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 پیشگفتار مترجم
 

مسافرت بھ بخارا یکجا با گزارش سفر از «سفرنامھ الکساندر برنس زیر عنوان اصلی 

جلد  سھدر  ١٨٣۴در سال » ١٨٣٣ - ١٨٣١در سال ھای … ھند بھ کابل، تاتار و پارس

روز  ٣٠وارد پشاور می شود، مدت  ١٨٣٢در مارچ برنس در لندن بھ نشر رسیده است. 

(برادر دوست محمد) حاکم پشاور خان آنجا می ماند؛ مورد مھمان نوازی سلطان محمد 

 واقع می شود و داستان جالبی از زندگی افغان ھا در پشاور دارد. 

رک نموده، پس از چند روز وارد جالل آباد و بعد پشاور را ت ١٨٣٢اپریل  ١٩در برنس 

می با  ۴د. در شو) می خان ان (برادر دوست محمدخارد کابل شده و مھمان نواب جبار و

دیدار می کند. سھ ھفتھ در کابل توقف نموده و از باغ بابر، بازار خان دوست محمد 

غان ھا سخن می گوید کھ چارچتھ، انواع میوه ھا، باغ ھا، تاکستان ھا و منشای یھودی اف

 بسیار دلچسب است. 

می کند. گزارش  حرکتبھ طرف بامیان نموده و می کابل را ترک  ١٨بھ تاریخ برنس 

جالبی از زندگی ھزاره ھا، بودا ھا و شگرفی ھای بامیان دارد. بامیان را مربوط افغانستان 

ترکستان (زیر ربوط م(زیر حاکمیت افغان ھا) دانستھ و سیغان را خارج افغانستان یا 

) می داند. بعد : از بلخ تا کوالب، بدخشان، اندراب، ھندوکش و سیغانحاکمیت ازبیک ھا

در اوایل جون بھ دیدار مراد بیک (حاکم کندز) بھ کھ مجبور می شود  خلم شده ووارد 

خان آباد برود و با حیلھ خاصی از چنگ او نجات می یابد (با عبرت گرفتن از سرنوشت 

حاکمیت می شود کھ مربوط و بلخ سال پیش)! بعد وارد مزار  ٨در  شھموطنافت مورکر

از طریق بندر خواجھ صالح از اکسوس  است،کھ مربوط بخارا بھ بعد بلخ  است. از کندز

 قرشی وارد امارت بخارا می شود.دیدن (آمو) عبور نموده، پس از 

 دراو و جلد دوم شامل مسافرت از الھور تا بخارا  برنسجلد اول سفرنامھ شامل مسافرت 

ی در مورد آسیای میانھ (سلطنت جالب و بعد گزارشاتبوده پارس  و رکمن ھادشت ھای ت

بخارا، دریای آمو و بحیره ارال، وادی آمو، اوالده الکساندر، منبع اندوس، یارکند، کوھھای 

اب، حوادث ھندوکش، مملکت ترکمن ھا وغیره)، ممالکی در بین ھند و بحیره کسپین (پنج
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. داردو تجارت آسیای میانھ  ، پشاور، کابل، کندز، خیوه وغیره)١٨٠٩افغانستان پس از 

برگردان شده کھ سفرنامھ برنس است؛ جلد اول از  این ترجمھآن فصل اول الی ششم  بنا بر

از  است کھ شامل شرح حوادث أفغانستان پسجلد دوم  مربوطدھم یازفصل ھفتم الی  اما

و بخارا ، حکومت کندز، بدخشان و نواحی مجاور آن الشی شده کابل، سلطنت مت١٨٠٩

مورد بدخشان می گوید کھ بومیان آن تاجیک ھا اند و ھیچ خانواده ازبیک یا در  است.

 ترک در بدخشان مسکون نیست! 

و  ١٣٢١از اولین ذکر آن در تاریخنامھ ھرات در  »افغانستان«قابل ذکر است کھ واژه 

در کوھھای سلیمان (واقع » بودوباش افغانان مناطق«بھ مفھوم  در تمام منابع تاریخیبعد 

ای و امضستون پس از سفر بھ پشاور است. اما الفن بھ کار برده شده در پاکستان امروزی)

گزارش سلطنت «اثر مھم خود بنام در  ،»شاه کابل«بنام  ١٨٠٩در معاھده با شاه شجاع 

فغانستان و ا«را شامل » سلطنت کابل«در لندن بھ نشر می رسد،  ١٨١۵کھ در » کابل

سیستان با بخشی از خراسان و مکران، بلخ با ترکستان و کیالن، کتور، کندھار، سند، 

حال «او اضافھ می کند: می داند. » کشمیر با بخشی از الھور و بخش بزرگ تر ملتان

لسلھ می توانم حدود پیچیده قلمروی افغانان را توضیح دھم: در شمال آن ھندوکش و س

پاروپامیزاد قرار دارد. در شرق آن رود سند واقع است...کوھھای سلیمان یا محدود کننده 

سیوستان تعیین کننده مرز ھای جنوبی قلمروی افغانان می باشد... افغانان نام عمومی برای 

قلمرو خود ندارند، اما من نام أفغانستان را کھ شاید بار اول در پارس بکار رفتھ... برای 

  »!قلمرو بھ کار خواھم برد... این

» انحاکمیت افغانمناطق زیر «بھ مفھوم  بار اول رافغانستان اواژه الفنستون  بھ این ترتیب،

 ،کرافترنامھ ھای مو و از آن پس در سفر دهنموادبیات سیاسی کمپنی ھند شرقی وارد 

در صفحھ افت کرربھ ھمین مفھوم استفاده می شود. چنانچھ مو خارجیآثار سایر برنس و 

را فغانستان ااونی  کوتل« می گوید،) ١٨٢۴در  (سفرنامھ کابل و بخاراسفرنامھ خود  ٣٣

، سیغان را )١٨٣٢(در موجود  اثر در؛ اما برنس »از مناطق ھزاره ھا جدا می سازد

 د!می دان) ٩١(صفحھ فغانستان و ترکستان اسرحد 

 ٢٠١٨نومبر  ٣٠لعل زاد، لندن،         
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 فھرست
 ١۴          گفتار نویسندهپیش

 پشاور –فصل اول 
 ١٨         ورود بھ مملکت افغان ھا

 ١٩          تدابیر احتیاطی

 ٢٠        نامھ خدا حافظی بھ رنجیت سنگھ

 ٢٠          میدان ھای جنگ

 ٢١          ورود بھ پشاور

 ٢٢          سرگرمی افغان ھا

 ٢٣      شاور)مالقات کنندگان و سواری با رئیس (پ

 ٢۴         رئیس و خصوصیات او

 ٢۵       شیوه افغانی سپری کردن روز جمعھ

 ٢۶          نمایش وحشتناک

 ٢٧           برادر رئیس

 ٢٧         ترتیبات برای پیشروی

 ٢٩          رئیس و دربار او

 ٣٠        مالقات کنندگان و ھوش نوجوانان

 ٣١        ولگردی (سیاحت) در پشاور

 ٣٢           بودنھ جنگی

 ٣٣        شکار بودنھ (با باز یا شاھین)

 ٣٣           مال نجیب

 ٣۴           یک روحانی

 ٣۵          نواقص توزیع دوا

 ٣۶           آثار باستانی

 ٣۶          آمادگی برای سفر
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 ٣٧          سرپیشخدمت رئیس

 سفر بھ کابل –فصل دوم 
 ٣٨          از پشاورعزیمت 

 ٣٨           یبری ھاخ

 ٣٩          گذرگاه دریای کابل

 ٣٩           کاروان

 ۴٠         منظره ھای دریای کابل

 ۴١            کوھھا

 ۴١          سنگ اورنوس

 ۴٢           ایجاد کوھھا

 ۴٢         مالقات با رئیس مومند

 ۴٣          مدنیت یک خیبری

 ۴٣            ھحادث

 ۴۴           باد سام

 ۴۵           آثار باستانی

 ۴۵           جالل آباد

 ۴۶          کوھھای برفی

 ۴۶           باال باغ

 ۴۶          برخورد مردم

 ۴٧         مناطق سرد گندمک،

 ۴٧         باغ نیملھ، میدان جنگ

 ۴٨        شیوه نگھداری اسپ ھا در کابل

 ۴٩           گدلکج

 ۴٩         پستھ خانھ ھای امپراتور ھا

 ۴٩          غلجی ھای آواره
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 ۵٠          منظره چراگاھھا

 ۵٠         اسپھان و داستان فتح خان

 ۵١           کوتل لتھ بند

 ۵١          رسیدن بھ کابل

 ۵٢         محمد شریف رھنمای شما

 کابل –فصل سوم 
 ۵٣          لفرسیدن آقای و

 ۵٣          نواب جبار خان

 ۵۴      معرفی با رئیس کابل (دوست محمد) 

 ۵۶         مکالمھ رئیس با آقای ولف

 ۵٨          مقبره امپراتور بابر

 ۵٩        بره بابرمنظره پیش روی مق

 ۵٩          تعامل با مردم

 ۶٠          خصوصیات آنھا

 ۶٠         کابل و بازار ھای آن

 ۶٢           رسوم کابل

 ۶٣           سکھ ھا

 ۶٣           ارمنیان

 ۶۴           ضیافت آنھا 

 ۶۴          باغ ھای کابل

 ۶۶         میوه جات و تاکستان کابل

 ۶٧       باال حصار یا قصر محبس شھزادگان

 ۶٨           پارسیان کابل

 ۶٩       اییتفاوت بین شیوه ھای آسیایی و اروپ

 ٧٠           عید یا جشن
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 ٧٠          مقبره تیمورشاه

 ٧١          شیمی و منرال ھا

 ٧٢           فراماسیونی

 ٧٢         منشای یھودی افغان ھا

 ٧٣           گزارش آنھا

 ٧٣        نظریات راجع بھ این گزارش ھا

 ٧۴          مھمانی رئیس

 ٧۴         کافر ھا یا مردم یگانھ

 ٧۵           آمادگی سفر

 ٧٧         بازرگانان شکارپوری

 ٧٧           ترتیبات پولی

 ٧٨        اثبات بزرگ مدنیت با تجارت

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

 ٧٩         ترتیبات و نفوذ قافلھ باشی

 ٨٠           قاچاق قرآن

 ٨٠            جلریز

 ٨١           مخزن ماھی

 ٨١            غزنی

 ٨٢           کوتل اونی

 ٨٢           اثرات سردی

 ٨٣          خانواده ھزاره

 ٨۴          غمباد (جاغور)

 ٨۵          یزدان بخش ھزاره

 ٨۶         کوتل حاجیگک و کالو
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 ٨۶           منظره بامیان

 ٨٧         ھر حفاری ھابامیان ش

 ٨٨          مجسمھ ھای بامیان

 ٩١          اھات جغرافیاییباشت

 ٩١          ترک افغانستان

 ٩١          رئیس ازبیک سیغان

 ٩٢           تعامل با او

 ٩٣         احساس ورود بھ تاتار

 ٩۴          کوتل دندان شکن

 ٩۴          رحمت هللا خان

 ٩۵          المیقوانین اس

 ٩۵        نظر آسیایی ھا در باره اروپا

 ٩۶           قره کوتل

 ٩۶           حوادث

 ٩٧          زندگی گردشگران

 ٩٨           شیوه احترام

 ٩٩          دره ھای فوق العاده

 ٩٩           بتھ زھری

 ١٠٠                   ایبک

 ١٠١         چلپاسھ ھای ایبک

 ١٠٢          خانھ ھا

 ١٠٢           مردم

 ١٠٢        خلم و جلگھ ھای تاتار

 مشکالت جدی: سفر بھ کندز –فصل پنجم 
 ١٠۴         مشکالت در خلم
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 ١٠۵        شرح فاجعھ مورکرافت

 ١٠٧          سفر بھ کندز

 ١٠٨        فرصت ھای مناسب فرار

 ١٠٩          حادثھ شب

 ١١٠          برداشت من

 ١١١         کند ذھنی رھنمای ما

 ١١٢   مالقات کنندگان و شیوه چای نوشی (رسوم الکساندر بزرگ)

 ١١٣       مالقات با رئیس کندز (مراد بیک)

 ١١۵       حوادث نشان دھنده خصلت ازبیک

 ١١۶           کندز

 ١١٧          رئیس کندز 

 ١١٧         عزیمت از کندز

 ١١٨          ترک خلم

 ١١٨       برخورد حریصانھ رھنمای ما

 ١١٩         خطرات جاده بلخ

 ١١٩           مزار

 ١٢٠         گور آقای تریبیک

 ١٢١          رسیدن بھ بلخ

 ١٢١         ذکاوت قافلھ باشی

 بلخ و ادامھ سفر بھ بخارا –فصل ششم 
 ١٢٣          تشریح بلخ

 ١٢۴          اقلیم بلخ

 ١٢۵          سکھ ھای بلخ

 ١٢۶          قافلھ باشی

 ١٢۶         گور مورکرافت
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 ١٢٧          ترک بلخ

 ١٢٨    بکتریان ھای باستانی (درستی کوانتوس کرتیوس)

 ١٢٨         دشت ترکمن ھا

 ١٢٩          ساحل اکسوس

 ١٣١         شیوه یگانھ عبور

 ١٣١          کاروان

 ١٣٢          قیزقدوق

 ١٣٣         خواجھ و ادبیات

 ١٣۴         زنان سلحشور لقی

 ١٣۴          قیرکنجک

 ١٣۵          یک برده

 ١٣۵          نکات پیچیده

 ١٣۶        کوھھای برفی و قرشی

 ١٣۶         مریضی دستھ ما

 ١٣٧        ھشدار ھای یک مسافر

 ١٣٧         نامھ بھ وزیر بخارا

 ١٣٨           قرشی

 ١٣٩         بازار کیت کارسن

 ١٣٩          ازبیک ھا

 ١۴٠         بخشندگی عبدهللا خان

 ١۴٠           آشنایی

 ١۴١         بازتاب خستگی

 ١۴١         رسیدن بھ بخارا

 ١٨٠٩شرح حوادث افغانستان پس از  –فصل ھفتم 
 ١۴٣          شرح مقدماتی
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 ١۴٣         عزل شاه شجاع

 ١۴۴        صعود محمود بر تخت کابل

 ١۴۴       تسخیر کشمیر و پیمان با سیکھ ھا

 ١۴۵      گسست با سیکھ ھا و از دست دادن اتک

 ١۴۶         جنگ با پارسیان

 ١۴٧        توقف وزیر (فتح خان)

 ١۴٧          مرگ وزیر 

 ١۴٨          سقوط محمود 

 ١۴٩         اعاده شجاع الملک

 ١۴٩         ند فکری ملکھ اوبل

 ١۵٠         فرار شجاع از الھور

 ١۵١         صعود شاه ایوب

 ١۵٢     تسخیر کشمیر توسط سیکھ ھا و پیشرفت آنھا

 ١۵۴       فروپاشی کامل حکومت درانی ھا

 ریاست ھای سلطنت متالشی شده کابل –فصل ھشتم 
 ١۵۵         . ریاست پشاور١

 ١۵۵         شرح حوادث پشاور

 ١۵۵           وسعت

 ١۵۶        قوت نظامی و سیاسی

 ١۵٧         روابط سیاسی پشاور

 ١۵٨        رئیس و حکومت پشاور

 ١۵٨         تدارکات و تولیدات

 ١۵٩        بھبودی احتمالی زراعت

 ١۶٠         شکر و ابریشم

 ١۶١          ناحیھ کوھات
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 ١۶١         . ریاست کابل٢

 ١۶١        ریاست، قدرت و وسعت آن

 ١۶٢          خصلت رئیس

 ١۶٣        روابط سیاسی ریاست کابل

 ١۶۵          ذخایر کابل

 ١۶۵           قوت

 ١۶۶       در باره امور افغانستان غربی

 ١۶۶         افغانستان غربی

 ١۶۶         . ریاست کندھار٣

 ١۶٧         . حکومت ھرات۴

 ١۶٨        صھ امور سلطنت کابلخال

 ١۶٨       مالحظاتی در باره سقوط سلطنت

 ١۶٩         عدم احتمال اعاده آن

 ١٧٠        قدرت نسبی کابل و پارس

 در باره قدرت کندز –فصل نھم 
 ١٧٢        ریاست کندز و وسعت آن

 ١٧٢         صعود مراد بیک

 ١٧٣        سیاست و قدرت رئیس

 ١٧۴          کندزعواید 

 ١٧۵        خصوصیات مراد بیک

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

 ١٧٧           کندز

 ١٧٨          بدخشان

 ١٧٩         معادن لعل (یاقوت)



	 13	

 ١٨٠          الجورد

 ١٨٠       نواحی کوھستانی شمال بدخشان

 ١٨٢          جلگھ پامیر

 ١٨٢      یگانھ حیوانی کھ در پامیر یافت می شود

 ١٨٣          ممالک چترال

 ١٨۴          کافر ھا

 ١٨۵       منشای مشکوک الکساندری آنھا

 ١٨۶       رسوم اوالده الکساندر بزرگ

 ١٨۶         شرایط واقعی آنھا

 ١٨٧         بررسی ادعا ھا

 ١٨٨         حدس و گمان ھا

 بخاراتاریخ  –فصل یازدھم 
 ١٩٠         تاریخ قدیم بخارا

 ١٩١      از عصر چنگیز تا تھاجم ازبیک ھا 
 ١٩١       تھاجم نادرشاه و پایان سلطنت مراد

 ١٩٢      سلطنت حیدر و شاه فعلی (نصیرهللا)
 ١٩٣        ھمیت سلطنت بخارا ا

 ١٩۴        قدرت و خصوصیت شاه
 ١٩۵         قوش بیگی یا وزیر 

 ١٩۶        شرایط سیاسی ازبیک ھا
 ١٩٧          عواید بخارا

 ١٩٨         قوت نظامی وغیره 
 ٢٠٢         روحیھ ازبیک ھا

 ٢٠٢        جزئیات نیرو ھای نظامی
 ٢٠۵        سیاست خارجی بخارا

 ٢٠۶        روابط با چین، کابل و ترکی
 ٢٠٧         رابطھ با روسیھ
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 پیشگفتار نویسنده
 

بھ نمایندگی از ادارۀ سیاسی در دربار الھور مسئول رسانیدن یک نامۀ  1831من در سال 

یابی ن کشور شدم. ھدف اساسی سفر من ردشاه انگلیس و تحفۀ چند اسپ برای حاکم آ

اندوس بود کھ فقط در چند نقطۀ خاص توسط یکتعداد گردشگران قبلی دیده شده و  مسیر

این وظیفھ کھ با  بین تاتا و حیدرآباد نقشھ برداری نشده بود. پیروزی من در ز درھرگ

مشکالت زیادی ھمراه بود و منظرۀ تعداد زیاد قبایلی کھ تا ھنوز نامعلوم بود، باعث نیروی 

کردم کشورھای جدید و فتوحات الکساندر را  تازه بھ آرزوی گردید کھ ھمیشھ احساس می

م معاصر کھ اندوس را پیمودم، ھیجانی گردید یث اولین اروپائی زمانحھ بازدید کنم. من ب

آورد ھای رومانتیک کھ در  صحنۀ دست –گسترش دھم  طرف دریا در آنرا تا سفر خود 

 نوجوانی خود با عالقمندی شدیدی خوانده بودم.

پس  این طرح با تشویق فوق العادۀ گورنرجنرال ھند، الرد ویلیم بینتینک مواجھ گردید کھ

عالی بھ این  در سیملۀ کوھھای ھیمالیا بھ او پیوستم. جناب ،از پایان ماموریتم در الھور

کھ من باید از طریق آنھا  ممالکیلومات دربارۀ شرایط عمومی نظر بودند کھ یکمقدار مع

باشد، بھ غیر از سایر مفادی کھ از چنین  سفر کنم، برای حکومت برتانیھ سودمند می

 ود.  ش سفری توقع می

خطرات طبیعی این مسافرت و بھترین شیوۀ تحقق آن نیازمند مالحظات زیادی بود. 

ھمانطور کھ من بحیث یک اجنت معتبر اندوس را پیمودم، داخل شدن بھ ممالک واقع در 

 طوریبین ھند و اروپا قابل اعتراض و بی احتیاطی بلند خواھد بود. لذا برایم توصیھ شد (

 حیث یک فرد شخصی این کار را انجام دھم.ھ کھ ب خود پیشنھاد کردم) کھ

حیث کاپیتان ارتش برتانیھ تھیھ گردید کھ خواھان ھ برای من یک گذرنامھ (پاسپورت) ب

نشان دھندۀ  باشد. البتھ بھ زبان ھای فرانسوی، انگلیسی و پارسی و برگشت بھ اروپا می

دۀ عالقۀ حکومت بھ مشخصات واقعی من برای اقناع مردم و درعین زمان نشان دھن

 برخورد خوب با من.

تمام ترتیبات دیگر بھ ارتباط مسافرت برای من گذاشتھ شد. برای من از طرف گورنرجنرال 

وظیفھ داده شد کھ اینساین جان لیکی (یک کارمند جوان دارای موقعیت شناور) ھمرای 
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ین دوست ھمسفر کھ ھمسفر من در پیمودن اندوس بود. در آستانۀ عزیمت، ا من باشد، کسی

من توسط حکومت بھ بمبئی خواستھ شد؛ بدین باورکھ جای او را شاید یک آقای طبیب پُر 

شود. سرانجام موفق  ممالک یل پیشرفت ما از طریق چنینکردم باعث تسھ کند کھ فکر می

مرا ھمراھی کند. این آقا قسمت  )یکی از جراحان ارتش بنگال(آقای جیمز جیرارد تا شدم 

ر خویش در ھند را در پیمایش مناطق ھیمالیا سپری کرده و تمایل شدیدی برای اعظم عم

مسافرت داشت. من ھمچنان با یک نقشھ بردار بومی، محمد علی کارمند خدمات عامھ 

) ت کاپیتان جی. ایرویس و انجنیرانھمراه شدم کھ در انستیتوت انجنیری بمبئی (زیر نظار

ھای الھور کامال  فداکارانھ در موارد مختلف سفر درس خوانده و با برخورد صادقانھ و

مرگ این مرد ارزشمند را با درد عمیقی احساس  ماد من قرار گرفتھ بود (حاالمورد اعت

محفوظ از دشت ھا و خطرات تاتار  می کنم. سرنوشت او بسیار بیرحمانھ بوده: او بطور

مسیر کلکتھ  ھی با من دراکھ بھنگام ھمر نموده و حاال در ویلور دفن است، جائی عبور

نموده، بیوۀ او ھ از کولرا وفات کرد. حکومت مھربان شایستگی ھای او را فراموش ن

خاطر پسرانش و تا رسیدن بھ سن معین در زیر خدمات عامھ ھ متقاعد گردیده، خانوادۀ او ب

د داشت...). من ھمچنان یک دوست ھندی از خانوادۀ کشمیری، موھن الل، را نقرار خواھ

کھ در انستیتوت انگلیسی دھلی درس خوانده بود، انتخاب کردم تا در مکاتبات زبان پارسی 

ام کمک کند کھ اشکال آن ھمانند دانشی در شرق است. من باور دارم کھ جوانی و عقیدۀ 

(دین) او مرا از تمام خطرات ورود بھ دسایس و توطیھ با مردم نجات خواھد داد. این 

ار بھ اثبات رسانیده بودند کھ اشخاص صادق و باورمند بھ منافع شخص یکجا با نقشھ برد

توانند خود را از ما جدا سازند.  کھ دارند، میایباشند. آنھا با خصوصیات بومی  ما می

توانیم خصوصیت بیچارگی خود را نگھ  کردم با کاھش ھمرھان خویش می من فکر می

ھای ھندی خود را رخصت کردیم، بھ داریم کھ بھترین نحوۀ حفاظت ماست. ما تمام خدمھ 

خاطر تقبل سختی ھا بوده و ھنوز ھ استثنای غالم حسن کھ مورد قدردانی ھمیشگی من ب

 ھم وفادار ترین خدمھ من است.

بین ھند و کسپین را سیاحت کنم، اراده کردم کھ  ممالک کھ تصمیم گرفتم من از زمانی

کھ  خویش در مقابلھ با کسانی خصوصیت اروپائی خویش را در لباس، عادات و رسوم
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ھا ثابت ساخت کھ طرح من قابل تقریظ بوده و مشکالت  شوم، نگھ دارم. پیامد مقابل می

زیادی در بر دارد. لذا با نومیدی کامل مصمم شدم کھ پنھان شدن در لباس بومی را پشتیبانی 

بدون بدگمانی  لکمماچنین  کنم. با نظر داشت این مسئلھ کھ تا کنون ھیچ سیاح اروپائی در

کرده است. من بھ اساس تعامالت طوالنی با آسیائی ھا یک ھ و غالبا بدون کشف سفر ن

مقدار برداشت ھای در بارۀ خصوصیات آنھا بدست آورده و درعین زمان دانش خوب 

زبان گفتاری (محاورۀ) پارسی را فرا گرفتھ بودم، زبان بین المللی مردمانی کھ بھ مالقات 

کردم از اینکھ در لباس ایشان ظاھر شده و قسم بخورم  م. لذا بعدا دریغ نمیرفت شان می

کھ یک خارجی ھستم. بھ اساس گزارشاتی کھ جمع آوری کردم، برایم معلوم نمی شود کھ 

علت درستی برای بیم صدمھ یا خطر شخصی موجود باشد. اما در رابطھ بھ سرنوشت 

کردم.  لی کمی از دوستانم در ھند اخذ میاسالف مان، مورکرافت بیچاره و دستۀ او تس

تواند یک برداشت مطلوبی از خصوصیات  من باور دارم کھ پایان خوش این سفر می

دانم)  را انعام بزرگی می آسیائی ھا بدست داده و دیگران را تشویق خواھد کرد (کھ من آن

 کھ این سرزمین ھا را ببینند و بازدید کنند.

کھ من وظیفۀ خود  کشاند، شیوه ای می ممالککھ مرا بھ این ئیات اوضاعی چنین است جز

در مطالعۀ کتاب خویش پوزش  ردم عام تصمیم گرفتھ شود. منرا اجرا کردم، باید توسط م

خواھم، زیرا ھیچ کسی در تنظیم و آرایش آن کمک نکرده و وظیفۀ من در  زیادی می

عالی مونتستوارت  از جنابھای ثابت من بوده است. با آنھم عمیقا  شرق یکی از کار

الفنستون، حاکم آخری بمبئی بخاطر مشوره در آمادگی آن برای چاپ و فیض بردن از آن 

خاطر رسیدن امن بھ سواحل بومی خود تبریک بگویم، ھ تشکر نمایم. اگر بخواھم خود را ب

شوره دانم از اینکھ با یک آقای نھایت برجستۀ مالقات کردم کھ برایم م خوش بختی خود می

 است کھ مانع بزرگ اینکھ الفنستون چنان متمایز خاطرھ دھد. بیزاری از این نمایش ب

 شود. این مضمون می سازی از

از آقای جیمز بیلی فریزر مولف شناختھ شدۀ قزلباش و دوست عزیز و کارمند برادرم 

وریس لتنانت جی. ایل. یعقوب از ارتش بمبئی بعضی نکات عاقالنھ اخذ کردم. از آقای ھ

ھیمن ویلسن، پروفیسور سانسکریت در دانشگاه اکسفورد و آقای جیمز پرینسیپ، منشی 
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کنم  خاطر بھ تصویر کشیدن مجموعۀ سکھ ھایم سپاس گزاری میھ جامعۀ آسیائی بنگال ب

 (یادداشت ھای این آقایان خود شان گویا ھستند).

خاطر ھ بارۀ ھند غربی ب درمن مدیون کاپیتان آر. ایم. گریندلی، مولف یک سلسلھ نظرات 

را برای برادرم  باشم. من بھترین تمنیات خود اکثر تصاویر و قدرت رسامی ایشان می

کنم کھ فکر  خاطر کمک در وظیفۀ پرمشقت اصالح چاپ تقدیم میھ ب سدکتور دیوید برن

 سازد. کنم تمام مکلفیت ھای مرا کامل می می

زودی بھ ھ رد کھ ھنوز بھ ھند نرسیده، بمن حاال امیدوارم دوست ھمسفرم دکتور جیرا

کنم بصورت بسیار آزادانھ برای  دوستان خود پیوستھ و در بخشایشی سھم گیرد کھ فکر می

 من اعطا شده است.

 

 1834، لندن، جون سالیکس برن
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 پشاور -فصل اول 

 ورود بھ مملکت افغان ھا

گرفتھ شود؛ زیرا م بود ترتیباتی رویدست ھا شویم، الز پیش از اینکھ داخل منطقۀ افغان

ھا مشغول دشمنی عمیق و ریشھ دار بھ مقابل یکدیگر بودند. در اتک،  افغان ھا و سیک

نامۀ دوستانۀ از رئیس پشاور برای ما رسید کھ حاوی تمنیات نیک او بود. لذا من ھم با 

یۀ او اطالع دادم. فرستادن نامۀ عنوانی سلطان محمد خان از تمایل خود و درخواست حما

بھ عین ترتیب، معرفی نامۀ دیگری از طرف رنجیت سنگھ بھ رئیس اکوره فرستادم؛ اما 

قدر بی ثبات و ناپایدار است کھ آن شخص در جریان سفر چند  قدرت در این مناطق آن

ھفتۀ ما از الھور، معزول شده بود: اما شخص غاصب راه مکالمھ را باز کرده، مھربانی 

ھای ایشان  ک دستھ را بھ مالقات ما فرستاد. رعایای رنجیت سنگھ ما را تا مرزنموده و ی

اینجا افغان ھا را دیدیم.  سند} فاصلھ داشت؛ ما درت کردند کھ سھ میل از اندوس {مشایع

یارد از ھمدیگر ایستاده شدیم.  300ھیچ دستۀ نزدیک نمی گردید و ما بھ فاصلۀ حدود 

" خویش را برای ما ابراز داشتند کھ مترادف "سھ سالمی" سیکھ ھا پیام "وگروجی فوتیح

 ما است؛ ما پیشروی کرده و خود را تسلیم مسلمانان کردیم؛ آنھا گفتند، السالم علیکم!

ما سفر خویش را با مردم جدید، یعنی ختک ھا یا یک نژاد بی قانون بھ اکوره آغاز نموده 

ھا تقریبا بی سکنھ شده ھای مداوم سیک ازآن روستا پیاده شدیم کھ بھ علت تاخت و ت و در

خاطر خریداری یکمقدار مواد از ھ بود. رئیس کھ منتظر ما بود، عدم رضائیت خود را ب

بازار ابراز داشت، چون این موضوع بازتاب دھندۀ مھمان نوازی او بود. من از او پوزش 

تھ و بھ ھنگام خواستھ و این غلطی خود را نتیجۀ عدم آگاھی از رسوم افغان ھا دانس

پیشروی افزودم کھ مھمان نوازی ختک ھای اکوره را فراموش نخواھم کرد. رئیس ما را 

ترک نموده و اظھار داشت کھ ما خود را مانند تخم ھای زیر سینۀ یک ماکیان در امن 

توان داشت.  گونھ تردیدی نمی احساس کنیم؛ یک تشبیھ کامال خانگی کھ در صداقت آن ھیچ

بود کھ مورکرافت بیچاره و دستۀ او با بعضی مشکالت جدی مواجھ گشتھ و در ھمین جا 

اینجا نامۀ دومی از رئیس  مجبور بودند کھ راه خود را از طریق جنگ بگشایند. ما در
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 پشاور گرفتیم کھ بسیار رضائیت بخش و شامل یک جواب دوستانھ بود، بدون اینکھ ھیچ

کھ ما با خود داشتیم. این نامھ نشان دھندۀ یک از معرفی نامھ ھای ما را گرفتھ باشد 

 برخورد صمیمانۀ کسی بود کھ انتظار ما را داشت.

  

  تدابیر احتیاطی

ما حاال قلمروی ھندوستان را ترک کرده و داخل سرزمینی شدیم کھ شور و شوق اصلی 

د ھای خود مارش کردیم. یکتعدا آنھا غارت اموال ھمسایگان شان می باشد؛ لذا ما با بار

خدمھ ھای ما در جریان شب نیز بھ دیدبانان منظم تقسیم شدند. ما دو نفر افغان، دو نفر 

ھندی و دو نفر بومی کشمیری داشتیم. یک کشمیری با یک ھندی و صادق ترین با تنبل 

شد؛ در حالیکھ خود ما نگھبانان را مراقبت و نظارت می کردیم. مردان  ترین جوره می

لبا می خندیدند؛ اما این وضع از این ببعد در تمام مسافرت ھای ما ما با این وضع نظامی ق

اجرا می گردید. خود ما نیز حاال مانند بومیان زندگی نموده و شکایتی از سختی زمین و 

کلبھ ھای رقت باری نداشتیم کھ بعضا در آنھا توقف می کردیم. من ھمچنان اشیای با 

آمد: یک نامۀ  یک شیوۀ ھنرمندانھ از آب درارزش خود را در جائی بستھ کردم کھ بعدا 

ھزار روپیھ را در بازوی چپم بستھ بودم، بھ نحوی کھ آسیائی ھا  5اعتباری بھ ارزش 

تومار یا تعویذ ھای خود را بستھ می کنند. گذرنامۀ چند زبانۀ خود را در بازوی راستم و 

پول آمادۀ خود را در  چنان یک قسمت کیسۀ طالھایم را بھ دور کمرم بستھ بودم. من ھم

بین خدمھ ھایم تقسیم نموده، آزمایش ایشان چنان کامل و دقیق بود کھ ھرگز یک سکۀ 

خویش را در تمام سفر گم نکرده و چنان خدمھ ھای قابل اعتماد در بین مردانی پیدا کرده 

باور ما بودیم کھ شاید بھ فکر تخریب و خیانت ما بودند. ما بھ آنھا اعتماد کرده و آنھا بھ 

تمام طول  امتحان دادند. یکی از خدمھ ھایم بنام غالم ُحسُن کھ بومی سورت بود، در

مسافرت با من بوده، غذایم را طبخ کرده و ھرگز شکایتی از وظایف خویش بر زبان 

 نیاورد. او حاال با من در انگلستان است.

 

  



	 20	

 نامۀ خدا حافظی بھ رنجیت سنگھ

در اکوره ترک کرد. نام او چونی الل و یک  ، ما را رھنمای ما از طرف رنجیت سنگھ

برھمن بسیار بی آزار بوده و قرار معلوم در مسافرت بھ امتداد اندوس زیاد آرام نبود. من 

برایش یک نامۀ خداحافظی بھ آقایش دادم؛ چون آقای او از برداشت من نسبت بھ معادن 

طویل (فھرست) رایش یک لیست نمک پنجاب و بھترین وسیلۀ مفاد از آن نوشتھ بود، ب

انحصارات نمک را داده و گفتم کھ بھتر است مالیۀ بلند را در مورد نمک نسبت بھ غلھ 

نمک نیز مانند وادی کشمیر یک  -وضع کند. من ھمچنان برایش نوشتم کھ سلسلھ کوه

قسمت با ارزش قلمروی او است؛ اما من باور ندارم کھ جناب عالی بھ توضیح زیاد 

 داشتھ باشد، چون تدابیری را کھ من در معادن دیدم، عمال بھ اثبات رسیده بود.ضرورت 

  

  میدان ھای جنگ

 8مسیر خود بھ اکوره از یک میدان جنگ گذشتیم، در روستای کوچک سیدو کھ  ما در

سنگھ فرمانده -ھزار مسلمان دفاع می کند. بود 150ھزار سیکھ در مقابل جمعیت خشمگین 

 ستحکامات کوچک از سنگ ھای سست، طوری خود را از تھلکھ نجات میآنھا با اعمار ا

شود. ما حاال از این محل بازدید نموده و استخوان  دھد کھ حتی باعث تحسین دشمنان او می

ز ن افتاده بود. ما در مارش بعدی اھای سفید شدۀ اسپ ھای را دیدیم کھ در روی زمی

آن شرکت داشت. او  خود رنجیت سنگھ درمیدان مشھور (جنگ) نوشھره عبور کردیم کھ 

ھا مقابل شده بود؛ اما رئیس ایشان، عظیم خان از قسمت  در اینجا برای آخرین بار با افغان

اعظم ارتش خود توسط دریای کابل جدا شده بود. سیکھ ھا قطعات جانب مقابل را شکست 

تپۀ کوچک را دھند کھ عمدتا نتیجۀ شجاعت شخصی رنجیت سنگھ بوده، کسی کھ یک  می

دارد، در حالیکھ سربازان دیگر او سھ بار عقب نشینی می کنند.  با محافظان خود نگھ می

کھ قسما از آب  کند، باوجودی عظیم خان کابل بدون مقابلھ با ارتش پیروزمند فرار می

شود او از این ترس داشت کھ خزانھ اش دستگیر  گذشتھ بود تا با او مقابلھ کند. فکر می

شود کھ  افتید؛ ھمچنان گفتھ می کرد، بدست رنجیت سنگھ می عنی اگر پیشروی میشود، ی
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او از فریاد ھای سیکھ ھا در شب پیروزی ایشان ترسیده بود. زیرا او فریاد ھای ایشان را 

عالمۀ رسیدن سربازان تازه، فکر کرده بود: چون آنھا عادت فریاد زدن در چنین موارد 

مانده توانا را با پورس {فرمانروای ھند باستان کھ در مقابل را داشتند. ما قبال این فر

الکساندر بزرگ رزمیده بود} مقایسھ کردیم؛ و ھم خاطرۀ حیلھ جنگی مشابھی کھ الکساندر 

یونانی ھا سلف او را در ھیداسپیس {رود جھیلم}  طوری کھآن شھزاده را شکست داد. 

دا ھای شان افغان ھا را بھ وحشت انداختھ ترسانیده بودند، حاال سیکھ ھا با فریاد ھا و ص

 بودند.

  

  ورود بھ پشاور

با پیمودن در جلگۀ پشاور احساس بلندی و خوشحالی کردم. بوی گل ھای زعتر {جوانی؟} 

آگین ساختھ و چمن ھای سبز و شبدر ما را بھ یاد یک مملکت دور  و بنفشھ ھوا را عطر

کنم بھ ارتباط برتری عطر آن  ود کھ فکر میش انداخت. بنفشھ بنام "گل پیغمبر" یاد می

سوار یکجا شدیم کھ  6بوده باشد. در پیرپای کھ یک مارش از پشاور فاصلھ دارد، ما با 

کھ  رئیس بھ پیشواز ما فرستاده بود. ما بھ ھنگام آفتاب برآمد حرکت کردیم، با وجودی

توقف کنیم تا آنھا  هیمھ راصبرانھ تالش داشتند کھ در ن باران سنگینی باریده و سواران بی

زمان کافی برای گزارش رسیدن ما داشتھ باشند، دستھ را تا شھر ھمراھی کردیم. ما تا 

نزدیک شھر مارش کردیم تا اینکھ دیگر توان اقناع آنھا وجود نداشت. فرمانده آنھا گفت، 

اده بود کھ "رئیس ما را فقط برای این فرستاده بود کھ شما را خوش آمدید گفتھ و فرمان د

پسرش شما را در بیرون شھر مالقات کند، درحالیکھ ما حاال فقط چند صد یارد از خانۀ 

 او فاصلھ داشتیم". ما توقف کردیم و در ظرف چند دقیقھ، پسر رئیس با یک فیل و یک

سال  12مقبول بھ سن حدود  دستھ اسپ سوار پدیدار گشت. او پسر بزرگش بود، یک پسر

ز آبی و دستاری از شال کشمیری. ما در باالی سرک عمومی پیاده شده و ملبس با یک بلو

و ھمدیگر را در بغل گرفتیم؛ این جوان فورا ما را بھ محضر پدرش رھنمائی کرد. ھرگز 

کسی با چنین مھربانی پذیرائی نشده بود: او شخصا ما را در دھن دروازه مالقات کرده و 

آئینھ ھا مرصع شده و با رنگ ھای فوق العاده ما را بھ یک اتاقی رھنمائی کرد کھ با 
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او مال ما ھای ناگوار رنگ آمیزی شده بود. خانھ او، مملکت او، دارائی او، تمام چیز 

بود؛ او متحد حکومت برتانیھ بوده و این را با مھربانی خود بھ مورکرافت نشان داده بود 

سانی نبودیم کھ حق تخلف از حیث معاھده دوستی درنظر گرفتھ بود. ما کھ را ب کھ او آن

سال بوده، دارای قد نسبتا بلند و  35داشتیم. سن سلطان محمد خان حدود  را می مواد آن

یک باالپوش پوستی خط دار ملبس بود کھ در باالی شانھ ھایش با  سیاه چھره بود. او در

ش شد. ما خو یک طاوس مزین شده و نسبت بھ اسباب و لوازم اتاق غنی تر معلوم می

بودیم از اینکھ وقت پیدا کرده و لباس ھای مرطوب خود را تبدیل کنیم؛ ما را بھ حرمسرای 

یا ضرور نیست عالوه کنم کھ  کردند کھ برای ما آماده شده بود سلطان محمد خان رھنمائی

برای پذیرش ما تخلیھ شده بود. این در واقعیت چنان پذیرائی بود کھ ما پیش بینی نکرده 

 بودیم.

  

  گرمی افغان ھاسر

ھنوز یک ساعت نگذشتھ بود کھ ما توسط پیرمحمد خان برادر جوان رئیس، یک شخص 

نواز، مالقات شدیم. خود رئیس نیز در جریان شام حاضر شده و یک شام  با نشاط و دل

آن سھیم گردیدیم. گوشت و غذا مزه دار  بسیار مجلل بھ تعقیب آن آورده شد کھ ھمھ در

کنم کھ ما ھم با دست ھای خود غذا خوردیم؛ اما بزودی از دیدن یک مرد بود. باید عالوه 

را در دست  معزز متعجب گردیدیم کھ گوشت گوسفند را با دست ھای خود توتھ کرده و آن

را بپذیریم. یک پارچۀ طویل نان در پیش روی  خواھد کھ ما آن ھای خود نگھ داشتھ و می

و با خوردن گوشت، اندازۀ آن نیز کاھش یافتھ و ھر کدام ما مثل یک بشقاب گذاشتھ شده 

ھا و کباب ھا، شیرینی ھا و ترشی ھا پتنوس ھا را  خوبی اجرا کرد. پلوھ سھم خود را ب

پر کرده بود؛ اما غذای خوشمزه و اشتھا آور یک گوسفندی بود کھ بھ ھیچوجھ مزۀ بھتری 

را بسیار خوش طعم  آن از شیر نداشت. یک نارنج تلخ در باالی آن فشار داده شده و

دنبال آمد؛ ضیافت با شربت مخلوط شده ھ ساخت. چھار پتنوس غذای شیرین و میوه ھا ب

با برف بھ پایان رسید کھ دیدار ھمانند دوستان جدید مان باعث خوشی زیاد ما گردید. یک 

 اینکھ جدا شویم، پس از اینکھ رئیس با زمزمھ از ابراز قسمت از شب گذشتھ بود قبل از
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صمیمیت بھ ملت ما و اضطراب برای رفاه ما تکرار کرد و با ما شب بخیر گفت. من بھ 

علت نشستن (چھار زانو) دوامدار و کسل کننده تقریبا پا ھای خود را از دست داده بودم. 

ھای زیادی برای تصدیق آن  اگر ما بخواھیم از شیوۀ برخورد این مردم تمجید کنیم، چیز

 .این شب وجود داشت در

  

 مالقات کنندگان و سواری با رئیس

روز بعد ما با باقیماندۀ خانواده آشنا شدیم. رئیس دارای دو برادر و یکتعداد زیاد پسران و 

ترین شخص قابل توجھی خانواده یک پسر فتح خان، وزیر شاه  باشد. مھم اقارب می

سال داشتھ  14ن حدود محمود بود کھ بسیار بیرحمانھ و ظالمانھ بھ قتل رسیده بود. این جوا

و یگانھ نشانۀ پدر نگون بختش است. پسران میر واعظ و مختارالدولھ کھ اقارب شان شاه 

بین محفل بوده و روز بھ بسیار خوشی سپری شد. مردم اجتماعی  شجاع را سقوط دادند، در

و آگاه و از نقطۀ نظر مذھبی بدون تعصب بوده و تعداد زیاد شان صاحب معلومات در 

یخ آسیا بودند. آنھا ھمیشھ خندان بوده و غالبا در شوخ طبعی خویش غالمغالی بودند. تار

جریان گفتگو تعداد زیاد شان برخاستھ و در ساعات معین در اتاق نماز می خواندند.  در

وقتی ما بصورت بھتری با پشاور آشنا شدیم، حلقۀ آشنایان ما وسعت یافتھ و بازدید کنندگان 

کھ ما را تنھا می یافتند. افغان ھا  آمدند، بخصوص وقتی دیدن ما میھ در تمام ساعات ب

کھ  خواھند، باوجودی وقت تنھا نھ نشستھ و اگر یکی از ما را تنھا بیابند، پوزش می ھیچ

 بعضی اوقات ادامۀ آن قابل توافق است.

ھی ھنگام ظھر رئیس ما را دعوت کرد تا او و برادرانش را در دیدن اطراف پشاور ھمرا

کنیم. دکتور خود را کنار کشید و من با ایشان سوار شدم. من در بارۀ پشاور ھیچ چیزی 

نمی گویم، چون تصویر و توصیف دقیق آقای الفنستون بھ افزودی دیگری ضرورت ندارد. 

در واقع چنین است واقعیت معلومات اثر ارزشمند او کھ من ھمیشھ باید در بارۀ مسایلی 

د داری نموده و در افغانستان خود را محدود بھ حوادث و واقعات کھ او نوشتھ است، خو

 گویم. شخصی خویش سازم. من این را برای دفاع خود می
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مارچ)  21من رئیس را دریک روز بسیار مطلوب برای یک بیگانھ، "نوروز" یا سال نو (

ه و با ، ھمراھی کردم. تعداد زیاد مردم در باغ ھا جمع شدمی شودکھ توسط مردم تجلیل 

رفتند. ما داخل باغ علیمردان خان  دستھ ھای گل یا علف و شاخھ ھای گل شفتالو رژه می

رفتھ، در باال خانۀ آنجا قرار گرفتھ و از آن باال بر گروه ھای سواره نظاره کردیم. درختان 

با شگوفھ ھا پوشیده بوده و ھیچ چیز دیگری قشنگ تر از صحنۀ ماحول نبود. رئیس و 

دادند، با توضیح  زحمات زیادی متقبل شده و کوه ھای مجاور را برایم نشان میبرادرانش 

کردند برای من دلچسپ است. آنھا ھمچنین  مشخصاتی کھ فکر می باشندگان آنھا و سایر

برایم معلومات دادند کھ آن شخص معززی کھ این باغ را آماده کرده، مالک سنگ فیلسوف 

دیگری برای محاسبھ ثروت بزرگ او موجود نبوده فارس") بوده، زیرا طریقۀ  -("سنگ

 است.

 را در اندوس انداختھ؛ تا آنھا حد اقل از جنجال میراث او نجات یابند. آنھا افزودند کھ او آن

ما بزودی با شیوۀ جدید زندگی خویش عادت کرده و قانونی وضع کردیم کھ ھرگز و در 

ھ و اوقات فارغ خود را با مالقات ھیچ موردی در جریان روز یا در مالی عام نھ نوشت

تمام اشخاصی بگذرانیم کھ بھ مالقات ما می آمدند. ما در یک وقت کوتاه با تمام جامعۀ 

روزی کھ آنجا ماندیم، جریان بدون وقفۀ مالقات ھا و  30پشاور آشنا شده و در جریان 

از مھربانی مھمانی ھا بود. با آنھم جھت آرامش و خوشحالی ما ھیچ چیزی با ارزش تر 

 میزبان گرانقدر ما نبود.

  

 رئیس و خصوصیات او

سلطان محمد خان افغان بیسوادی نبود کھ متوقع پیدا کردن او باشم، او یک آقای تعلیم یافتھ 

و با تربیتی بود کھ برخورد باز و خوب او یک خاطرۀ دایمی برای من شده است. ھنگاھی 

بصورت بی مراقبت بھ خواب رفتھ و شب را  کھ با ھم در نان شب می نشستیم، او غالبا

با ما می گذراند. او بعضی اوقات چندین نوع غذا در حرم خویش طبخ کرده و بھ این فکر 

بود کھ کدام یک برای ما خوش آیند است. او شخصی است کھ خاصیت شھریگری اش 
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د یا داد و ستنسبت بھ عقالنیت اش قابل تحسین تر است؛ اما تمام تجارت او در حال معاملھ 

باشد. وقتی از او  اوالد می 60زن و  30بوده و یک سرباز شجاع است؛ حرم او شامل 

 شمار بازماندگانش را پرسیدم، نمی توانست تعداد دقیق آنھا را بگوید!

  

  شیوۀ افغانی سپری کردن روز جمعھ

و قسمت  پس از رسیدن بھ پشاور، روز جمعھ با رئیس و خانوادۀ او بھ یک باغ گل رفتھ

اعظم روز را بھ گفتگو سپری کردیم. رئیس در زیر یک درخت نشستھ و ما در زیر 

دار و شیرینی جات برایمان آورده  درخت دیگری در پھلوی ھمدیگر نشستیم. شربت یخ

شده و قسمت زیاد سخاوت آقای الفنستون را از مال نجیب شنیدیم، مرد پیری کھ با او تا 

تر از ھمھ بوده، در  شاه برگشتیم کھ بزرگ  س از چاشت بھ باغکلکتھ ھمراه بوده است. پ

ھای شدیم  روی زمین با سلطان محمد خان و خانوادۀ او نشستھ و مصروف خوردن نیشکر

کرد؛  کھ بصورت پارچھ ھای کوچک قطع شده بود. چھار پسر رئیس ما را ھمراھی می

 5یک ھم  دیدم کھ ھیچ و میاین مایۀ خوشی بود کھ مھربانی رئیس را در مورد اطفال ا

سال نداشتند. ھر کدام در باالی اسپ و در پیشروی یک نفر نشستھ و مھار اسپ را بھ 

 شیوۀ ھنرمندانھ در دست خود داشتند: چون سواری را برای درانی ھا در طفولیت می

 ،آموزند. ما بعدا رئیس را بھ گورستان خانوادگی او دنبال کردیم، جائیکھ دو برادر بزرگش

عطا و یارمحمد خان در جنگ کشتھ شده و دفن بودند. تمام اعضای خانواده و اقارب او 

حضور داشتھ و نماز ظھر را در مسجدی بجا آوردند کھ در جوار قبرستان وجود داشت. 

این منظره بسیار خاطره انگیز بود، چون پسران برادران متوفایش نیز در اینجا حضور 

شخص روحانی بنام شیخ عوض بھ پایان رسید: چنین است داشتند. روز با بازدید یک 

شیوۀ معمول گذرانیدن یک روز جمعھ در بین نخبگان درانی پشاور. ھمرھان رئیس شامل 

اقارب و خدمھ ھای او بود: او ھیچ محافظی نداشتھ و در اول فقط با ما و دو سوار ھمراه 

جود دارد کھ قابل تحسین است؛ بود. در اینجا سادگی و آزادی عجیبی در بین این مردم و

توانم تائید کنم کھ شکایت تمام درخواست  صرفنظر از اینکھ چھ قانونی وجود دارد، می

. ھر یک در تساوی با رئیس بنظر رسیده و ضعیف ترین خدمھ ھم می شودکنندگان شنیده 
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ری از تواند بدون ھرگونھ مراسمی، خود را بھ او برساند. خود او نیز قرار معلوم عا می

تواند بواسطۀ لباسش تشخیص شود کھ سرشار از  ھرگونھ غرور و عاطفھ بوده و فقط می

 غنا و تزئینات است.

