ﺿﺧﯾم دارد ﯾﮏ ﺟﻧﮕﺟو
اﺳت.
اﻣﯾد ﺳﺧﺎوت از ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزو ھﺎی دراز دارد :ﺗرس ﻧﮫ ﺗﺷوﯾق از آﻧﮑﮫ ﮐﻣر ﺿﺧﯾم
دارد.
ﻣردان ﮐوﺗﺎه ﻗد ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓرﯾب ﮐﺎر اﻧد :ھﻣﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم ھﺎی ﻓرو رﻓﺗﮫ و ﺑﯾﻧﯽ
ھﺎی ﻧﺎزک دارﻧد.
آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣوھﺎی ﻧرم دارﻧد ،ﺧوش ﻣﺷرب اﻧد :اﻣﺎ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮔﯾﺳوان درﺷت دارﻧد ،طور
دﯾﮕری اﻧد.
ﺳوراخ ھﺎی ﮐﻼن ﺑﯾﻧﯽ اﺛﺑﺎت ﯾﮏ ظﺎﻟم اﺳت :دﻧدان ھﺎی ﮐﻼن ﻧﺷﺎﻧﮥ ﻋﻘل ﮐم.
ﮔوش ھﺎی ﮐﻼن اﻣﯾدوار زﻧدﮔﯽ دراز اﺳت :ﺑﺟﻠﮏ ﭘﺎی ﻻﻏر ﻧﺷﺎﻧﮥ ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ.
ﻣردی ﮐﮫ ﮐﻣﺎن ﭘﺎی او ﺑزرگ ﺑﺎﺷد ،دور رﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد :اﻣﺎ ﮐف ﭘﺎی ھﻣوار ﺧﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽ
ﺷود.
ﻟذا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎی روی ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺑدن را ﺑررﺳﯽ ﮐردﯾم ،ﻣن ﺑﺎﯾد داﻧش
"ﻗﯾﺎﻓﮫ" را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﺎور ﮐﻧم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣن ھر ﯾﮏ از اﻋراض
ﻏﯾرﻣطﻠوب را ﺑرای ﺧود ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾق ﻧﯾﺎﺑﻧد.
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ﺧﻼﺻﮥ ازدواج
ﻧﭼﻧدان دور از ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﻣﺎ در ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧﺎم ﺳﯾد ﻣﺣﺳن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد ،ﯾﮏ
ﻣرد دارای ﯾﮏ ﻣﻘدار ﻧﻔوذ در ﺑﯾن ھزاره ھﺎ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﮫ دﯾدن ﻣﺎ آﻣده و ﺑراﯾﻣﺎن داﺳﺗﺎن
ھﺎی ﻋﺟﯾﺑﯽ در ﺑﺎرۀ اﯾن ﻣردم ﺳﺎده ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﻏﯾرﻣﺗوﻗﻊ ﻋروﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﺎھدﺧت
و ﺧﺳرﺑره ﺷدن ﺑﺎ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﻧﺻﯾب او ﺷده ﺑود .دوﺳت ﻣﺣﻣد ﭘس از ﻣﺗﺣد ﺷدن ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادۀ
ﺷﮭزاده اﺑﻠس و ﺗرس ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﺧواھر زن ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺧود
ازدواج ﮐرده و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎﻧو ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣرد ﻣﻘدس ﯾﮑﺟﺎ ﺷود :او ﺳﯾد را ﺑﮫ
ﺣرم ﺧود ﻣﯽ ﺧواھد ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻗﺎﺿﯽ را ﺑدون اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ ﺟواﻧب اﺣﺿﺎر ﻧﻣوده و ﻣﯽ
ﺧواھد آﻧﮭﺎ را ﭘﯾوﻧد دھد .ﺳﯾد اوﻻ رد ﻧﻣوده و اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر ﺑرای او ﺑﺳﯾﺎر
ﺑزرگ اﺳت .اﻣﺎ اﯾن اﻋﺗراض او ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن اﯾﻧﮑﮫ "طﺎﻟﻊ و ﺑﺧت او ﺑوده!" رﻓﻊ
ﻣﯽ ﺷود .داﻣﺎد ﻏﯾرداوطﻠب اﺻرار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ "ﻣن ﯾﮏ ﻣرد ﻏرﯾب ھﺳﺗم و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم
ﻟﺑﺎس ﯾﮏ ﺷﺎھدﺧت را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧم!" دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺟواب ﻣﯽ دھد" ،ﭘروا ﻧداره ،ﭘروا ﻧداره!
ﻣن آﻧرا ﺑراﯾت ﻣﯽ دھم"؛ و آﻧﮭﺎ را ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﺎﻻ ﺳﯾد ﺑﺎ درد اﻋﻼن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ او
آﻗﺎی ﺧﺎﻧﮥ ﺧود ﻧﯾﺳت .دو دﺧﺗر ﺑرده از ﻣﻣﻠﮑت ھزاره در اﯾن ﺷﺎﺧﮥ ﺷﺎھﯽ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد؛
ﻣرد ﺑﯾﭼﺎره اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود او ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﺧدﻣﮥ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻧﯾﺳت .ﭼﻧﯾن ازدواج ھﺎ
در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﻋﺎم اﺳت ،زﯾرا ﺳﯾد ھﺎ و ﺳﺎﯾر وزرای ﻣذھﺑﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن دارای ﺧون
ﺷﺎھﯽ ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﺷﺧﺎص دﯾﮕر ﺻدﻣﺎت ﮐﻣﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .در
ﺗﻣﺎم ﺣوادث ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﮐراﻣت ﺷﺎھوار زﯾﺎدی در ﻣﺻروﻓﯾت ھﺎی ﺳﯾد ﻣﺣﺳن و زن ﻧﺎﻣدار
او وﺟود ﻧدارد ،ﺑﺎ دﯾدن اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ژاﻟﮥ را ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻣن ﻣزۀ
آﻧرا ﭼﺷﯾدم ،از ﮔﯾﻼس ﺗرش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد.
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ﺛروت ﯾﺎ اﺛﺑﺎت ﺗواﻧﺎﺋﯽ
ﯾﮑروز ھﻧﮕﺎم ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﺟﺑﺎر ﺧﺎن ﻧﺎم وﻓﺎ ﺑﯾﮕم ﻣﻠﮑﮥ ﻣﺷﮭور ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ذﮐر ﮔردﯾد ﮐﮫ در
اﯾن ﻧزدﯾﮑﯽ ﻓوت ﻧﻣوده و ﻣﻼﺣظﮥ ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ او ﯾﮏ زن ﺑﺳﯾﺎر ھوﺷﯾﺎر ﺑوده و
ﻣﻘدار زﯾﺎد ﭘول ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﻧواب ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﻏﻣﮕﯾﻧﺎﻧﮫ ﮔﻔت" ،اﯾن واﺿﺢ ﺗرﯾن اﺛﺑﺎت
ﺗواﻧﺎﺋﯽ او اﺳت" .ﻣن ﺗﺷوﯾش دارم اﯾن ﻣﻌﯾﺎری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﻧوان دﻧﯾﺎی ﻏرب ھﯾﭻ وﻗت ﺗﻼش
آﻧرا ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻧواب و ﺑرادرش )ﺣﺎﮐم( ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﻧوان ﺧوﯾش
اﻋﺗﺑﺎر دارﻧد .ﻧواب ﮐﮫ ﺑﺧﺷﻧدۀ ﺧطﺎ ھﺎی ﻋﯾﺳوﯾﺎن ،ﯾﮭودان ﯾﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت ،ﺑﺧﺎطر ﻧدادن
ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺧوﯾش ﻣورد ﻣﻼﻣﺗﯽ ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺑطور ﺷوﺧﯽ در اﯾن ﻣﻣﻠﮑت ﺑﻧﺎم
"ﺳرﺧﯽ -ﺳﻔﯾدی" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺻوﻻت آراﯾﺷﯽ زﻧﺎن ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺎ آن آراﯾش ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
زﻧﺎن ﮐﺎﺑل
ﻣن ﻧﺑﺎﯾد ﮐﻣﯽ در ﺑﺎﻻی ﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﮭم ﻧﻔوس ﮐﺎﺑل ﯾﻌﻧﯽ زﻧﺎن ﮔذر ﻧﮑﻧم .ﻗﯾﺎﻓﮫ ھﺎی
ﺷﺑﺢ -ﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻗدم زدن در ﺑﯾرون آدم را ﺳوداﺋﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد؛ اﻣﺎ اﮔر ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ
در ﻣورد اﯾﺷﺎن ﮔزارش داده اﻧد ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد ،آﻧﮭﺎ در داﺧل ﺧﺎﻧﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻓراواﻧﯽ ﺑرای
ﺗﻣﺎم ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت ﻏم اﻧﮕﯾز در ﻣﺣﺿرﻋﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻣوﺳم زﻣﺳﺗﺎن ﺑدور "ﺻﻧدﻟﯽ"
)ﯾﮑﻧوع ﻣﯾز ﭘﺳت ﻣرﺑﻊ ﭘوﺷﯾده ﺑﺎ ﻟﺣﺎف و ﺣرارت ذﻏﺎل در زﯾرآن( ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد ،داﺳﺗﺎن
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﺷﺎدی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮔﻔﺗﺎری دارﻧد ﮐﮫ ﺷﺎدی ﮐﺎﺑل در زﻣﺳﺗﺎن ﺷﺎﻣل ھﻣﮕﺎن
اﺳت .زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ھﺎ دارای ﻧﻔوذ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﻧد ،ﺣد اﻗل :دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺗﺎق ﺑرﺧورد ﺑرادراﻧش در ﮐﻧدھﺎر ﺑوده ،ﻧﺎﻣﮥ ﺑﮫ ﺧواھر ﺧود ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﮐﮫ او ھم
در آﻧﺟﺎ ﺑوده و از او درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﻣﻧﺎﺳب و درﺳت ﻧﮕﮫ
دارد؛ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭم دوﻟﺗﯽ ﻗﺿﺎوت و ﻧظر اﯾﺷﺎن ﻣدﻧظر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ
آﻧﮭم ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻗﺎﻣت ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل واﻗﻌﮥ رخ داد ،ﺑﺎ اﺛﺑﺎت اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺧواھران دوﺳت
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ﻣﺣﻣد ﻧﻣوﻧﮥ ﺗﻘوا ﻧﺑوده اﺳت .ﺳدو ﺧﺎن ﺑﺎرﮐزی ﮐﮫ ھﻣﺳر او ﺑود ،در ﺷب و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣورد ﻓﯾر واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﻗﺎﺗل ﮔرﻓﺗﺎر ﺷده و ﺑطور وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ اﻋﺗراف ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧواھر رﺋﯾس ﺑراﯾش رﺷوه داده ﺗﺎ آن ﮐﺎر را اﺟرا ﮐﻧد .ﺷﺎھدﺧت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﯾﮑﯽ از
اﻗﺎرب ﺧود ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدون ﺷرم و ﺣﯾﺎ ﻋﻣل ﺧود را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑراﯾن ﺑﻧﯾﺎد ﮐﮫ
او ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺗوﺳط ﺷوھر ﺧود ﺑطور وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻣورد ﺳوئ اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .در ﺻداﻗت اﯾن ﻣوﺿوع ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد ،زﯾرا آن ﺷﺧص در ﻓﺳﺎد و ﺑد اﺧﻼﻗﯽ
ﺷﮭرت ﺑﺳزاﺋﯽ داﺷت :ﺑﺎ آﻧﮭم ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﺟﺎزات ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ را
ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد .ﻣرد زﺧﻣﯽ ﯾﮏ روز زﻧده ﻣﺎﻧد و ﻗﺎﺗل او ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﭘس از او ﺑﺎ ﻗطﻊ ﺷدن ﺑﮫ
دو ﻧﯾم ﺑﮫ اﺑدﯾت ﭘﯾوﺳت ،ﯾﮏ ﺗوﺗﮥ او در دروازۀ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﺑﮫ ﭼوﺑﮥ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷد و ﻧﯾﻣﮥ
دﯾﮕرش در ﺑﺎزار ﺑزرگ .ﺟﻼد ھم ﯾﮏ ﻗﺻﺎب ﺑود .اﻣﺎ ﺧﺎﻧم ﮐﮫ ﺟرم او ﺣد اﻗل ﻣﺳﺎوی
ﺑود ،ﺑدون ﻣﺟﺎزات رھﺎ ﮔردﯾد؛ زﯾرا ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧون ﮐﺳﯽ را ﺑرﯾزاﻧﻧد ﮐﮫ
ﺧون او را رﯾﺧﺗﺎﻧده اﺳت.