  

 نمایش وحشتناک

ما در یکی از سواری ھای خویش با رئیس در نواحی پشاور، شاھد نمونۀ از عدالت و 

م مردم شده و با انتقام مسلمانان بودیم. وقتی از حومۀ شھر عبور کردیم، متوجھ یک ازدحا

تقرب بیشتر، اجساد تکھ و پارۀ یک مرد و یک زن را دیدیم؛ مرد کامال نمرده و در باالی 

یک تودۀ سرگین افتاده بود. مردم فورا بھ دور رئیس و دستۀ ما جمع شده، شخصی پیشتر 

آمده و با آواز لرزان بھ سلطان محمد خان اظھار داشت کھ او زن خود را در یک عمل 

دو را بھ قتل رسانیده است؛ او شمشیر خونین را در دست ھای خود  آمیز دیده و ھر خیانت

داشتھ و توضیح داد کھ چطور این عمل را انجام داده است. زن او حاملھ و ھم اکنون  نگھ

مادر سھ طفل بوده است. رئیس چند سوال پرسان کرد کھ بیش از سھ دقیقھ را در بر 

گفت، "تو یک عمل خوب اسالمی انجام داده و عدالت را  نگرفت؛ او بعدا با صدای بلند

اجرا کردی". او بعدا حرکت کرده و مردم فریاد کردند، "آفرین!". آن مرد فورا رھا گردید. 

ما در جریان تحقیق در پھلوی رئیس ایستاده بوده و وقتی پرسش پایان یافت، روی خود 

من توضیح داد. او افزود، "جرمی  را بھ طرف من دور داده و محتاطانھ قانون را برای

"؛ چون در روزی واقع شده می شودگیرد، مطمئینا کشف  کھ در روز جمعھ صورت می

ھ شد. در اینجا ھیچ چیز جدیدی در این حقایق وجود ندارد؛ اما برای من ب کھ باید واقع می

قتل  حیث یک اروپائی، با دیدن اجساد توتھ و پارچھ شده و شنیدن توجیھ شوھری برای

کردم کھ خون در بدنم منجمد شده است:  زنش کھ برایش سھ طفل زائیده بود، احساس می

 چنین بود عدالت این رئیس کھ بطور ناگھانی از کنار آنھا و آن صحنۀ مالل انگیز می

خاطر پاک کردن قسمتی ھ گذشت. قرار معلوم قرار دادن اجساد در باالی یک تودۀ سرگین ب

 معھ باشد؛ آنھا بعدا در عین مکان دفن گردیدند.از گناھان و عبرت جا
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  برادر رئیس

کمی پس از رسیدن ما بھ پشاور، از ما دعوت بھ عمل آمد کھ روزی را با برادر رئیس، 

پیرمحمد خان بگذرانیم. او ما را در یک باغ و در زیر درختان میوه داری پذیرائی کرد 

اخھ ھا قبل از نشستن ما شور داده شده کھ پر از شگوفھ بود. قالین ھا فرش گردیده و ش

ھای زردالو و شفتالو پوشانیده بود. عطر و زیبائی آنھا  بودند کھ روی آنھا را با برگ

نفر بوده و ھمگی در  50بطور مساویانھ نشاط آور بود. این مھمانی متشکل از تقریبا 

نی وجود داشتند کھ ضیافت سھم گرفتند کھ اساسی و بزرگ بود. در اینجا یکتعداد سرایندگا

ھا بصورت عام و عمدتا مربوط بھ  بھ زبان ھای پشتو و فارسی می سرائیدند. گفتگو

ھم اطفال رئیس و برادرانش حاضر بودند: آنھا بر سر شیرینی  تھاجمات خودشان بود. باز

ھای درختان بسوی ھمدیگر مانند گلولھ ھای  ھا غالمغال نموده و چھار طفل با پرتاب گل

این موسم  خاطر ندارم جای دیگری را دیده باشم کھ درھ جنگ پرداختند. من ب برف بھ

خوشایند تر از پشاور باشد: اقلیم، باغ، منظره، احساس خوشی و مھمتر از ھمھ مھمان 

توانستم از ایشان  نوازی مردم. من ھیچ تحفۀ برای این مردان نیاورده بودم و لذا نمی

رد، میزبان ما یک اسپ کوچک نسل کوھستانی برایم مو این چیزی متوقع باشم؛ اما در

تحفھ داده و اصرار بر پذیرش آن داشت. او گفت کھ "آقای مورکرافت یکی از این اسپ 

را رد  توانم آن ھا را پذیرفتھ بود کھ او را در مشکالت زیادی فایده رسانیده و لذا من نمی

بصورت جبری بھ خانۀ من  شوید". اسپ کنم، چون شما داخل چنین ممالک خطرناکی می

تواند در اعمال خود  دھد کھ بعضا می فرستاده شد. آینده، سرنوشت عجیب را نشان می

 آدم جستجو شود.

 

 ترتیبات برای پیشروی

سکونت ما در خانھ رئیس بدون مزاحمت نبوده و ضرور بود تا تدابیری جھت رھائی 

 رش در کابل قرار داشتھ و میآبرومندانۀ خویش اتخاذ کنیم. رئیس در دشمنی با براد

خواست ما را متقاعد سازد کھ بطور مخفیانھ از آن شھر بگذریم، بدون اینکھ او را مالقات 
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حیث رھنمای ما در خارج افغانستان ھ کرد کھ یک آقای پارسی را ب کنیم. او پیشنھاد می

این موضوع  می پذیرفتم: اماآن رادانستم،  بفرستد؛ و اگر من این ترتیبات را عملی می

بطور واضح مشکل بود کھ از طریق شھر کابل و مملکت آن بدون دانش رئیس او عبور 

تواند باالی ما خشم شخصی را فراھم سازد کھ ما ھیچ  کرد؛ و کشف چنین یک تالشی می

ترسی از او برای معرفی آزادانۀ خویش بحیث افسران (مامورین) انگلیس نداریم. لذا من 

رئیس کابل نیز اعتماد کنم ھمانطور کھ باالی برادر او در پشاور  مصمم شدم کھ باالی

اعتماد کردم، لذا من تالش نمودم سلطان محمد خان را قانع سازم کھ تعامل ما در آنجا 

  ھرگز نمی تواند احترامی را از بین ببرد کھ شخصا از او احساس کرده ایم!

ان خ شتھ و از تقرب خود بھ نواب جباراو چند روز بعد موافقت کرد کھ ما بھ کابل نامھ نو

برادر حاکم اطالع دھیم، با ُمھر جدید، درنظرداشت شیوۀ مملکت و با نام "سکندر برنیس". 

سلطان محمد خان حاال خود را محدود بھ مشوره و رھنمائی عبور محفوظ ما در خارج 

ھ نشان دھندۀ ک قلمروی خود یافت. از ما تقاضا کرد کھ لباس خود را تغیر دھیم، طوری

نھایت فقر ما باشد. لباس بیرونی کھ من پوشیدم، بصورت آماده و بھ قیمت یکنیم روپیھ از 

بازار خریداری گردید. ما ھمچنان تصمیم گرفتیم کھ مشخصات خود بحیث اروپائیان را 

توانیم بصورت عریان خود را برای ھر رئیس  کھ می از مردم عام پنھان کنیم، با وجودی

کھ با ما در تماس است، شخصیت اصلی خویش را ابراز کنیم. اما  یقت ھر فردیو در حق

تطابق این مشوره باعث اصرار قوی نرفتن بھ ترکستان و عبور از راه کندھار بھ فارس 

تواند ما را از ازبیک ھای وحشی و آدم فروش نجات دھد؛ مملکت،  بود. ھیچ چیزی نمی

فجایع مورکرافت و ھمرھان او قضاوت کرده و من مردم و ھمھ چیز بد بود. آنھا باالی 

کرد باالی ما آنقدر کار کرده کھ ما طرح خویش  کردم. رئیس فکر می خاموشانھ گوش می

را کنار گذاشتھ ایم و لذا نامھ ھای زیادی بھ کندھار و معرفی خاص برای برادرش نوشتھ 

 کرده بود کھ رئیس آنجا بود.
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  رئیس و دربار او

خان کمی پس از رسیدن ما بھ پشاور قصر خود را چراغان کرده و ما را بھ  سلطان محمد

یک سرگرمی دعوت کرد، با اطمینان اینکھ باالی گزارش ما حساب می کند. عمارت او 

بواسطھ یک دیوار از ما جدا شده و او شخصا پیش ما آمد تا ما را پس از ظھر رھنمائی 

ند، اما قبل از ورود ما "قروق" (یک می کردری کند. خانم ھا روز را در این اتاق ھا سپ

رسم و واژۀ تاتاری برای تخلیھ اتاق ھای بیرونی حرمسرا) داده شده و حاال فقط یک 

شد. بھ ھنگام شام  خواجھ (اختھ) باقی مانده بود کھ بیشتر مثل یک زن پیر معلوم می

خاص پشاور: ما در تاالر نفر نبود، اما متمایز ترین اش 15مھمانی آماده گردید کھ بیش از 

عقب آن یک فوارۀ بزرگ در داخل حویلی  نشستیم کھ بسیار درخشان و روشن شده بود: در

فت سایھ شده و در جوانب آن اتاق ھای  50قرار داشت کھ بواسطۀ گنبدی بھ ارتفاع حدود 

 شمختلفی وجود داشتند کھ ناظر بر آب بودند. بازتاب گنبد کھ نقاشی شده بود اثرات خو

باالی نان شب نشستیم کھ با انواع شیرینی ھای تھیھ شده  8گواری داشت. حدود ساعت 

در حرم آغاز شد. مزۀ آنھا از ھر آنچھ در ھند دیده بودیم، بھتر و عالی بود؛ نان شب 

ھا و انقالبات  رسیده و زمان بھ خوبی سپری گردید. رئیس و درباریان او در بارۀ جنگ

بھ سواالت زیادی در بارۀ کشور خود برایشان جواب دادم. خویش گفتگو کرده و من 

ھای گفتھ شده و اسناد تاریخ آسیا آماده بودند کھ  حاضرین برای مقایسھ در بین تمام چیز

دربرگیرنده موضوعاتی در بارۀ تیمور، بابر، اورنگزیب و معلومات عمومی بود. من 

ک، بالون ھا و ماشین ھای برقی بارۀ انجن ھای بخار، بطری ھای گلوانی برای آنھا در

معلومات دادم کھ باعث رضائیت ھمگانی گردید. اگر آنھا بھ چیزی باور نمی کردند، بآنھم 

شک و تردید خود را ابراز نمی داشتند. تعداد زیاد درباریان بھ چاپلوسی رئیس پرداختند، 

ن محمد خان صورت فروتنانھ نبوده و خوشروئی نرم سلطا اما سبک ارایۀ آنھا بھ ھیچ

برایم بسیار خوشآیند بود. او بدون مالحظھ در بارۀ رنجیت سنگھ سخن گفتھ و در حسرت 

بعضی تغیراتی بود کھ باعث رھائی او از شرمساری اسارت پسرش در الھور گردد. 

موضوع روسیھ در میان آمده و یک پارسی این محفل اعالن کرد کھ کشور او کامال مستقل 

نشان ساخت کھ استقالل آنھا نیز مثل استقالل  با شوخ طبعی خاطر از روسیھ است. رئیس
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 او با سیکھ ھا است، توانائی مقاومت ندارد و با مصالحھ خوش است.

  

 مالقات کنندگان و ھوش نوجوانان

 کس بیشتر از پسران رئیس و برادرانش نمی آمدند؛ و ھیچ بین مالقات کنندگان ما ھیچ در

ذیرش نبود، چون آنھا دارای چنان فھم و ذکاوتی بودند کھ باعث یک بیشتر از آنھا قابل پ

بردند کھ بھ سرعت با چند دانھ  تعجب من شده بود. تقریبا تمام آنھا از تب نوبتی رنج می

یک  را با خود داشتیم. دانش این اطفال کوچک در کنین عالج شده و ما ذخیرۀ زیاد آن

 وی آنھا بودم. چھار طفل بودند کھ ھیچمورد چنان باعث تحریک من شد کھ ناظر گفتگ

سالگی نرسیده بودند. وقتی آنھا بھ گرد من نشستھ بودند، بھ استنطاق  12یک شان بھ سن 

داد کھ قرار زیر است:  یکی باید دو جواب می آنھا در بارۀ خوبی ھای کابل پرداختم، ھر

. ارگ 5قبول، . بازار م4. قشنگی مردم، 3. مزۀ میوه جات، 2. سازگاری اقلیم، 1

جواب  مانند آن. چھار . رواش بی8دانھ، و  . انار بی7. عدالت حاکمان، 6باالحصار، 

توان  . خانھ ھا را نمی2. غذا قیمت است، 1ھای بد نیز عبارت بودند از:  آنھا برای چیز

آبخیزی دریا  3نمودن مداوم برف از بام ھایشان در حالت خوب نگھ داشت،  بدون دور

یک دو  . فساد جنسی کھ یک ضرب المثل بوده و در4و  می شودکوچھ ھا  باعث کثافت

کنم بچھ ھای اروپا چنین زودرسی نشان دھند و شکی  بیتی داده شده است. من فکر نمی

 اینجا تابع معرفی قبل از ھنگام ایشان بھ جامعۀ اشخاص کالن سال می وجود ندارد کھ در

سد، یک اتاق جداگانھ برایش فراھم شده و ر سالگی می 12باشد. وقتی یک طفل بھ سن 

می آن، بھ استثنای موارد خاص، از رفت و آمد زیاد بھ اتاق مادر ممانعت  ھا قبل از مدت

بارۀ آن ذکر کردم، روزی بھ دیدنم  . خواجھ محمد پسر بزرگ رئیس پشاور کھ قبال درشود

دم او یک خانھ شخصی آمده و مرا بھ شام دعوت کرد و من سخت تعجب کردم از اینکھ شنی

برای خود دارد. جوان جواب داد، چھ! شما فکر می کنید من مثل یک زن باشم، در حالیکھ 

من پسر یک درانی ھستم؟ من بعضا این جوانان را تا باغ ھای پشاور ھمراھی کرده، 

. خاطرۀ می کردبارۀ مزاحمت ما فکر ن کس حتی در ایشان را دوستان خوبی یافتھ و ھیچ

از آنھا شنیدم: داستانی از جنگ ھای پدرش و پایان نافرجام او در جنگ دو سال از یکی 
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قبل و اینکھ او چطور سر خونین پدر خود را در بازوان خود گرفتھ و بدون تنۀ او بھ خانھ 

 آورده است.

  

  ولگردی در پشاور

چی یا این اواخر حتی بدون قاپ ھای قبلی ام در پشاور بدون ھمراه نبوده و در ولگردی

. من از می کردرفتم کھ در اوایل ھمیشھ ما را ھمراھی  "دروازه نگھبان" رئیس می

 1809آن با چنان عظمت از ھیئت کابل در  باالحصار دیدن کردم، جائیکھ شاه شجاع در

پذیرائی کرده بود. او حاال یک انبار مخروبھ است، زیرا توسط سیکھ ھا در یکی از 

ت سوختانده شده است. من ھمچنان بھ کاروانسرای بزرگی تھاجمات ایشان بھ این مملک

را با چنان خوشمزگی  رفتم، جائیکھ آن سیاح شوخ طبع با استعداد (آقای فوستر)، آن

خواست لباس ھای او را دزدی کند. حاال با گذشت  دھد کھ مالی حریص می توضیح می

و سفر و خطر خود سال، اوضاع نظر بھ زمان او بطور عجیبی تغیر کرده؛ ا 50حدود 

دانیم. با گذشت از یک  آغاز میآن راداند، جائیکھ ما  را با رسیدن بھ کابل پایان یافتھ می

دروازۀ شھر مشاھده کردم کھ آن با نعل ھای اسپ مزین شده کھ مانند سکاتلند، نماد ھای 

بندی کھ ھیچ مشتری ندارد بھ یک پیر روحانی  خرافاتی در این مملکت است. یک نعل

کھ یک جوره نعل اسپ برای یک دروازۀ شھر بسازد:  می کندو او توصیھ  می کندجوع ر

کار او بعدا رونق یافتھ و نعل بند ھای پشاور از آن ببعد عین روحانی را با عین مصلحت 

  باشد. کنند کھ نشان دھندۀ اعتماد ضمنی آنھا می استمالت می

شخص ُمھرساز(حکاک) و بومی شھر یکی از بیشترین مالقات کنندگانم در پشاور، یک 

سالھ  30حالیکھ ھنوز  کھ بخش اعظم آسیا و اروپای شرقی را سفر کرده، در بود، کسی

ھای خارجی داشتھ، خانۀ خود  نشده بود. او در کودکی اشتیاق عظیمی برای دیدن کشور

طریق را بھ بھانھ و انگیزۀ زیارت مکھ ترک کرده و بدون اینکھ خانواده اش خبر شود از 

رود. او پس از ادای مراسم حج از مصر، سوریھ، قسطنطیھ،  اندوس بھ عربستان می

یونان و جزایر ارچیپیالگو بازدید بعمل آورده و خود را در جریان مسافرت با کندن نام 
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نوع شغل مفاد آور است. او با سرمایۀ  کھ قرار معلوم یک می کندھای مومنین تقویھ 

سازد،  جا می رق لذت برده و خود را با سایر آوارگان یکخویش از صحنھ ھای جدید ش

. او پس از یک می کندخواستھ بھ او زھر بدھد، نجات یافتھ و فرار  آنھا می وقتی یکی از

می ھا قبل او را گم شده تلقی  گردد کھ از مدت سالھ بھ خانۀ خود بر می 6 - 5غیابت 

سازد تا از گرایش او  بند می پای ند. پدرش با استفاده از فرصت او را بھ زندگیکرد

. او از دیدن ما بسیار می کندممانعت کرده و او حاال بصورت آرام در پشاور زندگی 

گفت کھ گزارش  خوشحال گردیده و از نیل و اھرام، استامبول و شاخ طالئی اش سخن می

خوشی  گردی قبلی خود با ھای او را ھیچ کس از ھموطنانش باور نمی کردند. او بھ جھان

اینکھ پدر یک خانواده بوده و باعث ممانعت او از یکجا  کشید از زیادی نگاه کرده و آه می

. این وضع یا منش آوارگی یکی از ویژگی ھای کنجکاوانۀ افغان ھاست، می شودشدن با ما 

چون آنھا دوستدار بزرگ مملکت خود ھستند. با آنھم یک مسلمان در ھرجائی کھ عقیده 

نوع احساس ھمدردی در آن مذھب  ، چون یکمی کندد، احساس خانھ اش موجود باش

دانند؛ در بین  ھا کھ تمام اعضای خود را مرتبط با ھم می وجود دارد، مانند فرماسیونر

گونھ تمایز درجھ یا مقام وجود ندارد، طوری کھ عالمت بسیار قوی در جامعۀ  آنھا ھیچ

 ھاست. سایر فرقھ ھا و کشور

  

 بودنھ جنگی

در موسم بودنھ ھا رسیده ایم، وقتی ھر کسی بتواند از حرفھ ھای دیگر خود فرار کند،  ما

یا جنگ اندازی این پرنده ھای ناترس کوچک درگیر  در شکار (با باز)، گرفتن (با جال) 

. رئیس ھر صبح سھ شنبھ یک جلسھ در صحن دربار خود دارد تا این بازی را می شود

ز ما بخواھد تا شاھد آن باشیم؛ بادرنظرداشت مردان و تشویق کند. او عادت داشت ا

اینجا برای رئیس، خدمھ و  پرندگان، این بازی بھ ھیچوجھ خالی از سرگرمی نیست؛ در

رعیت مساوات وجود داشتھ، بودنھ ھا قھرمانان اند، نھ مردان. آنھا در داخل قفس ھا انتقال 

 شوند. وقتی بودنھ یک بھ جنگ کردن میداده شده و با انداختن دانھ در بین ایشان وادار 

، اما آنھا گاھی سریعا می شودبار فرار کند، دیگر بی ارزش گردیده و فورا بھ قتل رسانده 
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بیشتر از اشتیاق افغان ھا برای این نوع ورزش  می تواندعقب نشینی می کنند. ھیچ چیزی ن

تش بوده و ازدحام ھای دس توان دید کھ یک بودنھ در باشد؛ تقریبا ھر پسر کوچھ را می

 باشد. در تمام حصص شھر برگذار شده و شاھد این جنگ ھای آنھا می

  

  شکار بودنھ (با باز یا شاھین)

این صحنھ ھا، از ما دعوت کرد تا او را در یک مھمانی  رئیس با دیدن عالقمندی ما در

ه و چیزی را میل از پشاور فاصلھ داشت؛ اما موفق نبود 5شکار ھمراھی کنیم کھ حدود 

کھ از ما پیشتر رفتھ بود،  نھ کشتیم. ما در جستجوی مرغ ھای آبی رفتیم و یکدستھ ای

باعث مزاحمت مرغابی ھا شده بودند. با آنھم ما یک میلۀ افغانی و بینشی از شیوه ھای 

گوسفند جوان را  10تا  8ملی داشتیم. ما در زیر یک سایھ بان نشستھ و خدمھ ھا حدود 

ده و کشتار نمودند. رئیس خواستار یک کارد شده، یکی از آنھا را کشتار کرده، آماده نمو

را در یک سیخ کشیده شده از کمان یکی از ھمرھانش کشیده و داد  توتھ ھای کوچک آن

نشان کرد کھ این گوشت دارای مسالۀ بھتری نسبت بھ آنھا است  تا کباب کند. او بمن خاطر

بودیم، او  . و اینکھ اگر ما واقعا در میدان میی شوندمکھ توسط خدمھ ھای عادی پختھ 

داد تا اینکھ گوشت  یک انجام سیخ را گرفتھ و نوک دیگرش را برای شخص دیگری می

ساخت. من این سادگی بی پیرایھ را پسندیدم.  پختھ شده و ضیافت را بطور کامل درانی می

و خوراک ما بھ حدی بود کھ نفر شرکت داشتھ و اشتھا  30این مھمانی صبحانھ حدود  در

 حتی یک لقمۀ آنھم باقی نماند؛ افغان ھا پُرخوران بزرگی ھستند.

  

  مال نجیب

رفت، چیزی دیگری نداشتیم بھ جز از دوام جشن  وقتی زمان عزیمت ما نزدیک شده می

ھای پیھم. ما با تمام روسا و تعداد زیاد پسران ایشان، روحانیون و میرزا ھا نان خوردیم. 

کی از گوارا ترین دعوت ھای ما توسط مال نجیب بود، یک مرد با ارزش کھ بھ تشویق ی

ھا داشتھ و بھ این علت از تقاعد شایستۀ  آقای الفنستون سفر متھورانۀ بھ داخل مملکت کافر
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بھره مند است. او مشورۀ خوبی برای ما داده و عالقمندی زیادی برای ما داشت، اما با 

نی بحیث رھنمای ما قویا مخالفت کرد کھ من مصمم بھ استخدامش اشتغال یک شخص روحا

بودم (یکی از مشوره ھایش این بود کھ ما بھ ھنگام بازدید از تمام کشورھا پیاز بخوریم؛ 

با اقلیم  می تواندعمومی وجود دارد کھ یک خارجی با خوردن پیاز بزودی  چون یک باور

ا اندازۀ زیادی زیر تاثیر روحانیون و سید کھ ازبیک ھا ت می شودآن عادت کند). گفتھ 

م کھ ھمراھی یکی از آنھا شاید بتواند مشکالت ما را می کردھای ایشان بوده و من فکر 

سھل سازد، چون مورکرافت باالی یکی از آنھا اعتماد کامل داشت کھ حاال در پشاور بود. 

ما را از ھیچ  می تواندن مال نجیب برایم اطمینان داد کھ چنین شخصی بعالوه اینکھ ھرگز

؛ او بیشتر اظھار داشت، می شودمشکلی نجات دھد، باعث انتشار تقرب ما در ھر محل 

تعداد زیاد فجایعی کھ باالی مورکرافت بدبخت آمده بود، مربوط بھ یکی از ھمین با ارزش 

ھا است. چنین مشوره از طرف شخصی کھ خودش یک روحانی است، قابل توجھ بوده و 

 بھ عادالنھ بودن نظرات مال متیقین شدم.بعدا 

  

 یک روحانی

با آنھم ضرور بود مرد روحانی را کھ اشاره کردم، مالقات کرده، آرام و ساکت سازم. نام 

فرستاد کھ تقریبا  او فضل حق بوده و یکتعداد زیاد شاگردان ترک و مغول را بھ بخارا می

ا او کنجکاوانھ بود، چون آقای دربار از مساوی بھ تعداد باشندگان آنجا است. معرفی من ب

منشی خود خواستھ بود تا بھ مرد روحانی دیگری در پشاور نامھ بنویسد کھ نام او را 

فراموش کرده بود. بھ این دلیل او بھ من مراجعھ کرده و من با دانستن نفوذ فضل حق، نام 

روحانی با اخذ آن از  را سپردم و او را بطور تقریبی ذکر کردم: نامھ نوشتھ شد؛ من آن

آشنائی نداشت، متشکر بود. او مرا با مھربانی پذیرفتھ و خدمات  ھیچ گونھیک ربعی کھ 

است معرفی نامھ ھای بھ تمام اشخاص با نفوذ در  خود را آزادانھ اظھار داشت کھ حاضر

نھ کھ نھ مستخدمین انگلیس و  تاتار بنویسد. او شنید کھ من از نسب ارمنی ام، با وجودی

من از او بخاطر مھربانی  وقت ضرورت نداشتیم در بارۀ این موضوع فکر کنیم.  من ھیچ

اش با تمام حلم و تواضع برای یک سیاح فقیر تشکر کردم، او پیشتر رفتھ و مشورۀ خود 
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را با مھربانی زیاد ابراز داشت. او گفت کھ امنیت شما تابع کنار گذاشتن نام اروپائی و 

 ھا باور دارند کھ انگلیس تمام حوادث است؛ چون بومیان این کشور بخصوص انگلیسی در

ھا در پشت تمام دسایس سیاسی قرار داشتھ و مالک ثروت بی حساب اند. افکار عامھ و 

، اما اجرای آن بسیار مشکل بود. این می کردبازتاب آن یک برخورد مشابھ را توصیھ 

ا فرستاد؛ آنھا بھ آدرس شاه بخارا و روحانی نامھ ھای خویش را آماده کرده و برای م

دانستند. ما را  نفر) بودند کھ او را بحیث رھنمای معنوی می 5روسای اکسوس (بتعداد 

بحیث "سیاحان کور بیچاره" توصیف کرده بود کھ مستحق حمایھ توسط تمام اعضای عقیده 

سخنان اخالقی مند و مومن است. این نامھ ھا شامل آیھ ھای استخراجی از قرآن با دیگر 

بھ ارتباط این موضوع در بارۀ ما بود. روحانی تقاضا کرد کھ ما نباید این نامھ ھا را بھ 

کسی نشان دھیم مگر اینکھ ضرورت مطلق ما را مجبور سازد؛ اما من بھ این نامھ ھا 

م. من خانھ این مرد را بدون حسادت بر نفوذ او می کردمنحیث اسناد بسیار با ارزش نگاه 

ی چنین قبایلی ترک نکردم کھ او از یک اقارب قابل احترام بھ ارث برده است. من باال

بارۀ او داشتم، زیرا او بدون شک شاید باعث افزایش مشکالت  بدگمانی زیادی در

مورکرافت بوده باشد؛ و این کامال معلوم است کھ خانوادۀ یکی از مریدان او با ثروت آن 

او را از ھمھ چیز  می دھدا آنھم او اسنادی دارد کھ نشان سیاح بدبخت ثروتمند شده بود. ب

آن من باید بیشتر مانع محاکمھ او بوده و بھتر است او را خوش سازم،  تبرئھ کنم، عالوه بر

 بھ عوض اینکھ او را ناخشنود سازم.

  

  نواقص توزیع دوا

دداری کنیم، چون بین سایر مشوره ھا، قویا توصیھ شدیم کھ از دادن دوا بھ مردم خو ما در

بھنگام پیشروی ما  می تواندھم اکنون در اطراف دکتور ما صد ھا مریض بسیج گردیده و 

م کھ مشخصۀ صحی باید گذرنامۀ ما بوده و می کردزنگ خطر بزرگی باشد. من فکر 

شکی در مورد مفاد آن ندارم، اما یگانھ ھدف برای عبور امن ما، بھ موضوع قابل تردید 

شد؛ در پھلوی مراجعات دوامدار مردم کھ ھیچ وقتی برای خود ما نگذاشت، بزرگی تبدیل 

تعداد زیاد حدس و گمان در مورد ثروت و خزانھ ما گفتھ شده کھ ما بطور سخاوتمندانھ و 
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بالعوض دوای خود را توزیع می کنیم. لذا تصمیم گرفتھ شد کھ بزود ترین فرصت ممکن 

م ما را بصورت قابل می کردکھ از آغاز فکر  ھ ایاین برنامھ را قطع نموده و یک برنام

 می تواند، بھ یکبارگی ترک گفتھ شد. فقط خونریزی مردم بھ تنھائی می کندتوجھی کمک 

 ھا بھ ھنگام اعتدال بھاری در ھر استخدام یک کارمند صحی را مھیا سازد، چون افغان

مچنان از تب سھ روزه رسند. مردم ھ تا اینکھ بھ سن چھل سالگی می می دھندسال خون 

 رنج برده و تعداد مریضان افزایش می یابد.

  

 آثار باستانی

یگانھ اثر باستانی کھ ما در نزدیک پشاور کشف کردیم، یک "استوپھ" یا پشتۀ بود، حدود 

میل در مسیر راه کابل و بطور آشکار از عین عصر استوپھ ھای مانیکیاال و بلور. این  5

وده قرار داشتھ و اگر استوپھ ھای پنجاب را ندیده بودیم، بقایای یکی در حالت بسیار فرس

 100فرضیۀ در باره مفکورۀ دیزاین آن بدھد. این یکی حدود  ھیچ گونھ می توانداینھا ن

فت ارتفاع دارد، اما سنگ ھای روی آن پائین افتیده و یا کشیده شده است. ما ھیچ سکۀ 

از آن نداشتند، بجز از اینکھ بگویند یک "استوپھ" روایتی  ھیچ گونھنیافتیم و بومیان نیز 

میل دور بوده  18است. ما ھمچنان از تعمیر مشابھ دیگری در کوتل خیبر شنیدیم کھ حدود 

ت حال در  توانستیم از آن بعلت وضع آَشفتھ آن مناطق، بازدید کنیم. این ساختمان و ما نمی

 10یا  8انیکیاال است. من ھمچنان از تر از تعمیر م کامل قرار داشتھ، رفیع تر و بزرگ

ھا در سوات و بونیر شنیدم. قرار معلوم احتمال زیاد وجود  برج مشابھ آن در منطقۀ کافر

دارد کھ این تعمیرات مقبرۀ شاھان بوده باشد، زیرا تمام آنھا با یک حجره در وسط توده 

 ند.اینھا ممکن است تعمیرات بودیستی نیز بوده باش ساختھ شده اند. 

  

  آمادگی برای سفر

گفت کھ ما دیگر  حاال یک ماه از آمدن ما بھ پشاور گذشتھ و تقرب سریع اقلیم داغ بما می

ضرورت نداریم از برف ھای کابل و ھندوکش تشویش داشتھ باشیم. درجھ حرارت کھ بھ 
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ز رسیده؛ توت ھا پختھ شده و برف ھا بطور کامل ا 87بود، حاال بھ  60ھنگام رسیدن ما 

قلۀ کوھھا ناپدید شده؛ با آنکھ زمستان بسیار شدید بوده است؛ در جریان توقف ما در پشاور 

ژالۀ بارید کھ کالنی آن بھ اندازۀ ساچمۀ تفنگ بود. لذا ما ھمھ برای سفر تکاپو می کردیم؛ 

حرکت ما با رسیدن یک نامھ از کابل شتاب گرفت کھ از ما خواستھ شده بود، بدون معطلی 

کنیم. با آنھم این آسان نبود کھ ما پس از طفره رفتن زیاد رئیس را از ترک خویش  پیشروی

 اپریل تعین شده بود. 19آگاه سازیم کھ بتاریخ 

  

 سرپیشخدمت رئیس

خان  غیرقابل بخشش است کھ در بین پیشخدمتان خانۀ سلطان محمد خان از ذکر نام ستار

خوش طبع خود داری کنیم کھ در "سرپیشخدمت"، یک بومی کشمیری، یک مرد چاق و 

ھای خوش طعم خود بود. ما در تمام مدت  این مدت طوالنی مھماندار ما با پلوھا و غذا

توقف مان مھمان رئیس بودیم؛ این شخص کھ یک مرد نھایت خوش قلب بود با جالیش 

 کامل در جستجوی این بود کھ بھ ھر طریقی ما را خشنود و راضی نگھ دارد. او با وجودی

کھ داری ظرفیت عالی نبود، اما از اینکھ خواھرش زن رئیس بود، نفوذ او قابل توجھ بود. 

او یک مرد بلند و چاق، دارای چشمان بزرگ و سیاه بود کھ ھمیشھ بخاطر خواھم داشت، 

 داد کھ چیز . قیافۀ او نشان میمی کردچون با خوشی زیاد ھر لقمۀ آقای خود را دنبال 

را با دیگران شریک  را خوش داشتھ و وضع او باعث شده کھ آنھای خوب این زندگی 

آورد تا بعضی  سازد. چنین بود ستار خان کشمیری سرپیشخدمت؛ او باالی ما فشار می

نسخھ ھای برای بھبودی ھنر پخت و پز او بدھیم، اما ما آشپزی نداشتیم کھ او را رھنمائی 

 کند.
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 سفر بھ کابل -فصل دوم 

 ورعزیمت از پشا

 می توانداپریل از سلطان محمد خان و پشاور رخصت گردیدیم. ھیچ چیزی ن 19ما بتاریخ 

کنیم، ما را در اختیار یک  از مھربانی این نجیب زاده باالتر باشد؛ حاال کھ او را ترک می

پارسی سپرده، یکی از کارمندان خودش کھ بھ خاطر ما بھ کابل فرستاده بود: او یک نامۀ 

ادرش در کندھار و یکتعداد نامھ ھای دیگر او را بھ چندین نفر در کابل رسانیده او را بھ بر

صورت ضرورت  ورق خالی مزین با ُمھر خود را بما داد تا در 6بود؛ او بھ عین ترتیب 

 طوری کھبھ ھر شخصی آشنای کھ بتواند کمکی بما کند، پُر نموده و بدھیم. چنین معاملھ، 

سپاس گزاری از ما صورت گرفتھ است؛ اما من با مشکالت یم، بخاطر می کردما تصور 

زیاد توانستم باالی رئیس غالب شوم تا یک جوره تفنگچۀ کم بھا را برایش بدھم. من برای 

پسرش یک جعبۀ موسیقی دادم و او با این کار من افسوس خورد. وقتی خانۀ او را ترک 

خواست بھ  ختی نمود؛ او میکردیم، در حالت سواری برای ما آرزوی پیروزی و خوش ب

فاصلۀ زیادی ما را ھمراھی کند، اگر ما اعتراض نمی کردیم. تعداد زیاد اشخاص خوب 

بین  اطرافیان او کھ با ایشان آشنا شده بودیم، ما را در مارش اول مان ھمراھی کردند، در

نیک آنھا آنھا غالم قادر و میرعلم دو پسر یک قاضی لودیانھ نیز بودند کھ مدیون خدمات 

 بھ ھنگام اقامت در پشاور بودیم.

  

 خیبری ھا

راه مختلف بھ کابل وجود دارد؛ اما ما راھی را انتخاب کردیم کھ در کنار  5بصورت عام 

خاطر عادت مردمان بی قانون آن امن نیست؛ لذا ما جلگۀ ھ دریا بود، زیرا کوتل خیبر ب

با یکی از روسای کوھستان دوست شھر  زیبای پشاور را بھ صوب موچنی ترک کردیم. در

 می تواندکس ن کھ ما راه خیبر را در پیش گیریم؛ اما ھیچ می کردشده بودیم و او اصرار 

باالی یک خیبری اعتماد داشتھ و این کار معقول پنداشتھ نمی شد. نادرشاه یکمقدار زیاد 

میل طول  18ود پول داد تا عبور امن او را از طریق تنگۀ مناطق آنھا میسر سازد کھ حد



	 39	

. من بسیار عالقھ داشتم کھ این مردم را در حالت بومی آنھا می باشدداشتھ و بسیار قوی 

مشاھده کنم؛ اما آشنائی ما و آنھم با یک رئیس چیزی نبود کھ بتوان بھ آن اعتماد کرد. او 

. ودیک شخص بلند قامت و الغر اندام مثل سایر اعضای قبیلھ اش بوده و معتاد بھ الکول ب

گفت. من این شخص را در یکی از  او منطقۀ خود را "یاغستان" یا سرزمین یاغیان می

کھ او از ما درخواست کرد تا در یک مجلس  باغ ھای نزدیک پشاور ھمراھی کردم؛ جائی

مشروب نوشی با او یکجا شویم؛ اما ما او و ھمرھانش را، حتی بدون نوشیدن الکول، بھ 

 فتیم.اندازۀ کافی درنده خو یا

  

 گذرگاه دریای کابل

ما دریای کابل را باالتر از موچنی در یک قایق عبور کردیم کھ در باالی مشک (پوست) 

ھای بادی قرار داشتھ و یک شیوۀ انتقال زود گذر و نا مطمئین است. عرض دریا فقط 

یارد است، اما سرعت آن چنان زیاد بود کھ قبل از رسیدن بھ ساحل بیش از یک  250

پائین برده شده بودیم. اسپ ھا و یابو ھای حامل بار، دریا را عبور کردند. موچنی  میل

. می شوددارد کھ دریای کابل وارد جلگھ  یک روستای عقب افتاده در تنگۀ وادی قرار

دریا با این  . عبورمی شودآن در مسیر خویش بھ اندوس بھ سھ شاخھ تقسیم  پائین تر از

اینجا چند قایق دیگر ھم وجود دارند کھ  جاست؛ اما در این قایق ھا یک چیز معمول در

رسند. مال  زایرین رونده بھ مکھ غالبا در اکوره سوار شده و از طریق اندوس بھ بحر می

؛ اما مھم است فھمید کھ یک مسیر آبی از می شودالتجاره ھرگز از این مسیر فرستاده ن

 نزدیکی کابل تا بحر وجود دارد.

  

 کاروان

تمام مسایل را برای پیشروی از منطقۀ مومندی ھا و با مشوره با آنھا آماده  23اریخ ما بت

کردیم، یک قبیلھ غارتگر دیگر کھ وحشت و سبعیت آنھا نسبت بھ خیبری ھای ھمسایۀ 

را تقاضا  ایشان کمتر است. آنھا برای ھر مسلمان نیم روپیھ و برای ھر ھندو دو چند آن
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مورد توزیع آن بھ مشاجره پرداختند. ما مارش خویش  نبوده و در کردند؛ با آنھم زیاد قانع

را با تقال از باالی تپھ ھا و سنگ ھا آغاز کردیم، اما بزودی متوجھ شدیم یکتعداد مسافران 

 انفرادی کھ با اطفال خویش ھمراه بودند، فقط قبیلۀ آنھا برای امنیت ایشان کافی بود.

  

 منظره ھای دریای کابل

باالی دریای کابل دیدیم کھ  باالی کوتل ھا خود را در مارش خستھ کننده درپس از یک 

آن عبور می کردیم. ما حاال منظرۀ کاملی از شیوۀ سفر و تعامالت پیشرو  باید بار دیگر از

داشتیم. ما ھمیشھ بصورت کتلوی حرکت می کردم؛ وقتی در زیر آفتاب سوزان بھ ساحل 

آن نداشتیم، تا اینکھ دوستان مومندی خویش را دوباره  زدریا رسیدیم، ھیچ وسیلۀ عبور ا

راضی سازیم. ما در زیر سایۀ یکتعداد سنگ ھای دراز کشیدیم کھ از پرتگاه ھای بھ 

ھزار فت پائین افتیده و در مقابل ما دریای کابل با سرعت زیاد جریان  2ارتفاع حدود 

َمشک  10یا  8ستانیان یارد نبود. طرف ھای ظھر کوھ 120داشت. عرض آن بیش از 

شب فرا رسیده و بعدا ما با  ،کردیم؛ اما پس از عبور  آورده و ما بھ عبور دریا شروع

علف ھای کوھھا آتش روشن کردیم تا بھ ھمسایگان و امنیت قایق ھا اطمینان دھیم. گذرگاه 

کت ھا سرعت آب چنان زیاد بود کھ باعث حر دریا خستھ کننده و دشوار بود: در بعضی جا

داد و راضی بودیم، زیرا برای ما گفتھ شده بود  مخالف (گردابی) شده و ما را چرخ می

کھ اگر کمی پائین تر برویم، یک گردابی وجود دارد کھ اگر در دایرۀ آن گیر شویم، ممکن 

این زحمت رھا شده بودیم،  آن چرخ بخوریم. ما ھمھ از است گرسنھ و سرگیجھ یکروز در

تر  مسافران پائین تر برده شده بودند و ما ھم در گرداب ھای کوچکبعضی  وجودی کھبا 

اینجا کدام روستا یا مردمی در ھر دو ساحل دریا وجود ندارد؛  چندین چرخ خوردیم. در

باالی زمین ھموار کرده و یک شب راحتی را پس از خستگی  ما قالی ھای خود را در

زودی اکثریت ما را بھ خواب برده و بخش آب ب روز قلبا لذت بردیم. صدای جریان آرام

شد، بجز از فریاد ھای کوھستانیان کھ در باالی  بھ ھنگام نیمھ شب ھیچ چیزی شنیده نمی

سنگ ھای روبروی ما قرار داشتھ و تا روشنائی روز ناظر ما بودند. آنھا واقعا یک دستۀ 

آنھا باشیم. رئیس گلوبران بنظر رسیده و چقدر جالب است کھ شاھد احترام خود بھ مقابل 
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آنھا یک گردن کلفت ژنده پوش بدون دستار و سوار بر یک اسپ بود: او مورد ستایش 

قرار گرفتھ و ھدایائی برایش داده شد؛ اما زیاد دور نرفتھ بودیم کھ ھمگی آنھائی را مسخره 

توان از یک پیرمرد کشف  می کردند کھ ما آنھا را نوازش کرده بودیم. روحیۀ دستھ را می

کھ اسپ خود را بھ داخل یک مزرعھ گندم در کنار منطقھ مومند رانده و فریاد  کرد، کسی

زد، "بخور حیوان خوب من؛ رذیالن مومندی قسمت اعظم ثروت مرا در زمان شان خورده 

 بودند".

  

  کوھھا

ساعت در زیر آفتاب سوزان، صبح روز بعد از طریق یک  8پس از قرار داشتن حدود 

شوار بھ دکھ رسیده و پس از ظھر بھ ھزارنو رسیدیم، یک مسیر روباالئی جادۀ سنگی و د

میل بود. ما با رسیدن بھ دکھ بخش عمدۀ مشکالت خویش در مسیر کابل را  20کھ حدود 

از میان برداشتھ بودیم. منظرۀ از باالی یک کوتل کوه، قبل از اینکھ بھ وادی کابل پائین 

میل ببینیم  40ستیم شھر جالل آباد را بھ فاصلھ حدود توان شویم، بسیار مجلل بود. ما می

را بھ جزایر متعدد و حاصل خیز تقسیم  و دریای با مسیر مارپیچی کھ با عبور خود آن

جانب و کوھھای برج مانندی نورگیل یا کنر در  نموده بود. سفید کوه تاج خود را در یک

ی نوح پس از توفان در اینجا نشستھ جانب دیگر گسترانیده است؛ افغان ھا معتقد اند کھ کشت

است: کھ با برف ھای دایمی  و این کوه ارارت افغانستان با ارتفاع بزرگ آن دقیقا متمایز

 پوشیده است.

  

 سنگ اورنوس

در باجور قرار دارد  می شودیک سنگ منزوی نچندان دور از این محل کھ بنام ناوگی یاد 

کھ بدون  می دھدمشھور اورنوس جواب  و بھ فکر من بھ توضیح آرین در بارۀ سنگ

 آن ھمسایگی قرار دارد. گفتھ شده کھ آن سنگ غیرقابل دسترس است، مگر از تردید در

کھ غلۀ یک گاریزون را تولید و  می باشدطریق یک جاده قوی و مرتفع و آنقدر بزرگ 
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 20دۀ ھمچنان ذخیرۀ کافی آب دارد کھ دقیقا گزارش اورنوس است. این ھمچنان در محدو

میل از باجور قراردارد؛ برای ما گفتھ شد کھ شھروندان بازاریا (کھ باید باجور باشد) برای 

 شب بھ آورنوس فرار کردند. من کوه ناوگی را ندیده ام. امنیت خود در

  

 ایجاد کوھھا

کوھھای موچنی سنگ ریگی اند: در باالی کوتل ھا رگھ ھای کوارتز وجود دارد. در بستر 

ل سنگ ھا گرانیت اند؛ در باالی روستای دکھ تشکیل میکا (سنگ نسوز) دیده دریای کاب

. یک بوی عطر گوارا از علف ھا و بتھ ھا می شودکھ در طبقات عمودی واقع  می شود

مشابھ جاروب بود؛ دیگری مشابھ گل زنبق یا سوسن  رسید. یک بتھ بسیار بھ مشام می

شان  ھای بھ ھا و صندل ھا (سرپائی) برای پابود کھ مردم را با بوریا برای ساختمان کل

. تشنگی و خستگی ما با می شوندکھ بواسطھ ریسمانی از عین مواد محکم  می کندتامین 

بسیار مفید یافتھ، جمع آوری کرده و بھ آن رایک نبات نوع ترشک رفع می گردید کھ ما 

ان بسیار مطلوب بوده ھنگام باال روی در کوه ھا می خوردیم. چراگاه اینجا برای گوسفند

 و گوشت ھای مزه دار پشاور مربوط مسالھ ای اینجاست.

  

 مالقات با رئیس مومند

ما قبل از ترک دکھ مالقاتی با رئیس مومند، سعادت خان لعلپور داشتیم، یک مرد زیبا 

سال و قیافۀ خوش مشرب. ما در زیر یک درخت توت در باالی یک  30دارای حدود 

ای نیم ساعت نشستیم؛ او اصرار داشت کھ دریا را عبور کرده و چند کت یا چارپائی بر

روز مھمان او باشیم تا ما را با باز (شاھین) ھای خود سرگرم و خوش نگھ دارد، در 

شد. ما این دعوت مدنی او را بھ  حالیکھ یکتعداد آن بواسطھ خدمھ ھایش انتقال داده می

 م کھ این مومند متبسم خود را با کشتن دو برادربھانۀ سفر خویش نپذیرفتیم. من بعدا دانست

 زادۀ جوان و مادر ایشان بھ ریاست طایفۀ خویش ارتقا داده است.
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 مدنیت یک خیبری

ما در ھزارنو یک خیبری را مالقات کردیم کھ با او یکمقدار آشنائی در پنجاب پیدا کرده 

. او بھ مجرد می کردخدمت بودیم، جائیکھ او بحیث پیک یا پیامرسان برای رنجیت سنگھ 

شنیدن خبر رسیدن ما، پیدا شده و با گرفتن پا و ریش ما صمیمیت نشان داده و با پارسی 

، گفت کھ باید مھمان او شده و بھ خانھ او در روستا برویم کھ با می کرداندکی کھ صحبت 

ود ھای پائین و چشم ھای گ خوشی پذیرفتھ شد. او بد چھره ترین یک موجود با ابرو

 14(چقور) بود: او چند روز قبل از ما رسیده بود و دو پسر داشت کھ ھیچکدام را برای 

کھ دو بار بھ کابل نامھ ھا برده و از جوار خانھ و روستای  سال ندیده بود. او با وجودی

بومی خود گذشتھ بود، ھرگز توقف و پرسان نکرده بود. او حاال بھ منطقھ خود برگشتھ 

 بود.

  

 حادثھ

ساعتھ در باالی زین، کھ سھ ساعت آن در انتظار بھ  12از یک مارش خستھ کنندۀ  پس

بھ جالل آباد رسیدیم. وقتی ما سرخ دیوار را عبور  26پس ماندگان مصرف شد، در صبح 

، رھنمای پارسی ما یا برای نشان دادن می شوندکردیم، جائیکھ کاروان ھا بعضا غارت 

ی اش، خوش داشت کھ مورد حملۀ دزدان قرار گیرد. جسارت خود یا حالت غیرمنظم روح

کھ در عقب بودند، یک داستان طویل  او با کارابین خود فیر نموده و تا وقت رسیدن کسانی

او یکی از دزدان را با نوک تفنگ خود  طوری کھجرات و دالوری خود را تکمیل کرد؛ 

از گوش او عبور کرده مجازات کرده و از خطری نجات یافتھ کھ مرمی دشمن صدا کنان 

است! پیروان او بھ شجاعتش کف زده و من ھم سھم تحسین خود را ادا کردم. این استثنائی 

شد کھ پارسی بھ تنھائی رھزنان را دیده باشد: اما تمام مسئلھ بطور خصوصی  معلوم می

خواست ثبوت شجاعت خود را  توسط یک عضو کاروان توضیح داده شد کھ این آقا می

 نشان دھد کھ ما از خطر دور شده بودیم. در جائی
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 باد سام

آن بنام  مسیر ما از ھزارنو تا جالل آباد ازطریق یک زمین سنگی پھن بود کھ قسمتی از

"دشت" یا جلگۀ بتی کوت نامیده شده و با داشتن باد سام یا "سموم" شھرت دارد کھ در 

ف ھای دایمی پوشیده است. دو جانب با بر حالیکھ کوه ھای ھر موسم داغ می وزد، در

بومیان این منطقھ می گویند کھ سموم بصورت عام کشنده است. اما مسافران کھ بھبود 

 یافتھ اند، می گویند کھ این باد ھا مثل یک باد سرد حملھ کرده و انسان را بی حس می

سازد. انداختن آب با شدت زیاد در دھن بعضا مریض را بھبود بخشیده و یک آتش روشن 

ر کنارش نیز تاثیر خوب دارد. شکر و آلوی خشک بخارا نیز مفاد دارد. اسپ ھا و د

کھ  گوشت کسانی می شودحیوانات نیز مانند مردان در معرض سموم قرار دارند؛ گفتھ 

بسیار نرم و متعفن شده، اندام ھا از ھمدیگر جدا گردیده و موی  می شوندقربانی این حادثھ 

. این باد سام در ارتفاعات کابل ناشناختھ می شوددن شان کنده آنھا بھ بسیار آسانی از ب

بوده و فقط محدود بھ جلگۀ بتی کوت است کھ توضیح گردید. تاثیر این باد در شب نیز 

مانند روز خطرناک است؛ در تابستان وقتی آفتاب در باالی افق باشد، ھیچ کسی حتی بھ 

فقط یک نفر ممکن است مورد حملھ نفری  40یا  30فکر سفر نمی باشد. در یک دستۀ 

بھ سادگی  می تواندگونھ تغیر اقلیم حساس ھستند. این  قرار گیرد: نھ آنھائیکھ در مقابل ھر

 تاثیر حرارت باالی یک حالت معین بدن باشد.