ﺑﺎ آﻧﮭم در اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ زﻧﺎﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻋﺷق زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾز
ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﺧﺎﻣوﺷﯽ از ﮐﻧﺎر آن ﺑﮕذرم ،آﮔﺎ ﺑﺎﻧوی ﯾزدان ﺑﺧش )ﯾﮏ رﺋﯾس
ھزاره( ﮐﮫ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن او را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷوھرش ﺑﺣﯾث ﮔروﮔﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺟداﺋﯽ
ﺑرای ھر دو درد آور اﺳت؛ اﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﺑرای ﺷوھر ﮐﮫ ﻋﺎدت ﮐرده ﺑود در ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت
ﺧوﯾش ﺑﺎ ﻣﺷورۀ زن ﺧود رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮔردد؛ او ﺑطور ﻣﺧﻔﯽ ﻗﺎﺻدی ﻧزدش ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد و از
او ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﻓرار ﮐﻧد .او اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻟﺑﺎس ﻣرداﻧﮫ اﻧﺟﺎم داده و
ﺧود را از ﮐﻠﮑﯾن ﻣﺣﺑس ﺧود ﻣﯽ اﻧدازد .ﺑﻌدا ﺑر ﯾﮏ اﺳپ ﺳوار ﺷده و ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﺑﮭﺳود
در ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺗوﺳط دو اﻓﺳر اﻣﯾر ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺗﻌداد
دﺷﻣﻧﺎن ﺷوھر او ھﻣراه ﺷده ﺑودﻧد .ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳﻧد؛ ھﻣرھﺎﻧش ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﺧود او
ﻓرار ﮐرده و ﺑﮫ اوﻟﯾن ﻗﻠﻌﮫ در ﻣﻣﻠﮑت ﺧودش ﻣﯽ رﺳد ،او از ﺑﺎﻻی دﯾوار ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب
ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧش ﻣﻐروراﻧﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد" ،اﯾن ﺟﺎ ﺳرزﻣﯾن ﯾزدان ﺑﺧش اﺳت!" ﺷوھر اﯾن ﺑﺎﻧوی
ﻧﺟﯾب ﭘس از آن طوری ﮐﮫ آﻗﺎی ﻣﯾﺳن ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﺑطور وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ﺣﺎﺟﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﮐر
ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .او را ﺳﺎده ﻣﺷرﺑﯽ اش ﺧراب ﻣﯽ ﺳﺎزد ،طورﯾﮑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد
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ھﻣوطﻧﺎﻧش را ﺧراب ﮐرده اﺳت؛ زﻧدﮔﯽ او ﭘس از ﺑرﺧورد اﻓﻐﺎن ھﺎ از طرﯾق ﯾﮏ ﮐﻣﭘﺎﯾن
ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎ ﻓروﻣﺎﯾﮕﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣوﺳم زﻣﺳﺗﺎن
ﻣن ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ آب ﺧﯾﻠﯽ وﻗت ﯾﻌﻧﯽ در اواﯾل ﻧوﻣﺑر ﯾﺦ ﻣﯽ ﺑﻧدد و ﺑرف در ﮐوھﮭﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎرد؛ اﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١١دﺳﻣﺑر ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ را ﺑﺗدرﯾﺞ و اﻧﭻ در اﻧﭻ ﻓرا ﮔرﻓت ،ﺳراﻧﺟﺎم
زﻣﯾن ﺷﮭر را ﭘوﺷﺎﻧﯾد و اﺑر ھﺎی ﺗﯾره و ﺗﺎرﯾﮏ ،آﻓﺗﺎب را ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد .ﺳردی ﺷدﯾد ﺗر ﺷده
و ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺑﺎ ﭘوﺳﺗﯾن ھﺎی ﮔوﺳﻔﻧدی ﻣﻠﺑس ﺷدﻧد .اﯾن وﺿﻊ ﺑرای ھﻣرھﺎن ھﻧدوﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺎ
ﻣﺷﮑل ﺟدی ﺑوده و دو ﻧﻔر آﻧﮭﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺣﻣﺎﻗت ﭘﺎﯾداری در ﻋﺎدت ھﻧدی و ﭘﺧﺗن ﻏذای ﺷﺎن
در ﺑﯾرون ﺧﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﺧت ﮔﯾری اﻗﻠﯾم ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ از ﻧﻣوﻧﯾﺎ )اﻟﺗﮭﺎب رﯾﮫ( ﻣردﻧد،
ﯾﮏ ﻣرﯾﺿﯽ ﺑﺳﯾﺎر واﮔﯾر در ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺑدون ﺗداوی ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻌﺎل ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻟوھﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻓرا رﺳﯾدن ﺑرف ،آﺧرﯾن ﮐﺎروان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺧﺎرا ﻧﯾز رﺳﯾد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺗﺷﮑل از ﻟوھﺎﻧﯽ
ھﺎ ﺑودﻧد .ﯾﮑدﺳﺗﮥ اﯾن ﻣردان ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﻣن آﻣدﻧد و ﭘس از اظﮭﺎر ﺗﻣﺎم اﺧﺑﺎر آن ﺑﺧش
ھﺎ ،از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐردﻧد ﺗﺎ از ﻧﻔوذ ﺧوﯾش ﺑﺧﺎطر اﯾﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾم ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺧود را ﺑﯽ
ﻣﻼﺣظﮫ در ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی درﮔﯾر ﮐرده اﻧد .ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭘس از ﻋﺑور ﺑﺎﻣﯾﺎن از ﻣﺳﯾر
ﻣﺷروع دورﺷده )اﮔر ﻣن ﺑﺗواﻧم آﻧرا ﭼﻧﯾن ﺑﻧﺎﻣم( و ﺑﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺑﮫ ﻏزﻧﯽ ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ
در ﺑﺎﻻی ﻣﺳﯾر ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﺷﺎن ﻗرار دارد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻏرﯾب ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺧود
را از دﺳت ﺑدھد؛ آﻧﮭﺎ در آن ﺷﮭر ﺗوﺳط ﭘﺳر اﻣﯾر ﻣﺣﺑوس ﺷده و ﺗﻣﺎم اﻣوال اﯾﺷﺎن ﺿﺑط
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘدار آن ﺑﮫ  ۶ھزار ﻣﺳﮑوک طﻼی ﻗدﯾﻣﯽ و  ۴ھزار طﻼی ﺑﺧﺎرا ﻣﯽ رﺳد.
ﺣق ﺣﮑوﻣت در اﯾن ﻣورد ﯾﮏ درﺻد اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎم آن ﺿﺑظ ﺷده ﺑود؛ دوﺳت ﻣﺣﻣد در
دﻓﺎع ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ،از رواج ﺑرﺗﺎﻧوی ھﺎ و روس ھﺎ ﻧﻘل ﮐرده ﺑود ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﻣوارد
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ﺗﻣﺎم اﻣوال ﻗﺎﭼﺎق را ﺗﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﻣورد ﻗﻧﺎﻋت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﯾﭼﺎره ﻧﺑوده اﺳت؛ ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﻣن ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺑﺧﺎطر اﯾﺷﺎن
ﺑﮑﺎر ﺑردم ،اﻣﺎ ﻓﻘط ﭘس از ﺗﻌوﯾق طوﻻﻧﯽ و دل آزاری زﯾﺎد ﺑود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﯾﮏ
ﭼﮭﺎرم ﭘول ﺧود را ﺑدﺳت آورده و ﻓرﻣﺎن ھﺎی ﺑﺎﻻی ﮔﻣرک ﺑﺎ ﭘرداﺧت در ﺳﺎل آﯾﻧده ﺑرای
ﯾﮏ ﺑﺧش دﯾﮕر ﮐﮫ ﺗﺷوﯾش دارم ،ھرﮔز ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورﻧد .زﯾرا ﻣﻘدار ﭘول ﻧﻘدی ﮐﮫ ﺣﺎﮐم ﺑﺎ
ﺧود داﺷت ،ﺗوﺳط ﺧزاﻧﮫ دار او دزدﯾده ﺷده و ﻣطﺎﺑق دﻓﺎﻋﯾﮫ ،ﭘرداﺧت او ﻋﻘب ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﺑﺎ آﻧﮭم دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﺎ اﯾن روﺣﯾﮥ اﺑﺗﮑﺎری رﻏﺑت ﻧﺷﺎن ﻧداده؛ ﺧزاﻧﮫ دار را ﺗوﻗﯾف ﻧﻣوده
و ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻧواب ھﻣﯾﺷﮫ ﻓﻌﺎل در ﻣورد رﺣﻣت و ﺑﺧﺷﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺧواھد
ﮐﮫ ﺑﺧﺷوده ﺷود؛ زﯾرا ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻣرد ﺧراب ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﻗرار
ﮔﯾرد و ﺑﺧش اﻋظم ﻣﻼﻣﺗﯽ ﺑﺎﻻی ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ او را ﻣﻘرر ﮐرده اﺳت .اﯾن دﻻﯾل اﺛرات
ﺧود را داﺷﺗﮫ و او ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼوﺑﮑﺎری ﻣﺣﮑم رھﺎ ﻣﯽ ﺷود.
اﺳﺗﺑداد ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا
ﻟوھﺎﻧﯽ ھﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر ظﺎﻟم و ﻟﺟﺑﺎز ﺷده :او وزﯾر ﺧود ﻗوش ﺑﯾﮕﯽ را
ﻋزل ﮐرده و از اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ ھﻧدو ھﺎ ﺑرای ﺳوﺧﺗﺎﻧدن ﻣردﮔﺎن ﺧود ﺻرﻓﻧظر ﮐرده اﺳت،
زﯾرا در ﻣورد ﭘرﺳش ﻋﻘﯾدۀ اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ "اﺑراھﯾﻣﯽ" ﯾﺎ ﭘﯾروان اﺑراھﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑدون اراﯾﮥ ﮐدام دﻟﯾﻠﯽ ﻓرﻣﺎن داده ﮐﮫ از ﺗﻣﺎم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی
ھﻧدو دوﭼﻧد ﻣﺎﻟﯾﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .او ﺑﺎ ﮐﺷف ﯾﮏ دﺳﯾﺳﮫ در ﺑﯾن ﯾﮏ دﺧﺗر ﻧﺎﻧوا و ﯾﮏ ھﻧدو
ﻓرﻣﺎن داده ﮐﮫ ھر دو ﺟﺎﻧب در ﺗﻧور ﻧﺎﻧﭘزی اﻧداﺧﺗﮫ ﺷوﻧد ،ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ در ﺑﯾن اﺗﺑﺎع ﺧودش
ﺑدﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی رﻋﯾت ﺧود را دارد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﺎﯾد ﺷﮏ ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ او در ﻣﺟﻣوع در ﺣﺎﻟت
ﻋﺎدی اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ .اﻗداﻣﺎت ﺟﺎﺑراﻧﮥ او ﭼﻧﺎن ﺑﯾﺑﺎﮐﺎﻧﮫ و ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت ﮐﮫ ﻣن ھرﮔز از اﺑراز
ﺗﺷﮑر ﺑﺧﺎطر ﻋﺑور ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ از طرﯾق ﺳﻠطﻧت او ﺧود داری ﻧﮑردم .ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ او در ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻧﯾز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼﯾﻧﺎﺋﯽ ھﺎ ﻏﻠﺑﮫ دارد .ﻣن از اﯾن ﻣردان ﮔزارش ﺳﯾﺎه
ﭼﺎل ھﺎی ﻧﻔرت اﻧﮕﯾزی در ﺑﺧﺎرا را ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "ﮐﻧﮫ -ﺧﺎﻧﮫ" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود؛ ﮐﻧﮫ ﻧﺎم ﯾﮏ
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ﺧزﻧدۀ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را در ﺑدن ﺳﮓ و ﮔوﺳﻔﻧد ﻣﯽ ﭼﺳﺑﺎﻧد و در اﯾﻧﺟﺎ در ﺑدن اﻧﺳﺎن ھﺎی
ﺑد ﺑﺧﺗﯽ رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﭼﺎه ھﺎ اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .در اﯾن ﺳﯾﺎه ﭼﺎل ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﮔژدم
ھﺎ ،ﮐﯾﮏ ھﺎ و اﻧواع ﺣﺷرات ﻣوذی وﺟود دارﻧد؛ ﺑرای ﺗﻐذﯾﮥ آﻧﮭﺎ اﮔر ﻣوﺟودات اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐﻣﺑود ﮐﻧد ،ﺑز ھﺎ و اﻣﻌﺎی ﺣﯾواﻧﺎت اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود :ﺣﺗﯽ ﺑوی آن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده
ﺳﻣﯽ و ﺧطرﻧﺎک اﺳت .ﯾﮏ روز ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺗﺎ ھر ﻣﺟرﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﮐﻣﯾﻧﮕﺎه ھﺎی
وﺣﺷﺗﻧﺎک اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود ،از ﺑﯾن ﺑرود و ﯾﮏ ﺗوﻗﯾف ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﮫ ﭼﻧﺎن ﻋﻼﯾﻣﯽ ﺑﺟﺎ ﻣﯽ ﮔذارد
ﮐﮫ ھرﮔز در زﻧدﮔﯽ ﺑﻌدی درﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣوﻗﻌﯾت اﯾن ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮭﺎ در زﯾر ارﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺷﺎه درآن ﺳﮑوﻧت دارد.