این مارش با یکی از توفان ھای باد  ما در موسم داغ و باد سام سفر نمی کردیم؛ اما ما در

ھای نزدیک حاره معمول است. این در حال حاضر با  ھ در کشورو خاکی برخوردیم ک

ھای گرد از جوانب مخالف قطب با ھم تقرب کرده و  یک پدیدۀ خاص ھمراه است: ابر

می خورند، جھات متفاوت را اختیار می کنند. این را شاید بتوان دلیل  وقتی با ھم بر

میل با کوه ھای مرتفع  15ا ی 12موجودیت گردباد در جلگھ ھای پائین با وسعت حدود 

 جانب دانست. ما دریافتیم کھ جالل آباد غرق بارندگی بوده و از آن فرار کردیم. در ھر
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  آثار باستانی

یک کوه شمال دریای کابل و روستای بوسول {بھسود؟} بعضی حفاری ھای بزرگ  ما در

. این مغاره ھا در ودمی شھا ربط داده  در سنگ ھا را مشاھده کردیم کھ بھ روزگار کافر

گروپ ھا کنده شده، مدخل ھر کدام جدا بوده و تقریبا بھ اندازۀ یک دروازۀ عام می باشد. 

تمام آسیا در  کھ در می شودآنھا شاید دربرگیرندۀ چندین روستا باشند، زیرا چنین معلوم 

ه ما از گزارش غار نشینان داد طوری کھچنین محالت حفاری مردم سکونت می کردند؛ 

دانیم. من فرض نمی کنم کھ ما بتوانیم یک استنتاجی بھ  شده بواسطھ مورخین مختلف می

ارتباط مردم و موجودیت چنین حالت در کشور ھای مختلف استخراج کنیم، چون این 

کھ برای آنھا یک غار در سنگ،  می شودموضوع بھ ملت ھای بسیار غیرمدنی مربوط 

، امن ترین مسکن در یک جامعھ نا آرام بوده است. نسبت بھ یک کلبھ در باالی یک جلگھ

برج مدور وجود دارد؛ اما ساختمان آنھا از "استوپۀ" کھ من  7در نزدیکی ھای جالل آباد 

کھ آنھا باستانی بوده و سکھ ھای بسیار بزرگ مسی  می شودتوضیح دادم، فرق دارد. گفتھ 

ل آباد و کوھھا مردم بھ مقبرۀ در نزدیک آنھا پیدا شده است. در منطقۀ لغمان بین جال

ھا رجعت  میترالم یا المیک، پدر نوح اشاره می کنند. بعضی ھا محل را بھ عصر کافر

؛ اما مسلمان ھای خوب بھ این راضی اند کھ این مقبرۀ یک پیغمبر بوده و فقط می دھند

 سھ مقبرۀ دیگر در روی زمین وجود دارد.

  

 جالل آباد

توقف کردیم، یکی از کثیف ترین محالتی کھ من در شرق دیدم.  ما چند روز در جالل آباد

ھزار نفر  2دکان بوده و نفوس آن حدود  50اینجا یک شھر کوچک و یک بازار دارای 

است؛ اما تعداد آنھا در موسم سرما ده چند افزایش می یابد، زیرا مردم از کوه ھای اطراف 

لک  7نوادۀ بارکزی است کھ عواید حدود بھ اینجا می آیند. جالل آباد مسکن یک رئیس خا

 150روپیھ در سال دارد. دریای کابل بھ فاصلۀ یکچھارم میل از شمال شھر گذشتھ، حدود 

 یارد عرض داشتھ و قابل عبور نیست.
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 کوھھای برفی

کوھھای برفی در شمال و جنوب جالل آباد وجود دارد کھ موازی ھمدیگر اند. سلسلۀ 

. اندازۀ آن بطرف می شودد شده و غالبا بنام راجگل نیز شناختھ جنوبی بنام سفید کوه یا

. در نقاط بلند آن می دھدشرق کم شده و قبل از رسیدن بھ دکھ برف ھای خود را از دست 

. می باشداین عرض البلد  ھزار فت در 15برف ھمیشھ وجود داشتھ و ارتفاع آن حدود 

میل  30د دارد کھ قبال ذکر شد و حدود شمال جالل آّباد کوه ھای مشھور نورگیل وجو در

 .می شوددور است؛ بطرف شمالغرب آن قلھ ھای مرتفع ھندوکش دیده 

  

  باال باغ

توانیم  ما دریای کابل را ترک کرده، یک وادی را عبور نموده، بھ باالباغ رسیده و حاال می

ھای مشھور  رباغ ھای غنی را تشخیص دھیم کھ در زیر کوه ھای برفی قرار داشتھ و انا

 . ما در یک تاکستان توقف کردیم. تاکمی شودکھ بھ ھند صادر  می کندبیدانھ را تولید 

رخت ھا ترین د کھ بھ بلند می شودھای این منطقھ قطع یا شاخھ بری نشده و اجازه داده 

فت ارتفاع دارد.  80کھ حدود  می شوددرخت ھای سروی باال باال شده و در باالباغ 

رویند،  نسبت بھ آنھائی کھ در چوکات ھا می می شوندطور تولید  ھ اینھای ک انگور

مرغوب نیستند. در باال باغ باران باریده و محلۀ ما نسبت بھ اینکھ گوارا باشد، بیشتر 

رومانتیک بود؛ بھ ھمین علت مجبور شدیم بھ ھنگام غروب و جستجوی پناگاه بھ یک 

 مسجد پناه ببریم.

  

  برخورد مردم

علوم مردم کامال مشغول مراسم مذھبی و مسایل دنیوی خویش بودند تا اینکھ بھ فکر قرار م

این مملکت ندیده ایم: با  ما باشند و تا کنون کمترین برخورد نادرست از ھیچ کسی در

زدیم. قرار معلوم آنھا کمترین تعصبی بھ مقابل یک عیسوی  ھر طرف قدم می وجودی کھ

ایشان نام سگ یا کافر را نشنیدم کھ بطور غالب در آثار نداشتھ و من ھرگز از لب ھای 
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مملکت رسوم خویش را دارد"، یک ضرب المثل  . "ھرمی شودتعداد زیاد سیاحان دیده 

ھای شھروند خود احترام  معلوم مسلمان ھای افغان نسبت بھ ھندو بین ایشان است؛ قرار در

حالیکھ ھندوان  نامند، در اب" میبیشتری بھ عیسویان دارند. آنھا ما را "مردم صاحب کت

 دانند. را جاھل و بی پیغمبر می

  

  گندمک، مناطق سرد

کھ در یکجانب  می شودما بھ گندمک رسیدیم کھ مرز بین مناطق گرم و سرد است. گفتھ 

بارد. زندگی سبزیجات شکل جدیدی دارد؛  جویبار برف و در جانب دیگر آن باران می

حالیکھ فاصلھ  انچ در گندمک بود. در 3شده بود، فقط حدود گندم کھ در جالل آباد درو 

ھای سفید مروارید را کشف کردیم؛ کوھھا  بین شبدر گل میل نمی باشد. ما در 25بیش از 

پوشیده با جنگل ھای کاج بوده و حدود یک ھزار فت  ،کھ بیش از ده میل فاصلھ نداشتند

ی آزاد بھ لباس اضافی نیاز داشتیم. پائین تر از محدودۀ برف قرار داشتند؛ ما در ھوا

کھ تابع مزاج یا حالت  می شوندر ارتفاع مواجھ بھ انواع مشکالتی یمسافران نظر بھ تغی

را فرو ببرم؛ من  خواستم آن حالیکھ می افراد است. امشب یک گربھ لقمۀ من را ربود، در

یک طویلۀ کثیف  حالیکھ فکر می کردم در ھنوز ھم احساس گرسنگی با نان و آب دارم در

 بخت احساس می کردیم. می نان می خورم: با آنھم با دریافت چنین مکانی خود را خوش

خواھم از نان (خشک) این منطقھ ستایش کنم کھ آنھا خمیر و پختن را مطابق ذایقھ می 

 کنند.

  

  باغ نیملھ: میدان جنگ

آن بخاطر میدان جنگی میل از گندمک از باغ نیملھ عبور کردیم و  3ما بھ فاصلۀ حدود 

از دست داد. باغ در  1809سال  آن شاه شجاع الملک تاج خود را در مشھور است کھ در

یک وادی کامال مزروع و محاط بھ کوھھای خالی واقع است. این یک محل زیبا است؛ 

درخت ھا تماما بھ یک ارتفاع قطع یا شاخھ بری شده، سایۀ زیر آنھا دربرگیرندۀ انواع گل 
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کھ تزئینات  بین آنھا گل نرگس بھ وفرت روئیده است. این محل باوجودی ده و درھا بو

 ھنری دارد بطور نادرستی برای جنگ انتخاب شده و بخت جنگ بطور عجیبی ھوس

بازانھ یا نامعین بوده است. شجاع تاج خود را باختھ و وزیر او از یک ارتشی شکست می 

بوده است. او ھرگز بھ فکر چنین نتیجۀ نبوده  خورد کھ ده مرتبھ نسبت بھ ارتش او ضعیف

است، زیرا او تمام جواھرات و ثروت خود را ھمرای خود آورده و فقط با نجات زندگی 

 خود خوش بوده است. فتح خان وزیر محمود کھ این پیروزی را برای آقای خود میسر می

ه آماده شده و بھ این از فیل ھای دولتی می نشاند کھ برای شا یباالی یک سازد، او را در

. شجاع بھ منطقۀ خیبر فرار کرده و از آن زمان ببعد در می کندترتیب ادعای پیروزی 

 تمام تالش ھایش برای تسخیر دوبارۀ سلطنت ناکام بوده است.

  

 کابل شیوۀ نگھداری اسپ ھا در

می شان آزار ن این مملکت را بیش از شیوۀ نگھداری اسپ ھای ھیچ چیزی یک بیگانھ در

جریان روز از پشت اسپ  دھد کھ نسبت بھ ھند بسیار فرق دارد. اینھا ھرگز زین را در

. اینھا ھرگز می دھدشب  کنند آرامش خوبی برای اسپ در می دور نمی کنند، چون فکر

یک اسپ را برای قدم زدن بھ پائین و باال نمی برند، بلکھ یا سوار می شوند یا می گذارند 

این موسم برایش ھیچ دانھ (غلھ) نداده، او را با  تا سرد شود. آنھا دردر یک دایره بگردد 

اسپ را در دو ریسمان  10یا  8جو سبزی تغذیھ می کنند کھ ھنوز سر نکشیده است. آنھا 

بستھ می کنند کھ در یک خط موازی با یکدیگر قرار دارند. اینھا ھمیشھ یک گره در دم 

پوشانند  ت با یک الیاف پاک و حاشیۀ ابریشمی میاسپ زده و قسمت عقبی اسپ را تمام وق

کنند کھ مشابھ  . اینھا زین ھای ازبیکی استفاده میمی شودکھ بواسطۀ پاردم نگھ داشتھ 

خود مان بوده، آنھا را موافق یافتھ و ھمیشھ استفاده کرده ام. سواران تازیانھ را بھ بند دست 

کنند، اما آنھا را با مسالھ  پ ھای خود میھا مراقبت جدی از اس کنند. افغان خود بستھ می

 در ھند انجام داده و ھمیشھ در شرایط عالی نگھ می طوری کھ، می دھندجات پرورش ن

 دارند.
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  جگدلک

ما از سرخرود گذشتھ و مارش خود را تا جگدلک ادامھ دادیم، از طریق یک پل با تعداد 

ه را بھ این جویبار ھا می ھای کوچک گذشتیم کھ برف ذوب شدۀ سفیدکو زیاد جویبار

رود است. منطقۀ  رنگ است: بھ ھمین علت نام آن سرخ ریزاند. آبھای تمام آنھا سرخ

 لخت و رقت بار است. جگدلک یک محل رنجور با چند غار برای یک روستا است. در

ست: "وقتی چوب ا اینجا ضرب المثلی وجود دارد کھ توصیف حالت فالکت باری آن

این کوھھای غم افزا  وختن می کند، شما طال ذوب می کنید": چون درجگدلک شروع بھ س

ھیچ چوبی وجود ندارد. ما در زیر یک بیشۀ درختان توقف کردیم کھ بحیث محل کور 

 نمودن زمان شاه یکی از شاھان کابل مشھور است.

  

 ھا پستھ خانھ ھای امپراتور

 5ھر  ی را تشخیص دھیم کھ درتوانستیم جاده ھا و پستھ خانھ ھا ما در مسیر خویش می

ھای مغول ساختھ شده بوده تا ارتباط بین دھلی و کابل را زنده  میل توسط امپراتور 6یا 

توان بھ امتداد کوھھا تا بلخ ردیابی کرد؛ چون ھمایون و  نگھ دارند. آنھا را حتی می

 را میاورنگزیب ھردو در ایام جوانی خویش حاکمان آن مملکت ھا بودند. چھ اندیشۀ 

 اینجا یک سیستم ارتباطات بین دور توان از عظمت امپراتوری مغول الھام گرفت! ما در

 ھا داریم. ترین والیات را بصورت دقیق مانند ایستگاھھای قیصر

  

  غلجی ھای آواره

ما در مسیر خود بھ کابل ھزاران گوسفندی را دیدیم کھ مربوط غلجی ھای کوچی یا یک 

شدن برف از زمین ھا رمھ ھای خود را بھ طرف ھندوکش  اال با دورقبیلۀ افغان بوده و ح

 آن باشد. تر از چراگاه خوب می تواندرانده و تابستان را می گذرانند. ھیچ جای دیگری ن
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  منظرۀ چراگاھھا

آنھا در حاشیۀ کوھھا مصروف چریدن  طوری کھآدم ھای کالن گوسفند ھا را دنبال کرده و 

ھا بھ فاصلۀ حدود یک یا دو میل در عقب آنھا قرار داشتھ و  ربودند، بچھ ھا و دخت

سرپرستی بره ھای جوان را بھ عھده داشتند. یک بز یا گوسفند پیر پیش آھنگ آنھا بوده و 

ند. یکتعداد اطفال آنقدر کوچک بودند می کردآدم ھای جوان آنھا را با تعویض علف کمک 

شد. ما در  وشی ورزش باعث تشویق آنھا میستند راه بروند، اما خمی توانکھ بھ مشکل 

حاشیۀ جاده تعداد زیاد قرارگاه ھا را عبور کردیم، جائیکھ آنھا حرکت یا باربندی می 

ھا را برای  ھا تمام کار کردند. افغان ھا دارای خیمھ ھای پست سیاه یا نصواری اند. زن

: آنھا در واقعیت بانوان راندند ھا را بار کرده و می شوھران تنبل خود انجام داده، شتر

تیره رنگی بوده، با تمام زندگی دھاتی و بی تجملی خویش زیبائی چندانی ندارند. آنھا کامال 

شان بودند. اطفال بصورت  پوشیده و دارای کفش ھای با میخ ھای بزرگ آھنی در کف ھای

ھ بھ سن ک کھ این مردم آواره تا زمانی می شودمند و چاق بوده و گفتھ  غیرمعمول صحت

 سالگی نرسند، ازدواج نمی کنند. 20

 

  اسپھان و داستان فتح خان

دھندۀ شکست  رود ما بھ اسپھان رسیدیم، یک روستای کھ نشان پس از عبور از سرخ

دیگر شجاع است، اما پیش از آنکھ تخت را بدست بیاورد. داستانی در بارۀ وزیر فتح خان 

یدان جنگ توسط اشراف زادگان درانی ترسیده این م کھ از تعویض در ، کسیمی شودگفتھ 

یک مورد قبلی فتح خان  و بھ مقام وزارت رسیده بود. این فرد کھ نامش میرعالم بوده، در

را دشنام داده و حتی یکی از دندان ھای پیش روی او را شکستانده بوده است. این زخم با 

ک خواھر وزیر ازدواج می با ی عفو می گردد، چون او پس از آن وجود تمام ھویدائی آن

کند؛ اما اتحاد فقط بخاطری صورت گرفتھ کھ فتح خان بتواند مقصد خویش را بھ آسانی 

رساند.  خواھر خود را اسیر گرفتھ و بھ قتل می اجرا کند. او شب قبل از جنگ شوھر

، نشان دھندۀ صحنۀ قتل است. می شوداینجا بنام "توده" یاد  یکتعداد سنگ ھای کھ در
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ھای برادر خود انداختھ و می پرسد کھ چرا شوھر او را بھ  ر وزیر خود را باالی پاخواھ

گوید، "چھ!"، "تو احترام زیادی بھ شوھر خود نسبت بھ عزت  قتل رسانده است؟ او می

برادر خود داری. بھ دندان شکستۀ من ببین و بدان کھ دشنام او حاال تالفی گردید. اگر تو 

ھستی، من تو را بھ یک رانندۀ قاطر عروسی می کنم". این با مرگ یک شوھر غمگین 

حادثھ بھ تنھائی ترسیم بدی از احساس و شیوۀ خشن افغان ھا نیست. گفتار دیگری در بین 

آنھا ترس بیشتری ایجاد می کند، بخصوص وقتی یک سازش ظاھری بواسطھ ازدواج 

 متقابل صورت می گیرد.

  

 کوتل لتھ بند

کوتل لتھ بند رسیدیم کھ از باالی آن بار اول شھر کابل، بھ فاصلھ  بھ 30نیمھ شب  ما در

میل طول داشتھ و جاده در باالی سنگ  6میل، قابل دید و نمودار شد. کوتل حدود  25

یک شب  یابد. ما در محلی بنام "کبک چشمھ" توقف کرده و در ھای مدور سست ادامھ می

ھنمای ما بھ علت سردی از بین رفتھ و سرد و بدون پناگاه خواب کردیم. شاھین شخص ر

باعث غمگینی بزرگ او گردید. لتھ بھ معنی تکھ یا پارچھ بوده و این کوتل بخاطری بھ 

این نام یاد شده کھ از یکتعداد مسافران فقط تکھ ھای لباس شان در بتھ ھای این کوتل باقی 

 سازد. موسم زمستان برف این مسیر را مسدود می مانده است. در

  

  رسیدن بھ کابل

ما با ستارۀ صبح بیدار شده و سفر خود را شروع کردیم، اما تا ظھر نتوانستیم بھ کابل 

برسیم. تقرب بھ این شھر مشھور چیزی نیست بجز از اینکھ خود را در زیر سایۀ بازار 

مقبول آن یافتھ و فکر کردم کھ در پایتخت یک امپراتوری قرار دارم. ما در مسیر خود از 

، محمود غزنی بھ ھنگام بازگشت از ھند می شودتای بتخاک گذشتیم، جائیکھ گفتھ روس

بھای کھ از سومنات مشھور آورده بود، زیر خاک می کند. ما در کابل  مجسمۀ ھندی پر

خان برادر حاکم پیش رفتیم کھ ما را قلبا پذیرائی کرده و  بطور مستقیم بھ خانۀ نواب جبار
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اد کھ من لذت بردم. ھمراه بیچارۀ من کھ صحتش پس از غرض نان شب بھ بازار فرست

عبور اندوس خراب شده بود، حاال قوت او کامال بھ تحلیل رفتھ بود. تردیدی در مورد 

تفتیش بار ما در گمرک بوجود آمد، اما من محتاطانھ قضاوت کرده و فقر خویش را بھ 

ضی ما تشکیل بدھند. ما با نمایش گذاشتم تا اجازه ندھم برنامھ ھای بھ مقابل ثروت فر

ھا و لوازم  عداد بوتل ھا و زاویھ سنج من با یکت کھ آماده تفتیش نبودیم؛ کتاب وجودی

دکتور در معرض تفتیش شھروندان گذاشتھ شده بود. بھ آنھا ضرری نرساندند، اما پس از 

 نمایش چنین وسایل پیچیده و غامض بدون شک ما را بحیث ساحران معرفی کردند.

  

 ماحمد شریف رھنمای م

تسلیمی امن ما بھ نواب اجازه گرفت تا ما را ترک کرده و از  رھنمای با ارزش ما پس از

سال ندیده بود. محمد شریف کسی است کھ  8را برای  شھر بومی خود لذت ببرد کھ آن

کھ یک مرد جوان است، یک تاجر  او را یک دوست خوب نامید. او با وجودی می توان

برد. او فربھ و متورم بوده و ممکن بود ھر صبح او  شکار با شاھین لذت میبوده و از 

داشت. من  را با شاھین ھا و اشاره گر در پاشنھ ھایش دید. او لذایذ خود را مخفی نگھ می

بھنگام ورود بھ کابل ھرگز پسری را بیش از او خوشحال ندیدم؛ او نمی توانست چیز 

نکھ بھشت است. او یکی از بھترین مسافر ھمراه دیگری در توصیف آن بگوید، مگر ای

بوده و نشانۀ یک پارسی را بھ گرمی و احساس خوب یک افغان افزوده بود. یک حادثھ 

بھ ھنگام ورود ما بھ کابل اتفاق افتاد کھ باعث خوشحالی مردان دیگر نسبت بھ او گردید. 

است خیرات از او کرده یک گدا او را شناختھ، در نیم میلی دروازۀ شھر شروع بھ درخو

گفت. محمد شریف با اشارۀ سر بھ خدمۀ خود  و او را با نام بھ خانۀ خودش خوشامد می

گفت، "برای این فقیر یک مقدار پول بده"؛ درک این مسئلۀ مشکل بود کھ تاجر یا گدا 

بیشتر خوشحال بود. رھنمای ما بعدا بدرود گفت، با توصیۀ اینکھ ما بھ ھیچ کسی بجز از 

دمھ ھای داوطلب خدمت خود اعتماد نکنیم، چون او اعتبار زیادی باالی شھروندان وطن خ

خود نداشت. او وعده داد کھ ما باید یک شام با او باشیم و من از او بخاطر توصیھ و توجھ 

 اش تشکر کردم.
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 کابل -فصل سوم 

 رسیدن آقای ولف

ُمبّلغ مذھبی یھودان  ،قای ولفما چند ساعت در کابل نگذرانده بودیم کھ از سرنوشت بد آ

ارسال کمک فوری  ھای مجاور توقیف گردیده و از با خبر شدیم کھ در یکی از روستا

برایش مضایقھ نکردیم. او روز بعد با ما پیوستھ و گزارش طویل و واحدی از چگونگی 

یال فرار خود از مرگ و بردگی را ارایھ کرد. قرار معلوم این آقا مثل بنجامین دیگر تود

در جستجوی اسرائیلی ھا برآمده و بحیث یک یھود داخل تاتار گردیده کھ بھترین مشخصۀ 

کھ بھ دین عیسوی گرائیده،  یک سیاح در یک کشور مسلمان است. آقای ولف با وجودی

ھم عقیدۀ خود بھ مردم یھود را اعالم داشتھ است. او ھمچنان گفتھ بوده کھ در جستجوی  باز

رود؛ او یک مقدار پژوھش ھای در بین افغان ھای کابل انجام  رج میقبایل گمشده بھ خا

دانند. روایت ماجراھای آقای ولف باعث  داده است، زیرا آنھا خود را از نسل ایشان می

کھ ما با بعضی افکار او در رابطھ بھ پایان  تحریک ھمدردی و شفقت ما گردید؛ با وجودی

آقای کشیش را بھ بھترین صورت پذیرائی کرده و یم موافق باشیم، ما این می توانجھان ن

آن مرکز  او را یک عضو جدید جامعۀ خویش در کابل یافتیم. او در بخارا بوده، اما در

اسالم اقدام بھ موعظھ نکرده است. بدبختی او از اینجا سرچشمھ گرفتھ کھ خود را یک 

ن علت مورد غارت حاجی معرفی کرده کھ نشان دھندۀ یک زایر مسلمان بوده و بھ ھمی

 قرار گرفتھ و لت و کوب شده است.

  

 خان نواب جبار

خان شنیده بودیم؛ اما با  ما قبال در مورد خصوصیات مھربانی میزبان خود نواب جبار

آشنائی شخصی دریافتیم کھ او یک کدخدای کامل است. او التیام کنندۀ تمام تفاوت ھا در 

کھ برادر بزرگ خانوادۀ خود است،  با وجودی بین چندین برادر یاغی خود می باشد: او

حالیکھ زمانی حاکم کشمیر و سایر والیات  نظرات جاه طلبانھ ندارد، در ھیچ گونھ

امپراتوری درانی بوده است. برادر او رئیس موجود کابل از طریق ضبط امالکش او را 
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د ھر چیزی را گوید خداون مجازات کرده است، اما از ناسپاسی او صحبت نمی کند. او می

کھ در خدمت او قرار دارند، اعطا کرده است؛  برای او و کسانی ،کھ او ضرورت داشتھ

و خوشی ھای کمی وجود دارد کھ معادل داشتن توانائی برای بخشش بھ اطرافیان تو باشد، 

آن باشی. من در  این دنیا بدون اینکھ مجبور بھ حکومت کردن در و برای لذت بردن از

خصلت منفی ندارد، بجز از اینکھ آنچھ  ھیچ گونھدر کابل دریافتم کھ نواب  جریان توقفم

دارد. ھرگز کسی بھ اندازۀ او فروتن و محبوب  ، با خلوص نیت ابراز میمی کنداحساس 

 کھ بھ دنبال او بیاید؛ و مردم در می دھدنبوده است: او فقط بھ یک نفر خدمۀ خود اجازه 

دعایش می کنند. سیاست مداران زیادی بھ خانۀ او ھجوم  ھمھ جا برای او ایستاده شده و

آورند تا او داخل توطیھ ھا و دسیسھ ھا شود، اما او ھنوز احترام تمام جامعھ را با خود  می

داشتھ و در حال حاضر نفوذ اخالقی بزرگی نسبت بھ ھر خانوادۀ بارکزی در افغانستان 

دلپذیر است؛ از لباس او ھیچ کسی تصور دارد. برخورد ھای او بطور قابل مالحظۀ نرم و 

نمی کند کھ او یک عضو با نفوذ یک خانوادۀ جنگی باشد. جای خوشی زیادی است کھ در 

بین جامعۀ او قرار داشتھ، شاھد اعمال او بوده و مکالماتش را بشنوی. او بطور خاصی 

خانۀ خود مھمان کسی کھ وارد کابل شود، او را بھ  در مقابل اروپائیان بیطرف بوده و ھر

می کند. تمام افسران فرانسوی در پنجاب با او زندگی کرده و روابط دوستانھ را نگھ داشتھ 

است؛ چنین بود آقای یک خانھ و  50است. چنین است کدخدای کابل؛ سن او حاال حدود 

 آن سکونت داشتیم. ما چقدر خوش بخت بودیم کھ در

  

 معرفی با رئیس کابل

ز رسیدن بھ کابل این بود کھ با رئیس کابل، سردار دوست محمد خان اولین ھدف ما پس ا

می بصورت بسیار مودبانھ  4آشنا شویم. نواب درخواست ما را وسیلھ گردیده و ما بتاریخ 

دعوت گردیدیم تا شام را با حاکم صرف کنیم. دکتور جیرارد بھ علت مریضی نتوانست 

بھ باالحصار یا قصر شاھان ھدایت شدیم، اشتراک کند؛ اما آقای ولف و من ھنگام شام 

جائیکھ حاکم ما را بصورت بسیار مودبانھ بھ حضور پذیرفت. او در مدخل ایستاده، بھ 

سبک پارسی احترام و تھنیت بجا آورده و بعدا خواھش کرد کھ در باالی یک قالین مخملی 
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کھ فقط  م؛ و با وجودینزدیک او بنشینیم. او بما اطمینان داد کھ بھ مملکت او خوش آمده ای

چند نفر ما را دیده بود، از ملت ما و خصوصیات ما احترام و قدردانی کرد. من جواب او 

را با نجابت کامل ادا کرده و از انصاف و حمایت حکومت او سپاس گذاری کردم کھ برای 

یا  6سیاحان و تاجران فراھم کرده است. ما پس از نشستن دریافتیم کھ دستۀ ما متشکل از 

ھیچ داشتیم کھ  آقای بومی و سھ پسر رئیس است. ما در یک اتاق کوچک اما پاک قرار 8

وسایل دیگری بجز از قالین نداشت. مکالمۀ شام ما متنوع و دربرگیرندۀ عناوین  گونھ

مختلفی بود کھ توضیح جزئیات آن مشکل است؛ چنین بود دانش، ذکاوت و کنجکاوی رئیس 

او مشتاق معلومات در بارۀ دولت ھای اروپائی، تعداد شاھان و  کھ بھ نمایش گذاشتھ شد.

ھای آنھا مجاور یکدیگر  کھ قلمرو آنجائی شیوۀ زندگی آنھا در پھلوی ھمدیگر بود؛ و ھم از

تعداد ملل نام برده، قدرت نسبی  ند یکدیگر را نابود نسازند. من از یکمی تواناند، چطور 

م کھ پیشرفت در تمدن نیز نتوانست ما را از جنگ و آنھا را ترسیم کرده و معلومات داد

منازعھ نجات دھد؛ ما اعمال یکدیگر را با تعصب نگریستھ و تالش کردیم توازن قدرتی 

ایجاد کنیم کھ مانع سقوط یک شاه توسط دیگری شود. من افزودم، با آنھم منازعات مختلفی 

لیون شنیده بود. او بعد پرسان کرد در تاریخ اروپا وجود دارد؛ و خود رئیس نیز دربارۀ ناپ

؛ قوانین چطور می شودکھ برایش از عواید انگلستان معلومات دھم؛ آنھا چطور جمع آوری 

و حاصل خیزی خاک ما چطور است. او از یک توضیح مختصر ما،  می شودتصویب 

بصورت دقیق قانون ما را درک نموده و گفت کھ ھیچ چیز شگفت آوری در پیروزی 

مصرف بدھی  ،می شودا وجود ندارد، چون یگانھ عوایدی کھ از مردم جمع آوری جھانی م

. او افزود، "پس ثروت شما باید از ھند بیاید". من برایش اطمینان می شودو ھزینۀ دولت 

رسد؛ یگانھ مفاد اشتقاقی از مالکیت  بھ مصرف می  دادم کھ عواید آن کشور در خود آنجا

ث مخرج تجارت ما است؛ و یگانھ ثروت فرستاده شده بھ آن عبارت از موجودیت آن بحی

کشور ما متشکل از چند صد ھزار پوند و مصارف کارمندان حکومت می باشد. من ھرگز 

ھیچ آسیائی را ندیده بودم کھ این حقیقت را بپذیرد. دوست محمد خان گفت کھ، "این گزارش 

ا بھ شھزادگان بومی می گذارید؛ ر قناعت بخش انقیاد ھند بوده و شما قسمت اعظم ثروث آن

شما می توانستید باعث مایوسی آنھا نشوید، و شما در دربار خود تشریف دارید". او از 
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حالت والیات مسلمان نشین در ھند و قدرت واقعی رنجیت سنگھ پرسان کرد کھ با ناچیز 

مۀ برای خواست بداند کھ ما چھ برنا شمردن مملکت او اعتباری برای ما نگذاشت. او می

کابل داریم. او از بعضی بازرگانان روسی شنیده بود کھ شیوه استخدام ارتش ھا از طریق 

خواست بداند کھ آیا این موضوع در تمام اروپا  ھا بوده و می آن کشور خدمت اجباری در

عمومیت دارد. او ھمچنان از شفاخانھ ھای لقیط (بچھ سرراھی) شنیده و از بھره برداری 

پرسان کرد. او درخواست کرد کھ در بارۀ چین برای او معلومات دھم کھ آیا و مفاد آن 

از ھند مورد ھجوم قرار گیرد؛ آیا خاک آن  می تواندمردم آنجا جنگی بوده و کشور آنھا 

ھای  حاصل خیز و اقلیم آن سازگار است؛ و چرا باشندگان آن نسبت بھ باشندگان کشور

چینی باعث روایت آنھا در انگلستان گردید؛ او در  دیگر متفاوت می باشد. ذکر تولیدات

بارۀ ماشین آالت و انجن ھای بخار ما پرسان نموده و بعدا در بارۀ ارزانی اجناس ما 

ھای ھندوستان  ھای کھ من دیده ام و کدام شھر حیرت خویش را نشان داد. او در بارۀ چیز

او بعدا پرسید کھ من کرگدن ھا  را بیشتر پسندیده ام، پرسان کرد. من جواب دادم، دھلی.

را دیده ام و آیا حیوانات ھندی از حیوانات کابل فرق دارد. او از موسیقی ما شنیده و مایل 

بود بداند کھ نسبت بھ موسیقی کابل برتری دارد. او از این مسایل بھ سواالتی پرداخت کھ 

کھ لباس خود را تبدیل  مایۀ نگرانی من شد؛ پرسید کھ من چرا ھند را ترک گفتھ و دالیلی

ھای خارجی را ببینم و حاال تصمیم  کرده ام. من برایش گفتم کھ تمایل زیاد داشتم کشور

دارم از طریق بخارا مسافرت کرده و بھ اروپا بروم؛ و لباس خود را بھ خاطری تبدیل 

این سرزمین انگشت نشان نشوم؛ اما نھ بخاطری کھ عالقھ داشتھ باشم خود  کردم کھ در

را مخفی سازم و روسای ھر کشوری کھ من وارد آن شده ام، گفتھ ام کھ یک مرد انگلیسی 

بوده و سازگاری کامل با رسوم مردم باعث افزایش آسودگی و آرامش من شده است. رئیس 

 با جمالت محبت آمیز جواب داده، برنامھ و دلیل تبدیل لباس را تحسین کرد.

  

 مکالمۀ رئیس با آقای ولف

حمد خان بعدا روی خود را بطرف آقای ولف دور داده و خواستار توضیح دوست م

سرگذشت او گردید؛ و چون از حرفۀ این آقا با خبر بود، در بین مھمانان، چند اندیشمند 
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(مال) مسلمان را تعین و آماده کرده بود تا در بارۀ مذھب مناقشھ کنند. چون من بحیث 

تم مناقشات مختلف ھر دو جانب را تذکر دھم؛ اما سمی توانترجمان آقای ولف تعین شدم، 

بھ جھانیان بدھد. چنانچھ  می تواندنمی توانستم پیش بینی کنم کھ این آقای کشیش چھ چیزی 

این مسایل معمول است، یک جانب در متقاعد ساختن جانب دیگر ناکام می ماند؛ لیکن  در

توافق باشد. مسلمان ھا فکر می برای درایت قابل تحسین رئیس، پیامد آن شاید غیرقابل 

ند؛ اما من می کردرا برای تصمیم من ارجاع  کردند، آنھا موقع را بدست آورده و حتی آن

کھ  آنجائی این وظیفۀ مشکل پوزش خواستم، بھ بھانۀ اینکھ من مال (کشیش) نیستم. از از

دم فرصت بسیار ند کھ عقیده آنھا بر استدالل استوار است، فکر کرمی کرداین مالیان فکر 

خواستم استفاده کنم، بھ علت  مناسبی برای فرار آنھا وجود دارد، اگر مناقشۀ کھ من می

عدم منبع اصلی نمی توانست آنھا را متقاعد سازد. من پرسیدم کھ ساعات عبادت خویش 

را توضیح دھند؛ و در بین دیگران، آنھا صبح و عصر را نام بردند. من گفتم، "این ھمان 

را  مال جواب داد، "بلی و اگر کسی آن –است کھ توسط قرآن گفتھ شده است؟"  ساعاتی

انکار کند، کافر است". من از مالیان معلومات خواستم کھ با نظرداشت این شرایط این 

کھ آفتاب ھرگز  اجرا شود، جایئ(قطب شمال) در دایرۀ ارکتیک  می تواندعبادات چطور 

و نھ غروب. مال قبال این مناقشھ را نشنیده بود:  می کندماه در سال نھ طلوع  6یا  5برای 

او جمالت گیج کنندۀ مختلفی را با لکنت اظھار داشت؛ و درآخر اظھار کرد کھ عبادت 

ھا مکلف بھ نماز نبوده و فقط تکرار "کلمھ" یا عقیدۀ اسالمی  این کشور کنندگان در

ا بگیرد کھ این نظریھ را یافتھ کافیست. من فورا از مال پرسیدم، نام ھمان فصل قرآن ر

 را در این کتاب دیده باشم. او نتوانست، چون قرآن آن است، چون من بخاطر ندارم کھ آن

گرفت؛ گر چھ موضوع عوض نشد، اما بھ  را ندارد. یک مناقشۀ تند در بین افغان ھا در

اد دوستانۀ اینکھ ما خارج شویم، رئیس پیشنھ مسایل قابل تماس تر تبدیل گردید. قبل از

برای کمک ما در سفر کرده و نامھ ھای بھ روسای اکسوس و شاه بخارا داد. او ھمچنان 

کھ در کابل ھستیم، زیاد با او مالقات کنیم، زیرا او عالقمند است  درخواست کرد تا زمانی

ھای دیگر بشنود و ما را خوش آمدید خواھد گفت. ما دوست محمد خان  بارۀ کشور کھ در

 ھار خوشی از پذیرائی، نامھ ھا و برخورد ایشان در نیمھ شب ترک کردیم.را با اظ
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 مقبرۀ امپراتور بابر

من وقت خود را ضایع نساختھ، گردشی بھ نزدیک کابل داشتھ و در اولین فرصت بھ 

زیارت مقبرۀ امپراتور بابر رفتم کھ حدود یک میل از شھر فاصلھ داشتھ و در زیبا ترین 

این زیارت رھنمای من بود. من احترام فوق العادۀ  نواب نیکوکار در نقطۀ آن قرار دارد.

دلچسپ او افزایش یافتھ است. او ھدایت  بھ خاطرات بابر دارم کھ با مطالعۀ گزارش بسیار

اینجا دفن کنند کھ بھترین محل انتخاب در قلمروی بسیار وسیع  داده بود کھ جسد او را در

"اقلیم آن فوق العاده دلپذیراست، و  -بارۀ کابل است:  در . اینھا کلمات خود اومی باشداو 

"در ارگ کابل شراب بنوش و پیالھ را بدون وقفھ  –چنین جائی در جھان وجود ندارد". 

  بچرخان: چون اینجا ھم کوه است، ھم بحر، ھم شھر و ھم صحرا"

 بخور در ارگ کابل می، بگردان کاسھ پی در پی{

 است و ھم صحرا}. و ھم شھر کھ ھم کوه است و ھم دریا 

معمول آخرین کلمات کتیبھ، تاریخ وفات  قبر با دو تختھ مرمر سفید افراشتھ شده و طور

. نوشتھ آن چنین بود کھ خوشم آمد: "وقتی در جنت، رضوان می دھدامپراتور را نشان 

ل سا تاریخ مرگ او را پرسید. من گفتم کھ جنت مسکن دایمی بابر بادشاه است". او در

وفات کرده است. در جوار بابر تعداد زیاد زنان و اطفال او نیز دفن است؛ باغ او  1530

ھم یک جویبار آّب  کھ کوچک است، زمانی با دیوار مرمر احاطھ شده بوده است. ھنوز

ترین محل تفریح مردم  کھ بزرگ می کندھای معطر این گورستان را آبیاری  صاف گل

ک مسجد کوچک، اما پاک و مرمرین وجود دارد؛ کتیبۀ کابل است. در پیش روی قبر ی

بھ فرمان امپراتور شاه جھان پس از شکست  1640کھ در سال  می دھدباالی آن نشان 

محمد نوذرخان در بلخ و بدخشان اعمار شده است، "کھ شاید مسلمانان فقیر عبادت خویش 

ک مرد بزرگ مانند بابر را در اینجا انجام دھند". جای نھایت خوشی است کھ قبر چنان ی

 را ببینیم کھ توسط آیندگانش مورد عزت و احترام می باشد.
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 منظرۀ پیش روی قبر بابر

یک چشم انداز زیبا از کوه مشرف بر قبر بابر وجود دارد و یک خانۀ تابستانی در باالی 

 شده و قابل تحسین باشد. نواب و من آنجا باال می تواندآن توسط شاه زمان ساختھ شده کھ 

میل و متشکل از  20نشستیم. اگر خوانندۀ من بتواند جلگۀ را تصور کند با محیط حدود 

باغ ھا و مزارع غیرمنظم، دلگشا و قطع شده توسط سھ جویباری کھ از طریق آن بصورت 

مارپیچی جریان نموده و تعداد زیاد روستا ھا و قلعھ ھای کوچک را آبیاری می کند، او 

از مراتع کابل را خواھد داشت. در شمال آن کوه ھای پغمان قرار دارد  در مقابل خود یکی

. در جانب دیگر می شودکھ نیم آن با برف پوشیده بوده و از یک صفحۀ بسیار سبز جدا 

کوھھای تاریک و سنگی قراردارد کھ شکارگاه شاھان است؛ باغ ھای این شھر کھ دارای 

قرار داشتھ و آب ھای ھدایت شونده بھ آنھا با میوه ھای بسیار مشھور است، در پائین آن 

مھارت و نبوغ بزرگی کشیده شده است. من بھ قلب ھای مردمانی حیرت نمی کنم کھ شیفتۀ 

چشم انداز و تحسین بابر بوده است؛ زیرا بھ اساس گفتھ ھای خود او، "سرسبزی و گل 

 ھای کابل در بھار نمایانگر جنت است".

  

 تعامل با مردم

ما با مردم در کابل نسبت بھ پشاور بر بنیاد بسیار بھتری استوار شده بود، چون  مراودات

دیگر ما در خانۀ یک رئیس قرار نداشتھ و توسط بازدید کنندگان زیادی مزاحمت نمی 

را برای ما  شدیم. نواب یک جانب ویالی بزرگ خویش را اشغال کرده و قسمت دیگر آن

اد مردم خوب را بدور خود جمع کرده بود کھ با آنھا آشنا گذاشتھ بود. او با آنھم تعداد زی

شدیم؛ او آنھا را شخصا آورده و ما در بین اتاق ھای یکدیگر در جریان روز رفت و آمد 

داشتیم. عادت ھای کھ فرا گرفتھ بودیم، حاال در ارتباط با مردم، مفاد زیادی برای ما ببار 

قالین نشستھ، با آنھا نان خورده و بطور آزادانھ  آورده بود. ما یکجا با آنھا در باالی عین

 شدیم. در جامعۀ آنھا مخلوط می
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 خصوصیات آنھا

افغان ھا مردم ھوشیار، ساده و یکنواخت اند. آنھا ھمیشھ مرا در رابطھ بھ اروپا مورد 

. جای خوشی می کنند"کاله" تقسیم  12دادند کھ ملت ھای آنھا را بھ  استنطاق قرار می

دید. بزرگترین بدی اسالم (مسلمانان)  می توانکنجکاوی را حتی در پیرترین مردان بود کھ 

 دارد. قرار کھ کسانی را کھ بھ آن اعتقاد دارند در یک دایرۀ معین مدنیت نگھ می اینست

. آنھا دارای دانش اند، اما این دانش آنھا مربوط عصر می کندمعلوم شیوۀ آنھا ھرگز تغیر ن

ھای مانند فلسفھ در تاریخ آنھا نا شناختھ است. زبان افغان  ودیت چیزدیگری بوده و موج

ھا پارسی است، اما گویش صاف و زیبای ایران نیست. پشتو لھجۀ مردم عام است، اما 

بعضی طبقات باالئی حتی بھ آن صحبت کرده نمی توانند. افغان ھا ملت اطفال اند؛ آنھا 

. آنھا احساس خود می شوندمراسمی دوست در منازعات عادی جنگیده و بدون ھرگونھ 

در تمام  می تواندرا از ھمدیگر پنھان نمی کنند و یک شخص دارای ھرگونھ تبعیضی 

ترین عیب آنھا حسادت  اوقات برنامھ ھای خود را تطبیق کند. اگر بھ آنھا باور کنیم، بزرگ

 مردمی ناتوانسازد. ھیچ  ترین مناسبات را خراب می ترین و عزیز است کھ حتی نزدیک

تر از اینھا در مدیریت یک فتنھ یا توطئھ نیست. من بطور خاصی از بیکارگی آنھا شوکھ 

نگرند؛ کشف اینکھ  معلوم آنھا تمام روز بی برنامھ نشستھ و با یکدیگر خیره می شدم؛ قرار

پوشند، صحت مند و خوشحال  ، دشوار است. با آنھم خوب میمی کنندآنھا چطور زندگی 

 من یک برداشت مطلوبی از خصوصیت ملی آنھا کردم. ھستند.

  

 ھای آن کابل و بازار

کابل یکی از شلوغ ترین و پرنفوس ترین شھر است. سروصدا بھنگام پس از ظھر طوری 

صدای ھمراه خود را بشنود. بازار بزرگ "چارچت"  می توانداست کھ در کوچھ ھا یکی ن

فت عرض دارد: و بھ چھار بخش  30 فت طول و 600یک داالن زیبا است کھ حدود 

مساوی تقسیم شده است. سقف آن نقاشی شده و در باالی دکان ھا، خانھ ھای بعضی 

شھروندان قرار دارد. طرح آن عاقالنھ بوده، لیکن نا تکمیل باقی مانده است؛ فواره ھا و 
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زاری در مخزن ھای (آّب) آن بدون مراقبت مانده است. تا کنون فقط چند عدد از چنین با

کھ در  می کندشرق وجود دارد؛ ھر آدمی با دیدن این ھمھ ابریشم، البسھ و اموال حیرت 

زیر پیازه ھای آن ردیف شده اند. شب ھنگام یک منظرۀ بسیار دلپذیر دارد: ھر دکان 

کھ در پیش روی آن آویزان است و برای شھر یک  می شودبواسطۀ یک چراغی روشن 

ھای فروش میوه جات خشک  آورد. تعداد دکان بوجود میمنظرۀ روشن و چراغان را 

ھا، ناک ھا، سیب  انگور می توانقابل مالحظھ و ترتیبات آنھا لذت بخش است. در ماه می 

ھا، بھی ھا و حتی خربوزه ھای موسم قبلی را خریداری کرد کھ بیش از ده ماه عمر دارند. 

آن انواع مرغابی ھا، کبک ھا،  دراینجا دکان ھای برای فروش مرغان وجود دارد کھ  در

رسد. دکان ھای بوت سازی و پرچون فروشی  گنجشک ھا و سایر پرندگان بھ فروش می

ھا نیز با پاکی خاصی تنظیم شده اند. ھر بخش تجارتی، بازار جداگانۀ خود را داشتھ و 

دارد فروشی ھا و کاغذ فروشی ھا وجود  اینجا کتاب رسند. در تمام آنھا مشغول بنظر می

کھ تعداد زیاد شان روسی بوده و دارای رنگ آبی اند. ماه می موسم "فالوده" است کھ یک 

. مردم بسیار زیاد می شودژیلی سفید ساختھ شده از گندم بوده و با شربت و برف نوشیده 

عالقمند آن بوده و دکانداران آن در تمام حصص شھر بطور ثابت با مشتریان خود مشغول 

تون برف در یکجانب آن قرار داشتھ و یک فواره نیز در جوار آن وجود اند. یک س کار

 می توان. ازدحام مردم را می کنددارد کھ بھ این محالت یک فضای سرد و پاک را فراھم 

در دکان ھای نانوا ھا مشاھده کرد کھ منتظر نان ایشان ھستند. من مشاھده کردم کھ آنھا 

. کابل بھ خاطر کباب ھای خود مشھور می کنندش پختھ ھای دا نان را با چسپانیدن در کنار

"رواش" غذای   .می کننداست کھ تقاضای بسیار زیاد دارد: تعداد کمی در خانھ آَشپزی 

خوش مزۀ موسم می در کابل بود. این رواش سفید رنگ بوده و با مراقبت خاصی از 

سیار گوارا است. کھ در کوھھای ھمجوار روئیده و مزه آن ب می شودآفتاب نگھداری 

خرد. در مزدحم ترین  را می "شاباش رواش!" فریادی است در کوچھ ھا کھ ھمھ کس آن

نقاط شھر فال گیرانی وجود دارد کھ بیکاران را سرگرم ساختھ یا درویشانی کھ در بارۀ 

. اگر یک نانوا در پیش این اشخاص ظاھر می کنندافتخارات و اعمال پیامبران سخنرانی 

کھ  یک نان را بنام بعضی پیامبران تقاضا می کنند؛ با نظرداشت تعداد کسانی شود، آنھا
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حامل یا  ھیچ گونھ، باید یک حرفۀ پردرآمد باشد. در کابل می کنندحرفۀ آنھا را دنبال 

دار وجود ندارد: کوچھ ھا زیاد باریک نیستند؛ آنھا در موسم خشک بھ حالت  عرابۀ چرخ

یچھ ھای آب صاف پوشیده قطع شده اند کھ برای مردم خوب نگھداری شده و بواسطھ جو

بسیار دلخواه است. ما از کنار آنھا بدون مشاھده و حتی بدون ھمراه عبور کردیم. برای 

زدند،  اطراف پرسھ می کھ در ھا بسیار جدید بودند. آنھائی من چھرۀ مردم نسبت بھ بازار

ھای کھ پوشیده بودند، بزرگ معلوم  الھای پوست گوسفند بوده و نظر بتعداد کا ملبس با عبا

م می کردھای سرخ چاق بودند کھ من در اول فکر  شدند. تمام اطفال دارای رخسار می

رنگ مصنوعی است، تا اینکھ دریافتم شکوفھ (شوره) ھای جوانی است. مردمان دارای 

زیبائی  ھیچ گونھنداشتند. کابل یک شھر مزدحم است، اما خانھ ھای آن آن راتر  سن بزرگ

یا ظرافت ندارد. آنھا از خشت ھای آفتابی و چوب ساختھ شده و فقط یک تعداد آنھا بیش 

ھزار نفر است. دریای کابل از  60از دو طبقھ ارتفاع دارند. نفوس آن زیاد بوده و حدود 

گوید کھ سھ بار شھر را برده یا زیر سیالب کرده است.  گذرد؛ روایات می وسط آن می

 جای دیگری کثیف تر از کابل وجود ندارد. بھنگام باران

  

 رسوم کابل

در دھان ھمھ این سخن وجود دارد کھ کابل یک شھر باستانی است؛ آنھا کابل را دارای 

گذار بامیان را تشکیل  ھای خراج دانند. کابل زمانی با غزنی شھر سالھ می ھزار 6سابقۀ 

غزنی در زمان محمود در سدۀ  -؛ می باشددادند. آنچھ عجیب است، برگشت شرایط  می

دو (بامیان و غزنی) بزرگی  و حاال کابل بر ھر می شودیازدھم بھ پایتخت بزرگی تبدیل 

کھ کابل قبال بنام زابل نامیده شده، توسط یک کافر یا شاه کافر کھ بنیاد  می شوددارد. گفتھ 

ین گفتھ اند کھ را گذاشتھ است؛ بھ ھمین علت بنام زابلستان بوده است. بعضی مولف آن

این باره چیزی  بقایای مقبرۀ قابل یا قاین پسر آدم در شھر نشان داده شده است؛ اما مردم در

دانند. با آنھم این یک باور عمومی است کھ وقتی شیطان از جنت رانده شد، در کابل  نمی

رات و کھ ھ می شودافتید. در کابل ھیچ روایت دقیقی از الکساندر وجود ندارد، اما گفتھ 

دانند. نام آنھا ھری (نام قدیم  الھور توسط بردگان این فاتح بنیاد شده کھ او را پیامبر می
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کدام  کھ قندھار شھر قدیم تر نسبت بھ ھر می شودھرات) و الھور بوده است. گفتھ 

 اینھاست.