آﺷﻧﺎی اﻟﻔﻧﺳﺗون
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺧﺎرا ﺑﻧﺎم ﻣﻼ ﻧﺟﯾب ،ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﺳﺎﺑق اﻟﻔﻧﺳﺗون ﺑود ﮐﮫ از طرﯾق
ﻧﻔوذ آن ﯾﮏ ﺗﻘﺎﻋدی ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﺑراﯾش اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮔردد .ﻣن ﮔﻔﺗﮕوھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ
ﻧﺟﯾب داﺷﺗم ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھرﮔز در ﺑزرگ ﻧﻣﺎﺋﯽ اﺳﺗﻌداد ھﺎ و ﺗﻘوا ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺧود ﺧﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽ
ﺷود و ﯾﺎ در اراﯾﮥ ﺗﺣﺳﯾن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ او "ﺑزرﮔﯽ ﻣﻠت اﻧﮕﻠﯾس" ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .ﻗرار ﻣﻌﻠوم وﻗﺗﯽ
ﺗﻘﺎﻋد او ﺑﺎر اول اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود ،او ﺑﮫ اﻟﻔﻧﺳﺗون ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﺗﺎ ﺑداﻧد ﮐﮫ" ،ﮐدام ﻧوع ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺑدل آن از او ﺗوﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود" .اﻟﻔﻧﺳﺗون در ﺟواﺑش ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد" ،او ﻣﯽ ﺧواھد
ﮔﮭﮕﺎھﯽ از او در ﺑﺎرۀ وﺿﻊ ﭼﺷم ھﺎﯾش ﺑﺷﻧود و ھم اﻣﯾدوار اﺳت ﻋﯾﻧﮏ ھﺎی ﮐﮫ او
ﺑراﯾش داده ،ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﺑﯾﻧد".
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣوادث روزﻣره و ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر آﻧﭼﮫ در ﺳراﺳر آﺳﯾﺎ رخ
ﻣﯾدھد ،ﺑﺣﯾث ﺷﯾوۀ ﺑزرگ و ﻣﺷروع ﺑدﺳت آوردن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
ﻋﻣﯾﻘﺎ در ﻣﻐز ﻧﺟﯾب ﻓرو رﻓﺗﮫ و ﺑﺻورت ﻣﮑرر او را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺣﯾرت آور "ﺑزرﮔﯽ ﻣﻠت
اﻧﮕﻠﯾس" رﺳﺎﻧﯾده اﺳت .ﺑﺻورت دﻗﯾق ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در ﺑﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺳوﮔﻧد
)اﻋﺗراف( اﺧﻼﻗﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ و اروﭘﺎﺋﯽ ھﺎ وﺟود دارد .اﻓﻐﺎن ھﺎ درﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ھر ﭼﯾز
ﺑدی ﮐﮫ در ﺧﻔﺎ ﺻورت ﮔﯾرد ،ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﯾﺎ ارزﺷﯽ ﻧدارد؛ اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﺷف ﻣﯽ ﺷود ،ﺟرم
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ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷده و از ارﺗﮑﺎب آن اظﮭﺎر ﺗﺎﺳف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗرار ﻣﻌﻠوم اﯾن ﻣﻌﯾﺎر اﺧﻼق ﻧﮫ ﺑﺎﻋث
اﺟﺗﻧﺎب از ﺧطﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋث اﺟﺗﻧﺎب از ﮐﺷف آن ﻣﯽ ﺷود؛ اﯾن ﯾﮏ ﮔﻔﺗﺎر ﻋﺎم آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ
"او ﭼﻧﺎن دوﺳﺗم ﺑود ﮐﮫ ﭘرده از ﺧﻼف ﻣن ﺑر ﻧداﺷت )ﯾﺎ اﺳرار ﻣرا اﻓﺷﺎ ﻧﮑرد(" .ﻟذا ﺷﮕﻔت
اﻧﮕﯾز ﺑود ﮐﮫ ﻣﻼ ﺑﺎﯾد درﻧظر ﮔﯾرد ﮐﮫ اوج اﺧﻼﻗﯾﺎت در ﺣﺎﻣﯽ او ﻋدم ﭘرﺳﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ در ﺧﻔﺎ ھم ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﭼﺗر آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺧﻼف ﮐﺎری ﻧﮑﻧد.
رﻣﺿﺎن
رﻣﺿﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﻣﺑر آﻏﺎز ﺷده ﺑود ،ﻗوﯾﺎ ﻣراﻋﺎت ﮔردﯾد .ﯾﮏ ﺗوپ ﻗﺑل از آﻏﺎز ﺳﭘﯾده دم
ﻓﯾر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻣوﻣﻧﯾن را از ﺧواب ﺑﯾدار ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺻدای آذان ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ﺑﺧورﻧد.
اﯾن رﻣﺿﺎن رﺧﺳﺎر ھﺎی ﭼﻧدﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدۀ ﻣن را ﻣﺗوازن ﺳﺎﺧت؛ ﻣن ﺑﺎ ﻣﺷﺎھدۀ آن از
ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ )ﯾﮏ ﻣﻼ( ﭘرﺳﯾدم" ،آﯾﺎ اﯾن ﯾﮏ رﯾﺎﺿت ﺷدﯾد ﻧﯾﺳت؟" او ﺟواب داد" ،ﻧﮫ :ﻣن
ﺻرﻓﺎ ﯾﮏ ﮐرم ھﺳﺗم و ﻣﻌﺗﺎد ﺑﮫ ﻏذا؛ ﻟذا ﺗﻐﯾﯾری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺳﯾﻣﺎی ﻣن ﻧﺷﺎن دادﯾد ،ﺗﻣﺎم
ﻣﺎ ﺑزودی ﺧوراک ﮐرم ھﺎ ﺧواھﯾم ﺷد" ،ﻣرد روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺣﺳﯾن ﻧﺎ ﻣﺣدود ﺧود از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
ﻣﺑﺗذل را اراﯾﮫ ﮐرد .ﻣن ﺑﻧوﺑﮥ ﺧود ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدم ﮐﮫ او اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرد ،وﻗﺗﯽ
از او ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ اوﻻد دارد .ﺟواب او ﭼﻧﯾن ﺑود "دو و دﯾﮕران ﻗﺑل از ﻣن رﻓﺗﻧد" .ﯾﮏ درد
آرام و ﺳﺎدﮔﯽ در ﺷﯾوۀ ﮔﻔﺗﺎر اﯾن ﭼﻧد ﺟﻣﻠﮫ وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر زﯾﺎدی ﺑر ﻣن داﺷت.
ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧواب
ﻣرگ و آﺧرت )آﯾﻧده( ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻏﺎﻟب ﮔﻔﺗﮕو ھﺎ در ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎ و در ﺣﻘﯾﻘت در ﺑﯾن
ﺗﻣﺎم ﻣﻠل اﺳت .ﻣن در ﯾﮏ ﻣورد ﺑﮫ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﯾر ﻓوق اﻟﻌﺎده دﻟﭼﺳب ﺷدم،
ﮐﺳﯾﮑﮫ ﮐﻣﯽ ﭘس از دﺳت دادن دﺧﺗر ﺧود ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣن آﻣد .او دﺧﺗر ﺧود را در اﺛر
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﻣﺎم ﺗداوی ھﺎی طﺑﯽ ،ﭼﻧد روز ﻗﺑل از وﻓﺎﺗش از ﺧﺎﻧﮥ ﺷوھرش ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺧود ﻣﯽ
ﺑرد ،ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ھوا و اﻗﻠﯾم ﮐﮫ در آن زاده و ﭘرورده ﺷده ،ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد طﺑﯾﻌت ﻏرق
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ﺷوﻧدۀ او را اﻋﺎده ﮐﻧد .اﻣﺎ ارادۀ ﺧدا طوری دﯾﮕری ﺑوده و روح طﻔل او ﭘرواز ﻣﯽ ﮐﻧد،
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ او ﺑﻌﺿﯽ ﺑﯾت ھﺎی "ﻣﺛﻧوی" را ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧد )ﯾﮏ ﺷﻌر ﻓﻠﺳﻔﯽ( ﮐﮫ ﺑراﯾش
در اﯾﺎم طﻔوﻟﯾت ﯾﺎد داده ﺑوده اﺳت .آﺧرﯾن ﺑﯾت ھﺎی ﮐﮫ او ﺑر زﺑﺎن آورده ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺑدﯾت
ﺑوده اﺳت .اﻗﺎرﺑش ﺑراﯾم اطﻣﯾﻧﺎن دادﻧد ،ﺣوادث زﯾﺎدی ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ او رخ داده ﺑﺎﻋث
ﺗﺳﻠﯽ او ﺷده و او را ﺑﮫ از دﺳت دادن او آﺷﺗﯽ داده اﺳت .ﯾﮑﯽ از ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن او در ﺧواب
دﯾده ﮐﮫ اﯾن دﺧﺗر ﻣﺣﺑوب او دوﺑﺎره ازدواج ﮐرده و در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾش ﮐﺎﻣل اﺳت .ﺧود او
ﻧﯾز ﺧواب دﯾده ﮐﮫ ﭘدر ﺑزرگ او ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز دﺧﺗرش آﻣده و در ﭘذﯾراﺋﯽ او ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل
اﻧد .ﺣوادث دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺳﮑﯾن ﺧﺎطر او ﺷده اﺳت :ﮐﻔن در ﻣﻣﺎﻟﮏ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺳر ﺑﺳﺗﮫ ﺷده و وﻗﺗﯽ ﺟﺳد در ﺧﺎک ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎز ﮐرده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
اﻗﺎرب ﺑﺗواﻧﻧد او را ﺑﺑﯾﻧﻧد و روﯾش را ﺑطرف ﻣﮑﮫ ﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد .در ﻣورد اﯾن دﺧﺗر ﺟوان
دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ روی او ﻗﺑﻼ ﺑطرف راﺳت ﺑرﮔرداﻧده ﺷده اﺳت .روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی
ﻗﺑر ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧد ،ﺑﺧواب رﻓﺗﮫ و در ﺧواب دﯾده ﮐﮫ ﻣﺗوﻓﯽ اﻋﻼن ﮐرده در اﯾن ﺗﻐﯾﯾر از
ﺧوﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻟذت ﺑرده اﺳت .ﻣن درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ رواﯾﺎت ﺗﻣﺎم اﯾن ﺣوادث ﺑﺎ ﺟدی ﺗرﯾن ﺗوﺟﮫ
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده و ﻟذا ﺧواب ھﺎ و ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ھﺎی اﺛرﮔذار در ﻣﻐز ﭘدر ﺑﺎﻋث ﺗﺳﻠﯽ او ﺷده اﺳت؛
ﭼرا ﻣﺎ ﺑﺎﯾد آراﻣش ﺧﺎطر ﯾﮏ ﭘدر ﻏﻣﮕﯾن را ﺑﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن اﺛرات آن اﻧﮑﺎر
ﮐﻧﯾم؟
اﻓﻐﺎن ھﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑﺎﻻی ﺧواب ھﺎ دارﻧد .ﯾﮏ ﻣﻼی ﮐﺎﺑل زﻣﺎﻧﯽ ﺑراﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ "ﺧواب
ھﺎ روح ھﺎی در ﺣﺎل ﭘرواز ﺑدون ﺟﺳد اﻧد"؛ ﻋﻼوه ﮐرد" ،طﺑﯾﺑﺎن ﺷﺎﯾد ﺑﮕوﯾﻧد )اﮔر اﯾن
آﻧﮭﺎ را ﺧوش ﻣﯽ ﺳﺎزد( ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از اﺧﺗﻼل ھﺎﺿﻣﮫ ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﯾد ،اﻣﺎ ﭼﻧﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
از ﭼﻧﺎن ﻣﻧﺷﺎی ﻣﺎدی ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮔﯾرد .ﻓﻘط در ﺧواب اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺻﺎف ﺗرﯾن اﺛﺑﺎت ﯾﮏ
ﻣﺷﯾت ﻗﺎدر ﻣطﻠق را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم".