  

 سکھ ھا

ت بود، کابل بودم، زیاد تالش کردم کھ سکھ ھای بدست بیاورم، اما بدون موفقی وقتی در

سال سابقھ داشت. در بین سکھ ھای نایابی کھ  843بھ استثنای یک سکۀ کوفیک بخارا کھ 

یک مودل  -در کابل ضرب شده، من یک سکۀ بشکل و اندازۀ تخم گنجشک را شنیدم، 

عجیب و غریب. سکھ ھای مثلثی و مربعی زیاد اند: سکۀ آخری مربوط بھ عصر اکبر 

 بود.

  

 ارمنیان

کنندگان ما یک ارمنی بنام سایمون موگوردیچ وجود داشت کھ بصورت عام  بین بازدید در

کھ برای ما یک گزارش غم افزائی از پراگنده شدن قبیلۀ  شد، کسی بنام سلیمان یاد می

نفر باقی مانده کھ توسط  100نفر از یک کتلۀ ناقلین حدود  21خویش داد. حاال حدود 

ارس بھ اینجا آورده شده بودند. بھ اساس کتیبھ ھای نادرشاه و احمد شاه از جولفھ و مشھد پ

زمان در کابل مسکون  شد کھ یکتعداد تاجران ارمنی حتی قبل از آن گورستان ھا معلوم می

جریان سلطنت درانیان آنھا در شعبات حکومت کار کرده و تا زمان مرگ  بودند. در

بتدریج خانواده ھای خویش را تیمورشاه مورد احترام بودند. آنھا بھنگام منازعۀ جانشینی 

؛ رئیس موجود کابل با ممانعت کامل شراب (واین) و می دھندھا انتقال  بھ دیگر کشور

سازد. او ھمچنان دایس (تختھ نرد) را  الکول یک ضربۀ قاطع بر ناقلین ارمنی وارد می

شد، در با توضیح ھرزگی منع کرده و ھم تھدید نموده کھ نانوایانی کھ وزن نان شان کم با

 تنور خواھد انداخت. این رئیس پس از یک زندگی غیرمتعادل، واین را منع و تحت جزا

ھای شدید قرار داده و فرمان صادر نموده کھ رعایای او باید پرھیزگار باشند. لذا ارمنیان 

از تقطیر  و یھودان کابل بھ سرزمین ھای دیگر فرار کرده اند، چون وسیلۀ دیگری بجز
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برای امرار معاش نداشتند. حاال در کابل سھ خانوادۀ یھود زندگی دارد کھ  الکول و شراب

خانواده بوده است. اگر دوست محمد خان بتواند در سرکوب  100سال گذشتھ تعداد آنھا 

او را مالمت  می توانمستی (نشئھ) با قربانی کردن چند خانوادۀ خارجی پیروز شود، ن

از آنھا بھ قیمت یک روپیھ  می توانبرندی را  بوتل واین یا ده بوتل 40کرد؛ زیرا 

کھ شخص رئیس نمونۀ یک آدم خوب برای مردم خود است، ما  آنجائی خریداری کرد. از

یم انگیزه ھای او را انتقاد کنیم و نھ با شدت در بارۀ تناقض میخواری اصالحی می تواننھ 

 ت داشتھ است.معلوم کابل ھمیشھ با عیاشی و کیف خود شھر تبصره کنیم. قرار

  

 ضیافت آنھا

ارمنیان چنان بھ ما چسبیدند کھ گوئی ما یکی از خانواده ھای افزودی در ناقلین آنھا بوده 

کھ تمام اعضای خانوادۀ او  ایم، ما با سایمون موگوردیچ و خانوادۀ او ناشتا خوردیم، جائی

ما را بوسیده و بعدا  را مالقات کردیم. اطفال کوچک دویده و بھ پیشواز ما آمده، دست ھای

خوب ھستند. ما از  پیشانی ھای خویش را بر باالی آنھا نھادند. اینھا یک مردم بسیار

یکصد نفر را جای بدھد.  می تواندکوچک کھ ھرگز ن یک تعمیر -کلیسای آنھا دیدن کردیم، 

را دریک پارچۀ  میزبان ما سایمون یک ضیافت بسیار گوارا برای مان ترتیب داده و آن

پیچانیده بود کھ با جمالت قرآن مزین شده بود. او گفت، "این یک لباس افغان است، 

خورند". ارمنیان  و نھ غذای کمتر دلچسپ را می می شوندعیسویان با این جمالت نھ قھر 

ھای خود را بھ  تمام عادات و شیوۀ زندگی مسلمانان را اختیار کرده، بوت ھا و دستار

کشند. اینھا یک مردم بی ضرر و غیرمتعرض بوده و  یش میھنگام ورود بھ کلیسای خو

 فقط عالقمند پول اند.

  

 باغ ھای کابل

کنیم. وقتی الھور را در فبروری ترک  ما از وقت حرکت مان در یک بھار دایمی سفر می

حالت  کردیم، درخت ھا در حال شگوفھ بودند؛ ما شگوفھ ھا را در مارچ و در پشاور در
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یک فرصت  دیم. ما حاال عین حالت لذت موسم را در کابل داریم، یعنی درشگوفائی کامل دی

مناسب برای دیدن آنھا رسیده ایم. این حالت بھار یک اندیشۀ خوبی در بارۀ ارتفاع نسبی 

ھزار فت از سطح بحر ارتفاع  6. کابل حدود می دھدمحالت و انکشاف موسم آنھا بدست 

در باغ ھای قشنگ آن گذرانیدم. من یک شام  ھای بسیار فرح بخشی را دارد. من روز

میلی شھر دیدم. این باغ ھا بطرز بسیار  6یک باغ بسیار زیبا را بھ ھمرای نواب در حدود 

خوبی طرح و نگھداری شده اند؛ درخت ھای میوه دار بھ فواصل منظم نشانده شده اند و 

ار دارند. زمین ھا با اکثریت باغ ھا با نظرداشت میالن زمین یکی در باالی دیگری قر

شده بودند.   شگوفھ ھای افتیده پوشیده بودند کھ در گوشھ ھا و کناره ھا مثل برف جمع

ترین نوع آن در منطقھ  نواب و من در زیر یک درخت ناک سمرقندی نشستیم کھ مشھور

 را تحسین کردیم. تنوع و تعداد درخت ھای میوه بسیار زیاد بود، در آن منظرهبوده و 

ھا، سیب ھا، بھی ھا، گیالس ھا، چارمغز ھا،  ھا، ناک ھا، زردالو ھا، آلو ا شفتالواینج

اینجا نیز انواع پرندگان مانند  ھا و تاک ھا ھمھ در یک باغ وجود داشتند. در توت ھا، انار

بلبالن، زاغان، گنجشکان، کبوتران وغیره تقریبا در ھر درخت موجود بوده و با دیدن آنھا 

رۀ انگلستان افتادم. من با دیدن بلبالن بسیار خوشحال شدم؛ بھ ھنگام برگشت بھ یاد و خاط

داخل یک قفس توسط نواب برایم فرستاده شد کھ تمام شب می  بھ خانھ، یکدانۀ آن در

؛ و واقعا معلوم میشد کھ سرود می شودسرائید. این نوع آن بنام "بلبل ھزار داستان" یاد 

کند. قفس بواسطھ پارچھ احاطھ شده بود؛ و پرنده آنقدر پر  ھای تمام پرندگان را تقلید می

سروصدا بود کھ من قبل از استراحت مجبور بودم او را بیرون اتاق بگذارم. این بلبل اصال 

کھ توسط  می شوداز پرندگان بومی بدخشان است. قشنگ ترین باغ کابل بنام باغ شاه یاد 

و حدود نیم میل مربع است. جادۀ کھ بھ آن  شمال شھر واقع شده تیمورشاه بنیاد شده، در

اینجا یک  . درمی دھدرود حدود سھ میل طول داشتھ و میدان مسابقۀ شاھی را تشکیل  می

ھا از ھر ضلع آن  تابستانی ھشت ضلعی فراخ در مرکز آن وجود دارد کھ پیاده رو تعمیر

منظرۀ بسیار قشنگ بھ جوانب آن کشیده شده و با درخت ھای میوه دار سایھ شده کھ یک 

کھ شاھان کابل در کمال آسایش  می دھددارد. یک صندلی مرمرین در پیش روی آن نشان 

 باالی آن می نشستند، درمیان



	 66	

  در ھزاران باغ پُرمیوۀ او"          ناک ھا و سیب ھای آفتابی کابل"

ام گلھ وار ش کھ ھر می شودھا بوده و دیده  این باغ مردم کابل عاشق و دلباختۀ گردش در

تر از انگلستان  آورند. اقلیم کابل نھایت گوارا است. آفتاب نیمروز آن گرم بھ آن ھجوم می

دانند کھ  ھای آن نسبتا سرد بوده و مردم فقط در اگست الزم می است؛ اما شام ھا و شب

اینجا موسم بارانی وجود ندارد، اما باران  در باالی بالکون ھای خود استراحت کنند. در

. در ماه می، می کندماه دوام  5بارد. برف زمستان برای  ای شدید مثل انگلیستان میھ

؛ در اینجا بصورت عام بادی از می دھدرا در ساعات داغ روز نشان  64ترمامیتر درجۀ 

. این باد ھا می شودھای موجود در کوه ھا سرد  وزد کھ بواسطھ برف جانب شمال می

 م درخت ھای کابل بھ طرف جنوب خمیده است.باید از آن ربع بوزد، چون تما

  

 میوه جات و تاکستان کابل

می کابل بطور خاصی برای میوه جات خود شھرت دارد کھ بھ مقدار زیاد بھ ھند صادر 

سال بھ گاوان داده  . تاکستان ھای آن چنان وافر است کھ انگور آن برای سھ ماه درشود

 رد: بھترین آن در باالی چوکات (چیلھ) ھا میاینجا ده نوع انگور وجود دا . درمی شود

است. اینھا در اوایل می  روید؛ چون آنھای کھ در روی زمین بخزند، کیفیت آنھا پائین تر

شک کرد کھ  می توان. واین کابل یک مزۀ مشابھ بھ مدیرا دارد و نمی شوندشاخھ بری 

لید کرد. مردم کابل استفادۀ با کیفیت فوق العاده تو می تواناین مملکت با مراقبت کمی  در

ھای دیگر دارند. آنھا از شربت آن در کباب  گوناگونی از انگور نسبت بھ تمام کشور

بحیث یک ترشی آن را؛ و در جریان غذا ھا پودر می کنند(سرخ) کردن گوشت استفاده 

دارند. این غوره (ترشی) با کوبیدن انگور قبل از پختھ شدن و پس از خشک کردن آن 

. این ترشی مانند مرچ سرخ بوده و یک مزۀ دلپذیر اسیدی (ترشی) دارد. می شودد تولی

می آنھا مقدار زیاد انگور را بحیث کشمش خشک کرده و از شربت انگور زیاد استفاده 

رسد. من ھم اکنون "رواش" کابل را  . یک پوند انگور بھ قیمت نیم پینی بھ فروش میکنند

رویند و کابل شھرت  و در زیر کوھھای برفی پغمان میتوضیح دادم: اینھا بطور خودر
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 کھ اینھا فوق العاده سازگار بوده و آن می کنندزیادی بخاطر تولید آن دارد. بومیان فکر 

خورند. آنھا یک فکاھی را برایم تعریف  را ھم بقسم خام و پختھ (مانند سبزیجات) می

کابل مشغول تداوی بوده و منتظر  کردند کھ یکتعداد دکتوران ھندی برای مدت کوتاھی در

موسم میوه بودند کھ شاید صحت مردم خراب شود. با دیدن این رواش در ماه می و جون، 

مشخصۀ کتالگ آن رابدون وقفھ مملکت را ترک گفتھ و {دکتوران} این اعضای فاکولتھ 

ۀ صحی امراض کابل اعالن کردند. در تمام موارد بھ اثبات رسانده کھ باید بحیث یک ماد

، ساقۀ آن حدود یک فت می شودغذائی درنظر گرفتھ شود. وقتی رواش بھ مارکیت آورده 

ھای آن در حال جوانھ زدن اند. آنھا سرخ بوده و ساقھ سفید است:  طول داشتھ و برگ

، دارای مزۀ شیرین مثل شیر بوده و تحمل می شودوقتی بار اول در روی زمین پدیدار 

می اطراف آن انبار  ، قویتر شده و سنگ ھا درمی شودتر  بزرگانتقال را ندارد. وقتی 

تا از آفتاب نگھداری شود. ریشۀ این نبات بحیث ادویھ استفاده نمی شود. در کابل ھیچ  شود

در  –در شرق و غرب آن پیدا کرد آن را می توانکھ  درخت خرما وجود ندارد، در حالی

ک شیرۀ مستی آور (مسکر) از آنھا غافل اند، کندھار و پشاور. مردم اینجا از ھنر گرفتن ی

ھمانند ھند. پشاور بخاطر ناک ھایش مشھور است؛ غزنی بخاطر آلوھا کھ در ھند بنام 

ھا و کابل بخاطر توت ھایش؛ اما تقریبا  رسد؛ کندھار بخاطر انجیر آلوبخارا بھ فروش می

سبت بھ نان وافر بوده و روید. مقدار میوه ن تمام انواع میوه جات خستھ دار در کابل می

طریقۀ مختلف  14کابل کمتر از  . درمی شودھا محسوب  یکی از ضروریات زندگی انسان

می برای محافظت (کنسرو) زردالو وجود ندارد: زردالو با خستھ و بدون خستھ خشک 

؛ این ھمچنان بشکل می شودو یا با بادام تعویض  می شود؛ بعضا خستۀ آن گذاشتھ شود

. این یکی از با مزه ترین میوه ھای خشک می شودرده شده و مثل کاغذ قات آو کیک در

 است.

  

 حصار یا قصر محبس شھزادگان باال

بین تعمیرات عمومی کابل مقام اول اھمیت را دارد؛ اما نھ بخاطر  باالحصار یا ارگ در

قی استحکام آن. کابل در جنوب و غرب بواسطھ کوھھای سنگی احاطھ شده است؛ و در شر
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راند. باالحصار بر گردن یک  ترین حد آن باالحصار قرار دارد کھ بر شھر فرمان می

اینجا قلعۀ  فت از مراتع ھمجوار ارتفاع داشتھ باشد. در 150زمین ایستاده و شاید حدود 

آن قرار دارد کھ آنھم باالحصار نامیده شده و بواسطۀ حاکم و محافظان  دیگری نیز در زیر

آن  ت. رئیس کنونی در ارگ قرار ندارد؛ لیکن برادرش یک قصری دراو اشغال شده اس

ساختھ کھ بنام "کاله فرنگی" یا کاله اروپائی نامیده شده و مرتفع ترین تعمیر است. دوست 

کرد: این یک استحکام  ھایش تسخیر محمد خان باالحصار را با پراندن یکی از برج

یک نردبان را تحمل کند. قلعۀ باالئی  ندمی تواضعیف، نامنظم و مخروبھ بوده و ھرگز ن

آن  ھزار نفر بوده و قصر شاھی در 5کوچک است، اما قلعۀ پائینی دربرگیرندۀ حدود 

قرار دارد. باالحصار پس از بابر توسط شھزادگان مختلف دربار تیمور اعمار شده است. 

ا نگھ دارد کھ اورنگزیب طاق ھای بزرگی در زیر آن اعمار نمود تا خزانۀ خود را درآنج

کھ اینجا قصر شاھان کابل گردید، ھمچنان محبس  آنھا را دید. زمانی می توانھنوز ھم 

 گویند مبنی بر آن محبوس عمری بودند. آنھا داستانی می جوانان خاندان شاھی بود کھ در

 اینکھ وقتی آنھا پس از قتل نگھبانان شان از محبس رھا شدند، با حیرت بھ جریان آبی می

گفت کھ  می توانیستند کھ در جوار محوطھ دیواری آنھا قرار داشتھ است. بھ مشکل نگر

این مردان بدبخت از حالت موجود خویش زیاد خوش نبودند کھ نشانھ فقر مطلق است. 

تعداد زیاد پسران تیمورشاه بھ علت گرسنگی کامل نزد ما آمده و خواھان صدقھ شدند. من 

ھ نموده و خواھان رفاه (کمک) دایمی از رئیس گردند، مشوره دادم تا یک درخواست تھی

لطفی از خانوادۀ بارکزی را ندارند کھ حاال در قدرت  ھیچ گونھاما آنھا گفتند کھ انتظار 

 باشند. بوده و تشنۀ خون آنھا می

  

 پارسیان کابل

 اشدر جوار باالحصار و جدا از آن و ھر منطقۀ شھر، پارسیانی سکونت دارند کھ بنام قزلب

این مملکت توسط  . آنھا اساسا ترک ھای اند مربوط قبیلۀ جوانشیر کھ درمی شوندیاد 

نادرشاه مسکون ساختھ شدند. آنھا در زمان شاھان کابل بحیث نگھبانان خدمت کرده و 

چرخانندۀ قدرتمند دولت بودند. آنھا ھنوزھم زبان خود را نگھ داشتھ و وابستۀ رئیس موجود 
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بیلھ آنھا است. من فرصت مالقات با این مردم را بدست آوردم؛ بھ اند کھ مادرش از ق

ی دعوت شدم کھ توسط رھنمای پشاور ما، نایب محمد شریف شوخ طبع ترتیب ا مھمانی

شده بود. من تمام مردان عمده و رئیس آنھا، شیرین خان را مالقات کردم. این ضیافت 

در بین آنھا توانستم یک مردم جدید و  نسبت بھ اینکھ افغانی باشد، بیشتر پارسی بود. من

یک شیوۀ تفکر جدید را کشف کنم؛ چون آنھا بعضی ظرافت ھای را دارند کھ عالمۀ 

رفت، رئیس از یکی از افرادش خواست کھ  ھموطنان آنھاست. وقتی شام رو بھ پایان می

قدرت خود را نھ در داستان، بلکھ در بھ تصویر کشیدن خصوصیات ملت ھای ھمسایھ 

نشان دھد. او با افغان ھا شروع کرد؛ پس از یک مقدمۀ سرگرم کننده کھ درانیان یا روسا 

ملت  30یا  20را استثنا ساخت (او گفت کھ اینھا مثل دیگر افغان ھا نیستند)، ورود حدود 

بھ جنت را تشریح کرد. وقتی نوبت بھ افغان ھا رسید، بھ کفرآلود بودن آنھا اشاره نمود، 

لھجۀ دوزخ دانستھ و فرموده کھ آن راشت آنھا پیچیده و غامض بوده، پیامبر زیرا زبان ز

جائی برای گویندگان این زبان در جنت وجود ندارد. این دوست ما کھ خوش طبع بود 

بعضی جمالت افغانی را برای سرگرمی دوستان اظھار داشت. او بعدا بھ ازبیک ھا بخاطر 

حملھ کرد. او در آخر حمالت خود را بھ مقابل  شیوۀ خاص تھیۀ چای و برخورد زشت آنھا

کشمیری ھای ناالن، متقلب و فریبکار متوجھ ساخت؛ این مردم در واقعیت دروغگو اند، 

جھان ھست دو طایفھ بی پیر؛  گوید: "در حتی اگر آقای جرایم نباشند (یک دو بیتی می

میر آدم صادق وجود بین سنی ھای بلخ و شیعھ ھای کش سنی بلخ و شیعۀ کشمیر" یعنی در

ندارد). با آنھم تمام جوانب بھ استعداد و ذکاوت آنھا اعتراف کردند کھ یک موازنۀ قابل 

توجھ است. بومیان ھرات و لھجۀ خاص آنھا قدرت این میرزای پرگو را بھ نمایش می 

گذاشت: او فریبکاری یا نیرنگ بازی گمرک خانۀ ایشان را تقلید کرد و اجازه داد کھ 

بحیث یک مامور موظف بوده و باید برایش رشوه داده شود، با پذیرش یکمقدار خودش 

 برای خودش نمی باشد. می کردواین کھ وانمود 

  

 تفاوت بین شیوه ھای آسیائی و اروپائی

ھای  تفاوت بین شیوه ھای آسیائی و اروپائی درھیچ جائی بھتر از شیوۀ آنھا در گفتن چیز
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برد؛ اما او بسیار متعجب خواھد  ئی از فکاھی لذت میخوب ظاھر نمی شود. یک اروپا

شد اگر برایش گفتھ شود کھ یک فکاھی برای سرگرمی بگوید. در شرق فکاھی سازان 

شویم کھ در جریان مکالمھ بوجود  مسلکی وجود دارد؛ اما در غرب با لطیفۀ محدود می

کھ آشنائی  جودیدر حکومت ردیابی کرد: چون در شرق باو می توانآید. ھردو را  می

زیادی وجود دارد، آمیزش اجتماعی کمتری وجود دارد؛ در اروپا برخورد ھای خوب بما 

 نظر گیریم. کھ باید ھمگی را در عین سطح و مساوات در می دھدآموزش 

  

 عید یا جشن

جریان توقف ما "عید" واقع شد کھ جشن بزرگداشت تمایل ابراھیم برای قربانی نمودن  در

: دکان ھا مسدود گردیده و می شوداست. این مراسم با احترام خاصی اجرا  پسرش اسحاق

. پس از می کندرئیس برای ادای نماز بھ محل معین رفتھ و با تعداد زیاد مردم مراوده 

چاشت دیده شد کھ ھمگی گلھ وار بسوی باغ ھا سرازیر شدند؛ من نیز مقاومت نتوانستھ و 

شما بھ مجردی کھ بازار را ترک کنید، خود را در سواحل ازدحام را دنبال کردم. در کابل، 

دریا می یابید کھ بطور قشنگی با درخت ھای توت، بید و سپیدار سایھ شده است. تقریبا 

 می توانباشند. آنھا را  تمام جاده ھای اطراف شھر با جویچھ ھای آب جاری ھمراه می

ند بھ می توانپل است؛ اما اینھا ن ھا قطع کرد؛ دریای بزرگ دارای سھ یا چھار بواسطۀ پل

 شمال شھر موقعیت دارند؛ باغ ھای کابل در زیبائی مھندسی شھر بیافزایند. بھترین باغ

تر از آنھا در ناحیھ استالیف، در زیر کوھھای برفدار بھ طرف  تر و مرغوب ھای خوب

 از کابل مشاھده کرد. می توانھندوکش قرار دارند. منظره آنھا را 

  

 تیمورشاه مقبرۀ

من بھ مقبره تیمورشاه رھنمائی شدم کھ در خارج شھر قرار داشتھ و یک تعمیر خشتی 

فت  40. مساحت داخل آن حدود می باشدفت  50دارای شکل ھشت ضلعی بھ ارتفاع 

این  . یک چراغ قبال درمی باشدمربع و مھندسی آن مشابھ دھلی است. تعمیر نا تکمیل 
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خدمات این شاه مثل سایرین از بین رفتھ است. کابل را  مرقد روشن بوده؛ اما احساس

جاست. پدر او در کندھار دفن است کھ  تیمورشاه پایتخت خود ساخت و مرقدش ھم ھمین

 منطقۀ بومی درانیان است.

  

 شیمی و منرال ھا

من در جریان روز بھ ھر طرف رفتھ، کمال خوشی تعداد زیاد شام ھای اجتماعی را با 

ویش داشتھ و او را مانند تعداد زیاد ھموطنانش در جستجوی سنگ فیلسوفان نواب میزبان خ

یافتم. قرار معلوم رسیدن ما بھ آنجا چنین فرصتی را برای خرمن کوبی او فراھم ساختھ 

بود. من بزودی او را از فریب و تزویر رھانیده و بھ وسایل و دساتیری کھ او تھیھ کرده 

ادم کھ کیمیا جای شیمی و استرونومی جای استرولوجی بود، خندیدم. من برایش تشریح د

 دادم و ادعا کھ جزئیات دقیق این علوم را توضیح می را گرفتھ است؛ اما من با وجودی

دان نیستم، کمترین اثری نداشت. لذا خود او بھ دکتور  ھای من مبنی براینکھ من شیمی

رھم جیوۀ سفید و کنین را بدھد درخواست داده و تقاضا کرد کھ نسخھ ھای تولید پلستر و م

ادویھ متمایز  ھای توزیع و تولید ست بفھمد کھ ھنری آن امر سادۀ نبود. او نمی توانکھ اجرا

است؛ و ما را بسیار جاھل یا لجوج فکر می کرد. او دوا ھای آماده شده را نمی پذیرفت، 

را غالب یافتیم؛  چون پس از ترک ما استفادۀ برای او نداشت. ما بصورت عام این احساس

ند. ما نواب را در می تواناین مناطق دوای بدھند کھ ساختھ ن حال دکتورانی کھ در وای بر

آھن را بھ نقره  می تواندکھ باور داشتیم او ن داشتیم، با وجودی حالت خوش مشربی نگھ

ین تبدیل کند. ما از او موقعیت تعداد زیاد رگھ ھای فلزی در منطقھ را شنیدیم. او در ب

اینجا بنام  کنجکاوی ھای دیگر خویش یکمقدار اسبیستوس (پشم شیشھ) را نشان داد کھ در

. این مرد خوب اعالم کرد کھ او می شودسنگ پنبھ یاد شده و در نزدیکی جالل آباد یافت 

 مقدار دانش ما را بدست بیاورد. باید در بدل آنچھ برای ما بصورت رایگان گفتھ است، یک
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 یفراماسیون

من برایش گفتم کھ مربوط یک فرقھ بنام فراماسیونی بوده و یکمقدار مھارتی دارم کھ او 

کھ تعداد برادران (ھم قطاران)  . اما از آنجائیمی شودتقاضا کرد بدون معطلی پذیرفتھ 

را بھ یک فرصت مطلوب واگذار  باید مساوی بھ تعداد خواھران (پروین) باشد، ما آن

داشت کھ سرانجام عطر جادوئی را در خالص ترین رنگ آن بدست  کردیم. او قویا باور

را ابتکار کرده ام. او از من وعده  آورده؛ این کار در قدرت من بوده و من داوطلبانھ آن

کابل ببیند و من  خواھد در مان را برایش بفرستم کھ می گل کشور -گرفت کھ یکمقدار تخم

یر) از تاریخ کابل الفنستون را کنده و در یک را پذیرفتم. من صفحاتی (تصاو صادقانھ آن

مھمانی بزرگ بھ نواب پیشکش کردم کھ نھ فقط در زمینۀ دقت لباس، بلکھ در یکتعداد 

را با خوشحالی زیاد کشف کردند. تصویر و شکل در بین مسلمانان  اشکال نیز مشابھت آن

بین دوستان  ما در حالت بسیار قابل پذیرش محسوب شدند. سنی ممنوع است؛ اما در این

سال عمر داشتھ و در خدمت نادرشاه بوده است.  114نواب با شخصی مالقات کردیم کھ 

سال عمر خویش را در کابل گذرانده، اساس گذاری و زوال سلطنت درانیان  80او بیش از 

 را دیده بود. این مرد محترم از پلھ ھا باال شده و بھ اتاق ھای ما آمد.

  

 ان ھامنشای یھودی افغ

من از تعداد زیاد اشخاصی کھ بطور مداوم در خانۀ میزبان خود {نواب جبارخان برادر 

م} مالقات کردم، تصمیم گرفتم یکمقدار  1832بزرگ دوست محمد خان در کابل در 

معلومات در بارۀ مسئلۀ مورد مناقشۀ منشای یھودیت افغان ھا جمع آوری کنم. آنھا تمام 

اینکھ من وقت کافی برای بررسی آنھا نداشتم،  م آوردند، اما ازتاریخ ھای خویش را برای

 خواھان معلومات شفاھی گردیدم. افغان ھا خود را "بنی اسرائیل" یا اوالدۀ اسرائیل می

 دانند. گویند؛ در حالیکھ واژۀ "یھودی" را دشنام و ننگ می
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 گزارش آنھا

وط معبد اورشلیم آنھا را در شھر گویند کھ نیبوکیدنیزر{بخت النصر} پس از سق آنھا می

کھ رئیس  می شوندسازد؛ و آنھا بخاطری افغان نامیده  غور، نزدیک بامیان، جابجا می

یک پسر کاکای آصوف (وزیر سلیمان) و او پسر برکیا بوده  کسی کھآنھا افغانھ نام داشتھ، 

اد گزارش بنی ، برمی شوداست. نسب شناسی این شخص از یک شاخۀ موازی دیگر ردیابی 

گویند کھ بحیث یھود  اقارب گمنام او کھ بھ ھیچوجھ در شرق غیرمعمول نیست. آنھا می

) آنھا را در سدۀ اول می شودند تا اینکھ خالد (کھ با نام خلیفھ شناختھ می کردزندگی 

. رھبر آنھا کھ قیس نام داشتھ، می کنداسالمی بخاطر کمک در جنگ ھا با کافران، احضار 

. می باشدکھ بھ معنای پسر توانا  می کندت خویش عنوان عبدالرشید را کمائی بخاطر خدما

کھ خود را "بّتان" (یک واژۀ عربی) یا دیرک یا دکل (تیر یا ستون)  می شودبھ او گفتھ 

آن  قبیلھ خود بداند کھ رفاه ایشان را استوار نگھداشتھ و رعیت دولت آنھا را اداره کند. از

. من قبال می باشدنامند کھ نام شناختھ شده در ھند  ا بنام پتان میببعد افغان ھا را بعض

ھرگز توضیح این اصطالح را نشنیده بودم. افغان ھا پس از کمپاین با خالد بھ منطقۀ بومی 

، می شوندخویش برگشتھ و بواسطھ یک شاه از نسب کیانی یا کوروش تا سدۀ یازدھم اداره 

گیرند. یک نژاد شاھان از غور بوجود  قیاد قرار میتا اینکھ توسط محمود غزنوی تحت ان

معلوم است،  طوری کھ. می کندآمده، سلطنت غرنویان را سرنگون ساختھ و ھند را اشغال 

؛ می شوداین سلطنت بھ ھنگام مرگ موسس آن بھ بخش ھای شرق و غرب اندوس تقسیم 

می تابع یوغ جدیدی  دو لنگ دوام نموده و ھر یعنی دولت ھای کھ تا زمان اخالف تیمور

 .شوند

  

 نظریات راجع بھ این گزارش ھا

ھا من ھیچ دلیل مقنعی برای رد آنھا ندارم، با  با توضیح دقیق گزارشات و تاریخ افغان

کھ دربرگیرندۀ یکمقدار اشتباھات بوده و تاریخ ھای آنھا بطور دقیق با وقایع منابع  وجودی

ونانی ھا و رومی ھا و ھمچنان آثار بعدی تاریخی تطابق ندارد. ما در تاریخ ھای ی
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کنیم. افغان ھا شبیھ  نویسندگان عرب و مسلمان نیز عین اشتباھات (انحرافات) را پیدا می

یھودان بوده و برادر جوان (مطابق قوانین موسی) بیوۀ برادر بزرگ خویش را عروسی 

کھ آنھا  می دھدنشان  . افغان ھا تعصب بسیار قوی بھ مقابل قوم یھود دارند و اینمی کند

کھ بعضی قبایل  آنجائی بدون دالیل موثق نمی توانستند ادعا کنند کھ اوالدۀ آنھا ھستند. از

اسرائیل بطرف شرق آمده است، چرا ما قبول نکنیم کھ افغان ھا اوالدۀ آنھا بوده و بھ اسالم 

لطنت کابل دانم کھ از صالحیت بلندی برخوردار نیستم (گزارش س گرویده اند؟ من می

 را بر بنیاد ھای مدلل استوار ساختھ ام. الفنستون دیده شود)؛ اما باور دارم کھ آن

  

 مھمانی رئیس

من بنا بھ درخواست رئیس شام دیگری را با وی گذراندم؛ داکتر کھ بھبود شده بود، مرا 

داد. دوست محمد خان مثل  خویش بھ ھند ادامھ می ؛ آقای ولف بھ سفرمی کردھمراھی 

ھمیشھ ما را بسیار مسرور ساخت؛ او ما را تا پس از نیمھ ھای شب نگھ داشتھ و معلومات 

مفصلی در بارۀ اوضاع سیاسی مملکت خود و اختالفات موجود دربین او و برادرانش 

سلطنت را اعاده نموده، نفرت قلبی خویش را  می تواندارایھ کرد. او امیدواری داشت کھ 

این عمل  از داشتھ و مشتاق بود بداند کھ آیا حکومت انگلیس ازبھ مقابل رنجیت سنگھ ابر

او مبنی بر ریشھ کن ساختن رنجیت سنگھ پشتیبانی می کند یا نھ؛ اما من جواب دادم کھ 

او دوست ما بوده است. او بعدا برای من فرماندھی ارتش خود را پیشنھاد کرد، اگر من با 

نیز تکرار کرد، "دوازده ھزار اسپ و بیست  او باقی بمانم؛ یک پیشنھادی کھ پس از آن

م این افتخار را بپذیرم، می توانتوپ در اختیار شما خواھد بود". وقتی او دریافت کھ من ن

از من تقاضا کرد کھ بعضی دوستان خود را بفرستم تا بحیث سپھ ساالر یا فرمانده کل او 

 کار کند.

  

 ھا یا مردمان یگانھ کافر

ھا داشتیم کھ در کوه ھای شمال پشاور و کابل  لچسپی در بارۀ کافرما مکالمات بسیار د
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کھ اوالدۀ الکساندر باشند. رئیس بھ این ارتباط، یک پسر  می شودزندگی کرده و تصور 

سال داشتھ و دو سال  10جوان کافر را برایم نشان داد کھ از جملۀ بردگان او بوده، حدود 

وارۀ او کامال اروپائی بوده و چشم ھایش رنگ قبل دستگیر شده است. چھره، مو ھا و ق

آبی گونھ داشت. ما از او خواستیم واژه ھای مختلف زبان خود را تکرار کند کھ بعضی 

یک حالت کامال وحشیانھ زندگی می کنند، گوشت خرس و  ھا در از آنھا ھندی بود. کافر

می یا نیمھ مسلمان یاد شادی (میمون) را می خورند. یک قبیلۀ آنھا بنام "نیمچھ مسلمان" 

می کھ در روستا ھای بین آنھا و افغان ھا زندگی کرده و تجارت کوچکی را انجام  شود

کھ در بین آنھا وجود دارد. چقدر کنجکاوانھ است یک مردمی را پیدا کرد کھ بطور  دھند

 .کامل از سایر باشندگان فرق داشتھ و متاسفانھ تمام موضوعات آنھا در پردۀ ابھام است

می ھا جمع آوری نموده و نشان  من بعدا خصوصیاتی را ذکر می کنم کھ بھ ارتباط کافر

ھیچ رابطۀ با اوالدۀ الکساندر بزرگ مشھور ندارند،  ،کھ آنھا بومیان افغانستان بوده دھد

 توسط یکتعداد مولفین ذکر شده است. طوری کھ

  

 آمادگی سفر

شد چند روز بوده باشد. حاال ضرور  ر میما حدود سھ ھفتھ در کابل توقف کردیم کھ فک

شد. ھیچ کاروانی آماده نبود؛  بود برای سفر خویش آماده شویم کھ مسئلھ سادۀ معلوم نمی

است یا نھ، چون در جریان ماه برف  حتی شک وجود داشت کھ آیا جاده ھا قابل عبور

قافلھ باشی یا یک باریده بود. برایم معلوم شد کھ بھترین برنامھ عبارت از استخدام یک 

یم بدون معطلی بھ می توانرھنمای کاروان بزرگ مانند یکی از چھار خدمۀ ما باشد؛ ما 

یک کاروان، بیکبارگی حرکت کرده و امیدوار بودم کھ امنیت کامل نیز داشتھ باشم. نواب 

. نھ بھ برنامۀ ما موافقت کرد و نھ بھ سفر ما. او می خواست ما را برای یک ماه نگھ دارد

با آنھم ما شخصی را بنام حیات پیدا کردیم، یک شخص تنومند، اما پیر و سالم کھ عمر 

 خود را در عبور از ھندوکش سپری کرده بود. 

وقتی نواب از تصمیم ما برای سفر با خبر گردید، از یکی از اقارب خود (امین الملک 
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سیھ را بھ عھده دارد) یک اشراف شاه محمود مرحوم کھ انتقاالت تجارتی بین بخارا و رو

خواھش کرد کھ یکی از اشخاص مورد اعتماد خود را برای ما مھیا سازد. لذا تصمیم 

گرفتھ شد کھ یک برادر ناظر او بنام دولت و یک افغان محترم کھ او ھم ناظر گفتھ میشد، 

ما را ھمراھی کنند. او در بخارا تجارت داشتھ و حتی بھ روسیھ نیز رفت و آمد نموده 

ت: حرکت ما باعث تشدید سفر او گردید. ھمھ چیز خوب معلوم شده و ما بواسطۀ اس

ترین آدم با نفوذ اینھا  مھربانی نواب با نامھ ھای بھ افغان ھای بخارا تامین شدیم. مھم

بدرالدین بود. کارمند او در کابل کھ نامھ ھا را برایم آورد، مصمم بود بخاطر انجام چنین 

راه گردد. او یک مال بوده و نامش خدا داد بود. او توقف کرده و با کاری با جامعۀ ما ھم

اینکھ عقالنیت ما بحیث یک ملت چقدراست،  ما شام خورد؛ اما اعالم داشت، صرفنظر از

اندیشۀ درستی در بارۀ زندگی خوب نداریم. او غذا ھای انگلیسی ما را خوش  ھیچ گونھما 

ھ فقط مناسب معیوبین است. خداداد یک آدم شد و می گفت ک نداشت کھ با آب پختھ می

بسیار ذکی بوده، در ھند و تاتار سفر کرده و با افسانھ ھا و روایات آسیائی آشنائی کامل 

داشت. او ھمچنان اقلیدس را مطالعھ کرده بود کھ ھموطنانش او را بخاطر حیرتی کھ در 

 ی را دوست نداشت و مینامیدند. او ریاض ، بنام "عقل دزد" میمی کردسر مردم ایجاد 

خواست انگیزۀ ما را برای مطالعھ آن بداند: او نشنیده بود کھ ریاضی باعث پیشرفت منطق 

کھ اقلیدس را خوانده اند،  فقط کسانی می کرد؛ او فکر می شودو استدالل علم و دانش 

فغان ھا دانند. رئیس نیز نامھ ھایش را مھیا کرد؛ اما کمترین ارتباط در بین ا عمیق تر می

این رابطھ دریافت نکرده و نامھ برای  خدماتی در ھیچ گونھو ازبیک ھا وجود داشتھ و ما 

شاه بخارا نیز گم و یا دزدیده شده بود. یکی از درباریان دوست محمد خان کھ حاکم بامیان 

بعدا  طوری کھبود (بنام حاجی کاوکر) برای ما نامھ ھای نوشت کھ کارآمد واقعی داشت، 

کھ در خدمت رئیس کابل بود، روابط بسیار دوستانھ با برادر  شد. این مرد با وجودی معلوم

پشاورش داشت کھ توسط او برایش معرفی شده بودیم. من رابطھ خود با او را مخفی نگھ 

 سواره را پیشکش کرد کھ محتاطانھ رد گردید. 50داشتھ بودم، او خدمات 
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 بازرگانان شکارپوری

از کابل با یکتعداد بازرگانان ھندو یا شکارپوری آشنا شدم. تمام تجارت  من قبل از عزیمت

آسیای مرکزی در دست این مردم بوده و نمایندگی ھای در استراخان و مشھد تا کلکتھ 

کش بوده و در ھیچ مسئلۀ دیگری بجز از کار خودشان و حفظ  دارند. آنھا یک نژاد زحمت

دخالت نمی کنند. آنھا دارای قیافھ خاص و بینی  امنیت از طرف حکومت با وام دادن پول

ھای بلند بوده و لباس بسیار چرکین می پوشند. یک تعداد محدود شان اجازه دارند کھ 

دستار بر سر کنند. آنھا ھرگز خانوادۀ خویش را از کشور خود نمی آورند کھ سند علیا 

بین شان  ۀ ملی را درکھ یک روحی می کنندبوده و بطور ثابت از طریق آن رفت و آمد 

دارد. در کابل، ھشت تعمیر بزرگ نمایندگی مربوط این مردم است کھ کامال جدا  نگھ می

باشند. من یکی از این  خانواده می 300از سایر باشندگان ھندو می باشد. آنھا حدود 

آن کشور تحمل  بازرگانان شکارپوری را در جزیرۀ قیشم در خلیج فارس دیدم؛ ھندو ھا در

 دیده و من متیقین شدم کھ آنھا در تمام پارس و حتی ترکیھ گسترش دارند.گر

  

 ترتیبات پولی

با موجودیت چنین نمایندگی ھای وسیع و پخش شده در حصص مختلف آسیا کھ ما باید می 

پیمودیم، فکر کردیم چندان وظیفھ مشکلی نیست تا مسایل پولی خود را نیز عیار کنیم، 

رفتن و ذخیرۀ اموال ضروری حتی بھ فاصلۀ کمی دور از ھند. یعنی ترتیباتی برای گ

ھای ما  ھا و دستار مصارف ما کم بوده، سکھ ھای طالی ما بطور محتاطانھ در کمربند

را  کھ ما آن ھای ما انتقال می گردید. با وجودی بستھ بوده و بعضی اوقات حتی بھ سلیپر

م. من می کردچنین ذخیرۀ را تائید ن ھم من ھمیشھ گذاشتیم، باز در دروازۀ ھر خانھ می

ھزار روپیھ قابل تادیھ از خزانھ داری عمومی لودیانھ  5یک نامۀ اعتباری برای مجموعۀ 

یا دھلی با خود داشتم؛ بازرگانان کابل در پذیرش آن درنگی نداشتند. آنھا آمادگی خویش 

ر (نیژنی نووگوراد)، را برای اخذ آن در محل با طال یا دادن خط بھ روسیھ در سنت ماکای

دادند کھ من ھیچ دلیلی برای سوال نداشتم: ما فرمایش را برای  استراخان یا بخارا نشان می
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داری برخوردار بودند؛ اضطراب آنھا  شھر آخری گرفتیم. بازرگانان از شدید ترین راز

س ھای قدر طال با پوشیدن چنان لبا بھ علت ظاھر فقیر ما غلبھ نمی کرد؛ چون مالکیت این

 .می کردکھ ما بتن داشتیم، تطابق ن درشت و ژنده ای

  

 اثبات بزرگ مدنیت با تجارت

کھ نامھ ھای حتی  می شودچھ ثبوت لذت بخشی از خصوصیات عالی ملتی نصیب آدم 

یک مرکز بیگانھ و بسیار  ، بدون درنگ درمی شوندکھ تقریبا مثل گدایان معلوم  آنھائی

ھمھ، چقدر حیرت آور است، دریافت شود کھ گسترش  باالتر از. می شوددور بھ نقد تبدیل 

تجارت بدون مزاحمت و وقفھ در چنان مناطق وسیع و دور افتاده ای جریان دارد کھ دارای 

  باشند. زبان، مذھب، عنعنھ و قوانین مختلف از یکدیگر می
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 سفر از فراز ھندوکش (یا کوھھای برفی) -فصل چھارم 

  ترک کابل

اگر ما پشاور را با تمنیات نیک رئیس آن ترک کردیم، حاال با دوستان نواب برادرش 

می کھ روز جمعھ بود، ما کابل را بھ ھنگام نماز ظھر ترک  18ھمراه ھستیم. بتاریخ 

ساعت  آن راکردیم. مطابق رسم معمول گردشگران، نباید بھ معتقدات مردم اھانت کنیم کھ 

کردیم کھ در دروازۀ خانھ نواب مھربان از ھم جدا می شویم کھ  دانند. ما فکر فرخنده می

 2برای ما دعای خود را اعطا کرد؛ اما قبل از ترک شھر باز ھم با ما یکجا شده و حدود 

قدر حسرت در  میل ما را ھمراھی کرد. من فکر نکنم ھرگز یک آسیائی را با این 3یا 

قرار معلوم او برای ھرکس دیگر بیشتر از مقایسھ با این مرد با ارزش، ترک گفتھ باشم. 

جریان توقف مان با صمیمیت زیادی پذیرائی کرده  خودش زندگی کرده است. او ما را در

کھ ھر راه دیگری را بھ غیر از مسیر ترکستان انتخاب  می کردو ھمھ روزه از ما تقاضا 

ا با احساس زیادی . او ما رمی کردکنیم، چون بدبختی ھای زیادی را برای ما پیش بینی 

وجودی ترک گفت؛ غیرممکن بود بھ ھنگام بدرود گفتن، اشک خویش را کنترول کنیم. با 

ھم نزاکت و  برادر او (رئیس)، ما را بھ اندازۀ او و رئیس پشاور نوازش نکرد، باز کھ

توجھ بزرگی برای ما نشان داد کھ ما احساس عمیق خود را قبل از ترک کابل بھ او ابراز 

 یم.داشت

  

 ترتیبات و نفوذ قافلھ باشی

ما شب ھنگام در یک روستای کوچک بنام قلعۀ قاضی توقف کرده و در اولین حرکت 

خود، نفوذ و اعتبار قافلھ باشی خویش را مشاھده کردیم. او یک خانھ را برای ما تخلیھ 

م، چون ترک گویند؛ ما خانھ را بسیار راحت یافتی آن راکرد، با آوردن یک مال کھ باید 

طبع بوده و ما مناقشۀ خوبی با او  -بطور نافذ سرد بود. دوست ما (حیات) یک مرد شوخ

 داشتیم کھ او را باید مطابق شایستگی اش امتیاز داد. ما خود را مانند یک جعبۀ اموال در

نظر گرفتھ و از او خواھش کردیم، طوری مارش کند کھ مناسب او است. من برایش 
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وسایل خود را دادم، یک قسمت آن اموال خانواده ھای یھودی بودند کھ  یکتعداد کتاب ھا و

این قسمت سفر بسیار  سال گذشتھ کابل را ترک کرده بودند. احتیاط باعث شده بود تا در

این مناطق بوده  آرام پیشروی کنیم؛ برای ما لقب "میرزا" داده شد کھ یک نام معمول در

قب خویش را ُچرتی گذاشت: اما بزودی معلوم شد کھ و بعد از آن نگھ داشتھ شد. داکتر ل

ما بدون رھنمای خود بیچاره و ناتوان ھستیم؛ چون صبح روز بعد شخصی کھ دارای 

صالحیت اندکی بود، افسار اسپ مرا محکم گرفتھ و خواستار بررسی محتوای بار زین 

ف قافلھ باشی حالیکھ یک حر من گردید. من باعجلھ خواستم فقر خویش را نشان دھم، در

اینجا ھیچ کسی ما را بحیث اروپائی نمی شناخت کھ واقعا  مانع بررسی او گردید. در

 داد. ھای ما می آزادی کامل در انجام کار

  

  قاچاق قرآن

تعداد قرآن ھا  در بین اشیای قاچاقی کھ افسران گمرک خواھان جستجوی آن بودند، یک

طرف ھندوکش قاچاق کرده و  کتاب ھا را بھ آنمعلوم تاجران تعداد زیاد این  بود؛ قرار

معمول  "مومنین" افغانستان بھ قلت آنھا مواجھ شده اند. توقف این تجارت یک عمل بسیار

ھا آثار بسیار گرانبھا بوده، با کار و زحمات  از طرف رئیس کابل بوده است؛ زیرا این

 زیاد نوشتھ شده و بسیار با ارزش می باشند.

  

 جلریز

رفت، ترک گفتھ و وادی دریای کابل  را کھ بطرف چپ ما و بھ صوب کندھار می ما جادۀ

را بطرف منبع آن در سرچشمھ در پیش گرفتیم. اولین محل توقف ما جلریز بود کھ از دو 

معنی آب جاری مشتق شده است؛ در جوار روستا دو جویبار شفاف وجود ھ واژۀ پارسی ب

ھا است کھ این منطقھ  ایھ شده بود. ھمین جویبارداشت کھ کنار آنھا بواسطھ درخت ھا س

است. پھنای  سنگ ھای آن تاریک و دلگیر وجودی کھرا بھ یک محل دلربا تبدیل کرده، با 

وادی بیشتر از یک میل نبوده و شدیدا مزروعی بود؛ آب در بعضی قسمت ھا بھ ارتفاع 
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ھ ھای برنج با قشنگی ھا کشیده شده بود. در زمین ھای پائینی مزرعه یکصد فت در کو

دو جانب با برف  بی نظیری یکی در باالی دیگری قرار داشتھ و قلھ ھای کوه ھای ھر

 داد. را نشان می 60پوشیده بود. ترمامیتر درجھ حرارت 

  

  مخزن ماھی

ما در سرچشمھ کھ دقیقا بھ معنای منبع آب است، دو حوض طبیعی منبع دریای کابل را 

مھ ھا پر گردیده و بھ مخزن ھای ماھی تبدیل شده کھ با مراقبت دیدیم کھ بواسطۀ آب چش

دیده  آن راکھ  می شود. اینجا محل زیارت مقدس علی بوده و گفتھ می شودزیاد نگھداری 

، زیرا داماد محمد ھرگز می شودیک "دروغ مذھبی" کھ با ھیچ مدرکی تائید ن -است، 

جا بسیار زیاد و شگفت انگیز است. ما  نھمسایگی ای کابل را ندیده، با آنھم آثار او در

ھزاران ماھی کنده و ناپدید  برای ماھیان نان دادیم کھ در یک لحظھ از دست ھای ما توسط

ھا توسط ھیچ کسی مورد اذیت قرار نمی گیرند، چون مردم باور دارند کھ اذیت  یناشد: 

 .می شودآنھا باعث نفرین و بدبختی 

  

  غزنی

 60ادی دریا، غزنی مشھور را بطرف جنوب خود گذاشتیم کھ حدود ما قبل از ورود بھ و

میل از کابل فاصلھ دارد. این پایتخت باستانی حاال تابع کابل و یک محل دارای اھمیت 

ھای  اینجا یادگار ناچیز است: این شھر حامل مقبرۀ محمود بزرگ و موسس آن است. در

ھ با مصرف زیادی اعمار شده و حاال قابل افتخار دیگری در یک بند مجلل وجود دارد ک

یک  فقط یکی از ھفت عدد آن باقی مانده است. قابل یاد آوری است کھ حاکم پنجاب در

تخت  مذاکرۀ اخیر با شاه مخلوع کابل (شاه شجاع الملک)، یکی از شرایط اعادۀ او بر

 -بود، صندل در مقبرۀ امپراتور محمود گفتھ  -اسالفش را برگرداندن دروازه ھای چوب

ھای قیمت بھا از  یعنی ھمان دروازه ھای کھ او بھ ھنگام شکستن بت و ریختن سنگ

سال از آن دزدی و غارت می  800بدنش، از سومنات ھند با خود آورده بود. بیش از 
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کھ این دروازه ھا برای این مدت  بخاطر دارند، در حالیآن راگذرد، اما ھندو ھا ھنوز ھم 

، چنان یک می کندۀ سلطان محمود بوده است. بابر اظھار تعجب طوالنی زینت بخش مقبر

گویند، سرما باعث  شاه بزرگی چطور غزنی را پایتخت خویش ساختھ بود؛ بومیان می

در حالیکھ  می شودعدم دسترسی بھ آن برای چندین ماه در سال و باعث افزایش اعتماد 

 گردد. سرما باعث ویرانی ھندوستان و سرزمین کافران می

  

 کوتل اونی

تر شده، تا اینکھ بھ یک مسیر ھموار در باالی  ما وادی را باال رفتیم کھ بتدریج باریک

. می شودکوه ھا بنام کوتل اونی رسیدیم، سرباالئی کھ بواسطھ سھ قلعۀ کوچک محافظت 

ما قبل از رسیدن بھ قلۀ اول بھ برفھای برخوردیم کھ من با کمال خوشحالی پس از چندین 

ھای دورۀ  اینجا ھیچ ھمراھی نداشتم کھ بتوانم جست وخیز دیدم؛ اما در می آن ران زمستا

ھزار فت  11جوانی خود را تجدید کنم. بھ ھنگام عبور از کوتل برف می بارید کھ حدود 

یک روستای کوچکی یافتیم کھ خالی از  ارتفاع آن است؛ سرانجام خود را با خوشی در

ز می وزید. ما ھم اکنون پیشرفت زیادی در سفر کوھی وزش باد سردی بود کھ تمام رو

خویش داشتیم: حاال دریا ھا در جھت مخالف سیر می کردند؛ پیشروی ما بھ داخل مملکت 

حالیکھ  سرد ھزاره ھا بود، جائیکھ دھقان ھا فقط مصروف شخم زدن و کاشتن بودند، در

 درو را در پشاور و دانھ را در کابل دیده بودیم.

  

 سردیاثرات 

ما سفر کوھستانی خویش را از طریق قاعدۀ کوھھای مرتفع و ھمیشھ برف کوه بابا ادامھ 

ھزار فت می باشد.در  18دادیم، یک سلسلۀ قابل توجھ و دارای سھ قلھ کھ ارتفاع آن حدود 

می بھ زیر کوتل حاجیگک رسیدیم کھ بھ علت خستگی تقریبا نیمھ جان و بھ علت  21شام 

میل را در بستر یک دریاچھ حرکت  10با کور شده بودیم. ما حدود بازتاب برف تقری

بار  20کردیم کھ تا زانو عمق داشتھ، توسط آب ذوب شده از برف تشکیل شده و بیش از 
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قطع کردیم. بعدا داخل منطقۀ برف شدیم کھ ھنوز در باالی زمین قرار داشت: ھنگام  آن را

ھا و سواری  آن گور رفتھ، بار ای ما درچاشت این برف آنقدر نرم شده بود کھ اسپ ھ

ھای خود را انداختھ و در چندین محل با مشکالت بزرگی عبور کردیم. آن قسمت زمین 

ما مجبور بودیم  طوری کھکھ برف نداشت با آب ذوبی مشبوع و بھ مرداب تبدیل شده بود؛ 

کردم از استفادۀ از طریق ِگل و برف راه برویم. گرمی زیاد بود، من از بازتاب تصور می 

چشمانم محروم و پوست بینی ام کنده شده است، تا اینکھ بھ یک قلعۀ کوچکی در زیر کوتل 

 رسیده و شب را با یک خانوادۀ ھزاره گذراندیم.

  

 خانوادۀ ھزاره

بین کوھھا را پیدا کردیم؛ توسط  اینجا فرصت دیدن ھزاره ھا در حالت بومی آنھا در ما در

بار و دارای سقف ھموار پذیرائی شدیم کھ قسما پائین تر  نۀ فالکتیک زن پیر در یک خا

از زمین بوده و دو یا سھ روزنھ در بام داشت. او مراقبت نواسۀ خود را بھ عھده داشت و 

منشانھ "آغا" خوش آمدید گفت. من او را "مادر" خطاب کردم و این  ما را با نام بزرگ

 نوادگی صحبت کرد. ما را بھ حیث پارسیان درخانم پیر در بارۀ خانۀ خود و مسایل خا

باشند، مھمانان  کھ ھزاره ھا دارای عین مذھب با آن ملت می آنجائی نظر گرفتھ و از

عزیز خوانده شدیم. لباس ژندۀ ما جائی برای کشف ما بھ حیث اروپائی نمی گذاشت. خانم 

اه از خانھ ھای خود م 6برای مدت  می دھدپیر اطمینان داد کھ برف برای آنھا اجازه ن

این مدت ھرگز باران نمی بارد)؛ آنھا جو را در جون کشت می کنند و  بیرون روند (در

. این مردم ھیچ پولی ندارند و تقریبا از دانش ارزش آن غافل اند. می شوددر سپتمبر پختھ 

یشان ما ھمھ چیز را از آنھا با داد و ستد کاال بدست آوردیم و موردی وجود نداشت کھ برا

طال را نشان دھم، چون بزودی مردان انگلیسی را در ھر مملکت پیدا می کنند. یک 

ھای اولیۀ زندگی را با دادن چند یارد البسۀ درشت،  نیاز می تواندگردشگر در بین آنھا فقط 

اینجا بھ مراتب بیشتر از ارزش شان تقدیر  کمی تنباکو، مرچ یا شکر بدست آورد کھ در

ا یک مردم ساده دل بوده و نسبت بھ قبایل افغان تفاوت زیادی دارند. . ھزاره ھمی شود

آنھا از نگاه چھره با داشتن روی ھای گرد و چشم ھای کوچک بھ چینائیان شباھت دارند. 
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. باوری می شودآنھا از نسب تاتار بوده و حاال یکی از قبایل آنھا بنام ھزاره ھای تاتار یاد 

زن ھای خود را برای مھمانان خویش عرضھ می کنند کھ  وجود دارد کھ گویا ھزاره ھا

روند: آنھا  ھا نفوذ زیادی داشتھ و بدون چادری بیرون می کامال غلط و نادرست است. زن

 دامن نیستند؛ شاید بھ ھمین علت باشد کھ باعث چنین شایعھ در خوش قیافھ اند و زیاد پاک

مرتد نفرت دارند. اگر مملکت آنھا شان شده کھ از آنھا بھ حیث  بین سنی ھای ھمجوار

قوی نمی بود، بزودی ریشھ کن می شدند؛ چون آنھا در ھمھ سمت ھا دشمن دارند. این 

بانوی خوب کھ برای ما پناگاھی از برف و سردی داد، ھمچنان مشورۀ برای چشم ھای 

من داده و گفت کھ علت سوزش آن برف بوده است. او استعمال سنگ سرمھ را توصیھ 

او گفتھ بود؛ اما  طوری کھتطبیق کردم کھ باعث بھبودی دید من گردید،  آن راو من  کرد

 فزایم.و راحت خویش بی یم برای بھبودمی توانحاال اگر با برف مواجھ شوم، با اطمینان 

  

  (جاغور)  غمباد

ھزار فت  10بعضی از آنھا در ارتفاعات  وجودی کھمن مشاھده کردم این کوھستانیان، با 

، عاری از مرض بدمنظر جاغور ھستند کھ من در عین ارتفاعات ھیمالیا می کننددگی زن

ھزار فت بود. شاید غدۀ زائید مرضی  4شرق اندوس دیدم کھ ارتفاع آن حتی کمتر از  در

است محدود بھ ارتفاعات کمتر؛ یک نظریۀ کھ بواسطھ اعضای فاکولتۀ دارای مرتبۀ اول 

یک مقالۀ مربوط بھ جامعۀ صحی کلکتھ توسط دکتور ایم.  درآن رادر قاره گفتھ شده و من 

جی. براملی از ارتش بنگال یافتم. این آقا در رسالۀ خویش در بارۀ مرض می گوید کھ در 

 جریان اقامت آخری اش در مناطق کوھستانی نیپال دیده و منجر بھ نتیجھ گیری خالف در

ی مرتفع نسبت بھ وادی نیپال بیشتر گوید کھ در قلھ ھای کوھھا مورد محل آن شده و می

 است.

این مناطق مرتفع و دلتنگ، باشندگان آن شاید با مضامین دیگری  شاید تصور شود کھ در

این اواخر یک مال یا روحانی  نسبت بھ مضامین پیچیدۀ الھیات سروکار داشتھ باشند. در

عقاید دیگر اینکھ خود بین  بین شان پیدا شده و ادعای بعضی عقاید جدید را نموده؛ در در
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ھای  پیرو پیدا کرده، چیز 100تر از محمد است. این افراطی حدود  علی خدا و بزرگ

مرده را زنده ساختھ و بدون  می توانددر بارۀ قدرت خود گفتھ و آنھا باور می کنند کھ او 

صدمھ از روی آتش بگذرد. یکی از روسای ھزاره کھ با چنین ناسزاھای (توھین بھ 

ت) این پیامبر دروغین شوکھ شده، مقابلھ (جھاد) بر ضد او بخاطر گمراه کردن مقدسا

مومنین را اعالن کرده؛ تعداد زیاد مردم ھم او را در برگرداندن این فریفتگان بھ اسالم 

ھمراھی و کمک کردند. آنھا گفتند کھ این فرقھ بنام "علی اللھی" یاد شده و رسوم نفرت 

ردم و بخصوص زنان ابداع کرده است: آنھا مجالس شادمانی انگیز زیادی را در بین م

، اشاره بھ تاریکی می شودپا می کنند کھ بنام "چراغ کش" یاد  (باده گساری) در تاریکی بر

. من مطمئین ھستم کھ چنین فرقۀ کامال جدید می کنندآن شرارت خود را پنھان  کھ در

یش را ابالغ کرده و ھنوز ھم ھا قبل بعضی اصول خو نیست، چون مغ ھای کابل مدت

بطور مخفی انجام می دھند. اینھا در چندین بخش آسیا و ترکیھ نیز شناختھ شده اند؛ اما 

 بھ مناطق کامال سرد ھندوکش گسترش نداده است.آن رامارش روشنگری تا کنون 

  

  یزدان بخش ھزاره

ار خانوادۀ این ھز 12جنگ ھزاره ھا فضای مناسبی برای ما مھیا ساخت، چون سردستۀ 

کوتل ھا بنام یزدان بخش موجود نبود؛ او شخصی است کھ وفاداری مشکوک خود بھ کابل 

را اذعان داشتھ است. ما بھ اثر مھربانی حاجی خان کاکر بھ او معرفی شده بودیم؛ اما 

ستیم چیزی می تواندیدیم، ھم ن داد کھ حتی اگر او را می گزارش خصوصیات او نشان می

این آشفتگی مذھبی فرار کردیم،  نیت معمول از او انتظار داشتھ باشیم. ما دربجز از مد

ساعتھ در دروازۀ قلعھ و با پرداخت یک روپیھ مالیھ (بھ معاون  البتھ پس از انتظار یک

او) بخاطر ھر کدام مان، چون ما مسلمان نبودیم. شاید نامۀ ما باالی ھزاره ھا اثر نموده 

ھا پیش از آن بود کھ  این نرخ پائین عبور کنیم؛ اما این کار مدتباشد کھ گذاشتند ما با 

آنھا تقاضای خود را با قافلھ باشی عیار نموده بودند و او در جریان معاھده نگاه معنی 

تری بجز از مشاھدۀ این  داری برایم نشان داد. من و دکتور نخواستیم رابطۀ نزدیک

 ارزشی برای ایشان نداشتیم. ھیچ گونھما  معلوم، کوھستانیان داشتھ باشیم؛ اما قرار
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 کوتل حاجیگک و کالو

پس از یک شب راحت و مشورۀ دوستانۀ بانوی ھزاره، ما بھ سرباالئی کوتل حاجیگک 

فت از سطح بحر بلند است. ما سفر  12400شروع کردیم کھ حدود یکھزار فت از ما و 

ه عبور کرده و قبل از می شروع کردیم؛ از باالی برف یخ زد 22خود را صبح روز 

درجھ پائین تر از نقطھ انجماد را  4نرم سازد بھ قلھ رسیدیم. ترمامیتر  آن رااینکھ آفتاب 

داد؛ سردی بسیار شدید بود، با وجودی کھ ما پوستین ھای داشتیم کھ داخل آن  نشان می

ت کنم کھ جبرا یک پوستین پوس پشم داشت. من غالبا از نواب مھربان کابل سپاس می

سمور را برایم پوشانید کھ نھایت مفید ثابت شد. مسیر بدون حادثھ پایان نیافت، چون ھیچ 

جادۀ وجود نداشت کھ ما را از طریق برف رھنمائی کند؛ نقشھ بردار ما محمد علی یکجا 

یارد پائین رفتند. این  30با اسپش در یک سرازیری افتیده و یکی پس از دیگری حدود 

ما باعث رھنمائی عقبی ھا در یک مسیر بھتر گردید؛ اما ناممکن بود نمایش در پیش چشم 

از خنده در مقابل نمایش جاک و جیل نقشھ بردار بیچاره و اسپ او جلوگیری کرد؛ او مثل 

یک شخص مدور و پیچانیده در پوست پائین رفت و حیوان دراز پای او عمیق تر در برف 

فت بلند تر  1000کوتل کالو بودیم کھ ھنوز ھم  فرو رفتھ بود. ما حاال در سرباالئی آغاز

ھم بواسطھ برف متوقف گردید. ما راه خود را با  از حاجیگک بود؛ اما پیشرفت ما باز

دور زدن شانۀ آن و گرفتن یک راه جانبی از طریق یک وادی دو چند ساختیم کھ توسط 

 یک شاخۀ اکسوس آبیاری شده و ما را بھ بامیان ھدایت می کرد.

  

 نظرۀ بامیانم

این وادی مشاھده می  ھیچ چیزی نمی توانست مجلل و عالی از منظرۀ باشد کھ ما در

کردیم. پرتگاه وحشتناکی در باالی ما قرار داشت و تعداد زیاد قطعات زیر پای ما عدم 

داد. برای حدود یک میل ناممکن بود کھ در باالی اسپ پیشروی  ثبات آنھا را نشان می

یاده پیشروی کردیم، در حالیکھ یک خلیج یا گردابی در پائین ما قرار داشت. کنیم؛ لذا ما پ

داد؛ یک  درۀ تنگ یک بخش قشنگ کوه ھا را در برابر چشمان جیولوجیست نشان می
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داد کھ در سال ھای قبل مستحکم شده است، با آنھم بقایای زیاد خرابھ  میانبر نشان می -راه

خانھ ھای امپراتوران مغول  –شان دھندۀ بقایای پستھ ھا ن شد. یکتعداد این ھا دیده می

. یک می شودضحاک، یک شاه باستانی پارس ربط داده  است؛ اما تعداد زیاد آنھا بھ عصر

قلعۀ خاص در قسمت شمال وادی و حاکم بر دره، با کار و زحمت زیادی در قلۀ یک 

یده است اگر تمام افسانھ پرتگاه ساختھ شده و بطور ابتکاری با آب تامین شده است. بیفا

 بارۀ این تعمیرات را ثبت کرد. ھای مردم در

  

 بامیان شھر حفاری ھا

تمام  بامیان بخاطر مجسمھ ھای بی مثال و حفاری ھای بی شمار آن شھرت دارد کھ در

ھم محل سکونت تعداد زیاد مردم می باشد.  میل، دیده شده و ھنوز 8وادی، در طول تقریبا 

. یک تپھ یا کوه جدا در وسط وادی کھ توسط مردم می کنندبنام "سُُمچ" یاد  مردم اینھا را

نشینان مورخین الکساندر را بیاد  بھ شکل خانۀ زنبور ساختھ شده و برای ما خاطرۀ غار

ھا در تمام جھت  دار غار ماآورد، بنام شھرغلغلھ یاد شده و متشکل از یک سلسلۀ دو می

شاھی بنام جالل می باشد. کوه ھای بامیان از ِگل سفت  ثمرۀ کار می شودھاست کھ گفتھ 

و سنگریزه ھا تشکیل شده کھ حفاری آنھا مشکالت زیاد ندارد؛ اما با وسعت بسیار زیادی 

دو جانب وادی کنده شده، اما تعداد زیاد آن  ھا در ھر کھ کار شده، قابل توجھ است. غار

مجموع یک شھر بزرگ را  آنھا در سمت شمال است، جائیکھ مجسمھ ھا قرار دارند: در

آنھا کاوش نمایند کھ نتیجۀ  تا در می شوند. اکثرا کارگران زیادی استخدام می دھندتشکیل 

آن دریافت انگشتری ھا، آثار باستانی، سکھ ھا وغیره است. آنھا بصورت عام حامل کتیبھ 

خانھ ھا دارای  ھای کنده شده یا ھای کوفی و دوره ھای عصراسالمی می باشند. این غار

زیبائی مھندسی نبوده و چیزی بیشتر از سوراخ ھای مربعی در کوه نیستند.  ھیچ گونھ

پائین نقطھ ایست کھ گنبد  آنھا بشکل گنبدی تیار شده و دارای حکاکی زینتی در بعضی از

گویند؛ یکی  داستان ھای جالبی در بارۀ مغاره ھای بامیان می ،. باشندگانمی شودشروع 

 12بین آنھا گم نموده و پس از گذشت  ا بطور خاص اینست: مادری طفل خود را دراز آنھ

باور کرد؛ اما این داستان نشان دھندۀ وسعت  می توان! این داستان را نمی کندسال پیدا 
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اینجا حفاری ھا در تمام جوانب مجسمھ ھا وجود دارد و در  ھای انجام شده است. در کار

نیم یک ھنگ یا قطعھ را مستقر ساخت. بامیان تابع کابل  وانمی تتر  پائین مجسمۀ بزرگ

کھ اینجا یک محل دارای قدامت باستانی و شاید شھری باشد کھ  می شوداست: معلوم 

واقعیت، مناطقی  الکساندر قبل از رسیدن بھ بکتریا در پای پاروپامیزوس اعمار کرد. در

کھ نام بامیان از ارتفاع  می شود. گفتھ دمی شواز کابل تا بلخ ھنوز بنام "باختر زمین" یاد 

آن اشتقاق شده است: "بام" کھ بھ معنی سقف و پسوند "یان" کھ بھ معنی منطقھ است. این 

ھا وجود دارد،  باالی دیگری در سنگ ھای کھ یکی در را ھمچنان شاید بھ خاطر غار

 نامیده باشند.

  

 مجسمھ ھای بامیان

بیشتر از بت ھای عظیم بامیان مورد کنجکاوی و توجھ تاکنون ھیچ اثر باستانی آسیائی 

م تصویر این بت ھا را ارایھ کنم. اینھا متشکل می تواندانشمندان نبوده است. خوشبختانھ من 

از دو آدم اند، یکی مرد و دیگری زن؛ یکی سلسال و دیگری شھمامھ نام دارند. تصاویری 

می صویر فوق العاده عظیم را تشکیل در بلندای برجستۀ روی کوه تراشیده شده کھ دو ت

 70فت ارتفاع دارد. پیش روی آن حدود  120تر بوده و حدود  . تصویر مرد بزرگدھند

تاقچۀ کھ کنده شده، با آن عمق در کوه فرو رفتھ است. این مجسمھ معیوب  فت بوده و در

 دھن او تخریبدو ساق آن توسط توپ پرانده شده و قیافۀ باالتر از  (اختھ) ساختھ شده؛ ھر

می ھایش دراز و آویختھ است؛ و معلوم  ھایش بسیار بزرگ است؛ گوش شده است. لب

کھ یک تاج بر سرش بوده باشد. مجسمھ با یک خرقھ (باالپوش) پوشانیده شده کھ تمام  شود

حصص او را دربر گرفتھ و یک نوع پلستر را تشکیل داده است؛ تصویر جھت ترمیم آن 

یخ ھای چوبی سوراخ شده است. تصویر بدون تناظر بوده و ظرافت چندین محل با م در

دو دستش کھ از باالپوش برآمده،  زیادی در تزئینات (پارچھ بافی) آن دیده نمی شود. ھر

شکستانده شده است. تصویر زن نسبت بھ مرد در حالت بھتری قرار داشتھ و بھ عین 

یارد و تقریبا نیم ارتفاع  200لھ حدود عین کوه کنده شده، بھ فاص ترتیب ملبس است. او در

کشف کرد کھ آیا بت کوچک برادر یا پسر  می تواندارد. بدون معلومات باشندگان ن آن را
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تصور بھتری نسبت بھ توضیح جزئیات این بت  می تواندبت بزرگ است. سکیچ ضمیمھ 

دھندۀ مدخل  ، نشانمی شودھا را نشان دھد. روزنھ ھای مربعی و کمانی کھ در قاب معلوم 

می ھای مختلف بوده و از طریق اینھا راھی وجود دارد کھ بھ قلۀ ھر دو بت ھدایت  غار

 ھای پائینی توقف نموده و غار . کاروان ھای رفت و برگشت کابل عموما در غارشود

 .می شودھای غذا توسط مردم استفاده  ھای فوقانی بحیث انبار

در بارۀ بت ھای بامیان را یاد داشت کنم. تاقچھ من حاال باید قابل توجھ ترین کنجکاوی 

آدمی مزین شده کھ حاال از تمام  ک زمان پلستر و با نقاشی ھای تصاویر دو دری ھای ھر

اینجا  حصص آنھا ناپدید شده اند، بھ استثنای قسمت ھای کمی باالتر از سرھای بت ھا. در

اینجا تنوع کمی  ص اند. درمانند مقبره ھای مصری ھا، رنگ ھا واضح و نقاشی ھا مشخ

در دیزاین این تصاویر وجود دارد کھ نشان دھندۀ سینۀ یک زن با یک دستۀ موی در باالی 

خانھ افتاده بر نیمۀ سینھ است؛ تمام اینھا بواسطۀ یک ھالھ (حلقھ نور)  سر و پارچۀ چھار

صویر یک قسمت توانستم یک گروه ت احاطھ شده و سر آن بواسطھ ھالۀ دیگری. من در

سھ زن را کھ یکی بدنبال دیگری اند، ردیابی کنم. اجرای کار بی تفاوت بوده و نسبت بھ 

 سازند، بھتر نیست. تصاویر کھ چینائی ھا در تقلید یک ھنرمند اروپائی می

گویند کھ آنھا  بارۀ مجسمھ ھای بامیان مبھم و غیرقناعت بخش است. می گزارش مردم در

دھندۀ یک شاه بنام  سط یک قبیلۀ کافر کنده شده و نشانعصر عیسوی ھا تو تقریبا در

یک کشور دور حکومت کرده و بخاطر بزرگواری ایشان  سلسال و زن او بوده کھ در

مورد عبادت قرار داشتند. ھندوھا اصرار دارند کھ آنھا توسط پاندوھا تراشیده شده و در 

ھا با عبور از  امروز ھندو اشعار حماسی مھابھارت ذکر شده اند. آنچھ مسلم است اینکھ

این مجسمھ ھا دستان خویش را بھ رسم احترام و ستایش باال می کنند: اینھا پیشکش یا ھدیھ 

 تقدیم نمی کنند و این رسم شاید پس از ظھور اسالم ترک شده باشد. 

می من اطالع دارم کھ حدس و گمان دیگری این مجسمھ ھا را بھ بودیست ھا اختصاص 

 ھیچ گونھی دراز تصویر بزرگ احتماال ارایھ طلوع آفتاب باشد. من و گوش ھا دھد

شباھتی را با تصاویرعظیم مغاره ھای سالسیت در جوار بمبئی رد یابی نکردم؛ اما شکل 



	 90	

سر آن مشابھ مجسمۀ سھ رخ بزرگ فیل است. من در مانیکیاالی پنجاب در جوار "استوپھ" 

ردم کھ دقیقا با این سر شباھت دارد. من در مشھور یک شیشھ یا عقیق جگری عتیقھ پیدا ک

نقاشی ھای باالی مجسمھ ھا یک شباھت نزدیک با تصاویر معبد جاین در ھند غربی در 

باالی قلۀ ابو، گیرنار و پولیتانا در کاتیوار مشاھده کردم. بنا بھ قضاوت من این تصاویر 

ای کھ با آن سکیچ شده اند، رنگ ھ وجودی کھباید زن باشند؛ اما آنھا بسیار خشن اند؛ با 

روشن و قشنگ اند. در مجسمھ ھای بامیان ھیچ چیزی وجود ندارد کھ نشان دھندۀ پیشرفت 

کھ اکثریت مردم عام شاید بھ آسانی دیده نتوانند. آنھا بطور  ھا باشد یا چیزی بزرگ در ھنر

لکساندر ذکر یک از مورخین تھاجم ا یقین بھ تھاجم یونانیان رابطھ نداشتھ و توسط ھیچ

نشده اند. من در تاریخ تیمورلنگ یافتم کھ ھر دو مجسمھ و مغاره ھای بامیان توسط شرف 

، مجسمھ ھا آنقدر بلند اند کھ ھیچ می شودالدین، مورخ او تشریح شده است. درآنجا گفتھ 

، می شوندند بھ سر آنھا حملھ کنند. آنھا بنام الت و منات یاد می توانیک از کمانزن ھا ن

 می کنددو مجسمۀ مشھوری کھ در قرآن ذکر شده اند: نویسنده ھمچنان بھ مسیری اشاره 

. در بامیان ھیچ کتیبۀ وجود ندارد کھ ما را بھ می شودکھ از داخل کوه بھ قلۀ آنھا ھدایت 

تاریخ آن رھنمائی کند؛ تمام گزارشات بعدی با علی داماد محمد مخلوط شده است، در 

او ھرگز بھ این قسمت آسیا نیامده و تمام اینھا کامال نادرست اند. بھ دانیم  حالیکھ ما می

ھیچوجھ غیرمحتمل نیست ما مجسمھ ھای بامیان را بھ ھوس و تمایل بعضی اشخاص 

جستجوی  دارای درجات عالی ارتباط دھیم کھ در جوار این غارکن ھا اقامت داشتھ و در

  اال توصیف کردیم.تصاویرعظیمی باشد کھ ما ح بداخالقی (فساد) در

پس از یکروز توقف در بامیان، جائیکھ نتوانستیم مورد مھمانی زیاد قرار گیریم (چون ما 

شدیم تعداد زیادی را بیجا سازیم)، بطرف  یک خانھ را با مشکالت تامین کردیم و مجبور

، میل فاصلھ دارد. در کوتل اکروبات کھ نیمھ عبور کرده بودیم 30سیغان حرکت کردیم کھ 

قلمروی مربوط بھ کابل معاصر را ترک گفتھ و داخل ترکستان شدیم کھ توسط اروپائیان 

 .می شودبنام تاتار یاد 
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  اشتباھات جغرافیائی

من با دنبال کردن نقشھ ھای جغرافیائی خویش متوقع بودم کھ کوه ھای برفی بزرگ در 

ب خویش می دیدیم. "کوه بابا" پیش روی خود را پیدا کنیم؛ اما ما آنھا را در سلسلھ ھای عق

ادامۀ بزرگ ھندوکش است. ما در پیش روی خود باید یک کمربند وسیع کوھھا را عبور 

یم، اما آنھا تقریبا خالی از برف و بسیار پائین تر از آنھای بودند کھ ما پیموده می کرد

 بودیم.

  

 ترک افغانستان

بواسطۀ یک معرفی نامھ از حاجی  سوار رھنمائی شدیم کھ 20ما در کوتل اکروبات توسط 

خان کابل بھ حاکم بامیان بخاطر حمایت از ھزاره ھای دایزنگی تھیھ شده بود کھ این جاده 

ھا را غارت می کردند. پیشقراول در باالی اسپ ھای مرغوب ترکمن سوار بوده و توسط 

با  یک نوع سگ ھای سریع –شدند  ھاند) بومی ھمراھی می یکتعداد تازی ھای (گری

موھای دراز پشمالو در پا ھا و بدن شان. این دستھ در باالی کوتل مرخص شدند، جائیکھ 

 ما با آنھا و سلطنت کابل خدا حافظی کردیم.

  

 رئیس ازبیک سیغان

متناوب  بطور کسی کھما در سیغان خود را در قلمروی محمد علی بیگ ازبیک یافتیم، 

لت ھا بالترتیب بھ قدرت صعود می کنند. رعیت کابل و کندز است، چون روسای این دو

 او رئیس کابل را با دادن چند اسپ و رئیس کندز را با دادن چند نفری خوش حال می

کھ اغلبا بھ این مقصد  می شودسازد کھ در اثر تاخت و تاز پسران و افسرانش دستگیر 

سیران آنھا . چنین است تفاوت در طعم ھمسایگان شمالی و جنوبی او. امی شوندفرستاده 

باشند کھ ازبیک ھا جنگ را بھ بھانۀ شیعھ بودن شان بھ راه می اندازند تا  ھزاره ھای می

بتوانند آنھا را بھ سنی ھا و مسلمانان خوب تغیر عقیده بدھند. اخیرا شخصی با این رئیس 

بخاطر تخلف بزرگ از قوانین پیامبر در بارۀ آدم ربائی او بھ نکوھش می پردازد. او این 
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و وجدانش  می کندمنع ن آنجائی کھ خدا او را در خواب  گوید، از جرم را می پذیرد؛ اما می

نیز راضی است، پس چرا از این ترافیک پرمنفعت دست بردارد! من بایست با استفاده از 

راضی مھیا می کردم. او در بی  -فرصت یک مسودۀ خواب برای این ازبیک وجدان

کھ سال گذشتھ یک کاروان یھودان  ان شھرت دارد؛ ھنگامیعدالتی یا عدم حمایت گردشگر

ھای آنھا را اسیر گرفتھ و از این  ، او یکتعداد زنمی کنددر مسیر بخارا از شھر او عبور 

کھ  می کندتخطی یا ھتک حرمت خود و در مقابل ھر گونھ نکوھشی با این جواب دفاع 

. این بی وجدان مردان می کندا توجیھ اینترتیب عمل خود رھ اوالد آنھا مسلمان گردیده و ب

دزدد و عفت زنان گردشگر را میدرد، زیرا او باور دارد کھ این برخورد او در  را می

 !می باشدمقابل خدایش قابل قبول بوده و در ھمصدائی با اصول عقیدتی او 

  

  تعامل با او

گوید  د و برایش میقافلھ باشی ما منتظر این شخص ماند تا از رسیدن ما بھ او گزارش دھ

گوید کھ ما شاید اروپائی باشیم؛ اما رھنمای  کھ ما ارمنیان بیچاره ھستیم. او با شوخی می

آن چنین نامیده نشده ایم. یک پوستین زرد  کھ در می کندما بھ نامۀ معرفی کابل اشاره 

ضی روپیھ (مالیۀ معمولی برای یک کاروان) این ازبیک آدم فروش را را 9یا  8رنگ با 

دار زیبای او سپری کردیم کھ  خانھ" قالی ساختھ و ما یک شب راحت را در یک "مھمان

در کنار روستا قرار داشت؛ خود رئیس برای ما یک پای گوزن فرستاد، چون ما آشنایان 

دوستان کابل او بودیم. ما ھم اکنون در یک مملکت متفاوت قرار داشتیم؛ مسجد ھا با نمد 

گیرد و آنھا نیز  اد توجھ زیادی بھ مسایل مذھبی صورت مید فرش شده و نشان می

تعمیرات بھ مراتب بھتری داشتند. برای ما دستور داده شد کھ در وقت خواب باید پا ھای 

 ؛ من پس ازمی شودآن مکان مقدس  خود را بطرف مکھ دراز نکنیم کھ باعث تحقیر بر

می گرفتم. من ھمچنان قسمت  آن ھمیشھ سمت قطب نما در داخل را مانند بیرون درنظر

داد کھ من  مرکزی موی بروت ھای خود را تراشیدم؛ زیرا حذف چنین عادتی نشان می

شیعھ و متعاقبا یک کافر ھستم. ما تمام این ترتیبات را در سیغان اجرا کردیم کھ یک محل 

 داشتھ و از تمام دریک وادی دلتنگ قرار با وجودی کھزیبا با باغ ھای مرغوب است، 
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ترک کردیم، یک آن راھا در ورای حوزۀ خود محروم است. وقتی ما صبح بعد  سبزی

 طوری کھیارد از روستا آمده و برای ما "فاتحھ" یا دعا داد،  500مرد بھ فاصلھ حدود 

این مملکت معمول است؛ ما حرکت کرده و ریش ھای خود را با جاذبھ و احترام پائین  در

 کردیم.

  

 راحساس ورود بھ تاتا

عبادات قرآنی در ھر عرصۀ با مشاھدۀ این پیروی سخت از قوانین اسالمی و تکرار ثابت 

م در تماس با مردمی باشم کھ حاال می کردمن بطور مطلوب احساس راحت ن زندگی،

ھای شھزاده بیکیویچ و اسالف بدبخت  مجبور بودیم با آنھا آمیزش کنیم. من در بارۀ سفر

ره و دستۀ او فکر کردم. سرنوشت کاونت روسی و ارتش خودمان یعنی مورکرافت بیچا

کوچک او کامال معلوم بود؛ آنھا مورد خیانت قرار گرفتھ و بطور وحشیانھ قتل عام شدند؛ 

سرنوشت مورکرافت نیز بھ عین ترتیب مالیخولیانھ بود؛ زیرا او و ھمرھانش از تب ھالک 

عدا صحبت خواھم کرد. با آنھم ما شدند، بدون گمان مرگ ھای خشن تر کھ در بارۀ آنھا ب

ستیم خود را قانع سازیم کھ یک سفر بسیار تشویق کننده در مقابل ما قرار دارد. می توانن

یک از  ما مثل روس ھا در جستجوی طال یا دریافت مسکونھ نبودیم؛ ما ثروت ھیچ

ایشان م بدون درنگ بگویم باعث نابودی می توانگردشگران انگلیسی را نیز نداشتیم کھ 

شده بود. ما حتی بدون ھدایا برای رئیس ھا بودیم؛ چون این بھتر بود نسبت بھ اینکھ فکر 

تصور کرد  می توانشود سر خود را با تحریک طمع مردان حریص در خطر اندازیم. 

تر مقدار زیاد ترس ھای ما  کھ احساس ما در این لحظات مطلوب نبود؛ اما تجارب کامل

ی تصورات رھنمای ما یگانھ بود. کمی پس از ترک کابل من یک برد. حت را از بین می

امتحان کنم؛ قافلھ باشی کھ مرا دید، با آن راسنگ را از کنار جاده برداشتم تا ساختار 

اشتیاق پرسید، "شما پیدا کردید؟"، "چھ؟"، "طال". من سنگ را دور انداختھ و در مشاھدات 

 بعدی خود بسیار محتاط شدم.

  



	 94	

  شکن کوتل دندان

ما پس از سیغان، کوتل "دندان شکن" را عبور کردیم کھ بھ درستی نظر بھ تندی و مشکالت 

اینجا گیاه ھینگ (اسافوتیدا) را بھ وفرت پیدا کردیم کھ  گذاری شده است. ما در آن نام

دوستان ھمسفر ما با اشتھای زیاد نوش جان کردند. این نبات بھ باور من ھمان سیلفیوم 

بحیث یک غذای  آن راساندر است؛ برای گوسفندان توتھ و ریزه نموده و مردم مورخان الک

ھا  مقوی درنظر می گیرند. ما حاال بھ یک وادی باریک دارای باغستان قشنگ زردالو

جانب بھ  پائین شدیم کھ پس از روستای کھمرد چند میل وسعت داشت. سنگ ھا در ھر

یارد  300ھیچ جائی بیش از  ند بودند؛ دره درھزار فت ارتفاع داشت کھ غالبا ت 3ارتفاع 

ستیم ستارگان را ببینیم تا مشاھدۀ شب را داشتھ باشیم: تمام منظره می توانپھنا نداشت. ما ن

 کامال حیرت انگیز بود.

  

  رحمت هللا خان

ما در کھمرد از مسکن یک رئیس کوچک دیگر بنام رحمت هللا خان تاجیک عبور کردیم 

بھ واین (شراب) بود. او برای مدت ده روز بدون ذخیره بوده و متاسف از کھ عمیقا معتاد 

این بود کھ بتواند دستۀ ما را برای باقیماندۀ مارش خوشحال سازد. او می گفت کھ بدون 

مقداری از آن برای او آسمان و زمین یکی است؛ او یک خمره را با تقاضای صمیمانھ بھ 

ده و در اولین فرصت ممکن بھ او بفرستد. یک لنگی قافلھ باشی داد کھ در خلم پُر نمو

درشت یکجا با وعدۀ واین این رئیس را قانع ساخت؛ چون او ھمچنان ادعای مالیھ باالی 

تابع کندز بود. قدرت او محدود بوده و قابل کنجکاوی  با وجودی کھمسافران را داشت، 

کند. بدون اجرای "چپاو" یا با آقای خود، محمد مراد بیگ تعامل  می توانداست کھ چطور 

 می شودتاخت و تاز و اسیر ساختن انسان ھا مانند ھمسایۀ سیغان خود، سال گذشتھ مجبور 

ھای خویش را اسیر نموده و آنھا را بشمول مردان، زنان و  تمام باشندگان یکی از روستا

ای سھ روستاطفال بحیث برده بھ کندز بفرستد. او بخاطر این تابعیت و خدمت خود با اخذ 

اینجا یک پسر او را بحیث پیشواز یا رھنمای سفر  گیرد؛ ما در دیگر مورد تقدیر قرار می
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 خود استخدام کردیم و این بسیار خوب بود کھ ما این کار را کردیم.

  

  قوانین اسالمی

رئیس کھمرد در یک منازعۀ کھ چند سال با یکی از ھمسایگانش دارد، بدبختانھ زن خود 

. این زن فورا بھ حرمسرای دشمن انتقال شده می شود، چون او اسیر می دھد را از دست

 آورد. پس از گذشت چند سال وضع طوری تغیر و برای او تعداد زیاد اطفال بھ دنیا می

گردد؛ اما موضوع چگونگی پذیرش  کھ این زن دوباره بھ شوھر اولی اش بر می می کند

رجعت داده می شود. از آنجائیکھ زن بدون او در خانواده اش بھ روحانیون اسالمی 

کھ باید دوباره با تمام خانواده اش مسترد  می شودرضائیت او برده شده بوده، تصمیم گرفتھ 

ھا معمول است با زن ھای دشمنان شان کھ در جنگ اسیر می گیرند،  شود. در بین ترک

کھ با اصول زیبای  رسد ازدواج کنند؛ اما این عنعنھ بسیار وحشیانھ بوده و بنظر می

 ظرافت و حساسیت زنان تناقض دارد کھ تمام مسلمانان بھ آن ایمان اند.

  

  نظر آسیائی ھا در بارۀ اروپا

من فراموش کردم تذکر دھم کھ ھمراه من (ناظر) توسط یک شخص بنام محمد حسین 

با کھ یک آدم شوخ طبع بوده، بھ روسیھ سفر کرده و غالبا ما را  می گردیدھمراھی 

گزارش آن کشور و شھرھای تزار سرگرم می ساخت. برای او و یکتعداد آسیائی ھای کھ 

بعدا مالقات کردم، معلوم میشد کھ {اروپا} از نگاه شراب و زنان مشابھت بسیار زیادی بھ 

جنت وعده شده توسط پیامبر آنھا دارد. وقتی یک مسلمان کھ از یک کشوری کھ زنان 

، تمام اوقات با تغیرات زیاد در یک کشور می کندبھ اروپا سفر  کامال جدا و منزوی اند،

؛ اما در روسیھ، جائیکھ شیوۀ اخالقی جامعھ مطابق گزارش ھا می شوداروپائی مواجھ 

 . شفاخانھ ھای بچھ ھای سرمی شودسست تر است، در واقعیت باعث شگفتی زیاد آنھا 

پیامبرعربی  وجودی کھست؛ با راھی و ساکنان آنھا ھمیشھ یک مضمون قابل مالحظھ ا

م کشف می تواناستفاده مواد کیف آور را تقبیح کرده است، از کسانیکھ روسیھ را دیده اند 
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مقاومت شود. تعداد زیاد آسیائی ھا نیز  می تواندھای جین و پنچ ن کنم کھ وسوسھ دکان

. یک جعبۀ باز گردیده و تجارت باعث تورید کارت ھا بھ شھر مقدس بخارا شده است قمار

کارت و بازی کامال روسی است. در توضیح احساس یک آسیائی در بارۀ  26متشکل از 

اروپا، شباھت زیادی وجود دارد؛ اما در تمام اوقات بسیار دلچسپ است کھ بھ داستان ھای 

ھای خاصی کھ مورد توجھ ما قرار نداشتھ و جزئی بودند، جذبھ  آنھا گوش داده شود. چیز

ھیچ چیزی برای یک آسیائی از تصورات اروپائی ھا در بارۀ انظباط زیاد داشتند. 

گیرند. من  شکنجھ و استبداد در نظر میآن راتر نیست کھ  وتمرینات نظامی حیرت انگیز

طرف  مجبور بودم سواالت بی پایان و مکرر آنھا را جواب دھم کھ یک مرد ھمیشھ یک

را در موقعیت معین بھ ھنگام رسم  دیده، ھمیشھ با یک پا مارش کرده و دست ھای خود

ستم آنھا را بھ نام بلند می توانگذشت قرار دھد. چون آنھا از فریدریک بزرگ نشنیده اند، ن

او منحیث نمونھ رجعت دھم؛ اما من بھ ھند و پارس بحیث ثبوت ھای مطمئین مفاد و 

عالی در بارۀ شجاعت منضبط باالی غیرمنضبط اشاره کردم. با آنھم آسیائی ھا نظر بسیار

از آنجائیکھ عصر قوت فزیکی پایان یافتھ خرد اروپائی ھا نسبت بھ شجاعت ایشان دارند؛ 
 است، واقعا خرد شجاعت است.

 

  قره کوتل

می آخرین کوتل قفقاز ھند یعنی قره کوتل یا کوتل سیاه را عبور کردیم، اما  26ما بتاریخ 

ه ھا در پیش رو داشتیم. ما بھ روستای میل را قبل از تکمیل کو 95ھنوز ھم یک مسافرت 

در بین پرتگاه ھای ھولناک دنبال کردیم کھ  آن رادوآب در بستر دریای خلم پائین شده و 

 در شب، بھ استثنای ستارگان زینت الراس، سایر ستارگان معلوم نمی شدند.

  

  حوادث

ی است کھ در بین این کوتل یک حادثھ داشتیم کھ نشان دھندۀ شیوه و برخورد مردم ما در

ھ بسیار جدی باشد. قافلھ باشی برایمان اظھار داشت کھ ما ب می تواندو  می کنیمآنھا سفر 
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قبال گفتم،  طوری کھیک منطقۀ خطرناک رسیده ایم و متعاقب آن یک پیشواز تعین کردیم، 

تحت ریاست پسر رحمت هللا خان. بھ ھنگام باال شدن بھ کوتل یک کاروان بزرگ سواران 

رفتند و بھنگام رسیدن بھ قلھ، یک دستۀ دزدان را دیدیم کھ  ا دیدیم کھ بطرف کابل میر

ند. بزودی فریاد "االمان، می کرددر باالی یک برآمدگی کوه از سمت ھندوکش پیشروی 

اینجا بھ معنای دزد است؛ ما با پیشواز خود پیش رفتیم کھ  االمان!" گسترش یافت کھ در

رت امکان با آنھا بجنگیم. دزدان متوجھ حرکت ما شده وبا یکتعداد آنھا را ببینیم و درصو

 رسید. ھر نفر می 30مردان دیگر یکجا شدند کھ در کمین بودند و تعداد دستھ تقریبا بھ 

یارد منتظر گفتگو شدیم.  100یک از ما با چند سواره یکجا شده و بیک فاصلۀ حدود 

 رھزن بدنام بنام دالور فرماندھی شده و در دزدان ھزاره ھای تاتار بودند کھ بواسطۀ یک

جستجوی کاروان سواره پیش آمد. آنھا با کشف اینکھ ما با ھمرھان خوبی مانند پسر رئیس 

کھمرد ھستیم، مقصد حملھ را رھا کرده و گذشتند، ما بدون معطلی حرکت کردیم؛ ما فورا 

غنایم آنھا متشکل از دو شتر  در اختیار گرفتند؛ اما تمام آن راکوتل را ترک کرده و آنھا 

را در پیش روی ما ضبط کرده  . آنھا اینمی کردبار بود کھ با تنبلی از پشت آنھا حرکت 

روند؛ اگر ما پیشواز نمی  ھا کھ برای ھمیشھ بھ بردگی می بودند یکجا با رانندگان شتر

رمۀ ایشان در داشتیم، شاید بھ عین سرنوشت گرفتار شده و روز بعد خود را در بین گلھ و 

کوه ھا می دیدیم. این دستھ بشکل خوبی مجھز و متشکل از مردان فداکار بودند: اما با 

 مایوس شدن از شکار ما، بھ ھنگام شب بھ روستای دوآب حملھ کردند، جائیکھ ما می

میل دور تر رفتھ و در بستر یک مسیر  3خواستیم توقف کنیم. اما ما خوشبختانھ بھ فاصلھ 

قف کردیم. حادثۀ فرار ما جائی برای بازتاب داشت و ما باید از قافلھ باشی سیل رو تو

بخاطر احتیاط او تشکر کنیم کھ ما را از خطر دور ساخت. مرد پیر ریش خود را نوازش 

کرده، روز میمون را شکر نموده و از خداوند بخاطر حفظ نام او و سایرین از چنین رذایل 

 سپاس گذاری کرد.

  

  گرانزندگی گردش

مراتب بیشتر از جزئیات حاالتی است کھ کسی می تواند ھ زندگی کھ ما حاال گذراندیم، ب
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ھمراه با خطرات و خستگی ما باور کند. ما صبحدم سوار شده و بصورت عام بدون وقفھ 

میل بود؛ اما این  20پس از ظھر سفر کردیم. پیشرفت روزانۀ ما حدود  3یا  2تا ساعت 

اری برای اندازه گیری ندارند، میل، کاس و فرسخ ھمگی نامعلوم اند، معی ھیچ گونھمردم 

چون حساب آنھا ھمیشھ سفر روز است. ما غالبا صبحانۀ خود را در باالی زین اسپ و با 

نان خشک و پنیر صرف می کردیم؛ ھمیشھ در باالی زمین و ھوای آزاد می خوابیدیم و 

 قات می نشستیم.  -پس از مارش روزانھ تا شب ھنگام خواب زانو

انتظار داشتیم، ھمھ چیز بود، چون ناظر و ھمسفر شوخ طبع او آمادۀ  طوری کھدستۀ ما 

خدمت بودند: ما مجموعا ھشت نفر بودیم، سھ نفر آنھا بومی منطقھ و دو نفر دیگر شان 

یکی  وجودی کھطوری ھدایت شده بودند کھ وانمود سازند نسبت بھ ما بسیار متمایز اند؛ با 

ستم می توانز آنھا چند بیرینگ قطب نما را یاد داشت کرد کھ من خودم بطور مطلوب نا

بدون رھنمائی کشف کنم. ما در چنین منظره ھا و نو بودن ھمھ چیز بسیار خوش حال 

بودیم؛ این نیز بسیار فرحت بخش بود کھ بعضی دوستان قدیم را در بین علف ھا و بتھ ھا 

ر کنار دریا روئیده بود؛ شوکران کھ در زیر سایۀ آنھا تشخیص کنیم. خفچھ و خاربن د

روئیده بود، قشنگ معلوم میشد. جامعۀ ما نیز سرگرم و خوشحال بودند؛ من با استفاده از 

 شدم. دیدم، ممزوج می ھر فرصت مطلوب با مسافران کھ در راه و توقف گاه ھا می

  

 شیوۀ احترام

احترام (سالم) در بین افغان ھا گیج کننده من ھیچ چیزی را نسبت بھ تفاوت شیوه ھای 

یک محفل ھ برای یک خارجی آشنا شود. وقتی شما ب می تواندنیافتم کھ فقط با گذشت زمان 

روید، باید دست راست خود را باالی قلب خود گذاشتھ و بگوئید، "سالم علیکم". بھ  می

 م را تکرار کرده و بازکنید، مراس ، خوش آمدید؛ وقتی آنھا را ترک میمی شودشما گفتھ 

گوئید،  . یک مسافر در باالی جاده بھ شما چنین میمی شودھم بشما خوش آمدید گفتھ 

شنوی، "زنده باشی". اگر آشنا باشی، احترامت متعدد است.  "مانده نباشی"؛ و جواب می

آیا شما قوی ھستی؟ شما خوب ھستید؟ از بدبختی خالص ھستید؟ وغیره، وغیره: کھ بھ 
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گوید  اینھا باید جواب بدھی، "تشکر یا خدا را شکر". بھنگام جدا شدن، دوست شما میتمام 

سپارد (بھ امان خدا). اگر بھ شام دعوت  کھ سفر شما خستھ کن نباشد و شما را بھ خدا می

شوید، باید با مدنیت جواب دھید، "خانھ تان آباد"؛ و اگر شما بخواھید کسی را تمجید کنید، 

ارزش ندارد؛ بزرگی شماست". تمام اشخاص باال یا پائین را شما باید با نام باید بگوئید، 

خان یا آغا صدا کنید، تا مورد مرحمت قرار گیرید. اگر او یک مال یا روحانی باشد، شما 

باید او را آخوند یا استاد صدا کنید، اگر پسر مال باشد، آخند زاده. سکرتر یا منشی بنام 

ک لقب نامعین است. دوستان صمیمی ھمدیگر را "الال" یا برادر کھ ی می شودمیرزا یاد 

صدا می کنند. افغان ھا تمام این مراسم را باید از پارسیان آموختھ باشند، چون در آسیا 

نژاد ساده تری (غیر سوفسطائی) نسبت بھ اینھا وجود ندارد. بسیار دلچسب است انواع 

گفتھ شد: چنین معلوم میشد کھ تمام اشخاص باالی احتراماتی را بشنوید کھ بھ قافلھ باشی ما 

شناسند؛ وقتی ما می گذشتیم، او عادت داشت برای ما نحوۀ تعلیم و تربیۀ  جاده او را می

 بھ نمایش می گذاشتم.آن رامورد بحیث دانش پژوه  ھر خوب را بیاموزد کھ من نیز در

  

 دره ھای فوق العاده

ارباغ بطرف ایبک ادامھ دادیم کھ یک مارش در ما مسیر پائینی را از طریق خرم و س

داخل کوھھا بوده و بتدریج سنگ ھای لخت مرتفع بھ زمین ھای مھمان نوازانھ تبدیل میشد. 