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رﺳوم و ﻋﺎدات
ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺧراﻓﺎت دﯾﮕر ﻧﯾز در ﺑﯾن اﯾن ﻣردم وﺟود داﺷﺗﮫ و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮐوھﮭﺎی ﻣﻣﻠﮑت
اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﺧود را دارد .ﯾﮏ روﺳﺗﺎ در ﻧزدﯾﮏ ﮐﺎﺑل ﺑﻧﺎم "ﭼﮭل دﺧﺗران" ﯾﺎد
ﻣﯽ ﺷود؛ رﺳوم ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد )در ﯾﮏ ﻣورد( ،وﻗﺗﯽ ﮐﺎﻓران از ﮐوه ھﺎ ﺑﺎﻻی ﺟﻠﮕﮫ ھﺟوم
ﻣﯽ آورﻧد ،ﭼﮭل دﺧﺗر ﺑﺎﮐره ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺣﺎﻓظت از ﺗﮭﺎﺟم ﺑﮫ ﺳﻧﮓ ﺗﺑدﯾل ﺷده و ﭼﮭل ﺳﻧﮓ
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﺎ اﻣروز ﻗﺎﺑل دﯾد اﺳت .در ﺷرق اﯾن روﺳﺗﺎ "ﮐوه ﻗرغ" ﯾﺎ ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری ﺷﮑﺎرﮔﺎه
ﺷﺎھﺎن ﮐﺎﺑل ﻗرار دارد :ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﻣﻌﺟزه ﮔوﻧﮥ دﯾﮕر در ﻣورد آن وﺟود دارد .داﺳﺗﺎن ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ در زﻣﺎن ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر دور ﯾﮏ ﺷﺎه ﯾﮏ ﮔﻠﮥ آھوان را در اﯾن ﻣﺣل ﭼﻧﺎن زﯾر ﻓﺷﺎر
ﻣﯽ آورد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﺣرﻣﺳرای او ﻣﯽ روﻧد ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﻠﮑﮥ ﻣﺣﺑوب او و ﺑﺎﻧواﻧش
ﺧود را ﺑﺎ زﯾﺑﺎ ﺗرﯾن ﻟﺑﺎس ھﺎ آراﺳﺗﮫ ،اﻧﮕﺷﺗران را در ﮔوش ھﺎ و ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﺷﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ و
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﺳراﺳر ﻣﻣﻠﮑت آزادﻧﮫ ﺑﮕردﻧد .ﭼﻧﯾن درک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ
در ﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ ھﺎی ﺗﺻوری ﺧود ﮐﻣﺑود ﻧداﺷﺗﮫ و آﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾد ﺑرای اﺛﺑﺎت ،ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ اﺧﺗراع ﻗﺑل
از ﻗﺿﺎوت اﺳت.
ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﭘﺎرس
ﺣﺎل ﺑﮫ اﺷﯾﺎی زﻣﯾﻧﯽ و ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﺑر ﻣﯽ ﮔردﯾم ،طوری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﻣن ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 ١۴دﺳﻣﺑر ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳﻔر ﺳﺎﺑﻘم ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن داﺷﺗم ﮐﮫ از آن زﻣﺎن اﯾﻠﭼﯽ رﺋﯾس ﮐﺎﺑل
در درﺑﺎر ﺷﺎه ﭘﺎرس ﺑود؛ از آن ﻣﻣﻠﮑت ﺑرﮔﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﺧود ﯾﮏ ﺳﻔﯾر ﭘﺎرﺳﯽ آورده ،او را
در ﮐﻧدھﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺧودش ﺟﮭت ﮔزارش دادن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣده اﺳت .اﯾﻠﭼﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرس رﻓﺗﮫ
ﺑود ﺗﺎ در ﭘﯽ ﯾﮏ اﺋﺗﻼف )اﺗﺣﺎد( ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ او ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورده و ﻣﺎﯾوس و ﻏﺎﻓل
ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣن ﻗﻠﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﺎﺟرا ھﺎی اﯾن ﻣرد ﺧﻧدﯾده و ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﯾﻠﯽ دور از ﺗواﻓق
ﺑودﻧد ،ﺑﺎ طﻧز و ﺷﺎدی ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻔﺻﯾل داد .او ﺑﺻورت ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ از ﻣرگ ﺑدﺳت ﺳﻧﯽ
ھﺎی ﺑﺧﺎرا ﻓرار ﮐرده ،ﺻرﻓﺎ ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﭘﺎرس ﺷﯾﻌﮫ ﺑوده اﺳت:
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وزرا ﮐوﺷش ﮐرده اﻧد او را در درﺑﺎر ﺷﺎه ﻣﺳﻣوم ﺳﺎزﻧد ،ﺑﺧﺎطر ﮔﻔﺗﺎر ﺣﻘﯾﻘت در ﻣورد
اﯾﻧﮑﮫ ارﺗش و ﺗوپ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗرﮐﻣن ھﺎی رھزن و آواره ﺑﯾﮭوده اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﭘﯾﺷروی ﮐرده اﺳت؛ در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻧﯾز ﭘذﯾراﺋﯽ ﺷﺎھﯽ در ﻣﺟﻣوع از او اﻧﮑﺎر
ﺷده ،زﯾرا او ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯾس رﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ )ﺗوﺳط ﯾﮏ
وزﯾر ﻏﯾرﺻﻣﯾﻣﯽ( ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﺑرای او ﺟﺎی ﺗﻌﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .او در ﭘﺎرس و در ھر ﮔﺎم ﺑﺎ
ﻣﺷﮑﻼت ﻣواﺟﮫ ﺷده اﺳت .ﯾﮑﺑﺎر ﻗﺑﻼ ﻣﺟﺑور ﺷده ﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت را ﺗرک ﮐﻧد و ﺣﺎﻻ ﭘس از
ﻏﯾﺎﺑت  ٩ﺳﺎﻟﮫ ،دﺷﻣﻧﺎن او ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل او ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎر ﻣﻧزﻟت ﺳﻔﺎرﺗش
او را ﻧﺟﺎت داده اﺳت .او در ﺑرﮔﺷت ﺧوﯾش ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺧطرات زﯾﺎدی ﻣواﺟﮫ ﺷده،
در ﺣﺎل ﺗﻌﻘﯾب ﻣﺳﯾر ﺑدون رﻓت و آﻣد ﺑم -ﮐرﻣﺎﻧﺷﮭر و ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ درﯾﺎی ھﻠﻣﻧد ﮐﮫ در ﭘﺎﺋﯾن
آن ﺳﮫ ﻓرﺳﺦ ﺗوﺳط ﺳﯾﻼب اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده و دو روز ﺑدون ﻏذا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .او در
ﻧزدﯾﮏ ھرات ﺗوﺳط ﮐﺎﻣران و دزدان ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﺷود؛ در ﮐﻧدھﺎر ﺳردار ھﺎ او را ﻧﺎدﯾده و
ﺑﯽ اھﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻣرﻧد؛ ﻧﺎﻣﮭرﺑﺎن ﺗرﯾن ھﻣﮫ ،دوﺳت ﻣﺣﻣد ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ را ﺑرای ﭘذﯾراﺋﯽ ﺳﻔﯾر
ﻧﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دوﺳت ﺑدﺑﺧت ﻣن ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﻣﺷﮑﻼت و زﺣﻣﺎت از "ﻣرﮐز ﺟﮭﺎن" ﺑﺎ
ﺧود آورده اﺳت .ﭼﻧﯾن ﺑود اﻧﺳﺎج ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ او در ﻣﻘﺎﺑل ﻣن ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯾدن رﺋﯾس
ﮐﺎﺑل ﺑﺣﯾث ﭘﺳت و رذﯾل ،درﺑﺎرﯾﺎن او ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣرد ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺗﻣﺎم ﻣﻠت ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮥ اﻓﻐﺎن
اﺣﻣق اﺳت .او ﮔﻔت ﮐﮫ در درﺑﺎر ﭘﺎرس ،ﻣﯾرزا آﻏﺎﺳﯽ آدم ﻋﺎﻟﯽ ﺑوده ،ﺑﺧﺎطر ﺑﻌﺿﯽ
ﺣدﺳﯾﺎت درﺳت در ﺟرﯾﺎن ﺟواﻧﯽ ﺷﺎه ﻣوﺟود و ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﺧت ،ﻣرھون او
اﺳت.
ﻓﮑﺎھﯽ
ﺑد ﺗرﯾن ھﻣﮕﺎن ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺑدﺑﺧت ﺑود ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﺑﺣﯾث اﯾﻠﭼﯽ ﺑوده و آزادی آن را ﻧداﺷﺗﮫ
ﮐﮫ ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻣرد ﻋﺎم در ﺑﺎزار ﻗدم ﺑزﻧد؛ ﻟذا ﮐراﻣت او آﺳﺎﯾش او را از ﺑﯾن ﺑرده اﺳت.
ﻣن ﺑراﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﺑﮏ اروﭘﺎﺋﯾﺎن را دﻧﺑﺎل ﮐرده و ﺳﻔرﻧﺎﻣﮥ ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳد؛
ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت ھﻧدی" ،ﻗدم ﺑﮕذار و ﮐﺗﺎب ﺑﻧوﯾس"؛ او ﻣﺷورۀ ﻣرا ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﭘس از ﭼﻧدی
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ﺑراﯾم ﯾﮏ ﺟﻠد ﮐوﭼﮏ ﺳرﺷﺎر از ﻟﺑرﯾز ﺣوادث ﺑراﯾم ﺗﻘدﯾم ﮐرد .او اوﻗﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای
زﺣﻣﺎت ادﺑﯽ ﺧود داﺷت ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺷده ﺑود؛ او ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ
ﺑطور ﻣﺛﺑت اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ وظﯾﻔﮥ دﯾﮕری اﺟرا ﻧﺧواھد ﮐرد و ھﯾﭻ ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت
ھﺎ ﻧدارد ،ھﻧوز ھم در وﺣﺷت داﯾﻣﯽ اﺣﺿﺎر ﺑﺧﺎطر ﻗﺑوﻟﯽ وظﯾﻔﮫ داﺷﺗﮫ و ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ
اﮔر آﻧرا ﻧﭘذﯾرد ،ﻣﺳﺗوﺟب ﭼﮫ ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﺧواھد ﮔردﯾد .او ﺑراﯾم ﻗﺻﮥ ﯾﮏ ﻣردی را ﮐرد ﮐﮫ
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی او ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺧودش ﺑوده اﺳت .ﯾﮏ ﺷﺎه ﺑﺎ وزﯾر ﺧود ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﮐرده و ﺑراﯾش
ﻓرﻣﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ در ﺗوﻗﯾف ﺑﺎﺷد؛ ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﺧﺎطر ارﺿﺎی او ﯾﮏ ھﻣراه ﺑراﯾش ﻣﯽ ﻓرﺳﺗدد.
وزﯾر ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ،ﺗﺎﮐﯾد و ﮔراﻧش زﯾﺎد ﺷروع ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﻗرآن ﻧﻣوده و ھﻣراھش ﺑﮫ ﮔرﯾﮫ
ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد .وزﯾر ﭘرﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد" ،ﮐدام ﻓﻘرۀ ﺧﺎص ﺑﺎﻋث ﭼﻧﺎن ﺗﺣرﯾﮏ ﺗو ﺷد ،دوﺳت
ﻋزﯾز ﻣن؟" ﻣرد ﺳﺎده دل ﺟواب ﻣﯽ دھد" ،ﺳرورم ،وﻗﺗﯽ ﻣن ﺑﮫ ﻗراﺋت ﺗو ﻣﯽ ﺑﯾﻧم و ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ رﯾش ﺗو ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣن ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑز ﻣﺣﺑوب ﺧوﯾش ﻣﯽ اﻓﺗم ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ
داﺷﺗم؛ ﺑﻌدا ﺑﺧﺎطرم آﻣد ﮐﮫ ﻣن ﻣﺟﺑورم ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺷرف ﺷوم و از ﺗﻣﺎم آﺳﺎﯾش
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود ﮐﻧﺎر ﻣﺎﻧده ام" .اﯾﻠﭼﯽ ﮔﻔت" ،ﻟذا اﯾن ﻣرﺑوط ﻣن و اﻓﻐﺎﻧﺎن اﺳت .ﻣن در ﺑﯾن
آﻧﮭﺎ ﺑرﺧﻼف ﻣﯾل ﺧودم ھﺳﺗم و اﯾن ﮐﻣﺗر ﮐﺷﻧده از آﻧﺳت ﮐﮫ  ٩ﮐوه را در ﯾﮏ ھﺎون ﺑﮑوﺑﻧد
ﯾﺎ ﺟﮭﺎن را  ١٢ﺑﺎر دور ﺳرم ﺑﭼرﺧﺎﻧﻧد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷم".