ھزار فت باال  3تا  2مسیر ما از طریق دره ھای عظیم ادامھ داشت کھ ما را بھ ارتفاع 

ی سر مان در دایره ھای دوار برده و مسیر معلق بود، در حالیکھ عقابان و بازان در باال

بین آنھا عقاب سیاه را تشخیص دادیم کھ یک پرندۀ نایاب است. دره  چرخیدند: ما در می

در نزدیک ایبک چنان باریک شد کھ بنام "درۀ زندان" یاد میشد؛ سنگ ھا چنان مرتفع 

 .می کردبودند کھ آفتاب را در بعضی حصص آن بھ ھنگام چاشت پنھان 

  

  بتۀ زھری

اینجا یک بتۀ زھری را یافتیم کھ حتی برای یک قاطر یا اسپ ھم کشنده است: او مثل  رد
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انچ دراز است، در باالی آن قرار  4یک سوسن یا زنبق می روید و گلھای آن کھ حدود 

داشتھ و یکتعداد تخم ھای دراز دارد. ھر دوی اینھا با گل آن غنی ترین مخمل قرمز را 

توضیح  آن راکھ دقیقا کیفیت زھری  می کنندبنام "زھر بتھ" یاد . بومیان را می دھدنشان 

. من یک نمونۀ این بتھ را بھ کلکتھ آوردم و دکتور والیچ، سرپرست علمی باغ می دھد

گیاھی افتخاری کمپنی برایم گفت کھ این از انواع "اروم" است. ما حاال رمھ ھای بزرگ 

ده و باغستان ھای وسیع و درخت ھای مصروف چرا در چراگاه ھای معطر کوه ھا را دی

ھا محدود باشند؛ در وادی  میوه دار را عبور کردیم. شاید گلھ ھای آھوان در قلھ ھای سنگ

اینجا بتعداد زیادی  ھمھ جا بواسطھ گراز ھای وحشی کنده شده بود کھ در ھا، خاک در

یافتھ و در ایبک با . با تقرب بھ جلگھ ھای تاتار تعداد مردمان نیز افزایش می شوندیافت 

 رئیس ازبیک دیگری بنام بابا بیگ، یک ستمگر کوچک و بدنام مقابل شدیم.

  

 ایبک

وقتی ما بھ شھر نزدیک شدیم، یک مسافر برایمان خبر داد کھ رئیس منتظر رسیدن فرنگی 

ھای (اروپائیان) است کھ نزدیک شدن آنھا قبال برایش اعالن شده بود. این مرد پسر قلیچ 

یک است کھ روزگاری در خلم با اعتدال زیادی حکومت کرده؛ اما پسرش نمونۀ علی ب

اقاربش را تقلید نکرده است. او یک برادر خود را بھنگام مھمانی زھر داده و ثروت پدر 

خود را قبل از وفاتش تصاحب شده بود. او تا اندازۀ زیادی مشکالت دستۀ آقای مورکرافت 

وجھ با اروپائیان موافقت ندارد. او توسط رعیتش از  ھیچھ ب را افزایش داده؛ معلوم بود کھ

شھر بومی خویش (خلم) بخاطر استبدادش رانده شده و حاال فقط مالکیت ناحیۀ ایبک را 

بعد از ظھر دیده و با بی میلی تقرب کردیم؛  4در اختیار دارد. ما قلعۀ او را حدود ساعت 

جا نیز در امنیت فرار کردیم. بھنگام رسیدن ما، این اما ترتیبات ما با نامۀ مرتب شده و در

کاروان کوچک ما در بیرون ایبک توقف کرده و ما در باالی زمین مانند مسافران خستھ 

دراز کشیده و خود را با یک نمد اسپ پوشانیدیم تا اینکھ شب فرا رسید. رئیس بھ ھنگام 

ش تمام خدمات الزمھ را بجا شام شخصا بھ مالقات دوست کابلی ما (ناظر) آمد کھ او برای

 این خبر است. بابا بیگ در آورد؛ طوری معلوم میشد کھ او از موجودیت ما کامال بی
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اینکھ دستۀ ما را تحت یک پیشواز مستقیما بھ بلخ بفرستد،  مورد، پیشکشی داشت مبنی بر

وم بزودی معل طوری کھبا اجتناب از خلم، یک ترتیباتی کھ من با کمال خوشی شنیده و 

ست ما را از یک جھان اضطراب نجات دھد. با آنھم دوست ھمسفر ما این می توانشد، 

نمائی کرد کھ ما در تقرب آن مشکالتی  مھربانی را نپذیرفتھ، از نفوذ خویش در خلم خود

می کھ این رئیس با ناظر مالقات  نداریم، یک محلی کھ باالخره بھ دام افتادیم. ھنگامی

توتھ ھای گوسفند در کنار آتش بھ فاصلھ چند یارد بوده، ولی  ، ما مصروف خوردنکرد

آنقدر نزدیک بودم کھ او را دیده و تمام مکالمات را می شنیدیم. او یک شخص بدقواره و 

عیاش بود. او تابع بعضی مکلفیت ھا برای دوست ھمسفر ما بود؛ ما و حیوانات ما از 

خصوصیت ما مشکوک نبود؛ این فرستادن گوشت و جو جھت ضیافت بسیار ترسیدیم. 

شب آنقدر ستاره باران زیبا بود کھ من نخواستم این فرصت بدون مشاھده عرض البلد در 

شمال ھندوکش بگذرد. ما قبل از آفتاب برآمد حرکت کرده و خود را بخاطر گذشتن موفقیت 

 ست صدمات زیادی بر ما وارد سازد، تبریک گفتیم.می توانآمیز از چنین مردی کھ 

شده در یک تپۀ فرماندھی  ایبک یک روستای با رونق دارای یک قلعۀ خشت آفتابی و اعمار

بین کوھھا وادی باز شده و یک صفحۀ سبز و انبوه ترین سرسبزی  است. برای اولین بار در

گذاشت. اقلیم نیز زیاد تغیر کرده بود؛ ما درخت انجیر را یافتیم کھ در  را بھ نمایش می

  ھزار فت است. 4روید. ارتفاع ایبک حدود  بلند نمی کابل یا کوه ھای

  

 چلپاسھ ھای ایبک

ھان مزاحم اقلیم ھای حارۀ مار ھا و گژدم ھا در امان باشیم؛ اما اما توقع داشتیم از ھمر

اینجا تعداد آنھا از ھند بیشتر بوده و ما تعداد زیاد آنھا را در جاده مزاحمت کردیم. یکی  در

سطھ یگ گژدم گزیده شد؛ از آنجائیکھ باوری وجود دارد کھ اگر یک از خدمھ ھای ما بوا

 ، مطابق آن یک چلپاسھ را کشتیم.می کندچلپاسھ کشتھ شود، درد آن توقف 
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  خانھ ھا

گرفت: اینھا بعوض سقف ھموار دارای  ساختمان خانھ ھا در ایبک مورد توجھ ما قرار

یک روستا بشکل یک  طوری کھ؛ اشدمی بگنبد با یک سوراخ در بام آن بحیث دود کش 

. باشندگان این سبک تعمیرات را می شودخوشھ کندوی بزرگ نصواری عسل معلوم 

 برگزیده اند، چون چوب کمیاب است.

  

  مردم

ھای جمجمھ مخروطی بعوض دستار بوده و  مردم حاال مانند خانھ ھای شان دارای کال

روستائی دارای بوت ھای نصواری دراز  ، مسافر یامی شوندتقریبا تمام کسانی کھ دیده 

ھای شوخ را برای لباس خود انتخاب کرده بودند؛ من حاال  بودند. بانوان قرار معلوم رنگ

م بعضی چھره ھای مقبول را تشخیص دھم، چون بانوان مسلمان توجھ وسواسی می توان

شان بھ مراتب از اینکھ در روستا ھا پوشیده اند. آنھا نسبت بھ شوھران  می دھندنشان ن

تر اند، ھیچ چیزی زشتی در چھرۀ ایشان وجود ندارد، با وجود اینکھ تاتار اند. من  زیبا

م در واقعیت، تحسین شرق شناسان در بارۀ زیبائی این دوشیزه ھای ترکی را می توانحاال 

 بفھمم.

  

  خلم و جلگھ ھای تاتار

ع کردیم و از تنگنا بداخل می آخرین مارش خود را در بین کوه ھا شرو 30ما بتاریخ 

جلگھ ھای تاتار در خلم یا تاشقرغان رسیدیم، جائیکھ ما نمای جدید کشور در شمال خود 

میل  2را دیدم کھ میالن آن بطرف اکسوس بود. ما آخرین تپھ ھا را طی کردیم کھ حدود 

ھا حال صعود بود؛ جاده از طریق آن یکبارگی و ناگھانی درھ از شھر فاصلھ داشتھ و ب

ھزار  10کھ بھ آسانی قابل دفاع بود. خلم حدود  می کردبواسطۀ یک درۀ باریکی عبور 

باشنده داشتھ و شھر مرزی مراد بیگ کندز است، یک رئیس قدرتمندی کھ تمام مناطق 

شمال ھندوکش را زیر یوغ خود آورده است. ما در یکی از کاروانسرا ھا پیاده شدیم کھ 
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کاروانسرا بسیار مشھور بوده و ضرورت بھ توصیف دارد:  ندرت قابل توجھ بودیم.ھ ب

آن تعداد زیاد اتاق ھا یا حجره ھا برای بودوباش  یک محوطۀ مربع و دیوارشده کھ در

دستھ محوطۀ خود را داشتھ  وجود دارد. بازرگانان و حیوانات در میدان آن قرار دارند. ھر

ت کھ دیگری را مزاحمت کند. تمام و کامال محرم است؛ زیرا این مخالف عادت و رسم اس

آنھا مسافر بوده و اکثرا خستھ اند. اگر تمام جامعھ دارای ھمین قاعدۀ خوب مثل یک 

یافت. ما پس از سفر دشوار و  بود، جھان از شر بھتان و افترا نجات می کاروانسرا می

یر، یک تغحقیقت با ی اینجا استراحت کرده و در خستھ کن در باالی سنگ ھا و کوه ھا در

تازه و سرحال شدیم. چون ما پس از ترک کابل در لباس ھای خود خوابیده و بندرت 

طریق دریا ھا راه رفتھ،  بین ِگل توقف کرده، از توانستھ بودیم کھ آنھا را تبدیل کنیم. ما در

در بین برف ھا جست و خیز کرده و در چند روز آخیر درگیر گرمی و حرارت بودیم. 

می ھای ناچیز مشکالت یک مسافر است کھ در جملۀ غیرمھم ھا محاسبھ  اینھا فقط بخش

، اگر با خوشی و لذت دیدن مردمان و کشورھای جدید، رسوم و عادات عجیب و شود

 توانائی کنترول عصبیت در مقابل تعصب دیگران و مشاھدۀ مردمان دیگر مقایسھ شود.
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 مشکالت جدی: سفر بھ کندز -فصل پنجم 

 ت در خلممشکال

خویش بھ بلخ را شروع کنیم؛ البتھ با اعتماد  ما داخل خلم شده و قصد داشتیم روز بعد سفر

شدیم  اینجا نخواھیم داشت. بعدا با تعجب خبر زیاد بھ تاکید دوستان مان کھ ھیچ مشکلی در

کھ افسران گمرک، قاصدی بھ رئیس کندز فرستاده تا از رسیدن ما گزارش دھد و منتظر 

ت او در مورد ما می باشد. ما منتظر جواب ماندیم. ناظر رھنمای ما بھ علت توقیف ھدای

ما بسیار غمگین شده بود؛ اما دیگر بیفایده بود کھ او را بخاطر آوردن مان بھ خلم مالمت 

کنیم. او اطمینان میداد کھ این یک مزاحمت موقتی خواھد بود و در عین زمان یک نامھ 

با تقاضای اینکھ ما نباید توقیف شویم، زیرا تجارت او در روسیھ  بھ وزیر کندز فرستاد،

اینکھ ما داخل  بدون ما انتقاالت داشتھ باشد. وزیر دوست خانوادۀ ناظر بود؛ از می تواندن

 می تواندطریق او  فقط ازن معلوم میشد کھ مسئلۀ امنیت ما مشکالت شده بودیم، چنی

ف نباشم از اینکھ ھرگز اجازه نداده بودم تا با ستم متاسمی توانمطلوب واقع شود. من ن

مشورۀ کسی از راه بدر شوم و حتی در این حالت نیز تالش داشتم کھ بھ بلخ فرار کنم، 

لجبازی و غیرعملی نمی خواندند. یک وقت حدود نیمھ  آن رااگر قافلھ باشی و سایرین 

آینده راضی شده و حتی  شب، قافلھ باشی بھ پیشنھاد ما جھت فرار بھ بلخ در جریان شب

دانستم کھ این برنامھ  گفت کھ اولین آیۀ قرآن سوگند و دعای او می باشد. با آنھم من نمی

روز بعد برایش آشکار ساختم، زیرا  آن راباید از ناظر مخفی نگھ داشتھ میشد کھ من 

ر نتظ"برای جواب کندز مافلھ باشی گردیده و با خشم گفت، باعث نارضایتی زیاد و ترس ق

  ".رد خصلت مطلوب آن شک داشتھ باشیمباشید و ما نمی توانیم در مو

ما منتظر ماندیم؛ نیمھ شب تاریخ اول جون برایمان فرمان داده شد کھ ما ھمھ بھ کندز 

بخاطر  می تواندحالیکھ وزیر در جواب بھ نامۀ رھنمای ما گفتھ بود کھ ن فرستاده شویم؛ در

 بیشتر از می توان! تعجب ما را می دھدش بھ بخارا ادامھ ما معطل شود، لذا بھ سفر خوی

مان بسیار ناوقت شده بود،  آن چیزی کھ توضیح دادیم، تصور کرد. حاال دیگر برای فرار

دادند کھ اسپ  چون ما در کاروانسرا تحت مراقبت قرار گرفتھ و افسران حتی اجازه نمی
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ستیم بھنگام اولین رسیدن انجام توانمی مرا برای نعل کردن بھ شھر ببرند. این کار را 

دھیم، اما بعدا پنداشتیم کھ بی احتیاطی بوده و منتظر ماندیم تا با مشکالت خویش با یک 

شیوۀ سریع و مناسب مقابلھ کنیم. من یک سفر فوری بھ کندز را با ماندن داکتر جیرارد و 

ال تصمیم گرفتم کھ در تمام دستھ ام، بھ استثنای دو افغان در خلم، اصرار کردم. من حا

می آمده و باور داشتم کھ رفتن مفید بوده و شک و تردید را کاھش  قالب یک ارمنی در

م خصوصیت جدید مرا می کرد. من نامھ ھای از روحانی پشاور داشتم کھ فکر دھد

آنجا بنام ارمنیان بودیم؛ دوستان ھمسفرم اطمینان دادند کھ مالکیت  داراست، چون ما در

ناد چھرۀ واقعی ما را بھ اثبات می رساند، لذا من تمام آنھا را بشمول نامھ ھای چنین اس

رئیس کابل کھ مانند آنھا قابل اعتراض بود، از بین بردم. من در واقعیت خود را از تمام 

نمایندگی پارسی خویش محروم ساختھ و در ضمن تعداد زیاد رسالھ ھای رنجیت سنگھ را 

قابل قبول است، نسبت بھ اینکھ چیز دیگری را بھ  کردم کمترنیز از بین بردم کھ فکر 

جریان این تدابیر کشف کردم کھ ناظر ھیچ عالقۀ برای رفتن بھ کندز  اثبات برساند. در

حالت مایوسی نرود؛ اما شرم یک پیشبرندۀ بزرگ اعمال  خواھد تقریبا در نداشتھ و می

 م پذیرفت.بوده و من تقاضا کردم کھ مرا ھمراھی کند و او ھ

  

  شرح فاجعۀ مورکرافت

خواھم شرح مختصر  آن قرار گرفتھ ایم، می برای درک بھتر وضع بحرانی کھ حاال ما در

گیر مانده بود،  1824سال  این قسمت کشور در فجایعی را بدھم کھ آقای مورکرافت در

ھنگام  ھمان شخصیتی کھ حاال ما را بھ نزد خود بھ کندز خواستھ است. آن مسافر بھ از

کوه ھا منتظر رئیس مانده و بعضی ھدایای مناسب درجۀ خود برایش آماده نموده  عبور از

. او قبل از رسیدن بھ آنجا پیامی از رئیس می گیرد مبنی بر زخمی می گردد و بھ خلم بر

شدن یکتعداد سربازانش و تقاضای اینکھ برای بازگشت عجلھ نموده و ھمراه خود وسایل 

تری (یک برتانوی ھندی) را با خود بیاورد کھ بحیث جراح با آقای صحی و آقای گو

مورکرافت ھمراه بود. توانائی مورکرافت در ظرفیت آن نیز بسیار ھویدا بود، چون او 

ثبوت مھارت خود را برای این مردم نشان داده بود. او بدون شک بھ کندز میرود، اما بھ 
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او نیازی وجود نداشتھ و فقط برنامۀ بوده ھنگام رسیدن در می یابد کھ بھ خدمات صحی 

کھ او را با تمام دستھ و محمولھ شان ارسال  می دھدبرای بھ دام انداختن او. رئیس فرمان 

تطابق بھ تقاضا ھای فوق العاده  ؛ او پس از یک ماه تاخیر درمی کندکند و او ھم اجرا 

ھزار  23نھ ھای مختلف مبلغ خود را آزاد سازد. او بھ بھا می تواندگزاف مراد بیگ فقط 

 روپیھ از آقای مورکرافت تصاحب می کند، قبل از اینکھ برایش اجازۀ عزیمت بدھد؛ در

اینصورت کار بھ خوبی پیش رفتھ و مسئلھ باید حل گردد، اما حرص و آز رئیس تحریک 

رای انتقال سالح ب کھ او از برنامھ ھای مورکرافت مبنی بر می شودشده بود. ھمچنان گفتھ 

 دفاع خود شان می ترسد.

سوار  400، اما فقط در آستانۀ حرکت، توسط می شوددستۀ آنھا آمادۀ حرکت بھ بخارا 

. دیگر مخفی نمانده کھ رئیس می خواھد تمام می شوداحاطھ شده و باز بھ کندز فرا خوانده 

مسیری  دارائی آنھا را ضبط نموده و دستھ را محکوم بھ مرگ سازد. آقای مورکرافت ھمان

از دستھ و خودش رھا شود. او شب ھنگام در لباس یک بومی  می تواندگیرد کھ  را می

رسد، شھری در آنطرف  فرار کرده و پس از یک سفر حیرت آور سرانجام بھ تالقان می

کندز، جائیکھ یک روحانی زندگی کرده و بخاطر داشتن نفوذ باالی مراد بیگ مشھور می 

ای این پیر انداختھ، دامن او را محکم گرفتھ و خواستار حفاظت و ھ باشد. او خود را بھ پا

". این مرد خوب رخیز، اعطا شد، از ھیچ چیزی نترس"بوید، گ . او میمی شودحمایت او 

فورا یک پیام رسان بھ کندز فرستاده و رئیس را احضار می کند کھ شخصا بھ حضور او 

ر مسافر ما دست بزند؛ مراد بیگ اطاعت حتی بھ موی س می تواندمی آید. او از ترس آن ن

کرده و مرد روحانی کمترین پاداشی بخاطر خدمات خود نمی گیرد. پس از فرار آقای 

مورکرافت، ازبیک ھا دوست ھمسفر او آقای جورج تریبیک را با تمام دستھ و اموال 

ود، جائیکھ ر ایشان بھ کندز می فرستند. اضطراب آنھا تا رسیدن ایشان بھ کندز از بین نمی

آنھا از پیروزی مورکرافت، امنیت او و از خود شان می شنوند. پس از این فجایع، 

، اما با کمال تاسف بھ ھنگام برگشت در می کندمورکرافت سفر خویش بھ بخارا را دنبال 

میل از بلخ فاصلھ دارد. دوست ھمسفر او  80کھ حدود  می کندسال بعد در اندخوی وفات 

ھمسایگی آن شھر) را پیدا کند،  ی تواند مسیر خود از اطراف مزار (درآقای تریبیک نم
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زیرا رئیس کندز مصمم بود مانع برگشت دستۀ آنھا شود، یگانھ مسیر امن بھ کابل از 

ماه در  5یا  4ھ مشکالت زیادی مواجھ شده بودند. او حدود طریق خلم، جائیکھ قبال ب

اطراف بلخ سرگردان بوده و از تِب می میرد کھ تمام اوقات از آن رنج می برده است. 

سپارد کھ اکثریت دوستان  ھندی نیز قبال بھ علت عین مریضی جان می -گوتری برتانوی

 بھ تاتار چنین پایان می یابد. ایشان نیز قربانی آن شده بودند. سفر ناخوشایند آنھا

  

  سفر بھ کندز

جون سفر خود بھ کندز را آغاز کردم کھ در وادی باالی اکسوس قرار  2 شام  من در

داشتھ و یک ھندو کھ کارمند گمرک بود، مرا ھمراھی کرد. من خلم را در شرایط خوب 

ام اعمال، اوضاع ترک نکردم، تا اینکھ دریافتم یک ھندوی پشاوری بصورت مھربانانھ تم

و شرایط ما پس از ترک ھندوستان را ارزیابی کرده؛ و در واقعیت با افزودن گزارشات 

متعدد در بارۀ ثروت و حسابات ما کھ حتی مارکیت پول را متاثر ساختھ است. وقتی از 

بازرگان چای از بدخشان و یارکند  10یا  8شھر بیرون شدیم، کاروان خود را متشکل از 

پس از فروش اموال خود بھ مناطق خویش برمی گشتند. در دستۀ ما ناظر قافلھ  یافتم کھ

باشی و من با یک ھندو بنام چومنداس بودیم کھ بدون درخواست آمده بود. من کشف کردم 

کھ این آدم آخری معلومات کامال درستی در امور ما دارد، اما کوشش نکردم گفتمان او را 

نی ھندوستانی معرفی کردم. نام یک انگلیسی کھ در ھمھ نقاط تغییر دھم و قویا خود را ارم

دھندۀ خطر است؛ چون نھ تنھا ارایھ کنندۀ  دیگر باعث امنیت می باشد، در اینجا نشان

ند فلزات پست را تجدید می توانثروت عظیم است، بلکھ ھمچنان باوری وجود دارد کھ آنھا 

دم کھ این ھندو یک آدم خوبی است، بخاطر کنند {بھ طال تبدیل کنند}. من با آنھم کشف کر

شیوۀ تالشی آسان بار ما در کاروانسرا، پس از رسیدن اول ما کھ یک خاطرۀ خوبی در 

من بجا گذاشتھ بود؛ او خودش بھ ناظر اعالم کرد کھ ھیچ گناھی در کشاندن ما بھ کندز 

 .می باشدندارد، چون او فقط یک کارمند گمرک و مکلف بھ گزارش دادن رسیدن ما 

این شخص را با ترغیب و طال قانع ساختھ  می تواندبرایم آشکار شد کھ یک خاطرۀ خوب 
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و از موجودیتش با ما دانستم کھ شاید پول خدای او باشد. لذا من و او بزودی داخل مفاھمھ 

شده و دریافتم کھ بومی ملتان بوده و سالیان درازی در این کشور ھا زیست نموده است. 

مورد ھند، مردم و رسوم ایشان داشتم؛ برایش گفتم کھ من شھر  زیادی درمن صحبت 

باره تمجید مردم  ستم درمی توانبومی او را دیده ام و با استفاده از فصاحت زیاد تا جائیکھ 

می آنچھ مربوط بھ او بود، اظھار داشتم. از عنوان ھای متنوع مکالمھ بھ مشکل  او و ھر

ضطرب ترین دلھره است. من در بارۀ خدایان ھندوان تا ستم کشف کنم کھ زمان متوان

جائیکھ بخاطر داشتم صحبت کرده و تقریبا یکمقدار خوشی در ھمراھم ایجاد کردم کھ 

زمان زیادی شده بود از آنھا نامی نبرده بود، مگر دشنام و سرزنش. حاال زمان آن فرا 

صحبت می کردیم، مکالمۀ ما رسیده بود کھ بھ اقناع روی آورم و چون ما بھ زبان ھندی 

بفھمند. من بھ ھندو  آن رابا یک لھجۀ خارجی برای اکثریت دستھ بوده و آنھا نمی توانستند 

با کلمات ساده وضع بیچارگی و نا امیدی خود را در مقابل شخصی مانند رئیس کندز ابراز 

چون من مربوط داشتم، بخصوص اگر بار ما شاھد فقر ما نباشد. بعدا برایش نشان دادم کھ 

آن کشور نمایم، سرانجام برایش یک  ھند ھستم شاید یکروزی بتوانم خدمتی برایش در

مقدار پول را بحیث پاداش پیشنھاد کرده و از او بواسطۀ تمام مقدساتش جھت کمک در 

 مشکالت خویش التماس کردم.

  

 فرصت ھای مناسب فرار

تا بنام اونگاروک توقف کردیم تا یک روس میل از خلم در 12وقتی ما بھ فاصلۀ حدود 

اسپ ھای خود را غذا دھیم، برایم معلوم شد کھ واقعا یک فرصت مناسبی برای فرار 

اینجا ھیچ محافظ یا رھنمای برای مراقبت ما وجود نداشت، ھندوی  مساعد شده است. در

م با ستیمی توانصادق نیز بسیار دور از خلم بوده و کدام وسیلۀ اطالع دھی نداشت، ما 

متعادل ترین سرعت دور از مرز ھای مراد بیگ رفتھ و حتی قبل از صبح بھ شھر بلخ 

برسیم. با آنھم این برنامۀ عملی را نمی توانستیم بصورت آشکار اجرا کنیم، زیرا دکتر 

ست قابل تاسف می توانجیرارد در خلم مانده و امنیت او بیش از ھمھ در خطر بود؛ فقط 

ا زودتر میسر نشد. با آنھم آھنگ و شیوۀ ھندو تا اندازۀ زیادی بر باشد کھ این فرصت چر
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وفق مراد بوده، ما دوباره سفر نیمھ شبی خود را آغاز و مکالمۀ خویش را شروع کردیم. 

قبل از اینکھ آفتاب برآید، من متیقین شدم کھ اگر انگیزه ھای ارجمندی نتواند قلب این مرد 

 یم باالی بدبختیمی توانو بعدا تقریبا باورمند شدم کھ  ندمی توارا باز کند، فلزات اساسی 

 خویش فایق گردیم. با آنھم یک مشکل جدید در مقابل ما قرار داشت.

  

 حادثۀ شب

ساعت قبل از صبحدم از طریق یک جادۀ دلگیر در باالی دو کوتل پست  ما تا حدود یک

خت یا یک قطره آب وجود میل حتی یک در 45در میان کوه ھا سفر کردیم کھ برای حدود 

نداشت. در این زمین بایر و مالل انگیز توجھ ما با روشنائی چند گوگرد در پیش روی ما 

جلب گردید کھ معلوم می شد مسیر ما را قطع می کردند و نتیجھ گیری ما این بود کھ اینھا 

ند. یکی نمی توانند کسان دیگری بجز از دزد ھا باشند، چون این منطقھ پر از راھزنان ا

از تاجران چای خود را با پاره کردن لباس کھنھ و مالش آن با پودر تفنگ و روشن ساختن 

آن مصروف ساخت کھ بھ معنای نمایش نیروی ما بود؛ با قضاوت در بارۀ تعداد روشنائی 

کھ از جانب مقابل معلوم میشد، آنھا ھم باید چنین کاری کرده باشند کھ بھ اندازۀ کافی 

ه بوده و ما نمی توانستیم آنھا را تفنگ ھای فتیلۀ واقعی تفسیر کنیم. اما ما سرگرم کنند

شمشیر داشتیم کھ می توانستیم مقاومت اندکی داشتھ باشیم؛  6یا  5یکدانھ تفنگ و حدود 

با یک دستۀ کوچک یا دستۀ بزرگ صورت گیرد، لذا  می تواندفرماندھی  طوری کھاما 

ن صحنھ ھای عادت داشت، باالی ما صدا کرد کھ پیاده تاجر چای کھ قرار معلوم با چنی

شده و برای حملھ آماده باشیم. من نمی توانم احساس خود در این لحظات را پنھان کنم کھ 

مقابل فجایع آینده بود. سرانجام ما بھ فاصلۀ گفتگو نزدیک  مخلوطی از رنج و تخریش در

ردید، اما او فورا بواسطۀ یک پیرمرد شده و یک جوان دستۀ ما بھ فارسی خواستار مقابلھ گ

ھ گفت، خاموش ساختھ شد. پارسی، زبان تجارت بوده و ب کھ بھ زبان ترکی سخن می

حالیکھ الزم بود ما حد اقل بھ حیث سربازان  یکبارگی ماھیت ما را افشا می ساخت، در

مسیر خود  ظاھر شویم. دستۀ مقابل ھیچ جوابی ندادند، اما بطرف خلم تغیر جھت داده و ما

جانب خوش بودند کھ با  دو کنم شاید ھر بھ طرف کندز را دنبال کردیم. من فکر می
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شھر خبر شدیم کھ آنھا مسافران صلح آمیز بوده و باید مثل  ھمدیگر مقابلھ نکردند. ما در

پیش از ظھر بھ اولین مزرعھ ھا  11ما با فرار خویش خوشحال شده باشند. حدود ساعت 

میل از کندز فاصلھ داشتھ و چند  12باغ زردالو پیاده شدیم کھ حدود یک  رسیده و در

ساعت استراحت پس از سفر شب را بدست آوردیم. من خود را نزدیک یک بتۀ گل معطر 

یک سفر بیش  شرق ندیده بودم. ما پس از یافتم، بتۀ کھ مرا خوشحال ساختھ و ھرگز در

 میل و شروع شب بھ کندز رسیدیم. 7 از

  

 من برداشت

ما بھ ھنگام رسیدن بھ خانۀ اتمارام، وزیر یا دیوان بیگی مراد بیگ در دروازۀ خانھ اش 

نشستیم تا او بیرون آمد. من باید بطور طوالنی نگاه خاموشی را بخاطر داشتھ باشم کھ بین 

او و ناظر رد و بدل گردید. پذیرائی خوب انجام شد، چون وزیر ما را بھ مھمان خانھ خود 

ھای خوب برای استفادۀ ما آورده شد، اما ھیچ چیزی در بارۀ موضوع  رده و بسترھدایت ک

مورد عالقھ ما نگفتھ و ما را گذاشت کھ در بارۀ مسایل خود فکر کنیم. من حاال باید در 

شایستۀ چنان عملکرد باشم. من فروتن  طوری کھبودم،  نقش یک مسافر بسیار بیچاره می

، با خدمھ ھا سروکار داشتھ، ناظر را با احترام زیادی بحیث معلوم شده، در یک کنج نشستھ

اینکھ  آقای خود پنداشتھ و در ھر مورد فروتنی خود را نشان دھم. با آنھم محتاط بودیم از

اینکھ بھ  ، تمام ما عین داستان را بگوئیم و در ساعات خاموش قبل ازمی شودوقتی سوال 

بیان کنم کھ من یک ارمنی از لکنھو بوده،  رویم، مشخصۀ خود را بترتیب زیر خواب می

شدم کھ یکتعداد اقاربم  سکندر عالوردی، مسلک من ساعت ساز و با رسیدن بھ کابل خبر

در بخارا بوده کھ باعث مسافرت من بھ آنجا شده و با استفاده از حمایت ناظر این کار را 

مراھی ناظر تا روسیھ دھم و در کابل مزدور برادر او می باشم. ما موضوع ھ انجام می

را صرف نظر کردیم، چون ممکن بود باعث پرسان ھای غیرمطلوب شود. من بعدا گفتم 

یک  کھ داکتر جیرارد یک اقارب من بوده و بعلت مریضی در خلم مانده است، لذا در

ست اختراع کرد. تمام دستۀ ما توافق می توانقدر طفره روی کھ ذکاوت من  لحظۀ کوتاه ھر

من نام یک ارمنی را اختیار کرده و نام اروپائی را رد کردند؛ اما قافلھ باشی می کردند کھ 
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خواست بداند چقدر مناسب است تا با چنین دروغ ھای عمده معاملھ کرد کھ باعث تحریک 

صلت آمیز، بھ از "دروغ من با این سخنان سعدی جواب دادم، و خوشی او شده بود. م

 ".راست فتنھ انگیز

آن او را راست ترین فرد  ا در ستایش حکمت اخالقی شور داده و پس ازاو سر خود ر

گزارشات و اوضاع وانمود شدۀ خویش یافتم. موافقھ شد کھ ما اوال  نمائی دستھ در بزرگ

داستان را بھ ھندوی گمرک بگوئیم، بعدا بصورت عام توافق شد و ناظر وعده داد کھ در 

 وئی خواھد کرد.بازگ آن راجریان مالقات فردا با وزیر 

  

 ذھنی رھنمای ما کند

بارۀ تشویش ھای ما سپری شد و ناظر حاال یک  گونھ تدبیری در چھارم جون بدون ھر

یک  گذاشت کھ غیرقابل تحمل بود. او در نوع خرفتی و ضعف ذھنی را بھ نمایش می

؛ زمان می کردلحظھ با مالقات کنندگان، جزئیات دردناک فاجعۀ ما را با نالھ و اشک قصھ 

دیگر با تمام غرور و خود کفائی یک مرد ایستاده بود. او پس از ظھر بھ یک باغ رفتھ و 

بھ عوض یک اسیر، یکی از بزرگان باشد؛ او  طوری کھبا تعداد زیاد پیروان برگشت، 

حتی در جریان روز نیز وزیر را ندیده و مسایل ما در جریان شب تا صبح بعد، پیش نرفتھ 

کھ تاریکی فرا رسید، من با استفاده از فرصت بھ دوستانم در باره بود. بھ مجردی 

غیرمناسب بودن برخورد او گفتگو کردم کھ با برخورد خشمگین او مواجھ گشتم. من 

می برایش گفتم کھ غصھ و غرور او بی وقت و بیجا بوده و ھر ساعت بھ خطر ما افزوده 

قات با وزیر انجام داده و او ، بصورت فوری یک مالمی کرد؛ اگر او درست عمل شود

خواھید  ساخت یا فریب میداد. من افزودم، شما در خانۀ یک ھندو بوده و می را یا قانع می

"ی بدون غذا، تا چیز را تغیر دھید و با نشستن در "دورنابا انداختن خود در باالی او ھمھ 

کوس است، شما عالقھ اینکھ درخواست شما برآورده شود. من ادامھ دادم، کار شما فعال مع

ھای او گردش کرده و غذا ھای خوش مزۀ را کھ او برای ما می فرستد،  دارید کھ در باغ

نوش جان کنید. من با صداقتی کھ این نظرات خود را ابراز داشتم، اثرات خوبی داشتھ و 
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ناظر قاصدی نزد وزیر فرستاده و گفت کھ اگر او دوست خانواده اش است، نباید او را بھ 

این شیوه توقیف کند، چون او مثل یک سگ نیامده تا نان او را بخورد، مگر مثل یک آشنا 

کھ در وسط میانجیگری نماید. من از این تصمیم او اظھار خوشنودی نموده و با لھجۀ 

خوشایندی از کنج اتاق برایش اظھار نمودم، اما ناظر از من تقاضا کرد کھ با احتیاط زیاد 

تر آرام باشم. من مالمتی را پذیرفتھ و خوش بودم از اینکھ مسایل در برخورد کرده و بیش

، ناظر را بھ نزد خود خواستھ و می کندبین ما بھ مصالحھ رسید. وقتی وزیر پیام را اخذ 

 ، تا جائیکھ من دانستم، او را درمی شودتوضیحات زیادی پیرامون مسایل ما رد و بدل 

 آنھم حاال معلوم میشد کھ ما در حالت خوبی قرار یک حالت سردرگمی قرار داده است. با

داریم، چون فیصلھ شده بود کھ باید صبح روز بعد بھ نزد رئیس برویم، تا آن شخصیت را 

ببینیم. چون ناظر یک شخص کار آزموده بود، برایش گفتھ شد کھ نباید دست خالی برود 

رسیدن بھ او تحفھ داده شده  و وزیر با مھربانی زیاد یک شال را مسترد کرد کھ بھ ھنگام

 بدھد و دیگری را برای رئیس کندز تقدیم کند. آن رابود و از او خواست کھ 

  

 نوشی (رسوم الکساندر بزرگ) مالقات کنندگان و شیوۀ چای

من در جریان روز تعداد زیاد مردم را دیدم، چون تعداد مالقات کنندگان زیاد بود، با 

رفتند، یکتعداد ھم راه خود را نزد من در  مرد بزرگ میاکثر آنھا بھ دیدن  وجودی کھ

کھ در تمام اوقات و  می شودیک کنج می یافتند. در این مملکت ھیچ چیزی بدون چای ن

 کھ بسیار دل می دھدساعات دست بدست گردیده و یک خصلت اجتماعی برای گفتگو 

 آن رای اوقات پذیراست. ازبیک ھا چای خود را بھ عوض شکر با نمک نوشیده و بعض

شخص یک  . پس از اینکھ ھرمی شود" یاد کھ بنام "قیماق چای می کنندبا قیماق مخلوط 

تر بھ شیوۀ معمول و بدون شیر توزیع  یا دو پیالۀ بزرگ صرف کرد، یک پیالۀ کوچک

. بعدا برگ ھای {چای} داخل چاینک در بین دستھ (مھمانان) تقسیم شده و مثل می شود

. تعداد زیاد بیگانگان عالقمند دانستن امورات کابل بودند؛ بعضی ھا شود میتنباکو جویده 

بارۀ انگلیس ھا در ھند می پرسیدند.  بارۀ رنجیت سنگھ صحبت کرده و یکتعداد ھم در در

ند. تعداد زیاد آنھا در می کردتعداد زیاد آنھا بازرگانانی بودند کھ بین اینجا و ھند تجارت 
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ملت یگانھ صحبت کرده، مساوات و عدالت آنھا را تمجید می کردند  بارۀ تعامل ایشان با آن

کھ مشخصۀ انتقاالت تجارتی ایشان است. این بازرگانان تاجیک ھا و باشندگان بومی 

بدخشان بودند، یک مملکتی کھ ما حاال ھم مرز آن بودیم. من از این مردم مختصات 

ھنوز ھم در جوار ایشان  می شودتھ متنوعی در بارۀ اوالدۀ الکساندر بزرگ شنیدم کھ گف

و وادی اکسوس و در مناطق سراندوس وجود دارند. موضوع تا اندازۀ زیادی توجھ مرا 

جلب نموده و یک تاجر چای در کاوران کوچک ما در مسیر سرک از خلم مرا با نسب 

این مقدونی ھا سرگرم ساخت. او یک روحانی بوده و باور داشت کھ الکساندر بزرگ یک 

می یامبر است کھ از دیدگاه او نسل بدون وقفھ یونانی ھا ادامھ دارد، زیرا ھیچ انسانی نپ

بھ چنین یک نژاد مقدس صدمھ برساند. من در کندز گزارشاتی شنیدم کھ در جلد آینده  تواند

 با تفصیل بیان خواھم کرد.

  

 مالقات با رئیس کندز

در روستای خان آباد یافتیم کھ بھ  بطرف مراد بیگ سفر کردیم. ما او را 5ما در صبح 

میل و در پیشانی کوه ھای باالی مرداب ھای کندز قرار داشتھ و بواسطۀ  15فاصلۀ حدود 

گذرد کھ توسط  کھ با سرعت از یک قلعۀ می می شودیک جویبار روح بخشی آبیاری 

روازۀ درخت ھای سرسبز سایھ است. ما این جویبار را از طریق پلی گذشتھ و خود را در د

پا  یک تعمیر کوچک ولی کامال مستحکم یافتیم کھ حاال رئیس دربار خود را در آنجا بر

اسپ زیندار ایستاده و سواران زیادی رفت و آمد داشتند. تمام  500آنجا حدود  می کند. در

آنھا مجھز با کارد ھای دراز آویختھ در کمربند برای شمشیرھا بودند کھ بعضی از آنھا با 

کنندگان  شده بودند. ما در زیر دیوار نشستھ و وقت کافی داشتیم تا منظرۀ عبورطال کار 

را سروی نموده و ھوای نظامی و تجمل این ازبیک ھای جنگی را تحسین کنیم. ھیچ 

اینجا سھولت و سادگی زیادی در تمام ترتیبات  رئیسی بیش از یک ھمراه نداشتھ و در

اخل رفت تا از ورود ما اطالع دھد، درعین وجود داشت. یک ھندوی مربوط وزیر بھ د

زمان من داستان خود را تمرین کرده و بخاطر منظم نشان دادن، یک جوره بوت دراز را 

ھا قبل مانند بھ  ھای سفید و تحریک کنندۀ خود پوشیدم. روی من مدت برای پوشانیدن پا
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ستاده شده و من رنگ یک آسیائی در آمده و تشویشی از کشف آن نداشتم. افسر گمرک ای

 ھای کھ با او در میان گذاشتھ بودم، اجرا شود. مراقب بودم تا تمام چیز

ما پس از حدود یک ساعت تاخیر احضار شده و بداخل اولین دروازه گذشتیم. ما در اینجا 

یس قرار داشتند. بعدا شش یا ھشت ھان و اسپ ھای رئاآن ھمر ساحۀ را یافتیم کھ در

کھ ما وارد تعمیر داخلی شدیم، تقرب ما را اعالن کرد. ناظر  ن وقتی" یا دروازه با"یساول

سردستۀ ما بوده و بسوی رئیس پیش رفتھ، دست ھای او را بوسیده و شال ھای خود را 

ھدیھ کرد. ھندوی گمرک بدنبال او رفتھ و دو قرص قند سفید روسی خویش را پیشکش 

واضع خویش را با صدای "سالم و خواستم تکرد؛ من با حالت متواضع پشت او آمده 

سم، آنھا " ادا کرده و دست ھای خود را در بین دست ھای رئیس گذاشتھ و مطابق رعلیکم

 . ازبیک یکمی باشد"، کھ شیوۀ معمول ارایۀ تواضع را بوسیدم و صدا کردم، "تقصیر

"ای، ای، او ده و بدور خویش دور خورده، گفت، کنان اظھار رضائیت کر نوع غرغر

" اشارۀ برای عقب نشینی من کرده و من در دروازه ایستاده داند". بعدا "یساول را می سالم

 اران.گ شدم، با دست ھای متقاطع در بین خدمت

ھای خود را با بوت ھای بزرگ دراز  مراد بیگ در باالی یک پوست پلنگ نشستھ و پا

در دروازه نشستھ،  کرده بود کھ در مخالفت با تمام قوانین شرقی ادب و اخالق است. او

ھای آسیائی، یک ازبیک در مقام او قرار داشتھ و مالقات  برخالف عادت تمام دربار

کنندگان او بداخل اتاق داخلی می گذرند. رئیس یک مرد قد بلند با قیافھ خشن تاتاری بوده؛ 

چشم ھای او کوچک و بدشکل و پیشانی او اخم و درھم کشیده و ریشی داشت کھ زینت 

افھ در اکثر ملل شرقی است. او با ناظر صحبت نموده، چندین سوال راجع بھ کابل بخش قی

پرسان کرده و بعدا در بارۀ مسایل خودش کھ در جریان آن در بارۀ فقر و حالت ما سخن 

ھای دو  "غالم شما، بارداستان ساختگی من آمد. او گفت،  گفت. بعدا ھندوی گمرک با

م کھ مسافران فقیری ھستند. در دھن ھر شخص است کھ ارمنی را بررسی کرده و دریافتی

اینھا اروپائی (فرنگی) بوده و موجب ناراحتی شما می گردید اگر بھ اینھا اجازۀ عزیمت 

". لحظھ باشم میدادم؛ لذا من یکی از آنھا را خدمت شما آورده و منتظر فرمان شما می

متیقین ھستی کھ "آیا کی گفت، بطرف من انداختھ و بھ تربسیار بحرانی بود؛ رئیس نظری 
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" اطمینان دوباره داده شد و او یک فرمان برای سفر امن ما تا ورای او یک ارمنی است؟

؛ می کندآماده و ُمھر   ھایش صادر کرد. من ایستاده شده و دیدم کھ منشی او کاغذ را مرز

 یم.ما خالص ھست ،ستم او را در بغل بگیرم، وقتی کھ اعالن کردمی توانایکاش 

  

 حوادث نشان دھندۀ خصلت ازبیک

ضرور بود ما با احتیاط عقب نشینی کرده و کمترین خوشی ممکن را بھ نمایش بگذاریم. 

ھیچ رئیس مرا حتی شایستۀ پرسیدن یک سوال ھم ندانست؛ چون لباس مندرس و پارۀ من 

سان کردند؛ نشانی از حالت من نمی داد. با آنھم ھمرھان و روسای او چندین سوال پر گونھ

کھ آیا  –پسر او یک جوان بنام اتالیق پیش من آمد تا اصول و عقیده ارمنی ھا را بداند 

د. من جواب دادم کھ ما خورن " غذا میداران "ایماندان ما بھ محمد باور دارند و با باورمن

تم کھ " ھستیم و پیامبران خود را داریم؛ اما در بارۀ سوال اعتقاد بھ محمد گف"مردم کتابدار

وصیت نامھ جدید {کتاب ما} پیش از پیدایش آن شخصیت (علیھ السالم) بر روی زمین 

نوشتھ شده است. پسر روی خود را بطرف ھندوھای موجود دور داده و پرسان کرد کھ 

چرا این مرد فقیر بر شما برتری دارد. من بعدا داستان خود را با اعتماد بیشتر بھ شھزاده 

  ی رئیس جوان را بھ خاطر افتخار گوش دادن بھ آن بوسیدم.گزارش داده و دست ھا

ما بزودی در بیرون از استحکامات و عبور از پل بودیم؛ اما حرارت آفتاب زیاد بوده و 

 ھا برایمان نوشابھ آورده و من ھنوز ما در یک باغ پیاده شدیم تا چند ساعت بگذرد. ھندو

پلو ناظر را کھ برایم داد، صمیمانھ  ھم نقش یک مرد غریب را بازی کرده و یک قسمت

خوردم. ما پس از ظھر بھ کندز برگشتیم؛ ھندوی خوب گمرک برایم گفت کھ ازبیک ھا 

". کسی کھ ھستی، حاال در امان ھستی "تو ھربدی بوده و مستحق صداقت نیستند. مردمان 

قیقی من بیشترین لذت را از پیروزی این سفر احساس کردم؛ زیرا اگر رئیس شخصیت ح

، از تمام دارائی خود محروم شده، مورد اذیت زیاد می کردما را برای یک لحظھ ھم شک 

شدم. ما باید امید پیگیری  قرارگرفتھ و شاید ماه ھا در اقلیم غیر صحی کندز محبوس می

نجا آ یم و فقر فرضیوی ما کمترین سودی نداشت؛ زیرا درمی کردسفر خویش را رھا 
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دھندۀ  . تمام مسایل نشانمی کردفکری در بارۀ تشویش ھای ما  اشخاصی وجود نداشت کھ

بھ آنھا اعتبار داد؛ اما ھیچ مردمی ساده تر  می توانسادگی ازبیک ھا است کھ بھ مشکل 

بخاطر دوست ھمسفرم دکتر  ،می کرداینھا نیست. قافلھ باشی مجرب کھ مرا ھمراھی  از

یش خاکی بود؛ تمام دربار مراد بیگ جیرارد گرفتھ شده، یک مسلمان فروتن و دارای ر

دانستند کھ  کھ تعداد زیاد جوامع ھندو مانند خود ما می در جھالت کامل گذاشتھ شد، چیزی

 ما اروپائی ھستیم.

  

 کندز

داشتھ  ما در کندز در بخش قبلی خود در خانھ وزیر توقف کردیم. شھر در یک وادی قرار

، بھ استثنای شمال، جائیکھ اکسوس بھ فاصلۀ و در تمام جوانب بواسطھ کوھھا احاطھ شده

کھ در شمال شھر یکجا  می شودمیل جریان دارد. کندز بواسطھ دو دریا آبیاری  40حدود 

 بین مردم وجود دارد کھ می اینجا ضرب المثلی در . اقلیم آن چنان خراب و درمی شوند

دابی است کھ جاده ". قسمت اعظم وادی چنان مرگویند: "اگر مرگ می خواھی، کندز برو

ھا در باالی تختھ ھای چوب ساختھ شده و از طریق علف ھای ردیفی می رود؛ با آنھم 

ھای کھ کامال پوشیده از آب نیست. حرارت  گندم و جو تولید گردیده و ھمچنان برنج در جا

بارد. کندز زمانی یک  سال می آن غیرقابل تحمل است، ولی برف برای سھ ماه در یک

آن اقامت  نفر نیست؛ ھیچ کسی در 1500بوده، اما نفوس آن فعال بیش از  شھر بزرگی

مارکیت ھمسایگان  نمی کند، اگر بتواند در جای دیگری زندگی کند، با آنھم اینجا شھر

نمی بیند، مگر زمستان. کندز یک قلعھ دارد کھ با یک خندق  آن رااست. رئیس ھرگز 

ھا از خشت آفتابی ساختھ شده؛ حرارت چنان  محاط بوده و یک محل مستحکم است: دیوار

زیاد است کھ آنھا در زیر شعاع آفتاب فرو ریختھ و بھ ترمیم دوامدار ضرورت دارد. 

کوھھای بزرگ ھندوکش در دید قرار دارند کھ در جنوب کندز و پوشیده با برف اند: 

اما از درختان  کوھھای ھمجوار پائین بوده، سلسلھ ھای خزنده با علف و گلھا پوشیده است،

؛ مردم از جذبۀ می شودتر از وادی، اقلیم بسیار گوارا  یا بیشھ ھا خالی است. کمی دور

 گویند. ھا، میوه جات و گل ھای بدخشان سخن می درختان و جویبار
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  رئیس کندز

این اواخر  کھ در می باشدمراد بیک فرمانروای کندز یک ازبیک و مربوط قبیلۀ قطغن 

سمت دست درازی کرده، تمام وادی اکسوس را در  ست. او حاال بھ ھربھ قدرت رسیده ا

ھم سکۀ خود را بھ  این تازگی ھا بر بلخ نیز حاکمیت داشت. اما ھنوز اختیار داشتھ و در

زند. مراد بیگ کامال  " ضرب مییعنی "مادر شھرھانام وجھ تسمیھ یا لقب آن پایتخت، 

 ندوکش فرمان میراند.مستقل بوده و حاال بر تمام مناطق شمال ھ

  

 عزیمت از کندز

 3ما نتوانستیم کندز را بدون فرمان رسمی وزیر ترک کنیم و بخاطر خوشی او تا ساعت 

بعد از ظھر منتظر ماندیم. او بعدا یک خلعت یا لباس افتخار بھ ناظر و یک جوره لباس با 

نمی توانستیم مھمان  مقدار البسھ برای من و قافلھ باشی فرستاد؛ چون قرار معلوم ما یک

خانۀ چنان یک شخص بزرگ را بدون عالیم مطلوب ترک کنیم. با آنھم من کشف کردم 

ناظر کھ حاال از ترس رھا شده، مصمم بود تا از بخشش وزیر مفاد اعظمی بدست آورد؛ 

خواست حتی االمکان یک  او با نشستن بر روی پا و مکالمھ با یکی از خدمھ ھای او می

دست آورد. من از چنین برخوردی ترسیده بودم، زیرا مبادا باز ما را در تحفۀ بزرگ ب

مشکل دیگیری درگیر سازد؛ اما دوست میانجی موفق شده و ھمۀ ما با لباس افتخار ملبس 

توضیح دادم. او در واقعیت یک اسپ اضافگی نصیب شد. الزم بھ تذکر  طوری کھشدیم، 

ت، جائیکھ او امیدوار بعضی خدمات خوب از است کھ وزیر یک برنامۀ سفر بھ کابل داش

جانب خانوادۀ ناظر بود. من کھ فقط شاھد حوادث بودم، از نمایش شخصیِت کھ برایم داده 

پس از ظھر حرکت  3بودند، لذت بردم. ما خود را با لباس ھای جدید ملبس کرده و بساعت 

 -میل،  70ۀ بیش از یک فاصل -کردیم؛ تا صبح بعد کھ بھ خلم رسیدیم، توقف نکردیم، 

ساعت از فرط خستگی حال نداشتیم. این ھمان  20پس از نشستن در باالی یک اسپ برای 

گفت،  اسپی است کھ برادر رئیس پشاور برایم داده بود؛ ھنوز ھم بخاطر دارم کھ برایم می

این اسپ شاید بھ ھنگام مشکالت در بین ازبیک ھا برایت خدمت کند؛ یک اسپ از ھمین 
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قبال توسط آقای مورکرافت و بھنگام فرار بھ تالقان مورد استفاده قرار گرفتھ بود. چھ نسل 

یک تصادف واحدی! چقدر تحفھ ھای مشابھ دیگر! رضائیت قلبی بود کھ من دوباره خود 

را با دکتر جیرارد و دستۀ ما یافتھ و شاھد خوشحالی عمومی بودیم. من می توانستم جزئیات 

رای آنھا تشریح دھم، اما نتوانستم خود را بعلت خستگی کھ بھ خواب ماجرا در کندز را ب

رفتھ بودم، نجات بدھم. من دریافتم کھ پس از یک دورۀ معین، بدن در ورای خواب قرار 

گرفتھ و فقط پس از اینکھ بدن استراحت و آرام گرفت، شکم با چای (مھمترین نوشابھ 

. ما در بین ازبیک ھا غالبا با آن می شودبرای مسافران خستھ و کوفتھ) تازه و سرحال 

 زندگی کردیم.