ﺷﺎدی و ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩دﺳﻣﺑر ﻋﯾد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .ﯾﮏ ﻣرد از ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧزد ﻗﺎﺿﯽ دوﯾده و ﻧزد
ﻗﺎﺿﯽ ﺳوﮔﻧد ﺧورد ﮐﮫ ﻣﮭﺗﺎب را  ٢٩روز ﭘﯾش دﯾده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻣﮭﺗﺎب ٢٨
روزه ﺑود .ھﯾﭻ ﻟﺣظﮥ از اﻋﻼم اﺧﺑﺎر دﻟﻧﺷﯾن و ﭘﺎﯾﺎن رﻣﺿﺎن ﻧﺑود؛ ﺷﺎدﯾﺎﻧﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﺷب
ﻓﯾر ﮔردﯾده ،ﻣردم ﺻدا و ﻓرﯾﺎد ﺑرآورده و ﻣن از ﺑﺳﺗر ﺑرﺧﺎﺳﺗم ﺑﺎ ﺑﺎور اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺎﯾد ﺷﮭر
ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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دﻋوت ﭼﺎی
در ﺟرﯾﺎن ﺟﺷﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آﻣد ،ﺑدراﻟدﯾن ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑزرگ ﺑﺧﺎرا ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎن ﺷﺎم دﻋوت
ﮐرد و ﺑﺎ آواز ﺧواﻧﺎن و "ﺳﻧﺗور" ﺳرﮔرم ﺳﺎﺧت ،ﯾﮏ آﻟﮥ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺛﻠﺛﯽ ﺑﺎ ﺗﺎر ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر
ﮐﮫ ﺗورﯾد ﮐﺷﻣﯾر ﺑوده و ﻣن ﻗﺑﻼ ﻧدﯾده ﺑودم .ﻧواب ﺟﺑﺎر ﺧﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮑﺗﻌداد اﺷﺧﺎص
دﯾﮕر ﻣوﺟود ﺑودﻧد .ﻧﺎن ﺷب ﺧوب ﺗرﺗﯾب ﺷده و ﻋﺎﻟﯽ ﺑود و ﻣﺎ آھﻧﮓ ھﺎی در ﭼﻧد زﺑﺎن
داﺷﺗﯾم .ﭘﺷﺗو وﻗﺗﯽ ﺳراﺋﯾده ﺷود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺣﺑت ﺷود ،ﻧرم ﺗر اﺳت؛ اﻣﺎ ھﻧدوﺳﺗﺎﻧﯽ
زﺑﺎن ﻣطﻠوب ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑوده و ﺧودﺷﺎن ﺟﻣﻠﮥ ﻣﻌروﻓﯽ دارﻧد ﮐﮫ "ﻧﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗری در آن
اﺳت" .ﭘس از ﻧﺎن ﺷب ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﮭﻣﺎن ﻧواز ﺑﺧﺎرای ﻣﺎ در ﺑﺎرۀ ﮐﯾﻔﯾت ﺧوب ﭼﺎی ﺧوﯾش
ﺻﺣﺑت ﮐرده و در ﺑﺎرۀ ﻧوﺷﯾدن آن ﺗوﺳط ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺑﮏ واﻗﻌﯽ ارﺗدوﮐﺳﯽ اﺻرار ﮐرد .او
ﻣطﺎﺑق آن ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت آﻏﺎز ﻧﻣوده ،آﺗش را در ﺑﯾرون ﺑراﻓروﺧﺗﮫ و ﭼﺎﯾﺟوش را ﺑﺎﻻی آن
ﮔذاﺷت ،اﻣﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت آن را ﺑﺟوﺷﺎﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم ،وﻗﺗﯽ او ﻣوﻓق
ﺷد ،ﭼﺎی را در ظرف اﻧداﺧﺗﮫ ،ﺳرﭘوش آﻧرا ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﭘوﺷﺎﻧﯾده ،ﺑﺎ آﻧﮭم راﺿﯽ ﻧﺷده
و ﺧود ﭼﺎﯾﻧﮏ را در ﺑﺎﻻی آﺗش ﮔذاﺷت ،طورﯾﮑﮫ ﭼﺎﯾﺟوش را ﺑﺎﻻی آﺗش ﻣﺎﻧده ﺑود و
ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮏ ﻧوﺷﺎﺑﮥ ﺗﯾﺎر ﮐرد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ دارای ﮐﯾﻔﯾت ﻋﺎﻟﯽ ﺑوده ،ﺗﻣﺎم ﻣﺎ آﻧرا ﻧوﺷﯾده و ﺑﮫ
ﻣﺣﺗوای آن ﻗﻠﺑﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﮐردﯾم .ﻧواب ﻣﻘدار زﯾﺎدی را ﺑﺳرﻋت ﻧوﺷﯾده و اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ او
ﻗﺑﻼ ھرﮔز آﻧﻘدر زﯾﺎد ﻧﻧوﺷﯾده اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﺎﻟﮏ ﭼﺎی ﻣﺎ را ﺑﮫ زﯾﺎده روی ﺑﯾﺷﺗر اﺻرار
ﮐرده و ﺑراﯾﻣﺎن ﮔﻔت در ﺑﺧﺎرا ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮥ ﭼﺎی اﺳت ،ﺿﯾﺎﻓت ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ "ﭼﺎی ﺗﻠﺦ" ﯾﻌﻧﯽ
ﭼﺎی ﺑدون ﺷﮑر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد .ﻧواب اﻋﻼن ﮐرد" ،او ﭼﺎی را ﺑدون ﺷﮑر ﻧﻣﯽ ﻧوﺷد؛
ﺑرای او ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ آن ﺑﻧوﺷد و دوﭼﻧد ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑدون آن
ﺑﻧوﺷد" .ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺟواب زﯾرﮐﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد و طوﻻﻧﯽ ﺧﻧدﯾده و ﺑﺎ ﺧوﺷﯽ زﯾﺎد از
ﺿﯾﺎﻓت و ﻣﯾزﺑﺎن ﺧوﯾش از طرﯾق ﺷﮭر ﺧﺎﻣوش و در زﯾر ﯾﮏ آﺳﻣﺎن ﺻﺎف ،ﺷب ﺑﺳﯾﺎر
ﺳرد و ﺑﺎ ﺻدای اﺳپ ھﺎی ﺗﻧد و ﺗﯾز ﺧود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧوﯾش ﺑرﮔﺷﺗﯾم.
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ﻓﺻل اول  -در ﺑﺎرۀ )اﻣﺎرت( ﮐﺎﺑل
ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﮐﺎﺑل
در ﺻﺣﺑت در ﺑﺎرۀ ﮐﺎﺑل ،ﻣن ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت وﺳﯾﻌﯽ اﺷﺎره ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺷﮭد ﺗﺎ دھﻠﯽ
و از ﺑﺣر ﺗﺎ ﮐﺷﻣﯾر ﮔﺳﺗرش داﺷت .ﻣن ﻓﻘط از ﻗﻠﻣروی ﮐوﭼﮏ و ﺷﮕوﻓﺎﻧﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾم
ﮐﮫ اطراف ﭘﺎﯾﺗﺧت آن ﺳﻠطﻧت ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷده را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﮐﺎﺑل ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﺷﮭر،
اھﻣﯾت ﺧود را ﺑﯾﺷﺗر از ﻣوﻗﻌﯾت آن ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣﺣور ﺗﺟﺎرت اﺳت ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭد
ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﺷد؛ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎ ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ھﺎی راﺑطﮫ دارد ﮐﮫ ﺻﻠﺢ ﻋﻣوﻣﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﺑﯾن ﺑرده اﺳت .ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻣﺗﺎز ،ﻓﻘط ﭼﻧد ﻣﺣل
دﯾﮕر در ﺷرق اﻣﺗﯾﺎز ﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗروﭘوﻟﯾس )اﺑرﺷﮭر( را دارﻧد .ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ اﻣﺗﯾﺎز ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮐﺎﺑل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﺗﯾﺎز ﺗﺟﺎرﺗﯽ آن ﮐﻣﺗر اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮭم )ﺑﮫ ﻋﻠت ارﺗﺑﺎط( ﺑﺎ اﯾن اﺑرﺷﮭر ھﺎ
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،زﯾرا ﮐﺎﺑل ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳرﯾﻊ و ﻣﻧظﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻣﺎﻟﮏ ھﻣﺟوار داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺳﺗﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔذرد .ﮐﺎﺑل در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ واﻓر
ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﻧﮫ دارای ﺛروت و ﻧﮫ دارای ﺗوﻟﯾدات ﻓراوان ھﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﺧﺎرا
اﺳت ،اﻣﺎ دارای ﯾﮏ ﻧژاد ﯾﺎ ﻣردﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺳﺧت ﺗر از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ھر ﯾﮏ از
اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑوده و ﺑرای  ٨ﯾﺎ  ٩ﺳده ﺣﺎﮐﻣﺎن ﮐﺎﺑل را ﺗواﻧﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﻣﺎﻟﮏ اطراف
ﺣﺎﮐﻣﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﮏ رﺋﯾس ﭘس از رﺋﯾس دﯾﮕری از ﮐوھﮭﺎ ﭘﺎﺋﯾن ﺷده ،از ﭘﯾروزی
ﻟذت ﺑرده و ﺛروت و ﻋواﺋﯾد ﺳرزﻣﯾن ھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ را ﺟﺎﯾزۀ ﺷﺟﺎﻋت و ﭘﯾروزی ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت.
وﺳﻌت ﮐﺎﺑل
دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺣﺎﮐم ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﺑل ﻓﻘط ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل ﻟﻘب اﻣﯾر را ﻧﺻﯾب ﺧود ﺳﺎﺧت.
ﻗﻠﻣروی او درﺑرﮔﯾرﻧدۀ ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ )ﻣﻧﺎطﻘﯽ( اﺳت از ھﻧدوﮐش ﺗﺎ ﺟﻧوب ﻏزﻧﯽ و از ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺗﺎ
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ﮐوھﮭﺎی ﺧﯾﺑر .ﺑﺧش ﺷرﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﻼل آﺑﺎد اﻓزودی ﺟدﯾدی در ﻗﻠﻣرو او ﺑوده و ﻋواﺋﯾد رﺋﯾس
را از  ١٨ﺑﮫ  ٢۴ﻟﮏ روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل اﻓزاﯾش داده اﺳت .ﻗﻠﻣروی او ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ
و در ﺑﯾن ﭘﺳران او ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت – ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﺗدوال ﺑﺎﺷد .ﺑرادر او اﻣﯾر ﺧﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﮐم ﻏزﻧﯽ ﺑود ،ﻓوت ﻧﻣوده و آن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧﯾز ﺗوﺳط
ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادۀ او اداره ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻗرار زﯾر اﺳت - :ﻣﯾر اﻓﺿل ﺧﺎن
ﭘﺳر ﺑزرگ ﺣﺎﮐم زرﻣت ،ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮥ زراﻋﺗﯽ در ﺷرق ﻏزﻧﯽ؛ ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﺧﺎن ﺳردار ﭘﺳر
ﻣﺣﺑوب او ﺣﺎﮐم ﺟﻼل آﺑﺎد و رﺋﯾس ﻏﻠﺟﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ اﮐرم ﺧﺎن در راس ﺑﺎﻣﯾﺎن ،ﺑﮭﺳود
و ھزاره ھﺎی ﮐﮫ ﺧراج ﮔذار ﮐﺎﺑل اﻧد؛ ﺣﯾدر ﺧﺎن ﻏزﻧﯽ را دارد؛ ﭘﺳر اﻣﯾر ﺧﺎن رﺋﯾس
ﮐوھﺳﺗﺎن در اﯾن اواﺧر از ﻏزﻧﯽ اﺧراج ﺷد ﺗﺎ راه را ﺑرای ﭘﺳر اﻣﯾر ﺑﺎز ﮐﻧد؛ وﻗﺗﯽ ﭘﺳران
دﯾﮕر ﮐﻼن ﺷوﻧد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑرادر زاده ﺑﺎز ھم ﺑرطرف ﻣﯽ ﺷود .ﺧود اﻣﯾر ﮐﺎﺑل را اداره
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ او اﮐﺛرا ﻣﺳﮑون ﺑوده و ﺑرادر ﺧود ﻧواب ﺟﺑﺎر ﺧﺎن را دارد .او ﯾﮏ
ﻗطﻌﮥ  ۴۵ﺗوپ دارد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﻧد؛ ﺣدود " ٢۵٠٠ﺟزاﻟﭼﯽ" ﯾﺎ ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم،
ﻣﺟﮭز ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﻧﮓ ﻓﺗﯾﻠﮥ ﮐﻼن ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﯾﮫ )ﻗﻧداق( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود؛  ١٢ﯾﺎ  ١٣ھزار
اﺳپ ﮐﮫ ﯾﮏ -دوازدھم آﻧﮭﺎ ﻗزﻟﺑﺎش ھﺎ اﻧد .ﺣدود  ٩ھزار اﯾن ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛر و ﮐﺎرا اﻧد.
 ٣ھزار ﺳوار اﺳپ ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑوده و در زﯾر ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم اﻓزودن ﻧﯾرو ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
ﺑﻧﺎم "ﺣﻣﻠﮥ" ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧو ﺑوده و در آن دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﯾﮏ
ﺑﺧش ﺑزرگ ﻧﯾروی ﺧود را ﺑرای دروغ ﮔﻔﺗن در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﭼﻧﯾن اﺳت ﮔزارش
ﻣﺧﺗﺻر وﺳﺎﯾل ﺗﻌرﺿﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﻣوﺟود رﺋﯾس ﮐﺎﺑل.