  

 ترک خلم

خلم نسبت بھ کندز یک محل بسیار خوشایند و گوارا و دارای چندین باغ ھای قشنگ و 

ھای آن حاال پختھ شده بود؛ اما  میوه ھای مرغوب است. زردالو ھا، گیالس ھا و توت

فت بیچاره پیش از خودمان) وبرای بخاطر خطر بیشتربی احتیاطی نکرده (مثل مورکرا

صبح بعد آماده شدیم. ما فرمان مراد بیگ را بھ والی نشان داده و او پیشواز  سفر در

 خواستھ شده برای ھمراھی با ما را تعین کرد.

 

  برخورد حریصانۀ رھنمای ما

مقدار طالی خود را بخاطر خدمات برجستھ بھ ھندوی گمرک  من در جریان شب یک

می از طریق ناظر پرداخت کردم: اما  آن رادم و بخاطر اجتناب از کشف شدن انتقال دا

 20حیرت و شگفتی مرا درک کرد، وقتی بھ ھنگام صبح کشف کردم کھ از جملۀ  توان

بھ ھندو داده است! دیگر آن رادانۀ  5در جیب خود گذاشتھ و فقط  آن رادانھ  15طال او 

ریافت حقایق، من بار دوم پرداخت کرده و خلم زمانی برای توضیح نمانده بود، پس از د

"، ما را در ص مان، ناظر ترک کردیم. این شخص "صادقرا در ھمراھی دوست حری

می جاده توقف داد تا فرصت پیدا کرده و فصلی از قرآن را بخواند کھ ھمیشھ با آن سفر 
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ن می کشید. در یک خریطھ و در قاش زین خود آویزان کرده و در ساعات معی آن را؛ کرد

ند و در می کردداکتر جیرارد و من از مردم خود پیشی گرفتیم کھ با کاروان یکجا حرکت 

 میل از خلم قرار دارد. 30بھ مزار رسیدیم کھ بھ فاصلھ  8بعد از ظھر تاریخ 

  

  خطرات جادۀ بلخ

گذرد کھ  مناطق بین این محالت لخت و دلگیر است؛ جاده از روی یک کوتل پست می

اینجا  عبدو نامیده شده و جایگاه دزدان تمام بخش ھاست؛ چون تمام روسای ھمسایھ دربنام 

 15گری می کنند. پیشواز ازبیک ما کوتل را شناسائی کرد کھ از آنجا مزار حدود  غارت

میل قابل دید بوده و بعدا گذاشت کھ ما بھ تنھائی سفر کنیم. این مردان خود شان در باره 

م بگویم کھ می توانند کھ چند روز قبل بدست آورده بودند و من نمی کردغنایمی صحبت 

سازد کھ این منطقھ  از عزیمت شان متاسف شدم. خرابھ ھای کانال ھا و خانھ ھا ثابت می

" باشنده. ما در مسیر خویش یک "سراب زمانی پرجمعیت بوده؛ اما حاال نھ آب دارد و نھ

یک خط مارپیچ بخار کھ بزرگی آن بھ  -بسیار بزرگ را بطرف دست راست خود دیدیم، 

اندازۀ خود اکسوس بوده و تمام نمای آن دریا را با خود داشت. این سراب زبان خشک را 

دادیم، مدت ھا  ؛ چون ما محتوای بوتل ھای چرمی را کھ با خود انتقال میمی کرداستھزا 

 قبل از رسیدن بھ روستا مصرف کرده بودیم.

 

 مزار

 می تواندھ داشتھ و در داخل محدودۀ کانال بلخ قرار دارد. مزار خان 500مزار حدود 

اسپ جمع آوری کرده و مستقل از شھر خلم است. اینجا مربوط یک روحانی  1000حدود 

کھ مباشرت یا ریاست زیارت مقبرۀ بزرگی را بھ عھده دارد کھ بنام  می باشدیا متولی 

ین محل متشکل از دو گنبد بلند است کھ علی اھدا شده است. مزار بھ معنای مقبره است؛ ا

سال قبل ساختھ شده است. من مقبره را  350توسط سلطان علی میرزای ھرات حدود 

دیدم، بھ دور آن مثل یک حاجی دور زدم و نذر خویش را ادا کردم. اگر من نتوانم بھ 
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م می توانم، ھای مردم یکجا شو بارۀ این زیارتگاه مقدس باور کنم و بھ باور افسانھ ھای در

گذاران شام بسیار  مان ابراز بدارم. جماعت نماز تشکرات خود را بھ مناسبت آخرین فرار

ند، سکھ سکھ می کردزیاد بود؛ روحانیون در دروازۀ زیارت نشستھ و وقف ھا را توزیع 

در بین خانواده ھای کھ بواسطۀ حقوق ارثی مستحق بودند. یک روحانی نزد من آمده و از 

کھ چرا با دیگران نماز ادا نکردم. من برایش گفتم کھ من یک مسلمان نیستم؛ با  من پرسید

آنھم آنھا با ورود من بھ زیارتگاه اعتراض نکردند؛ ولی من نباید این خطر را امتحان می 

اینجا ھیچ چیز متفاوتی از تعمیرات مشابھ اسالمی وجود نداشت. بھنگام شام این  کردم. در

 .می شودراغ ھای برنجی چراغان تعمیر توسط نور چلچ

  

  گور آقای تریبیک

مزار جائی است کھ آقای تریبیک آخرین دستۀ بیچارۀ مورکرافت از بین میرود. یکی از  

ھان ما، یک حاجی کھ در بستر مرگ او حاضر بوده، ما را بھ محلی برد کھ او قرار اھمر

وت کھ حاال میوه ھای دارد؛ در یک گورستان کوچک در غرب شھر در زیر یک درخت ت

آن بر رویش سایھ افگنده بود. این مرد جوان، دلچسب ترین خاطرۀ شایستگی ھای خود را 

ستم احساس می تواناز طریق مملکتی کھ ما عبور کردیم، بھ یادگار گذاشتھ است؛ من ن

دیگری برای سرنوشت غم انگیز او داشتھ باشم. او پس از دفن دو دوست و ھمسفر اروپائی 

ماه رنج بردن در یک مملکت دور بدون ھیچ دوست، ھیچ  4در ایام جوانی و پس از اش 

افتد. تمام دارائی او توسط یک روحانی کھ ھمرایش بوده،  کمک و ھیچ تسلیتی از پا می

مورد اختالس قرار گرفتھ و یا توسط یکی از روحانیون این مزار ضبط گردیده کھ ھنوز 

چند اسپ گران بھا، تجھیزات اردوگاه، پول و چند کتاب باید دراختیارش باشد: کھ شامل 

عدالت با یک مرد  چاپی است. خوشبختانھ تمام دستنویس مورکرافت بدست آمده و در

مھربانی کھ زندگی خود را در سفر و پژوھش مصرف کرده، قبل از این نشر شده است. 

م بگویم کھ می توانن ردیابی شود، اما می تواندپول بدست مردم مزار نرسیده است: این 

 یافت شود.
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 رسیدن بھ بلخ

جون بھ شھر باستانی بلخ وارد شدیم کھ در قلمروی شاه بخارا قرار دارد؛ در  9ما بتاریخ 

اینکھ بھ یک کاروانسرا در کنج  میل چرخیدیم، قبل از 3بین خرابھ ھای گسترده حدود 

البالد) را داشتھ است. ما در  " (امن این شھر برسیم کھ زمانی افتخار"مادر شھرھاباشندگا

مسیر راه توسط دو افسر پولیس ترکمن مورد تالشی قرار گرفتیم تا بخاطر پول نقد مالیھ 

سترلینگ)؛ آنھا  13طال داریم (ھر طال معادل  20بدھیم. من برایشان گفتم کھ ھر یک 

اجرا کرده  آن راتقاضا کردند، چون ما مسلمان نبودیم. ما  20مطابق قانون خویش یک بر 

و یک رسید ُمھردار گرفتیم؛ اما آنھا شام برگشتھ و خواستار مقدار بسیار زیاد شدند، چون 

ما خود را اروپائیان معرفی کرده و تابع یک حکومت اسالمی نبوده ایم. من کشف کردم 

کھ موقف آنھا قانونی بوده و مجموعھ را پرداختیم؛ اما من مقدار طالی بیشتری در بین 

آزار و اذیتی نکردند؛ محمولھ و کتاب ھای ما  ھیچ گونھود داشتم. این مردم افراد خ

می بصورت آزادانھ در پیش چشمان و حیرت پولیس گشاده شد. ما باید آنھا را پنھان 

یم، چون در اختیار ما بود. یکی از قناعت بخش ترین احساسی کھ بھنگام رسیدن بھ کرد

م افزود می توانست دشمن ما در کندز بوده و حاال بلخ تجربھ کردیم، رھائی مطمئین از د

کنم کھ از چال و نیرنگ ناظر، رھنمای ما؛ چون دراین اواخر چنان برخورد خراب اختیار 

اعتمادی بر او نکنیم. چون ما حاال در  ھیچ گونھکرده بود کھ ما تصمیم گرفتیم دیگر 

بگوئیم؛ با آنھم شاید بیشتر ستیم نظریات خود را بھ او می توانقلمروی شاھی بودیم کھ 

 پیش خود نگھ داریم. آن رامحتاط بوده و 

  

  ذکاوت قافلھ باشی

اگر تجربھ نشان داد کھ ناظر ارزش اعتماد ما را ندارد، حیات قافلھ باشی بطور کامل خود 

را با برخورد حساس و صادقانھ مورد اعتماد ساخت. او از شیوه ھای ناظر ناراض بوده 

بیشتر از ما برانگیختھ بود. حیات مرد قابل نفوذ نبود؛ من کمی مبھوت شدم  و نفرت او را

بخاطر یک مکالمۀ کھ در بین ما بھ ھنگام تقرب بھ بلخ صورت گرفت، بھ ارتباط بحث 
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روی انگیزه ھای کھ باعث سفر ما گردید. من گفتم کھ بخارا در مسیر اروپا قرار دارد: 

در جستجوی معلومات در بارۀ تمام کشور ھا بوده  اما حیات در پاسخ گفت کھ فرنگی ھا

و با مرگ آقای مورکرافت، جمع آوری معلومات درست در بارۀ ترکستان متوقف گردید؛ 

بدست آوریم، زیرا بد قسمتی آن  آن راما شاید فرستادۀ باشیم کھ بھ شکل بسیار خاموشانھ 

گرفتھ بود. من بھ گمان  مرد تا اندازۀ زیادی مربوط بھ شیوۀ بود کھ آن مرد در پیش

" (آفرین)، نموده و طعنھ زنان فریاد کردم، "بارک هللا ھوشمندانھ و زیرکانۀ آن مرد تبسم

و ھوش او را تحسین نمودم: اما حیات و من دوست ھای صمیمی شده بودیم؛ ما نھ تنھا 

 بودیم. چیزی نداشتیم کھ بترسیم، بلکھ تا اندازۀ زیادی از خدمات مھربانانۀ او امیدوار
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 بلخ و ادامۀ سفر بھ بخارا –فصل ششم 

 تشریح بلخ

ما سھ روز در بلخ ماندیم تا بقایای این شھر پرافتخار باستانی را بررسی کنیم. خرابھ ھای 

، اما ھیچ نشانۀ از عظمت آن باقی نمانده می گیرد بر میل را در 20آن یک محوطۀ حدود 

مساجد افتاده و مقبره ھای پوسیدۀ اند کھ از خشت آفتابی  است؛ این خرابھ ھا متشکل از

وجودی این خرابھ ھا نشان دھندۀ عصر پیش از اسالم نیست، با  از ھیچ یکساختھ شده اند؛ 

ت. این شھر توسط آسیائی ھای جھان اس بلخ مظھر قدامت بھ مراتب بیشتر از تمام شھر کھ

گذار سلطنت  کھ توسط کیومرث، بنیان می شود" یاد شده و گفتھ ھا بنام "مادر شھرھا

ز عصر سلسلۀ ا بزرگ و در پارسیان ساختھ شده است. بلخ پس از اشغال توسط الکساندر

"قدرت اردشیر بطور ان می گردد. در سدۀ سوم میالدی، شاھان یونانی بھ نام بکتریا شگوف

پارسیان را ادامھ ". بلخ تابعیت خود بھ امپراتوری در بلخ یا خراسان گسترش می یابد کامل

، تا اینکھ پیروان زردشت توسط ھجوم می شودداده و مسکن ارکیماگوس یا رئیس مجوسان 

 و می شوند. باشندگان آن توسط چنگیز خان با خونسردی قصابی می شوندخلیفھ سرنگون 

در زمان تیموریان یکی از والیات امپراتوری مغول می گردد. بلخ در جوانی اورنگزیب 

مت او شده و سرانجام توسط نادر بزرگ مورد تھاجم قرار می گیرد. پس از مربوط حکو

سال گذشتھ توسط شاه  8مرگ نادر و با ایجاد سلطنت درانی بدست افغان ھا افتیده، در 

ھزار نفر  2این شھر حکومت می کند. نفوس آن بھ  بخارا تسخیر شده و حاال معاون او بر

ایای قره نوکر (صفت ملیشھ ھای ایجاد شده توسط نمی رسد کھ عمدتا بومیان کابل و بق

اینجا یکتعداد عرب نیز وجود دارند. رئیس کندز یکتعداد زیاد  افغان ھا در اینجا) اند. در

کھ باعث فرار باشندگان بھ روستا  می کندمردم خویش را بسیج کرده و دایما شھر را تھدید 

کھ با تعداد زیاد  می شودمعلوم  ھای ھمجوار شده است. شھر در مقیاس وسیع آن، طوری

باغ ھا محصور بوده و نشان دھندۀ گسترۀ آن بدون افزودن نفوس آن می باشد: تعمیرات 

آن از مواد سست ساختھ شده، تھداب آنھا فقط خشت بوده و من شک دارم کھ بلخ گاھی 

حاال  اینجا سھ آموزشگاه دارای ساختمان زیبا وجود دارد کھ یک شھر مھم بوده است. در

در حالت فرسودگی قرار داشتھ و اتاق ھای آن خالی است. یک دیوار گلی قسمتی از شھر 
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جھت حدود  را احاطھ کرده کھ آنھم باید از اعصار جدید باشد، زیرا خرابھ ھای آن در ھر

دو میل پراگنده است. ارگ در جانب شمالی قویا ساختھ شده، اما زیاد مستحکم نیست. در 

می مرمر سفید قرار دارد کھ نشان دھندۀ تخت کیکاوس یا کوروش  داخل آن یک سنگ

میل از کوه ھا فاصلھ دارد، نھ در  6. بلخ در باالی یک جلگھ قرار داشتھ و حدود باشد

اینجا تعداد زیاد ناھمواری در مزرعھ  اشتباھا گفتھ شده است). در طوری کھجوار آن (

خرابھ ھا یا زبالھ ھا باشد. خود شھر مانند کھ شاید ناشی از  می شودھای اطراف آن دیده 

بابیلون بھ یک معدن خشت برای مناطق ھمجوار تبدیل شده است. این خشت ھا مربعی 

نبوده و شکل مستطیلی دارند. حاال اکثریت باغ ھای قدیم از بین رفتھ و بھ میدان علف ھای 

ھر سمت دیده  ختان درھرزه تبدیل شده است؛ کانال ھا خشک شده اند؛ اما تعداد زیاد در

. مردم احترام و حرمت زیادی بھ این شھر قایل بوده و عقیده دارند کھ این شھر می شود

یکی از قدیمی ترین بخش ھای پرنفوس جھان بوده و اشغال دوبارۀ آن یکی از عالیم پایان 

جھان است. میوه ھای بلخ بسیار خوش مزه است؛ بخصوص زردالو ھای آن کھ تقریبا بھ 

آن دانۀ  2000 می توان. قیمت آنھا بسیار ناچیز است؛ با یک روپیھ می باشددازۀ سیب ان

خطرناک اند). برف با  وجودی کھخریداری کرد و با آب یخدار واقعا تجملی اند (با  را

میل دور بوده و در تمام  20کھ حدود  می شودمقدار زیاد از کوھھای جنوب بلخ آورده 

 رسد. روش میسال بھ بھای ناچیزی بھ ف

  

 اقلیم بلخ

باال نرفتھ  80اقلیم بلخ بسیار خراب است، ولی غیرقابل توافق نیست. ترمامیتر در ماه از  

روز  50ترتیب  آن ماه پختھ شده و بھ این ترین ماه سال است. گندم در و ماه آینده گرم

ن با ِگل ناوقت از پشاور است. غیرصحی بودن اقلیم آن مربوط آبی است کھ پس از بارا

. خاک آن مایل بھ رنگ خاکستری مثل ِگل رس می شودیکجا شده و کامال گل آلود معلوم 

بوده و بسیارغنی است؛ وقتی تر شود، لزجی (لجن) می گردد. غلھ جات خوب بوده؛ ساقۀ 

گندم تقریبا بھ اندازۀ انگلیستان بلند شده و مثل گندم ھندی (کوتاه و بی ریش) نیست. در 

کھ  می شود. گفتھ می شودھا و با زحمت زیاد از یک دریا توزیع  سطھ کاریزبلخ آب بوا
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نیست؛ اما تعداد زیاد شان حاال قابل کشف نیستند. آنھا غالبا  18ھا کم از  تعداد این کاریز

. می شودلبریز شده و لجن ھای را باقی می گذارند کھ در زیر شعاع آفتاب بسرعت خشک 

ھای کھنھ شاید کم  این محل اند. تمام خرابھ ھا و شھر اض درمعلوم اینھا باعث امر قرار

ھمھ شاھان و شھزادگان یک ساحۀ  رود کھ این و بیش غیرصحی باشند. با آنھم احتمال نمی

را پسندیده باشند کھ برای صحت مردم ھمیشھ نا مطلوب بوده باشد؛ خود بلخ در یک منطقۀ 

یالن نرم بھ طرف اکسوس بوده و حدود طبیعتا مردابی قرار ندارد، لیکن دارای یک م

فت بلند تر از سطح بحر است. تمام آب دریای آن قبل از رسیدن بھ اکسوس از  1800

 بین میرود.

  

  سکھ ھای بلخ

من در بلخ زیاد تالش کردم تا سکھ ھای باستانی جمع آوری کنم کھ در چنین مکان تاریخی 

ھای مسی برایم آوردند، مشابھ آنچھ کھ در گرانبھا نباشد. آنھا چندین سکھ  می تواندنھ 

مانیکیاالی پنجاب بود، یعنی ارایھ کنندۀ یک شکل کامل کھ در دست راست او مجمر یا 

ظرف قرار داشتھ و در یک کاله بلند ملبس است کھ فکر می کنم نشان دھندۀ سلسلۀ کامل 

بوده و ما از ارتباطات پارسیان باشد. کامال معلوم است کھ ھند یک ستراپی (ایالت) داریوش 

آن با پارس در زمان ھای باستان خوانده ایم کھ شاید تاریخ این سکھ ھا را روشن سازد. 

کھ باید مدال ھا  می شودانجام آنھا درشت است؛ چون یکی از دیگری فرق داشتھ و معلوم 

این دھم. کسانیکھ در باشند، نھ سکھ ھا. من در جلد بعدی، حکاکی درست این آثار را می

ھند یافت شده و در  موضوع عالقمندی دارند، بعضی توضیحات مشابھ آنھا را کھ در

 بین سکھ ھای کھ من در ند دریابند. درمی تواننشرات جامعۀ آسیائی بنگال ذکر شده اند، 

بلخ بررسی کردم، تعداد زیاد کوفۀ و عربی و یک سلسلۀ کامل امپراتورھای ھندوستان 

ی شاه جھان نشان خوبی از مھارت اجرای عصر او است. شامل بودند. یک قطعھ طال

 ممالک شمال ھندوکش، سکھ ھای زمان حاضر مربوط بھ امپراتور جالب توجھ است کھ در

 ند.می کردھای دھلی است کھ قبل از عصر نادر حکومت 
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  قافلھ باشی

در سفر بھ ھان ما از خلم رسیده و ما آماده شدیم کھ آنھا را اجون کاروان ھمر 12بتاریخ 

این سھ روز با دوست خود یعنی قافلھ باشی زندگی می کردیم  بخارا ھمراھی کنیم. ما در

کھ توانست برای ما یکمقدار برنج و گوشت از بازار خریداری کند؛ اما ما مشکل آشپزی 

خود را داشتیم. این موضوع یک مشکل جزئی بوده و نمی توانست قابل درمان نباشد. با 

د کھ قافلھ باشی خود را رخصت کنیم تا بھ کابل برگردد، زیرا موجودیت یک آنھم الزم بو

ھا ھیچ فایده ندارد. من در واقعیت از جدائی حیات متاسفم، زیرا او  بین ازبیک افغان در

ھمھ جا دوستانی داشت  یک مزاج و وضع قابل تحسین و مناسب برای مدیریت داشتھ و در

 کسی کھند. من ھراس داشتم کھ پشت او دلتنگ شوم، کھ او را احترام و تکریم می کرد

عادت داشت برای ما غذا و جای تھیھ کند و در وقت ضرورت بھ ارتباط ھویت ما دروغ 

ارزش آن بھ مراتب  -بگوید. ما ھدایائی برای او و بھ خاطر جبران خدمات او تھیھ کردیم؛ 

یاد داشت دست نویس احساس بیشتر از توقع او بود؛ لذا او بسیار خوشحال بود. من یک 

طرف می دوید تا ما را در مسیر بعدی مان  بارۀ خدمات او را برایش دادم؛ او بھر ما در

کمک کند، با قافلھ باشی کاروان جدید صحبت کرده و خاطر نشان ساخت کھ سخت عالقمند 

اوه : او تا عزیمت کاروان منتظر ماند؛ او با دیدن ما در کجمی باشدخدمت او برای ما 

ھای مان (شیوۀ جدید سفر در باالی شتران) خدا حافظی کرده، ما را بھ خدا سپرده و بھ 

م ذکر کنم کھ بھ ھنگام می توانآھستگی ما را ترک گفت. یک نمونۀ صداقت این شخص را 

 آن راکھ ما در کاروانسرا گذاشتھ بودیم؛ او  می کندبازگشت بھ کابل، یک چاقوی را پیدا 

آید، با یک نامۀ از خاطرات خوش ما و  رد اعتماد کھ بھ بخارا میتوسط یک مرد مو

 اظھار شکران از مھربانی ما برایمان می فرستد.

 

  گور مورکرافت

کاروان در بیرون شھر آماده شده و در جوار یک نقطۀ غمگین دیگر، گور مورکرافت 

نار او قرار داشت. بیچاره قرار داشت کھ ما را برای دیدن آن رھنمائی کردند. گوتری در ک
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یک شب مھتابی و روشن بود، اما مشکالتی در پیدا کردن آن محل داشتیم. سرانجام در 

زیر یک دیوار ِگلی کھ قصدا رویش انداختھ شده بود، چشم ما بھ آنطرف ھدایت شد. مردم 

متعصب بلخ اجازه نداده بودند کھ اجساد این گردشگران را در گورستان ایشان دفن کنند؛ 

اجازه داده بودند کھ در نزدیکی شھر دفن شوند، بھ شرطی کھ پنھان بمانند، تا مبادا  فقط

کدام مسلمانی نادانستھ، قبر او را قبر یک مسلمان فکر کرده و بھ ھنگام عبور از آنجا 

برایش دعا کند. ناممکن است شب ھنگام بدون بازتاب نھایت غمگینانھ بھ چنان یک منظرۀ 

میل از ھمدیگر دفن شده، کمترین انگیزۀ  12دستۀ کامل حدود  مرگ نظر انداخت. یک

برای ما نمانده بود تا مسیر او را دنبال کنیم و عین انگیزه ھای او را داشتھ باشیم. جای 

ھای این مردگان را تجربھ نکردند و ما ھیچ آزاری از  خوش بختی است کھ زندگان تحقیر

ما پنھان نبود. جسد مورکرافت از اندخوی دین و ملت  وجودی کھھیچ کسی ندیدیم، با 

(جائیکھ بھ یک فاصلۀ دور از دستھ اش ھالک شده) بھ اینجا آورده شده بود. او با چند نفر 

از پیروانش ھمراھی شده و توسط توسط مردم غارت شده بودند. اگر او با یک مرگ 

ان اروپائی یا از ھمرھ ھیچ یکبدون سوئ ظن باشد؛ او با  می کنمطبیعی میمرد، فکر ن

خدمۀ مورد اعتمادش ھمراھی نشده و پس از یک غیابت کوتاه ھشت روزه در باالی یک 

کھ جسد او را  می دھد؛ صحت تریبیک اجازه نمی شودجان آورده  شتر بھ صورت بی

 مورد آزمایش قرار دھد.

  

  ترک بلخ

ھای خود را شتر در نیمھ شب ترک کردیم؛ ما اسپ  20ما بلخ را با یک کاروان کوچک 

" در دو طرف شتر انداختھ بدیل کردیم. دو صندوق سبدی بنام "کجاوهبا این حیوانات مفید ت

: وزن داکتر در مقابل یک افغان و توازن من با یک خدمۀ ھندوستانی بدست آمد. می شود

فت  2.5فت طول و  4در اول این شیوۀ انتقال بسیار رنج آور بود؛ زیرا این کجاوه ھا 

انچ را مانند  9فت و  5تھ و بھ یکمقدار نرمش و ذکاوت نیاز بود تا یک جسم عرض داش

یک بستۀ مال در چنین فضائی جابجا کرد. نیروی عادت بزودی ما را با تکان ھای شتران 

یم می توانو کوچکی کجاوه آشتی داد؛ این یک فرصت بزرگ بود کھ کشف کردیم ما 
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 کھ مشاھده شویم.بخوانیم و حتی یاد داشت کنیم، بدون این

  

 بکتریان ھای باستانی (درستی کوانتوس کرتیوس)

ھمھ جا  آب بلخ رسانید، از طریق یک منطقۀ غنی کھ در میل ما را بھ کنار 30یک سفر 

 52آن باالی درجھ حرارت چنان بود کھ ترمامیتر پائین از  ھا قطع شده بود. تاثیر با کانال

یش از دو سوم زمین ھا غیرمزروع بود. شتران ب وجودی کھدرجھ در صبح شده بود؛ با 

" یاد میشد. بردند کھ توسط بومیان بنام "چوچ" یا "زوز ما از یک بتۀ خاردار لذت می

این منطقھ را با دقت بزرگی نسبت بھ کوینتوس  می تواندزبان اکثریت نویسندگان گرافیک، ن

"سطح بکتریانا بطور  -م: رۀ او را در جایش نشانی کردکرتیوس ترسیم کند کھ من این فق

ھا حامل میوه  متضادی متنوع است: در تعداد زیاد محالت درخت ھای انبوه و تاکستان

ھای مرغوب و خوش مزه است؛ تعداد زیاد چشمھ (کانال؟) ھا خاک حاصل خیز را آبیاری 

خیز با جواری کشت شده؛ مزرعھ ھای دیگر شامل چراگاه  . زمین بسیار حاصلمی کند

 شکل یافتھ کھ در رییشتر، قسمت زیاد منطقھ بواسطھ مسیر ھای ریگ لخت تغیھاست. ب

تغذیۀ انسان را فراھم کند. وقتی باد ھا از بحر  می تواندآن غیابت غم انگیز سبزیجات ن

. قسمت مزروعی منطقھ پر جمعیت بوده و می کندھند میوزد، گرد و خاک شناور فوران 

ت آن در زیر قلۀ پاروپامیزوس واقع است. دریای پر از اسپ ھا است. بکترا یا پایتخ

". را بھ این شھر و والیت داده است شوید، نام خود می آن راھای  بکتروس کھ دیوار

درختان، میوه جات و جواری بلخ شھرت زیادی دارند؛ اسپ ھای آن نیز شھرت خوبی 

ی آن عبور نمی ھا حاال ھیچ چشمۀ وجود نداشتھ و دریای از دیوار وجودی کھدارند. با 

کھ از کوھھای ھمجوار  می شودھای از دریای آبیاری  ھم منطقھ بواسطھ کانال کند، ھنوز

 .می شودسرچشمھ گرفتھ و آب آن قبل از رسیدن بھ شھر بصورت مصنوعی توزیع 

  

 دشت ترکمن ھا

جون وارد دشت شده و تمام شب تا اکسوس سفر کردیم. ما جادۀ بزرگ از  14ما بتاریخ 



	 129	

بھ کلیف (گذرگاه معمول) را از ترس دزدان ترک کرده و بطرف غرب سفر کردیم. بلخ 

ما بھ ھنگام روشنائی روز توقف کرده و منظرۀ دیدیم کھ در دشت ھای تاتار توقع داشتیم. 

کوه ھای ھندوکش در پائین افق کامال ناپدید شده و یک جلگۀ وسیع مانند یک بحر ریگ، 

" می آنھا "خرگاه طوری کھبود. اینجا و آنجا چند کلبھ یا تمام جوانب ما را فرا گرفتھ 

. تعداد باشندگان محدود می باشدگاه ترکمن ھای سرگردان  نامند، وجود داشت کھ اقامت

. ما می کندبوده و در نگاه اول یک منظرۀ خشن و وحشتناک را برای یک بیگانھ ارایھ 

در کاله ھای پوستی سیاه بزرگ  در جوار یکی از مسکونھ ھای آنھا توقف کردیم؛ آنھا

ملبس بودند، اما آزاری نرساندند؛ من در اینجا باید آشنای جدید خود را معرفی کنم، چون 

این دارم. ما قرارگاه خود را در دشت  فرصت ھای زیادی برای صحبت در بارۀ او پس از

نجا چکیده است. ما ھای بلخ تا ای پا کرده و یک ذخیرۀ ناچیز آب یافتیم کھ از کانال آنھا بر

می حاال خیمھ و پناگاھی نداشتیم، مگر یک پتوی درشت کھ در دو بخش کجاوه استفاده 

دور  آن راداد؛ در شب  یم. حتی ھمین پوش سست نیز ما را از شعاع آفتاب پناه میکرد

نموده و در ھوای آزاد خوابیدیم. غذای ما متشکل از نان و چای بود؛ ترکمن ھا غالبا از 

می دادن گوسفندان خود اعتراض دارند، چون بھ اموال آنھا صدمھ میزند؛ ما فقط  نشان

ستیم بھ رمۀ بیشمار آنھا نگاه کنیم، البتھ با آروزی داشتن یک گوسفند کھ غالبا راضی توان

ر بھ یک ینمی شدند. اروپائیان کھ تا اندازۀ زیادی با غذای حیوانی عادت دارند، با تغی

نسبتا مغذی یافتھ و رفع خستگی خویش را با چای  آن را؛ لیکن ما غذای نانی حساس اند

یم کھ ھر ساعت می نوشیدیم. من پرھیز از واین و الکول را بیشتر سودمند یافتم؛ می کرد

گرفتھ  اما شک دارم کھ با استعمال چنین محرک ھا شاید تحت تاثیر دگرگونی اقلیم قرار

 باشم.

 

  ساحل اکسوس

صورت نتوانستھ بودیم کھ از مسیر  مان از جادۀ عمده بھ ھیچ د مسیرمعلوم ما با ر قرار

دزدان فرار کنیم، لذا یک محافظ از ترکمن ھا استخدام کردیم تا ما را تا اکسوس بدرقھ کند 

 15کھ حاال یک سفر فاصلھ داشت. ما در آفتاب نشست حرکت کرده و پس از یک سفر 
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ل دریای بزرگی یافتیم کھ من با احساس میل خود را در سواح 30ساعتھ و یک فاصلۀ 

خوشی خالص بھ آن خیره شدم. با تمام عظمت بھ سوی آن دویدم، بحیث یک پاداش برای 

رنج و اضطرابی کھ در تقرب بھ آن تجربھ کردیم. شاید احتیاط نباشد کھ ما خود را بھ یک 

ھدایت کرده و چند  محافظ ترکمن در چنین یک دشتی سپرده بودیم؛ اما آنھا ما را در امنیت

سوال مختصری در بارۀ ما پرسان کردند. آنھا بھ زبان دیگری بجز از ترکی صحبت نمی 

کردند. آنھا اسپ ھای خوبی سوار می شوند و با شمشیر و نیزه ھای دراز مجھز اند. آنھا 

 تشاخ مجھز نبوده و فقط چند تفنگ فتیلۀ داشتند. آنھا وق -مانند آسیائی ھا با سپر و قدرت

ند کھ خشن و صدا دار بود. آنھا معلوم می کردرا با خواندن یکجائی در یک زبانی سپری 

میشدند کھ بسیار مشابھ تمساح ھا بوده و کاله ھای ایشان برای تمام شان یک یکنواختی 

میداد. آنھا ھرگز بیش از یک افسار (لجام) استفاده نمی کنند کھ برای اسپ ھایشان مفید 

عضی روسای ترکمن ھا را دیدم کھ پارچۀ گل دوزی و توتھ ھای سست آن ب است. پس از

عقب گوش حیوان انداختھ و برای سر او یک قواره  چرم را با طال و نقره مزین کرده، در

حاصل را  نمایشی داده بود. ما تا حدود یکنیم میلی دریا یک منطقۀ خاص ناھنجار و بی

ھ یا از تپھ ھای ریگ روان یا از طریق صفحات پیمودیم کھ کامال فاقد آب بود؛ گیاھان رست

گل رس بود. من برای مدت طوالنی پیشروی خستھ کنندۀ خویش بسوی اکسوس و جامعۀ 

  آن جا قرار دارد، بخاطر خواھم داشت. وحشی را کھ در

جوار روستای کوچک خواجھ صالح. مجاورت اکسوس  ما در کنار دریا توقف کردیم، در

دو میل قطع شده، اما بھ ھیچ وجھ مزروع نبود؛ این یک عالمۀ خوب  ھای تقریبا با کاریز

یک مملکت آرام است کھ دیده شود ھر خانۀ دھقان بھ یک فاصلھ از ھمسایھ و در بین 

مزرعۀ خویش قرار داشتھ باشد. ما برای دو روز در سواحل دریا توقف کردیم تا اینکھ 

بھ ساحل شمال یا مملکت ترکستان  17یخ نوبت ما برای قایق رسید کھ کاروان ما را بتار

یارد عرض و  800. دریا حدود می شودانتقال داد کھ توسط اروپائیان بنام تاتار شناختھ 

میل  3.5فت عمق داشت. آب آن با ِگل رس مخلوط بوده و سرعت جریان حدود  20حدود 

 .می شوددر ساعت بود. این دریا توسط آسیائی ھا بنام جیحون و آمو یاد 
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  شیوۀ یگانۀ عبور

شیوۀ عبور ما از اکسوس انفرادی بوده و باور دارم کھ مخصوص این قسمت مملکت است. 

ما بواسطھ یک جوره اسپ کشیده شدیم کھ بھ قایق یوغ شده و در ھر کمان توسط یک 

ریسمان بھ یال ھای اسپ بستھ شده بود. بعدا افسار آزاد گذاشتھ شده؛ قایق بھ جریان آب 

ه و بدون کمک دیگری بجز از اسپ، مستقیما در جھت جریان ھای سریع حرکت تیلھ شد

کھ  می دھد. یک مرد در باالی تختھ، مھار ھر اسپ را در اختیار داشتھ و اجازه می کند

ترتیب ھدایت شده و بدون مشکل بھ  آنھا بھ آزادی حرکت کرده و در آب شنا کنند؛ بھ این

راندان قایق وجود ندارد؛ یگانھ کمک از باالی تختھ  اینجا پاروئی برای پیش میرود. در

رساند. آنھا  است کھ در مانور دادن، چرخیدن در جریان و صاف نمودن آب یاری می

می صورت دو اسپ در عقب بستھ  این بعضی اوقات از چھار اسپ استفاده می کنند؛ در

آنھا یکسره بھ ھنگام  تربیۀ مقدماتی ضرورت ندارند، چون ھیچ گونھ. این اسپ ھا بھ شوند

قطع دریا در زیر یوغ قرار دارند. یکی از قایق ھا بھ کمک دو اسپ خستۀ ما کشیده شد؛ 

، آنقدر پائین رفت کھ ما را برای تمام روز می کردظرفی کھ باید ما را بدون آنھا دنبال 

اری، ما در ساحل نگھ داشت، تا اینکھ بھ قرارگاه کاروان ما آورده شد. با این شیوۀ ابتک

میل در  3.5دقیقھ عبور کردیم کھ حدود نیم میل عرض و  15دریا را در مدت حقیقی 

اینجا بعضی معطلی ھای بخاطر پیچ خوردن در بین سواحل  ساعت سرعت داشت؛ اما در

. من ھیچ مانعی در تطبیق عمومی این شیوۀ می کردریگی رخ داد کھ شاخھ ھا را جدا 

یک بھبود گرانبھا در پائین گات ھای ھند  می تواندن شیوه گذار از یک دریا ندیده و ای

ھایم بھ ھند، ھمیشھ این  باشد. من ھرگز چنین شیوۀ استفاده از اسپ را ندیده بودم؛ در سفر

 دانستم. ترین وسیلۀ عبور از یک دریا می حیوان ممتاز را بزرگ

 

  کاروان

ده و در شورقدوق توقف ما پس از عبور اکسوس سفر خود بھ صوب بخارا را آغاز کر

چاه آب شور داشت. آب صاف بود،  20یا  15کردیم، جائیکھ ھیچ باشنده نداشتھ و حدود 
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اما مزۀ آن تلخ و ناخوش آیند بود. حاال شیوۀ سفر ما تا اندازۀ زیادی قابل توافق شده بود. 

صبح سفر کردیم. مسافھ  9یا  8عصر حرکت کرده و تا ساعت  6یا  5ما حدود ساعت 

ند بخاطر گرمی، بیش از این فاصلھ را بطور می توانمیل بود؛ اما شتران ن 25بیش از 

ساعت پیش رفتھ و  میل در 2دوامدار حرکت کنند. آنھا در شب، بطور ثابت بھ سرعت 

خورنده و آویزان از سینھ یا گوش ھای شتر اولی ھدایت  بواسطھ یک جوره زنگ شور

برد. صدا ھا مفرح و شادی آور است؛  ا بھ پیش می" یا ریسمان رکھ ھر "قطار می شوند

، سکوتی در وسط یک دشت می شودوقتی جرنگ جرنگ آنھا با توقف کاروان خاموش 

غیرمسکون بوجود میآید کھ واقعا زننده است. با نشستن و برآمدن آفتاب کاروان توقف 

" اکبر" تمام "مومنین "هللا؛ صدای می دھدنموده و برای عبادت کنندگان اجازۀ نماز آنھا را 

. آنھا ریش ھای خود را بھ پائین انداختھ و با چشم ھای خود می کندرا برای نماز احضار 

بھ طرف مکھ مراسمی را بجا می آورند کھ دین شان تشریح کرده است. ما نشستھ و بھ 

تشریفات شان نگاه می کردیم کھ بدون طعنھ یا سوئ استفاده بوده و شامل تحملی است کھ 

سبت بھ متمدن ترین کشور اروپائی با اعتبار تر است. در مجمع کاروان، رفاقت بسیار ن

زیاد و درس ھای بسیار با ارزشی برای آدم خود خواه وجود دارد. در اینجا تمام تبعیض 

 ؛ در جائیکھ ھر دو ھمھ چیز را شریک میمی شودوتمایز بین آقا و برده ھموار و یکسان 

خوردند کھ  ان منفرد بود. حاال خدمھ ھای ما ھمان چیزی را میسازند، ناممکن است بتو

ما می خوردیم. یک آسیائی ھرگز یک توتۀ نان را بدون پیشکش کردن یک قسمت آن بھ 

ند کھ می کردافراد نزدیکش نمی خورد. مسلمانان ھند در برادری عقیدتی ایشان حیرت 

 داشتند. از ما را بر می دادند و آزادانھ آنھا یک سھم نان خود را برای ما می

  

  قیزقدوق

ما بعدا بھ قیزقدوق یا چاه دوشیزه رسیدیم کھ معنای ترکی آن می باشد. من آن بانو را دعا 

حفر کرده بود؛ چون ما از عدم موجودیت آب بسیار رنج کشیدیم و حاال  آن راکردم کھ 

یافتیم کھ ھمگی  یک چاه قشنگ را در میان صدھا چاه و حتی چشمھ ھا در مسیر راھمان

شور بودند. گفتھ می شود کھ این چاه توسط یک باکره کنده شده است. ما دیروز ھیچ آبی 
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نداشتیم؛ امروز ھیچ چوبی نداریم؛ فقط با جمع آوری پشقل شتران توانستیم آب را برای 

ھای شرق یعنی سمرقند و بخارا  چای جوش دھیم. چھ کسی تصور می کرد کھ ما بھ جنت

یم کھ خالی می کردمیان تپھ ھای موجدار پست یا سلسلھ ھای سفر  شویم. ما در نزدیک می

از درخت یا چوب بود، اما پوشیده با یکنوع علف خشک روئیده در خاکی کھ سخت و 

ھای مختلف جاده، رباط ھا یا  فت عمق داشتند. در مسیر 18ریگی بود. چاه ھا حدود 

اران در ھای بزرگ سر پوشیده بوده، آب ب بارکاروانسرای ھای را دیدیم کھ دارای آب ان

. حاال تمام آنھا خالی بودند، چون اقلیم می شوند" یاد داخل آن جمع شده و بنام "سردابھ

پائین افتیده کھ  60ایستاده بود در شب بھ  103خشک و متغیر شده؛ ترمامیتر کھ روز در 

ز شمال می وزد. روز این مملکت بصورت عام یک باد ثابت ا سرد و گوارا است. در

دمیده و ما یک ھوای گرگ و میش (نیمھ روشن) طوالنی و با  20و  3حدود ساعت 

 طراوت داشتیم کھ تا اندازۀ جبران حرارت سوزان آفتاب بود.

  

  خواجھ و ادبیات

یک بازرگان چای در کاروان غالبا بھ مالقات ما در محالت توقف آمده و ما بزودی 

اجھ و پیرو خلیفۀ اول بود کھ ھم روحانی و ھم تاجر بود. او با صمیمی شدیم. او یک خو

جامعۀ ما خوشحال معلوم میشد؛ ما در سواحل اکسوس یکجا چای نوشیدیم. ما داستان 

مقدار روشنی در بارۀ وضع  واقعی خود را برای او گفتیم. من از تعامل با این خواجھ یک

مطالعۀ رسالۀ کوچک "خاطرات شاه  ادبیات در بین ازبیک ھا بدست آوردم. من برایش

" را سفارش کردم کھ از آن شاه بیچاره بدست آورده بودم. کتاب توسط خود شجاع کابل

شاه نوشتھ شده، جزئیات زندگی و واقعات خود را در یک سبک ساده شرح داده کھ عاری 

رسالھ از استخراجات قرآن، استعاره ھا و سایر گزافھ گوئی ھای مولفین شرقی است. این 

گونھ تذکر معجزاتی را کھ بھ میل ستمگران شرقی ساختھ شده و ھرگز ناکام  ھمچنان ھر

نمی شوند (مطابق گزارشات مورخین)، خط بطالن می کشد. این اثر در واقعیت آن چیزی 

برای من آن رانامیم. خواجھ چند روز بعد  جزئیات دلچسپ واقعات میآن رااست کھ ما 

رسالھ یک اثر خشک بوده، با ترس خداوند یا یاد پیامبر روح افزا برگردانده و گفت، این 
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نشده و تماما با مسایل شخصی پُر شده است. چون ھدف کتاب ھمین بود، او نمی توانست 

تمجید عالی تری داشتھ باشد. خواجھ یگانھ شخصی نبود کھ چنین نواقص را در کتاب ھای 

ھیبر اسقف) کھ برای ما یک مجلۀ قابل مشابھ پیدا می کرد، زیرا یک روحانی حقیقی (

ھایش در ھند را فراھم کرده بود، توسط یکتعداد از دنیا پرستانش  تحسین و دلچسب سفر

مورد مالمتی قرار گرفتھ بود. چون ادبیات در بین مسلمانان، بطور استثنائی محدود بھ مال 

یک اثری کھ ھیچ چیزی بارۀ دریافت ھای نواقص توسط آنھا در بارۀ  ھا است، ما نباید در

 در بارۀ ادبیات مطابق میل آنھا ندارد، متعجب گردیم.

  

  زنان سلحشور لقی

کھ  می کنددر جوار مملکتی کھ حاال وارد آن شده ایم، یک قبیلۀ ازبیک بنام لقی زندگی 

در  کسی کھ بین آنھا وجود دارد، ھر در خواص غارتگری خویش مشھوراند. گفتاری در

زندگی خود را در تاخت  رد لعنت قرار می گیرد، چون یک لقی واقعی بایدبستر بمیرد مو

این  " ببازد. برایم گفتھ شد کھ بعضی اوقات زنان نیز شوھران شان را درو تاز یا "چپاو

تھاجمات و غارتگری ھمراھی می کنند؛ اما این موضوع با احتمال زیاد گفتھ شد، بانوان 

. این قبیلھ در می کنندگذرد، غارت  انھ ھای شان میجوان کاروان ھای را کھ از کنار خ

کھ یک محلۀ عاشقانھ (رومانتیک) است؛ چون در پھلوی  می کندنزدیکی حصار زندگی 

 آمازون لقی، سھ یا چھار قبیلۀ دیگر ادعای اوالدۀ الکساندر بزرگ را دارند.