ﺗﻔرﻗﮫ و اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﺑﺻورت طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻓرض ﮐرد ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ و ﺣﺳﺎدت ﻣﻠل اطراف ﺑطرف ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت
دارای ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮭم ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﺑل ﺟﻠب ﻣﯽ ﺷود؛ رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای اداﻣﮥ
اﺷﻐﺎل ﮔری ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﯾﮏ ﻣﻘﯾﺎس ﺑزرگ ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف اﺳت ،اﻣﺎ آن ﻗدر ﻗوت ﮐﺎﻓﯽ
دارد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻼت ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اطراف او ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرده و طﺑﯾﻌت
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دﺷوار ﻣﻣﻠﮑت او ﺑرای ﺳرﺑﺎزاﻧش ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻣﯽ دھد ﮐﮫ او را از ھر ﮔوﻧﮫ ﺧطری رھﺎ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑﺳﯾﺎر ﻗدرﺗﻣﻧد اﺳت و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت
ﮐﮫ ﺗوﺳط روﺳﺎی ﻣوﺟود اداره ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺻورت ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﺎد آوری ﮔردﯾد؛ اﻣﺎ ﮐﻣﭘﺎﯾن در
ھر ﺟﮭت دﯾﮕر ﺷﺎﯾد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﺷود ،زﯾرا در اﯾﻧﺟﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﻣذھﺑﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
را اﻧﮕﯾزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣﻧﺎن دﯾن ﺧود ﺑﺟﻧﮕﻧد .ﺑﺻورت واﺿﺢ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ھﯾﭻ ﺗﺻور داﯾﻣﯽ در ﺑﺎرۀ اﺷﻐﺎل ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ در ﺟﻠﮕﮫ ﭘﺷﺎور ﻧدارد ،ﺗوﺟﮫ اﻓﻐﺎن
ھﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ آن ﺟﮭت ﺑرﮔردد ،از ﺗرس ﺣﺎﮐم ﭘﻧﺟﺎب ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑدﻧﺑﺎل اﺷﻐﺎل ﮐﺎﺑل ﺑﺎﺷد؛ ﺑﺎ
آﻧﮭم ﺷﺎﻧس ﮐم ﭘﯾروزی داﯾﻣﯽ ﺑرای ﻧﯾرو ھﺎی ﺳﯾﮑﮫ در اﯾن ﺑﺧش ھﺎ وﺟود دارد .ﻣوﻗﻌﯾت
دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺧطرﻧﺎک اﺳت ،زﯾرا او را وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧوﯾش را در
ﺗدارﮐﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻗدرت او را ﻟﻧﮕﺎن ﻧﻣوده و ﻧﺎرﺿﺎﺋﯾﺗﯽ
ﭘﯾروان او را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد ،ﻋواﺋﯾدی ﮐﮫ در ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺻورت آزاد
ﭘﺎداش دھد .ﺗوﻗف دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد او را از اﯾن ﺣﺎﻟت ﺧراب ﻧﺟﺎت دھد ،ﺑﺎ
وﺟودﯾﮑﮫ اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اﯾن ﺿرر ھﺎ ھﻣراه ﺑﺎﺷد :ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧدۀ
ﮐوھﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷرﻗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ وادی اﻧدوس اﻣﺗداد دارد و ﺣﺎﻻ ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﺣﯾث
ﻗﮭرﻣﺎن اﺳﻼم ﻣﯽ داﻧﻧد ،ﺷﺎﯾد ﺑﺳﺎدﮔﯽ او را ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﺧود ﺧواھﯽ ﺗﺻور ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
در ﺟﺳﺗﺟوی ﺑزرگ ﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑوده و ﺗب و ﺗﺎب آﻧﮭﺎ را ﺑﺣﯾث ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧدۀ او ﮐﺎھش
ﻣﯽ دھد .دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن از ھﯾﭻ طرﻓﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺷرق ،ﺣرﯾف دﯾﮕری ﻧدارد.
ارﺗش اﻣﯾر
ﻣوﻗﻌﯾت ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺎﺑل طوری اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺣﺎﮐم ﺷﮭر ﯾﮏ ﻣﻘدار ﺛﺑﺎت و ﯾﮏ اﻧدازه ﭘول در
دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻﺎﺣب ﺳرﺑﺎزان ﺧوب ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ ﺧدﻣت ﺑﮫ
ﻣﻔﺎد ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧده ﺧواھد ﺑود .در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﺎﺑق ﻣﻔﺎد ﭘول ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﮫ دوﻟت رﺳﯾد .در
ﺷراﯾط ﻣوﺟود ،در اﺧﺗﯾﺎر ﻗدرﺗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﭘﯾﺷروی ﮐﻧد و اﯾن ﺑرای ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ھﯾﭻ
ﻧﻔوذ ﮐوﭼﮑﯽ در اﯾن ﺑﺧش آﺳﯾﺎ ﻧﺧواھد داد.
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ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﮐﻧدز
ﻣﻧﺎطق ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ھﻧدوﮐش در ﺷﻣﺎل ﮐﺎﺑل ھم ﺑرای رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑوﺟود آورده ﺗﺎ
ﻗدرت ﺧود را ﮔﺳﺗرش دھد و ھم ﺑرای دﯾﮕران ﮐﮫ ﺑﺎﻻی او ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧد .ﺣﺎﮐم ﮐﻧدز ﻣﯾر
ﻣراد ﺑﯾﮏ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎس دوﺳﺗﯽ ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺎ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻧدارد .اﯾن اﻣر از ﺗرس ﻗدرت او
ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزد؛ زﯾرا اﮔر رﺋﯾس ﮐﺎﺑل در ﺟﺎی دﯾﮕری ﻣﺻروف ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑدون ﺷﮏ ﺑﺎﻻی او
ﺗﮭﺎﺟم ﭘﯾروزﻣﻧد ﺧواھد ﮐرد .ﻣراد ﺑﯾﮏ ﺑﯾﺷﺗر در ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز )ﭼﭘﺎو( ﺑﮭﺗر اﺳت ﺗﺎ ﺟﻧﮓ.
او ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ "ﭼﭘﺎو" ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑﻌﻣل آورد ،اﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎم ﮔﯾری ﺑرای او وﯾران ﮔر
ﺧواھد ﺑود .دوﻟت ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ازﺑﯾﮏ در ﻏرب ﮐﻧدز و ﺑﻠﺦ ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﭘل ،ﺷﺑرﻏﺎن و ﻣﯾﻣﻧﮫ،
ﮐﻣﺗرﯾن اﺗﺣﺎد ﯾﺎ ﺗﻔﺎھﻣﯽ در ﺑﯾن ﯾﮑدﯾﮕر ﻧداﺷﺗﮫ و ﺑﺣﯾث اوﻟﯾن ﺷﮑﺎر در اﺧﺗﯾﺎر ﻗدرﺗﯽ ﻗرار
ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد .ﺑﺧﺎرا در ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣوﻗﻌﯾت دور آن در دﺷت ھﺎ
و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺗﺟﺎرﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ دارد ،ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺣﺎﮐم آن در اﯾن اواﺧر
ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺗﺎ رﺋﯾس ﮐﺎﺑل را ﺑﺧﺎطر ﺟﻧﮓ ھﺎی ﭘﯾروزﻣﻧدش ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ
ﻣﺑﺎرﮐﺑﺎد ﮔوﯾد .ﻣﯾر ﮐﻧدز اﺣﺗﻣﺎﻻ و ﺑدون اﺷﺗﺑﺎه ،ﺷرارﺗﯽ را از اﺗﺣﺎد آن دو اﺳﺗﻧﺑﺎط ﮐرده
ﮐﮫ او را در ﺑﯾن دو ﻗدرﺗﯽ ﻗرار ﺧواھد داد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد او را از ﺑﯾن
ﺑﺑرد ،اﻣﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ،وﻗﺗﯽ ﺑﺎ واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﯾﮑﺟﺎ ﺷوﻧد،
ﺑدون ﺷﮏ و ﺗردﯾد اﺳت .ﻟذا ﻣراد ﺑﯾﮏ ﺗﻧﻔر ﺧود از اﯾﺟﺎد اﯾن اﺗﺣﺎد را اوﻻ ﺑواﺳطﮫ ﺗﮭدﯾد
دﺳﺗﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧده و ﺑﻌدا ﺑواﺳطﮫ ﻣﺳدود ﺳﺎﺧﺗن راه ﮐﺎروان اﺑراز ﮐرده اﺳت؛ اﻣﺎ ﺳوئ ظن
ھﺎی او از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﺣداﻗل ﺑرای ﻣدﺗﯽ آرام ﺷده و ﺗﺑﺎدل ﺗﺣﻔﮫ ھﺎ و ﺑﯾﺎﻧﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ در
ﺑﯾن روﺳﺎی ﮐﺎﺑل و ﮐﻧدز ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﮐﻧدھﺎر
ﮐﻧدھﺎر در ﻏرب ،در اﺧﺗﯾﺎر ﺑرادران رﺋﯾس ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ او اﺣﺗرام اﺑراز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ
وﺟودﯾﮑﮫ آن را در ﺗﻣﺎم اوﻗﺎت ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد .ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل وﻗﺗﯽ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ
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در ﺟﺳﺗﺟوی اﻋﺎدۀ اﻣﭘراﺗوری از دﺳت رﻓﺗﮥ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﮐﻧدھﺎر ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود .رﺋﯾس
ﮐﺎﺑل ﻓورا ﻣرز ھﺎی ﺧوﯾش را ﺗرک ﮐرده ،ﺑﺎ ﺑرادراﻧش ﯾﮑﺟﺎ ﺷده و ﺑﺎ ﺑدﺳت آوردن ﯾﮏ
ﭘﯾروزی ،ھم آﻧﮭﺎ و ھم ﺧود را ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد .ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﺑﺎﻋث ﺗﺣﻣﯾل اﯾن اﻗداﻣﺎت
ﮔردﯾد؛ ﺑرﺧورد و روﯾﮥ روﺳﺎی ﮐﻧدھﺎر و ﮐﺎﺑل در ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رﻓﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ﺧﺎﻧواده
ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗطﺎﺑق دارد .آﻧﮭﺎ ﺧود را ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از اﻣﯾر ﻣﯽ داﻧﻧد :آﻧﮭﺎ در
ﭘﯽ ﻣﺷورۀ او ﺑﺣﯾث ﺑزرگ ﺧﺎﻧوادۀ ﺧوﯾش ﺑوده و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷوره داده ﺷود ،آن را اطﺎﻋت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ﻗﺿﯾﮫ در ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط آﻧﮭﺎ ﺑﺎ دوﻟت ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت.
ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻏرب ،آﻧﮭﺎ را از ھرات و ﭘﺎرس ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﻣﯽ اﻧدازد؛ در اﯾن
زﻣﺎن ھﺷدار آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﺷده )ﺣﺗﯽ اﮔر در واﻗﻌﯾت ھم در ﭘﯽ ﻧﺎﭼﯾز ﺷﻣردن ﺑرادر ﺧوﯾش
در ﮐﺎﺑل ﻧﺑﺎﺷﻧد( ،ﺑرﺧﻼف ﺗﻣﺎﯾﻼت دروﻧﯽ ﺧود ،ﺣداﻗل در ﭘﯽ ﯾﮏ اﺗﺣﺎدی ﺑﺎ ﭘﺎرس ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾن ﯾﮏ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣوﻗﺗﯽ ﺑوده و ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﺗواﻓق ﺑر ﺳر ﻣﺳﺋﻠﮫ ھرات ﻣﯾﺳر
ﺷود :در ﻏﯾر آن ،ﺧود ﮐﻧدھﺎر ﻧﯾز ﺷﺎﯾد ﺳﻘوط ﮐﻧد و از طرﯾق آن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺎﺑل ﺷدﯾدا ﺻدﻣﮫ
ﺑﺑﯾﻧد.
ﻗزﻟﺑﺎش ھﺎ ﯾﺎ ﺟﻧﺎح ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﻣﺳﮑون در ﮐﺎﺑل ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻣوﺟود ﺧود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮥ
ﺑﯾﮭوده در دﺳت ھﺎی ﺷﺎه }ﭘﺎرس{ ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود ﺷﺎن
ﺑﺎﺷﻧد .دوﺳت ﻣﺣﻣد در اﯾن اواﺧر ﭘرداﺧت ﺑرای اﯾن ﻣردان را ﮐﺎھش داده و ﺑﺎزﺗﺎب آن را
ﻣﯾﺗوان در ﺗﺷوﯾق اﯾﺷﺎن در درﺑﺎر ﺑﺎز طوری ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ در ﺟﻧﮓ
ھﺎی او ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﻧد؛ اﻣﺎ ﻧﯾﺎز او ﺑرای ﺗﻣﺎﯾل ﺷﺎﯾد اﺷﺗﺑﺎه ﺑوده و از اﻣﯾد ھﺎی ﻣﺎﯾوﺳﺎﻧﮫ
ﺑرای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺷوﯾق ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .او در ﺗﻣﺎم ﺣوادث ﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﺻل ﺑزرگ ﺳﯾﺎﺳﯽ
را از دﺳت داده اﺳت – ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾدن از ﺣﯾطﮥ ﻗدرت اﯾن ﻣردان ﺑرای آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ
او ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ او آﻧﮭﺎ را ﺗوھﯾن ﮐﻧد .در ﺟﻧوب ،رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑرای ﺗرس ﻧدارد
– ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﮐﮫ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ و در اﮐﺛر ﺑﺧش ھﺎ ﻟﺧت و ﺑﯽ ﺣﺎﺻل اﺳت ،در اﺧﺗﯾﺎر ﻗﺑﺎﯾل
وﺣﺷﯽ اﻓﻐﺎن ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘل از ﯾﮑدﯾﮕر اﻧد؛ اﮔر آﻧﮭﺎ ﻧﺗواﻧﻧد ﻗوت ﺧود را
اﻓزاﯾش دھﻧد ،دﻗﯾﻘﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺑﯾن دﺷﻣﻧﺎن او ﭼﯾز ﻗﺎﺑل ﺷﻣﺎری ﺑﺣﺳﺎب آﯾﻧد.
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ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﭘﺎرس
وﻗﺗﯽ ﺳﻠطﻧت ھﺎی ﺑزرگ ﮐﺎﺑل و ﭘﺎرس در ﮐﻧﺎر ھم ﺑودﻧد ،ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻣول در ﺑﯾن ﻣﻠل
ھﻣﺳﺎﯾﮫ در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ وﺟود داﺷت .ﺗﻣﺎﯾل ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺟﺎوز ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ در اﯾن اواﺧر
ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ روﺳﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﯽ ﺗﺟدﯾد اﯾن ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ وﻗﺗﯽ اﺣﺳﺎﺳﺎت در
ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﭘﺎرس ھﺎ ﺻﻣﯾﻣﯽ ﻧﺑوده اﺳت؛ ھر ﮔوﻧﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑرای ھﻣدردی ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر،
ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺗﻔﺎوت ﻋﻘﯾدۀ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد اﺟﺑﺎری و ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎﺷد .ھر ﮔوﻧﮫ راﺑطﮫ در زﻣﺎن
ﺣﺎﺿر اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭘﺎرس ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت وﺟود دارد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻣﯾر
ﻧﺷﯾن ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗﺟزﯾﮫ ﺷده اﺳت؛ ھﻧوز اﻋﻣﺎل ﻧﺎدر در ﺧﺎطرۀ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﺎزه ﺑوده و
ﺑﻌﺿﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺑﮭم ﺷﮑوه ﭘﺎرﺳﯾﺎن در آﻏﺎز ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت ﺟدﯾد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل روﺳﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﺎﻋث ﺗرس و ﻋﺟﻠﮫ در اﺿطراب آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻓروﻧﺷﺎﻧﯽ ﺧﺷم ﺷﺎه
}ﭘﺎرس{ ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻌﺻب رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ھدف ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ )ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ
ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ( او ﺑرای ﺟﻧﮓ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﮐﺎﻓر او )ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ( ﺗﺳرﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود؛ اﻣﺎ ﻗرار ﻣﻌﻠوم او
ﻓراﻣوش ﮐرده ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در ﺑﯾن ھﻣوطﻧﺎن ﺧود دﺷﻣﻧﺎن ﺑزرگ ﺗر ﺧود ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد .اﯾن
ﻧﯾز دﻗﯾﻘﺎ ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﮫ ﻗدرت ﭘﺎرس ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑوده و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑرای او و ﺗﻣﺎم روﺳﺎی ﺣﺎﮐم
ﺑر ﮐﺎﺑل ﮐﺷﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗوﺳط ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺷﻐﺎل ﺷده ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﻧده ﺑوده اﺳت :زﯾرا ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ھر رﯾﺎﺳت ﯾﮏ ﺣﺎﮐم دارد ،ﻣﻣﻠﮑت ﺑدون ﺳر اﺳت؛
ﺣﺳﺎدت طﺑﯾﻌﯽ و ﻧﻔرت دﯾرﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻘﺳﯾم ﻗدرت ﺷده ،آن را ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن ﻏﯾراﺷﻐﺎل
ﺷده ﻧﺷﺎن داده و ﺳﻘوط آن را ﺷﺗﺎب ﮐرده اﺳت .اﺷﺧﺎص ﻋﻼﻗﻣﻧد از روﺳﺎی اﻓﻐﺎن ﺧواﺳﺗﺎر
اﯾن ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷدﻧد .ﭘﺎرس ﻣﻧﺎﻓﻊ آن را دﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺧل اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﺷود؛ ﺑﺎ
ﻣﺷورۀ دﯾﮕران ،ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ ﺻدای اﯾﺷﺎن ﺑﺎ وﻋده ھﺎی ﻓراوان ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﻋﯾن ﻣﺷﺎوران،
ﺧود ﻋﻼﯾم ﻣطﻠوب و ﻣدارا ﺧواﻧده ﺷدﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﺷﯾوۀ ﺗﻣﺎس ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ آﻗﺎ و رﻋﯾت ﺑوده
و ﻣوﺟب ﺷﮏ و ﺗردﯾد دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﯽ ﮔردد.
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ﻣﺳﺎﯾل داﺧﻠﯽ
اﮔر ﺗﻣﺎم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ھداﯾت ﺷود ،ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﺟز از ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﺎﻟم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
اﺷﺗﯾﺎق ﺧود ﺧواھﺎﻧﮫ و ﺗوطﺋﮫ ھﺎی ﻧﺎراﺿﯾﺎن را ﺧورد و ﺧﻣﯾر ﺳﺎزد .دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
در  ١١ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾرو ﺟﻣﻊ آوری ﮐرده؛ اﻣﺎ اﻓزاﯾش ﻗدرت او ﻣوﺟب ﺗوﺟﮫ و ﻧﮕراﻧﯽ
ھﺎی ﺷده ﮐﮫ در اﯾن اواﺧر ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺷﮭرت او ﺷده اﺳت .ﺷﺎھﺎن ﭘﺎرس و ﺑﺧﺎرا ﺷﺎﯾد
او را ﺑﺧﺎطر ﭘﯾروزی در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎﻓران ﺗﺑرﯾﮑﯽ ﺑدھﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ھم ﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ
او اﯾن ﭘﯾروزی را ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﮔزاﻓﯽ ﺧرﯾده اﺳت – ﺑﺎ ﺳﮭﻣﯽ از اﻣوال رﻋﯾت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن،
ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ اﯾن دو طﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز اﻗداﻣﺎت او اﻋﺗراف ﮐرده و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ وﺟد و ﺳرور ﺑﮫ
ﭘﯾروزی او اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﻧﮓ ھﺎ ﺑدون ﭘول و اﻓزاﯾش ﻣﺧﺎرج و ﻣﺎﻟﯾﺎت ﭘﯾش ﺑرده ﻧﻣﯽ
ﺷود .از ﺳرﮔﯾری ﺑﻌﺿﯽ زﻣﯾن ھﺎی ﮐﮫ ﺑرای ﺧﯾرﯾﮫ )وﻗف( داده ﺑود ﮐﮫ وارث ﻧداﺷت،
اﻧﻘﺿﺎی ﺟﺎﮔﯾر ھﺎی ﺣﺎﺟﯽ ﺧﺎن و ﮐﺳﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ از او ﻧﺎراض ﺑودﻧد ،ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﻗرﺿﮫ ھﺎ
و ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود و ﮐﺎھش در ﻣدد ﻣﻌﺎش ھﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ اﻧد ﮐﮫ
اﻣﯾر ﺑرای اﻓزاﯾش ارﺗش ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﮐﮫ ھﻧوزھم ﺑرای ﻣﻣﻠﮑت او ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ اﺳت.
ﺷواھد ﭘﯾروزی در ﮐﻣﭘﺎﯾن او در ﮐﻧدھﺎر و ﭘﺷﺎور ﺷﺎﯾد او را ھﻧوز ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗش ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرﮔﺷت ھﺎ او را درﻣﺎﻧده و ﺧم ﻧﻣوده ،ﺗﺟرﺑﮥ او در ﺣد اﻓراط
ﺧطرﻧﺎک ﺑوده اﺳت .ﻣواظﺑﺗﯽ ﮐﮫ او ﺑﺎﻻی ﺗﻣﺎم ﺷﺎﺧﮥ ادارۀ ﺧوﯾش ﺑرﻗرار ﮐرد ،ﭘﯾروزی
او ﻣﺳﺗﻧد اﺳت .ﺗﻣﺎم ھدف او ﭘول اﺳت؛ او ﺑﺎ ﺗﻣﺎم داﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد آن را ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورد،
در ﺟﺳﺗﺟوی آن اﺳت .او درآﻣد ﮐﺎﻣل ﺧود را ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ دھد ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺧﺎﻧوادۀ او
در ﻣﻘﯾﺎس  ۵٠٠٠روﭘﯾﮫ در ھر ﻣﺎه ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود .ﻗوۀ درک دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺳرﯾﻊ اﺳت؛
داﻧش او در ﻣورد ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﺑوده و او را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ
ﻓرﯾب داد .او ﺑﮫ ھر ﻓردی ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮔوش ﻓرا ﻣﯾدھد و آﻧﮭم ﺑﺎ ﻣدارا و ﺣوﺻﻠﮥ
ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺻﺎف و ﻋداﻟت او ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺳﯾن اﺳت .او ﺣﺗﯽ در ﻣﺳﺎﯾل دارای
ﺧﺻﻠت ﭘوچ و ﺑﯾﮭوده ﺑﺎزھم از ﻗﺎﻧون )ﺷرع( ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد؛ اﻣﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی او ﺗﺻﺎﻣﯾم
او را در ﻣﺳﺎﯾل ﺑزرگ ﻟﮑﮫ دار ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺛروﺗﻣﻧد ھﺎ و ﺗﻌداد ﮐم
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رﻋﯾت او را ﻣﺗﺎﺛر ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﮐﺎر ھﺎی او ﺑﺎﻋث ﻋدم رﺿﺎﺋﯾت ھﻣﮕﺎن ﻧﺷده اﺳت .ھﯾﭻ ﭼﯾزی
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﺑرﺗری ﯾﮏ ﻣرد ﺑﯾﺷﺗر از ﺗواﻧﺎﺋﯽ او در ﻣدﯾرﯾت ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب او
ﺑﺎﺷد ،طورﯾﮑﮫ او ﺑﺎ ﻗدرت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭼﻧﺎن ﻟﻧﮕﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .ﺣوﺻﻠﮫ و ﺗﺎﺧﯾر او ﺣﺎﮐﯽ
از ﺟﺎه طﻠﺑﯽ او اﺳت؛ از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ اﻗدام ﻋﺟوﻻﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای او ﮐﺷﻧده ﺑﺎﺷد،
اﺣﺗﯾﺎط او ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑوده و ﺗردﯾد او ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﻧدازۀ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺗﺣرﯾﮏ ﺷود ،ﺑﺎ
وﺟودﯾﮑﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﺧودی ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺧود را ﺑﯾﺎورد .ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺷرﻗﯽ او ﯾﻘﯾﻧﺎ
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﻋث دواﻣدار ﺷدن ﻗدرت اﻣﯾر ﺷده و او را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﺗﺎ ارﺗش و ﻣﺻﺎرف ﺧود
را ﮐﺎھش دھد ،اﻣﺎ از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺷﮭرت او ﺑﯾﺷﺗر از ﻗدرﺗش ﺷده ،ﻣﻣﮑن اﺳت در طﻣﻊ ﻏﻠﺑﮫ
ﺑر ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻏرﺑﯽ اش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد .اﮔر او ﮐﻣﺗر ﺳﺧت ﮔﯾر ﻣﯽ ﺑود،
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻗﺑل از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﭼﻧﯾن ﺑود ،ﻣﻣﮑن ﺑود ﮐﮫ ﻗدرت ﺧود را ﺗﺣﮑﯾم ﮐﻧد.
ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﺣﮑوﻣت او از ﯾﮏ روﺣﯾﮥ ﻗوی ارﺗدوﮐﺳﯽ ﺑوﺟود
آﻣده و ﯾﺎ از ﺟﺎه طﻠﺑﯽ ،ﭘرﺳﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣل ﺷود.
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ
وﺿﻊ ﺟﻧﺎح ھﺎ و ﺳﯾﺎﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر دﻧﺑﺎل ﮐرده ،اﺛرات ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردی ﺑﺎﻻی ﻗﯾﻣت ھﺎ و
ذﺧﯾرۀ ﻣﻣﻠﮑت داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﻘدار ﻏﻠﮥ اﺧذ ﺷده ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز در زﻣﺎن ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺣﯾث
ﭘرداﺧت )ﺗﺎدﯾﮫ( ﯾﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮏ از زﻣﯾن ھﺎﯾش ﺑدون ﺗﻐﯾر ﻣﺎﻧده اﺳت؛ اﻣﺎ ﻗﺣطﯽ ﭘول
ﺑﮫ ﺣدی اﺳت ﮐﮫ ارزش ﻏﻠﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺳوم و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﮫ ﻧﯾم ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن وﺿﻊ در راﺑطﮫ
ﺑﮫ زﻣﯾن ھﺎی ﮐﺎﺑل ،زﻣﺎﻧﯽ ﻏﯾرﻣﻌﻣول و ﺣﺗﯽ ﺷرم ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد؛ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﻣﮑن اﺳت
از  ۶ﺗﺎ  ٧ﺳﺎل ﺧرﯾداری ﺷده و در ھر ﺟﺎ ﺑرای ﻓروش اﺳت .اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺳﻠطﻧت
و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧدﻣت اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ،ﺳﻧد ،ﮐﺷﻣﯾر و وﻻﯾﺎت دﯾﮕر رﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﺧود اﻧدوﺧﺗﮫ
ھﺎی ﺧود را ﻣﯽ آوردﻧد .ﺣﺎﻻ ﭼﻧﯾن ﻓرﺻت ھﺎی در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺎن وﺟود ﻧدارد :ﺣﺎﻻ
ﮐوھداﻣن ،ﺟﻼل آﺑﺎد و ﻟﻐﻣﺎن ھﻣﺎن ﺳﻧد و ﮐﺷﻣﯾر اﯾﺷﺎن اﺳت؛ ﺷﮑﺎﯾت ﻓﻘر و ﻧﯾﺎزﻣﻧدی
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﺑق ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎم ﺷده اﺳت ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺗدارﮐﺎت را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯾﻣت
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ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺳﻠطﻧت ﺧرﯾداری ﮐرد .در زﻣﺎن ﺷﺎھﺎن ،ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻗﻠﻣرو ھﺎی
اطراف ﺷﮭر ،ﺣﮑوﻣت را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗذﮐرات اﻓﺗﺧﺎر آﻣﯾزی از ﻣﻘﺎوﻣت
ھﺎی دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎﺑر ،ﻧﺎدر و اﺷﻐﺎل ﮔران دﯾﮕر ﻧﺷﺎن داده اﻧد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﺳﺗﻘﻼل
آﻧﮭﺎ ﺑدون ﻣﺑﺎرزه ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷده و ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ھزار ﺧﺎﻧوادۀ ﮐوھﺳﺗﺎن از ﻣﻣﻠﮑت ﻓرار ﮐرده
و در ﺑﻠﺦ و وادی اﮐﺳوس )آﻣو( در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧﺎﻧﮫ اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺷواھدی وﺟود
ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﻣﻘدار ﻏﻠﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﮐوھﺳﺗﺎن ﻗﺳﻣﺎ
ذﺧﯾره ﮐﻧﻧدۀ ﺷﮭر اﺳت ،زﯾرا ﺣﺎﻻ ﺻﻧﻌت ﺑزرگ ﺗر ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧدۀ زراﻋت ﭘﯾﺷﮕﺎن ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺳﺎﺑق اﺳت .ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﯾدی  ٨٠ﺗﺎ  ٩٠ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﮐﮫ )ﻣن ﻓﮭﻣﯾدم( ﻣﻘدار درآﻣد ﺷﮭزادﮔﺎن
ﺳدوزی ﺑوده ،آﻧﮭﺎ از ﻣﺟﻣﻣوﻋﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ ﻏﺎﻓل ﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد از ﭼﻧﯾن
رﻋﯾت ﻣﺷﮑل زا ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﯾد  ٢۴ﯾﺎ  ٢۵ﻟﮏ روﭘﯾﮫ و ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺷود ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗدرت ﺑزرگ ﺗر در ﺣﮑوﻣت داﺧﻠﯽ داﺷﺗﮫ و ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ اطﺎﻋت ﺷده ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ رﻋﯾت زﯾﺎد ﻣطﯾﻊ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﺛرات آن ھﻣﯾﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی در ھر ﺣﮑوﻣت ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﺷود ،ﺗدارﮐﺎت ارزان ﺑرای ﻣردم .ﺑﺎ
آﻧﮭم ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻗﺣطﯽ ﭘول ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ھﺎی ﮐم ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ ﯾﮑﻣﻘدار ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ در وﺿﻊ
اﻣور ﺷده اﺳت؛ ھﻧوز ھم ﻣﻔﺎد ﭘول  ۶درﺻد در ﺳﺎل ﺑوده ،ﺑﮫ اﻧدازۀ ﻧﯾم ﮐﻣﺗر از ﺣد ﻣﻌﻣول
در ﺑﯾن ﺑوﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت در ھﻧد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﯾر
وﻗﺗﯽ ﻣﺻﻠﺣت دوﻟﺗﯽ اﯾﺟﺎب ﮐﻧد ،ﻻزم اﺳت ﻣﻘدار ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧدازۀ ﻣﻌﻣول اﺧذ
ﮔردد ،ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ ﺗﺟﺎرت ﻧﯾز ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﮔﯾرد .در اﯾن زﻣﺎن ﻣﺎﻟﯾﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل
ﻣﻣﻠﮑت ھﻧوز ھم رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت؛ اﯾن اﻓزاﯾش ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر وﻗت دﯾﮕری ﺑﯾﺷﺗر
ﺷود ،اﮔر ﺑﺎر ھﺎی ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓﺷﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎﻻی آن وارد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم ،ﺑﻌﺿﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﮔﻣرک دور ﻣﯾﺷد ،دﯾﮕر وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ زﯾر اﺛر رﺋﯾس ﻣدﯾرﯾت ﻣﯽ
ﺷود .ﮐﺎﺑل دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﻓﻘط ﯾﮏ-ﭼﮭﻠم ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺧﺎرا ﻣﺑﺎھﺎت ﮐﻧد؛ اﻣﺎ ﮐﺎﺑل در
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ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﭘﺎرس ،ھرات ،ﮐﻧدھﺎر و ﭘﻧﺟﺎب ھﻧوز ھم از ﺷراﯾط ﻣواﻓﻘت ﺗوﺳط ﻣﺟﺎﻣﻊ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮏ ﯾﮭود از ﺑﮭﺎوﻟﭘور ﮐﮫ از ﺻﻼﺣﯾﺗﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ،ﺑراﯾم
ﮔﻔت ﮐﮫ "ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در ﮐﺎﺑل ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺎھﺎن اﺳراﺋﯾل اﺳت؛ اﯾﻧﮑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻋﺎری از
ﺗﺑﻌﯾض ﺑوده ،ﺑرﺧورد ﺧوب ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣورد ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺳﻧﮕﯾن ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ و ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﮐﮫ اﻣﯾر در اﯾن اواﺧر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرده ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ھر ﺣﺎﮐﻣﯽ ﮐﮫ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎﺷد،
ﺗﻘﺎﺿﺎی آن ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود" .اﯾن ﻣوﺿوع ﯾﮏ اروﭘﺎﺋﯽ را ﺑﮫ ﺣﯾرت ﻣﯽ اﻧدازد ،زﯾرا ھر
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎزاری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت در ﺗﻐﯾر ﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ ﺧطوط ﻣﻌﯾن و درﺷﺗﯽ
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺣﺎﮐم ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﺟرا ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت او را ﺗرک
ﮐﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع از ﻧظر دور ﻧﺷده اﺳت؛ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﮔﻣرک ﮐﺎﺑل ﺣﺎﻻ دو ﻟﮏ و ﺑﯾﺳت و دو
ھزار روﭘﯾﮫ در ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼ  ٨٢ھزار ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾش از  ١۵ﯾﺎ ٢٠
ھزار اﯾن رﺳﯾدات ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت اﻓزاﯾﺷﯽ ﺑﺎﺷد .در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﻣﻔﺎد ﺑﺎﻻی
اﺟﻧﺎس اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ وارده از ھﻧد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل  ۵٠درﺻد اﺳت ،اﮔر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﻓرﺳﺗﺎده ﺷوﻧد،
ﻣﻔﺎد ﯾﮏ ﺳﻧت در ﯾﮏ ﺳﻧت ﻣﯽ دھﻧد .ﺷﺎل ھﺎی ﮐﺷﻣﯾر ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎرس و ﺗرﮐﯾﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ
ﺷود ،از طرﯾق ﮐﺎﺑل و ﺑﺧﺎرا و ﻣﺷﮭد ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾن ﻣﺳﯾر ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم را
ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﺧﺎطر ﺳﺧﺗﮕﯾری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣﺳﯾر ﮐﻧدھﺎر و ھرات ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺳﯾﺳﺗم ﺣﮑوﻣت در ﺑﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎ آﻧﻘدر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺿرورﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﮑرار آن ﺗوﺳط
ﻣن ﻧدارد .اﺳﺗﻌداد ﺟﻣﮭوری ﮐﮫ ﻋﻼﻣت آﻧﺳت ،ﺗﻐﯾر ﻧﻧﻣوده؛ ھر اﻧدازه ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺳدوزی ﯾﺎ ﺑﺎرﮐزی ﺿرورت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،آﻧرا ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در ﺣﻘوق
ﻗﺑﺎﯾل و ﻗواﻧﯾن ادارۀ آﻧﮭﺎ ،ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورد .ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل در اﯾن ﻧﻘطﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑرده اﺳت؛ او ﺑﺎ
وﺟودی ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺑﯾن ﺧﯾرﺧواھﺎن ﺧود ﺑﺎﻻی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺣﺳﺎب ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﻣطﻠوب ﺧﺎﻧوادۀ
ﺳﻠطﻧﺗﯽ اﺳت ،ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮥ ﺑزرگ ﺟواﻣﻌﯽ را ﺑﺎ ﺧود دارد ﮐﮫ ادارۀ او را ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﺟز از ﻋﺎﯾد ﻣﺣدود او ﻣﺎﻧﻊ او ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﻣﺷﮭور ﻧﺷده اﺳت؛ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن
ﮐﻣﺑود ،ﻧﺎم او در ﺑﯾرون ﺣوزۀ درﺑﺎر او ﺑﻧدرت ﺑدون اﺣﺗرام ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود.
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ﻗﺑﺎﯾل  -ﻏﻠﺟﯽ ھﺎ
ﺑﺎرﮐزی ھﺎ از ﻏﻠﺟﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﻧژادی ﮐﮫ ﮐﺎﺑل را ﻗﺑل از ﺷﺎھﺎن ﮔذﺷﺗﮫ اداره ﮐردﻧد ،ﺗرس
ﮐﻣﺗری دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮥ ﺑﺳﯾﺎر ﭘرﻧﻔوس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده ،ﺣدود  ٢٠٠ھزار ﺧﺎﻧواده
ﺑوده و از ﮐﻧدھﺎر ﺗﺎ ﮔﻧدﻣﮏ )ﻧﯾم راه ﭘﺷﺎور( ﮔﺳﺗرش دارﻧد :ﻟﯾﮑن ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ در ﺷرق
وﻏرب ﮐﺎﺑل ﻗرار دارﻧد ،دارای ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؛ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑد آھﻧﮓ
آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻋﺎدۀ ﻗدرت در وﻗت ﺳﻠطﻧت ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﭼﻘدر اﺣﺗﻣﺎل ﮐوﭼﮏ
ﺗواﻧﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ ﻣوﻗف ﻣﮭم در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎن ھﺎ وﺟود دارد .آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﺟﻧﺎح اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد ،ﻟﯾﮑن ﺗواﻧﻣﻧدی ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﺧﻠﻊ ﻗدرت ﺗوﺳط
ﻧﺎدر ،ﺻﺎﺣب ﯾﮏ رﺋﯾس )ﺳر( ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻋﻠت آﻧﮭم اﺗﮭﺎم ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺣﻣﻠﮥ ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﺑوده ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾﮥ داده ﺷده ﺗوﺳط ﻣﻐول ھﺎ ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن او ﯾﻌﻧﯽ ﻏﻠﺟﯽ ھﺎ .اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺧود
را ﺑﺎ ازدواج ﺑﺎ ھر دو ﺷﺎﺧﮥ اﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﺗﺣد ﺳﺎﺧﺗﮫ و ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺳر او ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﺧﺎن ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم ،رﺋﯾس ﻏﻠﺟﯽ ھﺎی ﺷرﻗﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻧواب ﺟﺑﺎر ﺧﺎن ﺷده اﺳت.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻏرب ﻗرار دارﻧد ،ﭼﯾز ھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ اﻣورات ﮐﻧدھﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل دارﻧد و اﯾن ﻗﺑﯾﻠﮥ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﮐﺎروان ھﺎی ﺑﯾن اﯾن دو ﺷﮭر را ﻏﺎرت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮥ ﻣرداﻧﯽ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮭره ھﺎی زﯾﺑﺎ و ﻗوت ﻓزﯾﮑﯽ ﺷﺎن ﺗﺷﺧﯾص ﺷده و
ھﻧوز ھم ﺑﺻورت زﻧده ﺧﺎطرات آن را دارﻧد ﮐﮫ روزی ﺣﺎﮐﻣﺎن اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﺑوده اﻧد.
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