  

 قیرکنجک

، یک مسکونۀ ترکمن ھا بوده سفر بعدی، ما را بھ محلی رسانید کھ بنام قیرکنجک یاد شده

چند یا حدود  و مملکت از پشتھ ھا بھ تپھ ھای ریگی تبدیل شد. حاال عمق آب چاه ھا دو

فت بودند. رمھ ھای ترکمن ھا علف ھای ناچیز اطراف ما را درو می کردند؛ اسپ  36

زدند کھ گوئی در یک حالت طبیعی قرار  اطراف پرسھ می ھا و گوسفند ھا در ھا، شتر

  رند.دا
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  یک برده

یک شبان کھ مصروف نگھبانی این رمھ ھا بود بصورت طوالنی در نزدیک قرارگاه ما 

 300سال پیش از جوار مشھد یکجا با  8معطل گردید. او یک پارسی بیچاره بود کھ حدود 

نفر دیگر اسیر شده و حاال برای آزادی اش آه و حسرت داشت کھ شاید روزی بھ زیارت 

در شھر مقدس خود مشرف شود. نام او محمد بود؛ حاال نام او را بھ  مشھور امام رضا

یک کنیۀ واحد برای یک بیچارۀ بدبخت کھ گوسفندان  –دولت (یعنی غنی) تغیر داده بودند 

یک دشت و در زیر آفتاب سوزان می چرانید. او گزارش مطلوبی از برخورد آقایش  را در

یداری کند؛ اما او ھیچ امیدی برای آزادی خود با خود داد کھ میل دارد برایش یک زن خر

نداشت. این مرد بیچاره تمام روز را در اطراف کاروان ما پرسھ زده و از تعداد زیادی 

طال خریده شده و اگر خودش ھیچ  30خواھش ھمراھی با خود را داشت؛ او بھ قیمت 

 ھم جزئی از دولت مالک خود بود. چیزی نداشت، ھنوز

  

  نکات پیچیده

 اند یا نھ، تعداد بازرگانان بھ ارتباط عیسویان شنیدم کھ آیا آنھا کافر بین یک من مناقشۀ در

خواستم نتیجھ را بدانم. یک شخصی کھ روحانی بود، می گفت  تصور کرد کھ می می توان

کافر گفت، چون آنھا مردمان صاحب کتاب اند. وقتی گفتھ شد کھ آنھا  می توانکھ آنھا را ن

 ور ندارند، مسئلھ بسیار پیچیده شد. من از مکالمات آنھا فھمیدم، یک باوربھ محمد با

 بین مسلمانان مبنی بر سقوط دین ایشان توسط عیسویان، وجود دارد. آنھا می عمومی در

گویند کھ عیسی زنده و محمد مرده است؛ با آنھم استنباط آنھا عجیب است، زیرا عیسی از 

تمام مردم جھان را مسلمان خواھد ساخت! یک نمونۀ  آسمان (جنت) چھارم پائین شده و

"یک بومی گوئی) از سوی این دستھ گفتھ شد.  منحصر بھ فرد توھین بھ مقدسات (کفر

اینکھ  گوید، از بدخشان روی خود را سیاه کرده، در بین جاده دویده و بھ تمام مسافران می

کھ او خالق  می شوداال معلوم سال خدا را عبادت کرده، ح 8او بدون ھیچ اثر خوبی برای 

 ". دیوانۀ متعصب!می کندرا در پیش چشم مخلوقاتش توھین 
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  کوھھای برفی و قرشی

بھ شھر قرشی نزدیک شده و بھنگام آفتاب نشست بھ فاصلۀ دور  20ما پس از ظھر تاریخ 

و بطرف شرق سلسلھ کوھھای پوشیده از برف را دیدیم. چون وسط تابستان بود، ارتفاع 

میل دور بوده و  150ا باید از ھر کوه شمال ھندوکش بیشتر باشد. آنھا شاید بھ فاصلۀ آنھ

ستیم آنھا را تشخیص دھیم، اما صبح بعد ھرگز آنھا را ندیدیم. بھ می توانما بھ مشکل 

میلی از  85ھنگام روشنائی روز بھ مرغزار قرشی رسیدیم، یک منظرۀ شاد پس از سفر 

خت. ما با نزدیک شدن بھ این شھر داخل یک مملکت ھموار اکسوس و بدون دیدن یک در

و مسطح شدیم کھ تا محدودۀ دریا کامال متروک بود: قرار معلوم یگانھ باشندگان آن سنگ 

پشت ھا، چلپاسھ ھا و مورچگان بودند. بھ عنوان یک خوش آمدید بھ اولین شھر تاتار، 

" لذید فرستاد و قیماق در ق چاین ما در کاروان برای ما دو کاسھ "قیمایکی از دوستا

باالی آن چنان فراوان شناور بود کھ من فکر کردم سوپ است؛ اما این چای واقعا مخلوط 

با نمک و قیماق بوده و غذای (نوشابھ) صبح ازبیک ھاست. عادت ھرگز مرا نھ با این 

ند) و نھ می کردچای آشتی داد (اما دوستان ھمسفر افغان من از آن با صدای بلند تمجید 

، وقتی بھ آنھا داده میشد، با تمام دروغ می گردیدھم با شیوۀ کھ ھدایای ما بسرعت ناپدید 

 گفتند. ھای کھ در مورد مزۀ آن می

 

  مریضی دستۀ ما

نگریستیم؛  ما پس از سفر در دشت ھا و رسیدن بھ یک محل مسکونی با خوشی زیاد می

کھ مسافران اکثرا نسبت بھ مردمان دیگر  اما ما آن بد چانسی (مریضی) را تجربھ کردیم

. یکتعداد دوستان ما برای چند روز قبل شکایت داشتند و من فورا می شوندبا آن مواجھ 

پس از رسیدن، بھ یک حملۀ شدید تب متناوب گرفتار شدم؛ نقشھ بردار نیز درعین زمان 

نان و مردم کاروان دچار شد؛ روز بعد دکتور و دو نفر دیگر دستۀ ما مریض شدند. بازرگا

بھ عین ترتیب رنج برده و بھ این نتیجھ رسیدیم کھ باید مریضی را در بلخ یا در سواحل 

اکسوس گرفتھ باشیم. وحشت تب بلخ از بین رفتھ و ما از دانھ ھای مرض نترسیدیم. ما 
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معالجھ معمول ھند را شروع کرده و داروی استفراق آور و پزشکی گرفتیم؛ من برای 

کنین دنبال کردم کھ تاثیرات فوق العاده خوب داشت. در جریان سھ روز، دندان  خودم با

معالجۀ خودش با کالومیل  ھایم از لرزش و بدنم از سوزش توقف کرد؛ اما داکتر کھ در

سیکوندوم ارتیم سماجت داشت، زیاد خوش شانس نبوده و نتوانست برای مدت طوالنی 

مرض را از خود دور کند. یکی از دوستان ھمسفر (پس از اینکھ منطقھ را ترک گفتیم)، 

ما، یک بازرگان بدخشان کھ خود را برای ما گران و عزیز کرده بود، بھ ھنگام رسیدن 

بھ بخارا وفات کرد. چانس زندگی ما کمتر از او بود: او بھ صدقھ دادن اکتفا کرده و از 

وام کرد کھ ما در روز د 4یا  3خوردن کنین انصراف کرد. توقف ما در قرشی مدت 

جریان آن در یک باغ و در زیر درختان (بدون پناگاه دیگری) زندگی می کردیم. این یک 

درجھ با شربت  108شفاخانۀ ھولناک بود؛ اما ما تشنگی سوزان خود را در ترمامیتر 

 اینجا بھ مقدار زیادی یافت می گیالس (آلوبالو) سرد شده توسط یخ فرو می نشاندیم کھ در

 شد.

  

 ھای یک مسافر ھشدار

تعداد شایعات مضطرب کننده در بارۀ خود مواجھ شدیم.  ما در وسط این ناراحتی با یک

ما خبر شدیم کھ شاه از تقرب ما آگاه گردیده و نھ فقط ما را از ورود بھ شھر بخارا ممنوع 

 یا افسرانکرده، بلکھ در بارۀ ادامۀ سفر ما اعتراض داشتھ است. این داستان با ذکر یساول 

دربار بیشتر اغراق شد کھ گویا برای گرفتاری ما ارسال شده و ما بھ آن زیاد ارزش دادیم، 

بازدید برای بررسی محمولۀ ما نداشتند کھ بھ ھیچ عنوان با  3زیرا این اشخاص کمتر از 

ھای  استراحت ما ارتباط نداشت. ما با شایعات گوناگون در مورد سفر اروپائیان در کشور

 ھای زیادی را متوقع باشند. ی کامال عادت کرده بودیم کھ ھشدارشرق

  

 نامھ بھ وزیر بخارا

من تصمیم گرفتم برای مقابلھ با ھرگونھ برداشت خراب بھ مقابل ما اقدام فوری نموده، 
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توسط یک افغان بنام سلیمان مربوط دستۀ  آن رایک نامھ بھ آدرس وزیر بخارا نوشتھ و 

م. من وزیر را با تمام اشکال قوانین و مقررات شرقی مخاطب ساختھ خود بھ بخارا فرستاد

داشتیم، او را چنین خطاب کردم،  و از اینکھ در یک مملکت خرافاتی و متعصب قرار

"، وغیره وغیره. من مذھب، گسترندۀ عدالت، ستون دولت "برج اسالم؛ گوھر دین، ستارۀ

قلمروی شھزادگان دیگر معلومات  خواھم بطور خاص از وضع ما و عبور امن ما از می

" احساس کھ حاال با بودن در جوار بخارا "ارگ اسالم داده و از احساس خوشی بیان داشتم

ھا خود را رعیت فرمانروای آن  . من چنین ختم کردم کھ ما با سفر در تمام کشورمی کنم

یشد) نزدیک شده ایم پنداشتھ و حاال بھ پایتخت فرماندار ایمان (شاه بخارا بھ این نام یاد م

ترین نقاط شرق آشکار است. من در  کھ حمایت او از بازرگانان و گردشگران در دور

موارد قبلی مفاد ارسال معلومات از تقرب خویش را داشتم و شک نداشتم کھ از این 

ارتباطات یک نتیجۀ خوب بدست می آورم. ما فریب نخورده بودیم و قبل از رسیدن بھ 

کھ یک پارسی دروغگو در کاروان ما برای پخش این شایعات پول شھر کشف کردیم 

پرداختھ کھ تماما بی بنیاد بوده است. وزیر خدمۀ ما را پس فرستاده و گفتھ بود کھ برای 

 ما در بخارا خوش آمدید خواھد گفت.

  

  قرشی

 توقف ما در قرشی یک مقدار فرصتی برای ما میسر ساخت تا از این محل دیدن کنیم. این

ھزار باشنده  10یک شھر عقب مانده بوده، یک میل طول با یک بازار قابل توجھ و حدود 

دارد. خانھ ھا دارای سقف ھای ھموار و میانھ است. یک قلعۀ ِگلی احاطھ شده با یک خندق 

سازد. یک دریا کھ از شھرسبز  مرطوب، دفاع خوب در جانب جنوب غربی شھر را می

چشمھ می گیرد (و بحیث زادگاه تیمور مشھور است) از میل) سر 50(بھ فاصلۀ حدود 

سازد کھ با درخت ھای  با تعداد زیاد باغ ھا توانا میآن راشمال قرشی گذشتھ و باشندگان 

میوه دار و یکتعداد سپیدار ھای بلند مجلل شده است. این درخت ھا یک منظرۀ بلند و ممتاز 

، می کندد، یک رنگ سپید نقرۀ اختیار ھای آن وقتیکھ توسط باد صدا می کن دارند؛ برگ

در حالیکھ واقعا سبز بوده و یک منظرۀ عجیب و اثرات لذت بخشی بوجود میآورد. اثرات 
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آب در ھیچ جای دیگری نسبت بھ اینجا نمودار نیست، درغیر آن یک زمین لخت و بی 

از حاصل است. در سواحل جویبار و شاخھ ھای آن ھمھ چیز سبز و قشنگ است؛ دورتر 

آن تماما ریگی و عقیم است. قرشی بزرگترین شھر در سلطنت بخارا و در جوار پایتخت 

میل عرض دارد، اما دریا عرض خود را در مزرعھ ھای  22است. مرغزار آن حدود 

 .می دھداطراف توسعھ 

  

 بازار کیت کارسن

ھ در میل دور بوده، یک روستای پر رونق ک 16ما از قرشی بھ کارسن سفر کردیم کھ 

آخر مرغزار قرار دارد. ما در روز بازار بھ آنجا رسیدیم، چون آنھا در شھرھای ترکستان 

. ما تعداد زیاد مردم می کنندھای معین (مانند اروپا) برگذار  بازار ھای خویش را در روز

ھمگی سوار بودند. یک  –رفتند، اما یک آدم ھم پیاده نبوده  را دیدیم کھ بطرف ازدحام می

ھ با دیدن یک اسپ کھ بھ یک وسیلۀ انتقال خانواده تبدیل شده و یک مرد با خانمش بیگان

پوش (پوشیده) بوده و  عقب او بھ سرعت می رفتند، سرگرم میشد. زن ھا چادر کھ در

(مانند  می دھندمانند اکثریت زنان این کشور کاال ھای آبی رنگ را نسبت بھ سفید ترجیح 

 حزون دارند.کابل) و چھره ھای تاریک و م

  

  ازبیک ھا

ما حاال خود را در بین ازبیک ھا یافتیم کھ یک مردم خاکی رنگ، پھن روی، صلح جو و 

صورت و بعضا مقبول اند؛ اما قسمت اعظم مردم و  دارای قیافۀ تاتاری اند. آنھا خوب

ان نما در بین ایش بخصوص مردان زیبائی خاصی ندارند. من با دیدن تعداد زیاد مردان پیر

مبھوت شدم. ما حاال قبایل ترکمن را ترک کرده بودیم کھ بیش از ماورای اکسوس گسترش 

 ندارند.
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 بخشندگی عبدهللا خان

ما در دومین سفر خود در قورول تپھ توقف کردیم، جائیکھ یک کاروانسرا توسط عبدهللا، 

یاد ھندوستان سلطنت کرده است. اینجا مرا بھ  16یک شاه بخارا ساختھ شده کھ در سدۀ 

و شاھان آن انداخت. ما ھمچنان سھ مخزن (سردابھ) بزرگ آب را عبور کردیم کھ بھ 

فرمان این شھزادۀ خیرخواه اعمار شده است. اینھا با مصارف زیاد در یک مملکت ھموار 

و دشتی ساختھ شده و آب باران از فواصل دور توسط خندق ھا بھ آنھا ھدایت شده است. 

بار بھ زیارت مکھ رفتھ، ولی برداشت نموده کھ در پیشگاه خدا مقبول نبوده شاه عبدهللا یک

نشاندن خشم خدا بھ ساختمان کاروانسرا ھا و سردابھ ھا در  است. لذا او در آرزوی فرو

تمام حصص قلمروی خود اقدام نموده، با مردم با مھربانی عمل کرده و من باور دارم کھ 

 ھا، بیشتر قابل پذیرش بوده است. ھا یا مقبره نسبت بھ زیارت قبر

  

 آشنائی

بین ایشان یک مال از بخارا بود کھ  قرشی با بعضی مسافران دیگر یکجا شدیم، در ما در

خودش را برایم معرفی کرده بود، مردم این مملکت شیوه ھای بزرگ دلجوئی و ھمراھی 

سوار بر اسپ  دلپذیر دارند. این روحانی و من در سفر آخری بھ شھر، یگانھ اشخاص

بودیم. او برایم گزارش مدرسۀ را داد کھ در بخارا مربوط او بوده و از من تقاضا کرد کھ 

از آن بازدید کنم، من ھم در انجام آن ناکام نماندم. دوست دیگرم (خواجھ) اسپ سواری با 

روحانی را تبدیل کرده و مرا تا نیم شب با تکرار و تشریح قصاید و غزل سرگرم ساخت 

بیشتر مایۀ سرگرمی بود، نھ عبرت، چون تماما در باره بلبالن و عشق بود. بسیار  کھ

مملکتی کھ مقدار بسیار کمی  این باره گفتھ شده، آنھم در عجیب است اگر دریابیم چقدر در

حالیکھ بعضی از  کھ بھ خود مردم اصابت کند، در می شودآن وجود دارد. معلوم ن از

 کشف کند، لذا:آن رافکر کند  می تواندآورد کھ یکی  میاشعار ایشان روحیۀ بوجود 

 دخلی بھ دین ندارد ،این کار کاری عشق است  /  عاشق شده بھ گبری کھ دین ندارد

، چون از جنس ھای می کنندبا اینھمھ آنھا بدون دیدن ھمدیگر یا شناخت بیشتر ازدواج 
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رزمین بیگانھ برای مدتی متفاوت ھستند؛ این تمام موضوع نیست: یک بازرگان در یک س

بھ ھنگام برگشت بھ کشور بومی خود رخصت  آن راو  می کندکھ در آن است، ازدواج 

 می کند؛ بعدا ھر دوی آنھا در جستجوی یار دیگری می باشند.

  

 بازتاب خستگی

بردیم و  سفر ما از اکسوس بھ بخارا بسیار خستھ کن بود. ما در کابل از سردی رنج می

تقریبا می سوزیم. نوع سفر ما نیز فوق العاده کسل کننده بود، چون شتران  حاال از گرمی

چند را در سفر سپری کردیم کھ  بھ اندازۀ سرعت اسپان پیشروی کرده و ما وقت دو

خستگی ما را افزایش داد. یگانھ اسپی کھ ما را ھمراھی می کرد آنقدر خستھ شده بود کھ 

بر زمین افتاد. ما ھمچنان در شب سفر می کردیم  در چندین محل قبل از رسیدن بھ بخارا

و استراحت در باالی یک شتر ناتمام و آزار دھنده است. آب ما غالبا بد بوده و غذای ما 

عمدتا بسکیت (کلچۀ) سخت بود. با آنھم تمام این مشکالت بھ پایان رسید؛ قبل از رسیدن 

یار دلپذیر بود. ما در آغاز سفر با بھ دروازه ھای بخارا، آنھا بازتاب دھندۀ یک طبیعت بس

این شھر با ما چھ معاملھ خواھند کرد و در واقعیت در  یم کھ درمی کرداضطراب فکر 

آنھا عبور کردیم. وقتی پیشتر رفتیم، این دلھره ھا  دستی کھ از تعداد زیاد محالت دور

در  آن را نگریم، در پھنای وسیع کشوری کھ ما کمتر شده و حاال با حیرت بھ عقب می

رسید، حاال در دسترس بوده و  امن پیمودیم. بخارا کھ زمانی بسیار دور از ما بنظر می

پیروزی کھ نتیجۀ تالش بود ما را کامال امیدوار ساخت کھ این سفر یک پایان خوب خواھد 

 داشت.

  

  رسیدن بھ بخارا

دروازه ھای این جون و پس از آفتاب برآمد خود را با این احساس ھا در  27ما بتاریخ 

پایتخت شرق یافتیم؛ اما بھ ھنگام تقرب بھ بخارا ھیچ چیزی مبھوت کنندۀ وجود نداشت. با 

ھا و مساجد را تا رسیدن بھ  دیوار ،کشور غنی است، ھموار بوده و درخت ھا وجودی کھ
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سازد. ما با کاروان داخل شده و در یک بخش منزوی شھر پیاده شدیم،  آنھا پنھان می

 قاصد ما یک خانھ را بھ کرایھ گرفتھ بود. جائیکھ
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 ١٨٠٩پس از  شرح حوادث افغانستان -م تفھفصل 

 شرح مقدماتی

قبل از ورود بھ امور (سلطنت) کابل الزم است اوال بھ حوادثی تماس گیرم کھ از سال 

ھ خود را نوشتکھ آقای الفنستون تاریخ  ببعد اتفاق افتاده است، یعنی پس از وقتی 1809

 است.

سلطنت کابل در این دوره بصورت کامل تجزیھ شده است؛ والیات یا توسط روسای مختلف 

اعالن استقالل کرده و یا توسط سیکھ ھا اشغال شده اند. دو شاه کابل در سرزمین ھای 

بیگانھ و در تبعید بسر می برند؛ از امپراتوری گستردۀ احمد شاه درانی فقط شھر ھرات 

کیت اوالدۀ او باقی مانده است. این تجزیۀ سریع چنان یک قدرت توانمند شایستۀ در مل

توجھ است، زیرا این تغیرات سیاسی در یک مملکت ھم مرز با ھند برتانوی شاید باالی 

 سرنوشت او نیز موثر باشد.

  

 عزل شاه شجاع

میدان جنگ شاه شجاع الملک تخت خود را پس از عبور مامورین برتانوی از اندوس، در 

واعظ  . قدرت او پس از سقوط وزیر او و قتل میرمی دھداز دست  1809نیملھ در سال 

دوست او بھ تدریج رو بھ زوال میرود. او از مصالحھ با فتح خان رئیس خانوادۀ بزرگ 

از محمود برادر خود حمایت نموده و سرانجام او را  کسی کھ، می شودبارکزی ناکام 

شاند. ھرگز سرنوشت ھیچ جنگی چنین خیاالتی و بی مورد نبوده باالی تخت کابل می ن

رود:  ھزار نفری بھ میدان جنگ می 15است. شجاع با یک ارتش کامال مجھز حدود 

ھزار نفری شکست داده  2اکرم خان وزیر او بھ قتل رسیده و شجاع توسط یک نیروی 

جم نشده و اغتشاشیون کھ توسط فتح خان فرماندھی می گردد. سربازان شاه منس می شود

کھ توسط یک جنرال مجرب رھبری می شود، پیروزی کامل را در یک میدان کامال 

. شجاع با دستپاچگی بھ مملکت خیبر فرار کرده و بخش اعظم می کندناھموار کمائی 

جواھرات و خزانۀ خود را در میدان جنگ باقی می گذارد کھ توسط فاتحان بھ غنیمت 
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ار ماه پس از شکست خود برای اعادۀ تاج خویش در کندھار تالش . او چھمی شودگرفتھ 

 .می باشد؛ اما این اقدام او مانند تمام تالش ھای قبلی اش غیرموفقانھ می کند

  

  صعود محمود بر تخت کابل

روز تصمیم اتخاذ گردیده و محمود بر فیلی سوار می شود کھ برای شجاع مزین و  ھمان

) ھا بار دیگر او را شاه اعالن می کند. گیجی در قرارگاه مجھز شده و ترومپت (شیپور

خبر از نتیجۀ جنگ می باشند.  چنان زیاد و بزرگ است کھ تعداد زیادی تا این اعالمیھ، بی

بعدا نخبگان و فرماندھان محمود اطاعت خویش را بھ او ابراز داشتھ و تعداد زیاد درباریان 

 ،می شودترین مقام وزیر امپراتوری گماشتھ  عالیشجاع بھ او بیعت می کنند. فتح خان بھ 

زیرا خدمت او شایستۀ چنان بزرگواری می باشد؛ تمام مملکت افغان بھ استثنای کشمیر بھ 

. محمود خود را کامال در اختیار وزیر خود قرار داده، این می کندسلطۀ شاه محمود بیعت 

اری برای آسایش یا حکومت امیدو ھیچ گونھبرخورد او بھ خصلت ھرزگی اش افزوده و 

 خوب باقی نمی گذارد. جناح بندی ھای تحت رھبری شھزاده کامران در دربار بوجود می

 ورزد. ، حسادت و رشک میمی کندآید، زیرا او با قدرتی کھ وزیر باالی پدرش پیدا 

  

 تسخیر کشمیر و پیمان با سیکھ ھا

محمد خان یک پسر  تیار عطااولین ھدف حکومت تسخیر کشمیر است. این والیت در اخ

کھ تا این زمان تمام حمالت بشمول حملۀ شاه آخر را دفع کرده است.  می باشدوزیر شجاع 

 این مشکالت خواستار کمک سیکھ ھا و عبور سربازان خود بھ آن وادی از فتح خان در

 لک روپیھ 9سپارد کھ  . او در مقابل این درخواست وعده میمی گرددطریق مسیر پنجاب 

عاید کشمیر را بھ رنجیت سنگھ حاکم سیکھ ھا بپردازد. آن فرمانروای مقتدر و وزیر در 

می  ح خان با تمام برادران خود ھمراهجیلم و در سواحل ھیداسپھ با ھم مالقات می کنند. فت

آنھا قویا بھ  نفر بوده و ھمگی در جریان مراسم حاضر می باشند. بعضی از 18کھ  شود

 آنھا در جریان مالقات می کھ یکی از می شودو گفتھ  می دھدمشوره قتل شاه سیکھ ھا 
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خواھد برنامۀ خود را عملی سازد. اما این موضوع شامل سیاست فتح خان نمی شود. 

ھزار  10مالقات با مارش ارتش باالی کشمیر بھ پایان می رسد کھ توسط یک نیروی 

نی ھا مسیر بیمبر را گرفتھ، از چند تقویھ می شود. درا-نفری سیکھ تحت فرماندھی مقام

اینکھ سیکھ  سازند، قبل از جنگل گذشتھ و وادی را بدون مخالفت مطیع می-کوه ھای پیر

اینکھ برای چند  . حاکم کشمیر پس ازمی دھدرخ  1811سال  ھا برسند. این واقعھ در

حمد . ممی شود، خود را تسلیم نموده و با امتیاز معاملھ می شودروز در ارگ محاصره 

 .می شودترین برادر وزیر بحیث حاکم کشمیر مقرر  اعظم خان بزرگ

  

  گسست با سیکھ ھا و از دست دادن اتک

، وزیر در اجرای تعھدات خود بھ مقابل سیکھ ھای متحد خویش می شودوقتی وادی تسلیم 

این زمان  عالقمندی نشان نداده و آنھا مملکت را با نفرت ترک می کنند. در ھیچ گونھ

اکم پنجاب از فرمانده اتک پیشنھاد مخفی برای واگذاری آن قلعھ دریافت می کند. این ح

قلعھ در اختیار یکی از برادران حاکم سابق کشمیر قرار داشتھ و این پیشنھاد فورا پذیرفتھ 

می شود. رنجیت سنگھ این موقعیت گرانبھا را با قربانی کوچک یک لک روپیھ بھ دست 

از دستاورد جدید خود می شود. این حوادث باعث توجھ فتح خان شده، آورده و آمادۀ دفاع 

کشمیر را با تمام اردوی خود ترک کرده و بھ طرف اتک مارش می کند. او با ارتش 

میل از قلعھ مستقر شده اند: حرارت  2سیکھ در جلگھ ھای چاچ مقابل می شود کھ حدود 

ری موقعیت و آب بھره مند می باشند. موسم نھایت سوزنده بوده و سیکھ ھا از ھر دو برت

وزیر از حیلۀ در مقابل مخالفین خود کار می گیرد. منازعھ با پیشروی دوست محمد 

ھزار نفری آغاز شده و تمام توپخانۀ سیکھ ھا را تصرف  2برادرش در راس یک نیروی 

ود کھ پیروزی خود را بھب می کندمی کند. او دو توپ ایشان را از بین برده و کوشش 

کھ بدون پشتیبانی بوده و تمام سربازان برادرش فرار کرده اند.  می شودبخشد، اما متوجھ 

 می کنداین حملۀ دوست محمد خان بعضی اشخاص مغرض گزارشی بھ وزیر ارایھ  در

می کھ او با تمام قطعاتش اسیر شده است؛ عین گزارش خاینانھ بھ دوست محمد خان داده 

تھ است. برای او فقط راه عقب نشینی باقی میماند و او با افتخار کھ برادرش از بین رف شود
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آن بعضی تجھیزات قرارگاه  ، اما قبل ازمی کند؛ او اندوس را عبور می دھدانجام  آن را

گذارد تا مورد غارت سیکھ ھا قرار گیرد. پس  می آن راخود را آتش زده و بخش اعظم 

در جانب شرقی اندوس از بین رفتھ و آن  این فاجعھ در جلگۀ چاچ، قدرت افغان ھا از

 زمان در زیر سلطۀ رنجیت سنگھ قرار می گیرد. مملکت از آن

  

  جنگ با پارسیان

، زیرا شاه پارس خواستار می شودخوانده  نیرو و توان وزیر بزودی در جھت مخالف فرا

ر . حکومت آن شھر در اختیار یک برادمی گرددباج ھرات یعنی والیت غربی سلطنت 

کھ این درخواست را با بی اعتنائی  می شوداو تقاضا  شاه بنام حاجی فیروز بوده و از

تا پارسیان را عقب زند. فتح خان  می کندمعاملھ کند؛ وزیر با یک قوه بھ آن جھت مارش 

برادر  با وجودی کھبا رسیدن بھ ھرات یکبار دیگر خود را آقای حاکم ھرات می سازد، 

ام دارائی ھای او را ضبط می کند، بلکھ بخاطر تالشی پول بھ حرم شاه است، نھ تنھا تم

. او بعدا ھرات را قبضھ نموده و تمام آمادگی ھا را بخاطر مقابلھ می کنداو نیز بی حرمتی 

با پارسیان مھیا می سازد کھ تحت فرماندھی حسین علی میرزا (پسر شاه) پیشروی نموده 

ا ، اممی کنندعی نمی باشد. پارسیان بطور یقین فرار بودند. جنگی در گرفتھ و نتایج آن قط

. یک می باشدترین پاشیدگی ھمراه  افغان ھا نیز میدان را گذاشتھ و پیروزی آنھا با بزرگ

مرمی بھ روی وزیر اصابت کرده و او بر روی گردن اسپ خود می افتد. سربازانش با 

وزیر مزرعۀ این کمپاین را درو دیدن این صحنھ بی روحیھ شده و فرار می کنند. با آنھم 

 می دھدمی کند، زیرا او پرداخت باج درخواستی پارس را رد نموده و ارتشی را شکست 

ھای غربی سلطنت را با گرفتاری حاکم  کھ برای جمع آوری آن آمده بود. او ھمچنان مرز

براز او اطاعت کامل خویش بھ محمود برادر خود را ا وجودی کھھرات تقویھ می کند، با 

اثر این جنگ گاریزون کشمیر فوق  داشتھ و فقط یک دوست مشکوک بوده است. اما در

ترین صدمھ بھ منافع  آن باعث بزرگ ، زیرا مالیات وضع شده برمی شودالعاده ضعیف 

 .می شوداین بخش سلطنت او  محمود در
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 توقیف وزیر

ترین طرفداران او بندرت پادشاھی محمود تا اینجا با پیروزی ھای ھمراه بوده کھ خوشبین 

می توانستند متوقع باشند: او در باالی تختی نشانده می شود کھ با وجود تمام نمایش آن در 

عواید آن وادی  می توانددست دیگری قرار دارد؛ او کشمیر را در اختیار خود دارد و 

 لپورثروتمند را برای محافظت والیات دیگر بھ مصرف برساند؛ او مالیات معمول از تا

، یگانھ بخشی می کندھای سند را جمع آوری نموده و یک حملھ از جانب پارس را دفع 

کھ از طرف آن خطر وجود داشت. اما خود شاه چیزی بیشتر از یک تماشاگر خاموش 

نبوده، این پیروزی ھا مرھون وزیر او است کھ تمام امور سلطنت را اداره نموده و خود 

. فتح خان از قدرت خود استفاده کرده و حکومت می باشد شاه غرق در میگساری و عیاشی

احترام  ھیچ گونھھای مختلف سلطنت را در بین برادران متعدد خودش تقسیم می کند. او 

؛ محمود نیز راضی معلوم می شود، زیرا زندگی و قدرت می دھدو اطاعتی بھ شاه نشان ن

قانع می باشد، پسرش شھزاده  او مرھون وزیرش است. اما اگر محمود برای چنین حکومتی

ترین نارضائیتی بھ اقدامات وزیر داشتھ، تصمیم بھ از بین بردن چنان  کامران بزرگ

سازد. شھزاده باالی پدرش  شخص قدرتمندی گرفتھ و برنامھ ھای جاه طلبانۀ برای خود می

بدون  می تواندکھ حاال مملکت او مستحکم شده و  می شودکار کرده و در اقناع او موفق 

بین بردن آن رئیس قدرتمند، دوست  اداره کند. لذا او تصمیم بھ از آن راکمک وزیر خود 

نعمت خود می شود. کامران با استفاده از یک فرصت مناسب فتح خان را در ھرات  و ولی

 6یا  5کھ چشم ھای او کشیده شود. کامران پس از  می دھدتوقیف نموده و فورا فرمان 

رساند. این عمل  ن کابل و کندھار با رضائیت کامل شاه بھ قتل میماه وزیر را در بی

 .می شودبوقوع پیوستھ و باعث اغتشاش تمام برادران فتح خان  1818عجوالنھ در سال 

  

  مرگ وزیر

غمنامۀ پایان زندگی فتح خان بارکزی در دنیای معاصر شاید بدون شباھت باشد. او با 

آورده می شود، جائیکھ او تا این اواخر با قدرت  چشمان کور و بستھ بھ دربار محمود
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. شاه بھ گناھان او اشاره کرده و از او می خواھد کھ با استفاده از می کردمطلقھ حکومت 

نفوذش مانع غلیان برادرانش شود. فتح خان بدون ترس و با بردباری پاسخ می دھد کھ او 

ورات دولت ندارد. محمود با این تشویشی در بارۀ ام ھیچ گونھحاال یک آدم کور بوده و 

لجاجت او تخریش شده و فرمان قتل او را صادر می کند؛ این مرد بیچاره توسط نخبگان 

دربار بھ صورت آگاھانھ توتھ و پارچھ می شود؛ مفصل از مفصل و اندام از اندام جدا 

ره پاره شده، گوش ھا و بینی او بریده می شود؛ او تا وقتی زنده است کھ سرش از تنۀ پا

؛ می کنداش جدا کرده می شود. فتح خان تمام این شکنجھ ھای ظالمانھ را بدون آھی تحمل 

کھ تشنۀ خون او بودند و عین بی  می کنداو اندام ھای مختلف خود را بھ کسانی اھدا 

طور کھ خود  گذارد، ھمان تفاوتی، تحقیر و بی پروائی بھ زندگی خویش را بھ نمایش می

دیگران نشان داده بود. بقایای خون آلود این مرد بیچاره در یک کیسھ جمع  او غالبا برای

 آوری شده و بھ غزنی فرستاده می شود تا در آنجا دفن گردد.

  

 سقوط محمود

رسد. او قتل وزیر را بھ بھانۀ  گفت کھ سلطنت شاه با زندگی وزیر او بھ پایان می می توان

اما در واقع بھ امید رضائیت و خوشی بعضی برخورد نادرست در ھرات توجیھ می کند، 

حالیکھ او و پسرش عمیقا در اشتباه بودند. او حاال حتی از  از نخبگان دربار خود؛ در

در میدان جنگ و  وجودی کھمقابلھ با یک دستۀ کوچک اغتشاشیون ترس دارد؛ محمود با 

ند. این فرار در با ارتش خود است، بدون ھیچ تالش و با دستپاچگی بھ ھرات فرار می ک

او ھرات و عنوان شاه  وجودی کھواقعیت نشان دھندۀ استعفای او از قدرت است، زیرا با 

 1829سال  آن شھر در را با خود نگھ میدارد، بھ یک رعیت پارس تبدیل می گردد. او در

ترین زنده خانوادۀ  وقات کرده و پسرش کامران جانشین سلطۀ محدود او می شود. بزرگ

ان محمد عظیم خان است کھ حاکم کشمیر باقی مانده بود. او با اغتشاش برادرانش وزیر ھم

فورا بھ آنھا پیوستھ و آمادۀ براندازی قاتل برادر خود از تخت می گردد. عقب نشینی 

درماندۀ محمود مانع تدابیر بیشتر می شود؛ عظیم خان گام ھای فوق العادۀ برای اعادۀ 

دارد کھ در قلمروی ھند برتانوی است. او برایش تاج کابل شجاع الملک از تبعید بر می 
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را پشکش می کند و مطابق بھ عنعنۀ مملکت و اثبات صداقت خود یک قرآن با مھر خود 

 .می شودبھ شاه سابق می فرستد. شجاع آمادۀ رفتن بھ پشاور 

  

 اعادۀ شجاع الملک

در نقاط مختلف قلمروی چون شجاع الملک در نیملھ شکست خورده بود، بحیث یک فراری 

واقعات او توسط خودش در یک جزوۀ کوچک تفصیل  طوری کھ؛ می باشدخود سرگردان 

داده شده، انباشتھ از دلچسبی ھاست (من یک نسخۀ این اثر کنجکاوانۀ او را در اختیار 

دارم کھ توسط خود شاه شجاع الملک برایم ھدیھ شده بود). او پس از ناراحتی زیاد در 

می محمد خان پسر وزیر خود توقیف شده و با بی کرامتی زیاد مواجھ  توسط عطاکندھار 

. اغلبا نیشتری در باالی چشمانش قرار داده شده می شود. مدتی در قلعۀ اتک زندانی گردد

و یکبار نگھبانانش او را بھ وسط اندوس برده و با دست ھای بستھ تھدید بھ مرگ فوری 

فتن الماس مشھوری بنام کوه نور است کھ در اختیار او . ھدف این تشدد ھا گرمی کنند

محمد خان بطرف کشمیر پیشروی کرده و این شاه اسیر را  قرار دارد. درعین زمان عطا

. او با سقوط آن وادی توسط فتح خان رھا شده و با خانوادۀ خود در می دھدبا خود انتقال 

 .می شودالھور یکجا 

 

  بلند فکری ملکۀ او

م او را وفادار بیگم بنامم و با نفوذ ترین بانوی حرم او، با تمام قوا می توانھ ملکۀ او ک

کوشش می کند کھ مانع تسلیمی شجاع بھ رنجیت سنگھ شود، اما او مشوره ھای این بانو 

را درنظر نگرفتھ و در پایان دالیل فراوانی برای تاسف از نادیده گرفتن مشوره ھای او 

یار قوی و دارای خصوصیات قاطع می باشد؛ غالبا مشوره ھای دارد. این بانو یک زن بس

 ھای قدرت و ھم در روزھای فاجعھ گرانبھا بوده است. او برای شوھرش ھم در روز

کھ در اختیار سیکھ ھا و دور از شوھرش بوده، ھم عزت خود  الھور و زمانی این زن در

می نجیت سنگھ او را فشار و ھم عزت او را با شیوه ھای قھرمانانھ نگھ داشتھ است. ر
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کھ بصورت فوری الماس گرانبھای کوه نور را کھ در اختیار او بوده، تسلیم کند و  دھد

. او ھمچنان در تکاپوی انتقال دختران شاه می دھدتمایل گرفتن آن بھ زور را نیز نشان 

ی کند. بیچاره بھ حرم خود می باشد. ملکھ پیام رسان او را توقیف نموده و بشدت تنبیھ م

ھای بی حرمتی خود ادامھ دھد، الماس  او ھمچنان بھ مھاراجھ می گوید کھ اگر بھ تقاضا

کھ تحت حمایت او ھستند  می دھدرا در یک ھاون کوبیده، اوال بھ دختران خود و کسانی 

می خورد، با افزودن اینکھ "تا خون تمام ما بھ گردن شما باشد"! این  آن راو بعدا خودش 

آوردن خود بحیث یک ھندو موفق بھ فرار از الھور می شود؛ برنامۀ  ام با دربانو سرانج

افتد. اما اینھا فقط در بدل الماس  تر اتفاق می فرار شوھر خود را می ریزد کھ کمی بعد

 بزرگ بدست می آید. گزارش چگونگی تسلیمی آن دلچسب است، اما جای طرح آن در

شود کھ اکثرا اسارت طبیعی، توھین و حتی اینجا خارج موضوع است. کافی است گفتھ 

 گرسنگی نصیب این شاه بدبخت بوده است.

  

  فرار شجاع از الھور

باعث تحریک و  می دھدبرخورد ھای ظالمانۀ کھ شاه سیکھ بھ مقابل شوھر او انجام 

کھ خود را در قرارگاه برتانوی لودیانھ مستقر  می شودبرانگیختن توان و انرژی ملکۀ 

ت. او ترتیبات جا بجا نمودن اسپ ھا در باالی راه را مھیا می سازد؛ شجاع و ساختھ اس

اندازند. آنھا تمام خانھ ھای مجاور سکونت  افرادش تمام توان خود در الھور را بکار می

خود را بھ کرایھ می گیرند و با قطع یک معبر از طریق ھفت دیوار بھ سرک عمومی راه 

، شاه از طریق سوراخ بیرون می کندکھ مردم استراحت  باز می کنند. پس از چند ساعت

. ھنوز باید از دیوار شھر عبور کند می شودشده و با یک لباس بومی پنجابی داخل کوچھ 

و دروازه ھا بستھ اند. شجاع از طریق مجرای فاضالب خزیده و با دو یا سھ خدمھ بطرف 

دیگر بھ سبک شاه درآمده و برنامۀ اینجا یکبار  . او درمی کندمناطق کوھی کیشتوار فرار 

حملھ باالی کشمیر را طرح می کند کھ توسط راجای کیشتوار کمک می شود. تھاجم باید 

موفقانھ باشد، زیرا حاکم کشمیر پاسگاه ھای مرزی خود را تخلیھ کرده است، اما یک 

 ر امیدموسم بی وقت باعث بندش راھھا با برف شده، ذخیرۀ مھمات قطع گردیده و بار دیگ
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. شاه سرانجام با سرگردانی در یک مملکت تیره و غمگین می شودھای شاه شجاع عقیم 

بھ قرارگاه برتانوی سباتو در ھیمالیای خارجی رسیده و از آنجا وارد لودیانھ می شود، 

زمان مورد بخشش  آنجا بھ آنھا پیوستھ و از آن جائیکھ خانوادۀ او پناھنده شده است. او در

. تعداد محدود شاھان و افراد در مقایسھ با شجاع می گیردومت برتانیھ قرار و سخاوت حک

الملک با چنین بخت برگشتھ مواجھ شده اند و ما ھمدردی خویش را در رابطھ بھ بد چانسی 

 او ابراز داشتھ ایم.

  

 صعود شاه ایوب

د را بدست ست اعاده گردیده و تخت اجدادی خومی توانشجاع پس ازاینھمھ بدبختی ھا شاید 

آورد؛ اما قبل از اینکھ عظیم خان بھ پشاور برسد، او پیش از وقت افکار خود در بارۀ 

نعمت خود بھ نمایش می گذارد،  قدرت شاھی را با دشنام دادن بھ بعضی دوستان ولی

کسانی را کھ او متعرض بھ کرامت خود می داند. تمام خانوادۀ بارکزی با این حملۀ بی 

تر را در باالی تخت  یری کرده و تصمیم می گیرند یک آقای سازگارمالحظۀ او موضعگ

  بنشانند.

یک فرصت مطلوب برای ایوب برادر شجاع مھیا می شود. او داخل قرارگاه عظیم خان 

گوید، "مرا شاه سازید  ترین غالم ارایھ می کند. او می شده و تقاضای تخت را بحیث حقیر

زده شود، ولی تمام قدرت و منابع سلطنت در اختیار و اجازه دھید کھ سکھ بنام من ضرب 

؛ می شودشما باشد؛ جاه طلبی من با نان و لقب شاه برآورده می شود". شرایط او پذیرفتھ 

این شاه دست نشانده ھرگز شرایط خود را با بدست آوردن نام و تجمالت شاھی نھ تخطی 

یک آلھ در دست ھای عظیم  می کند و نھ تالشی در جھت نقض آن می نماید. ایوب بحیث

حالت وضع دربار شاھی کابل چنان  این خان باقی می ماند کھ رسما وزیر او می باشد. در

ضعیف می شود کھ ھر لباس عزتی را کھ وزیر بھ وزارت امپراتوری می پوشاند، بخشی 

با تمام شکوه و  آن رااز مال او بوده کھ بھ صورت خصوصی بھ شاه ارسال شده و او 

. چندین شھزادۀ جوان کھ آرزوی تخت داشتند، بھ می کندش شاھانھ بھ وزیر اعطا نمای
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ایوب سپرده شده و اعدام می شوند. شجاع فورا از پشاور رانده شده و بھ شکارپور سند 

تعداد دسایس  برای او واگذار می کنند. یک آن راعقب نشینی می کند کھ امیران آن مملکت 

او  طوری کھاو را مجبور بھ عقب نشینی از اینجا می کند،  توسط دشمنان او چیده شده و

از طریق راه ھای غیرمستقیم دشت و جیسلمیر بھ لودیانھ فرار می کند. برخورد شجاع در 

شکارپور برای تقویۀ بخت برگشتھ اش بد بوده است. او کرامت یک شاه را در رابطھ بھ 

ھم عزت آنھا و ھم عزت خود  طوری کھدسایس کوچک با رعیت خود فراموش می کند، 

را لکھ دار می سازد. سازگاری شجاع الملک برای مقام سلطنت قابل تردید شده است. 

تر نمی رود.  برخورد ھا و تماس ھای او قویا صیقل شده؛ اما قضاوت او از حد وسط باال

ید اگر قضیھ طور دیگری می بود، ما حاال او را در تبعید از کشور و تخت خود و بدون ام

سالگی خود  50اینکھ او بھ سن  سال نمی دیدیم و آنھم قبل از 20اعادۀ آن پس از غیابت 

 برسد.

  

 تسخیر کشمیر توسط سیکھ ھا و پیشرفت آنھا

می مرگ فتح خان کھ باعث بیرون شدن برادر او و بخش اعظم سربازان او از کشمیر 

این موقعیت بحرانی استفاده سازد. سیکھ ھا از  ، آن والیت غنی را بدون محافظت میشود

زمان تاکنون در  کرده، افغان ھا را تارومار نموده و وادی را تسخیر می کنند کھ از آن

کھ در افغانستان بوجود میآید قدرت دولتی را از  اختیار خود دارند. جنگ ھای داخلی ای

از این بین برده و نمی توان فرض کرد کھ یک سرباز فعالی مانند رنجیت سنگھ نتواند 

فرصت ھای بزرگ بھره برداری نکند. والیات (سلطنت) کابل یکی پشت دیگری بدست 

افتد: ملتان، کشمیر، لیا و دیرۀ غازی خان با تمام ممالک سواحل اندوس و شاخھ  او می

اندوس را  1823. او در سال می دھدھای شرقی آن او را بحیث یک فاتح بزرگ نشان 

کھ با  ، جائیمی شوده در جانب شمالی دریای کابل عبور کرده و وارد جنگ نوشھر

. آنھا در میدان جنگ بحیث "غازی" ھا یا قھرمانان دین می شودمخالفت زیاد مردم مواجھ 

اسالم ظھور می کنند. جنگ فوق العاده شدید بوده و سرانجام با شجاعت رنجیت بھ انجام 

کھ سربازان او سھ بار رانده  او محافظین خود را بھ یک بلندی میآورد طوری کھمیرسد، 
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شده بودند. عظیم خان و تمام برادرانش شاھد این اعمال از جانب جنوبی دریا بوده و نمی 

توانند دریا را عبور کرده و ھموطنان خود را یاری رسانند، چون دریا قابل عبور نبوده و 

  آنھا قایق نداشتند.

درانی ھا است کھ رئیس آنھا شب ھنگام  این شکست تا اندازۀ زیادی در ناسازگاری با امید

فرار کرده، توپ ھا و خیمھ ھای خود را در اختیار سیکھ ھا می گذارد کھ آنھا بھ پشاور 

جنگ با فتح خان در جلگھ  طوری کھمی سوزانند. ھمان  آن راپیشروی کرده و قصر 

آنھا را در  ھای چاچ تفوق سیکھ ھا را در جانب شرقی اندوس نشان داد، این کمپاین قدرت

زمان باج ساالنۀ خود را بھ رنجیت  بین دریا و پشاور مستقر می سازد. آن شھر از آن

کھ عظیم خان با ھراس اینکھ خزانۀ خود را در مچنی  می شودسنگھ می پردازد. گفتھ 

تر از دریا نسبت بھ میدان جنگ)، با دستپاچگی مجبور بھ عقب نشینی  گذاشتھ (کمی باال

کھ او از وفاداری برادران خود مطمئین نبوده و در پھلوی  می شودن گفتھ می شود. ھمچنا

آن از افزایش ارتش سیکھ ھا ترس داشت. رسوائی تسلیمی بھ کافران بدون یک فیر مرمی 

باالی مغز او فشار آورده و نمی تواند زنده بماند: او در مسیر راه کابل بیمار شده و بھ 

خوانده، جواھرات آنھا  در بستر مرگ زنان خود را فرا مجرد رسیدن بھ کابل میمیرد. او

. بعدا بھ او می می دھدرا گرفتھ و تمام آنھا را با اموال خود بھ حبیب هللا پسر بزرگ خود 

گوید کھ این رسوائی را از نام پدر خود پاک کند و آتش و شمشیر را بھ قلمروی سیکھ ھا 

گ شاید وسیلۀ بزرگی برای خشنودی تقاضای انتقال دھد. یک خزانۀ حدود سھ ملیون سترلین

یک پدر در حال مرگ باشد؛ اما سیکھ ھا نیز از زمان تسخیر کشمیر بطور خوبی با 

تاروپود جنگ تامین می شوند. آنھا در میدان جنگ نیز پیروز بوده و حاال با درک قوت 

روسای درانی ھم شاید یک کنفدراسیون  خویش بھ دشمنان بسیار قوی تبدیل شده اند. ھنوز

بتواند قدرت صعودی ایشان را بشکند؛ اما پس از مرگ محمد عظیم خان یک موسم نفاق 

زمان پشاور بھ حالت یک تابع کاھش یافتھ و رنجیت  و انارشی بوجود می آید. پس از آن

 سنگھ حاال در تمام فتوحاتی کھ قبال انجام داده، مورد تصدیق قرار گرفتھ است.

  



	 154	

  مت درانی ھافروپاشی کامل حکو

مرگ عظیم خان بھ عالمۀ برای نزاع خانوادگی تبدیل می شود. حبیب هللا خان پسر او پس 

ھای او دسیسھ  از انواع ظلم و جنایت از قدرت و بخت خویش محروم ساختھ می شود. کاکا

ساختھ، خود را مالک او دانستھ، مادرش را با تھدید پراندن او توسط توپ می ترسانند، 

م خزانھ را تسلیم ندھد. این جوان قبال قسمت زیاد ثروت خود را حیف و میل نموده اگر تما

و باقیمانده را تسلیم می کند. شیردل خان با خود حدود نیم ملیون سترلینگ را انتقال داده و 

پا می کند؛ دیگری در پشاور تشکیل می شود؛ کابل  یک ریاست مستقل را در کندھار بر

ر دیگر وزیر میافتد. چنین داا سرانجام بدست دوست محمد خان برقپس از داشتن چندین آ

نفاق باعث کاشتن دانھ ھای اختالف دوامدار در بین این خانواده می شود. شاه دست نشانده، 

شاه ایوب پسر خود را در این مشکالت از دست داده و بھ پنجاب فرار می کند، جائیکھ 

ز ھم آنجا است. دربار شاھی کابل قبل از اینکھ او در دربار لودیانھ پناھندگی یافتھ و ھنو

نقش شاه را بازی کند ازبین رفتھ و حاال دیگر بحیث یک بخش نمایان حکومت وجود 

: سندیان یوغ خود می کندندارد؛ روسای مختلف بھ صورت مستقل از یکدیگر حکومت 

اختیار خانوادۀ ؛ ھرات در می دھندرا در نبود ھیچ قدرتی برای تقویۀ باج خویش گسترش 

تبعیدی محمود است؛ بلخ بھ قلمروی شاه بخارا ضمیمھ شده؛ اما غنی ترین والیات بھ دست 

، اگر کشمیر در اختیار کابل نباشد، می شودسیکھ ھا افتیده است. با یکمقدارحقایق گفتھ 

کابل ھرگز نمی تواند بحیث یک سلطنت وجود داشتھ باشد. عواید و منابع اکثر والیات در 

ساخت تا  آن بھ مصرف رسیده و سبسیدی ساالنۀ کشمیر و سند شاھان درانی را توانا می

قدرت خود را گسترش دھند، عزت خود را نگھ دارند و ملل ھمسایھ را بترسانند. بھ این 

سال یعنی از زمان تاج گذاری احمد شاه  76ترتیب سلطنت درانی ھا پس از یک دورۀ 

می کند. حال بھ گزارش ریاست ھای مختلفی می پردازیم سقوط  1747در کندھار در سال 

 کھ سلطنت تقسیم شده است.
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 کابل سلطنت متالشی شدهریاست ھای  - 1مھشتفصل 

 ریاست پشاور. ١

 شرح حوادث پشاور

تخت کابل می نشاند، در اختیار یک  حکومت پشاور از وقتیکھ فتح خان شاه محمود را بر

می یعنی وقتی وزیر بھ قتل رسانده  1818ر تا سال عضو خانوادۀ بارکزی است. پشاو

در زندگی  آن را، مطیع سلطنت کابل و پشتیبان او است. عظیم خان جانشین او، باج شود

خود بنام ایوب شاه می گیرد. اما از آن وقت ببعد مانند کابل و کندھار یک ریاست جداگانھ 

پردازد.  ۀ خود را بھ سیکھ ھا میرا تشکیل داده، حاال تابع سیکھ ھا بوده و باج ساالن

پشاور توسط سردار سلطان محمد خان اداره شده و عواید خود را با دو برادر دیگرش بنام 

پیر و سید محمد خان شریک می سازد. یک بخش بزرگ مملکت پشاور در اختیار افراد 

ن از لک روپیھ در سال شده است. برادران جوا 9مختلف بوده و عاید خالص آن کمتر از 

سھ لک روپیۀ آن لذت برده و رئیس از باقیماندۀ این پول تمام مصارف مملکت، باج سیکھ 

ھا و مصارف خانواده ھای دو برادر بزرگ خود را (کھ در جنگ کشتھ شده و جانشین 

 آنھاست) می پردازد.

  

 وسعت

 تشکیل آن راقدرت رئیس محدود بھ جلگۀ پشاور و کوھھای کوھات است کھ مرز جنوبی 

 ترین و غنی ترین بخش ھای سلطنت کابل بود. شکل . این جلگھ یکی از مشھورمی دھد

----------------------------------------------------------------------------- 

این فصل در متن اصلی در چھار فصل بھ نام ھای ریاست پشاور، ریاست کابل، . ١

یاست ھرات) و خالصۀ امور سلطنت کابل بود کھ بھ افغانستان غربی (ریاست کندھار و ر

متالشی شده سلطنت علت ارتباط با یکدیگر در یک فصل گنجانیده شده و "ریاست ھای 

 گذاری شد. کابل" نام
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نفوس، زراعتی و آبیاری شونده است.  میل بوده، پر 35پشاور دایروی و پھنای آن حدود 

مالیھ نمی پردازند.  ھیچ گونھد دارد کھ در این محدودۀ کوچک دھکده ھای متعددی وجو

 12میل غرب اندوس را برای یک مبلغ کوچک  20ختک ھا یک قبیلۀ افغان در شرق، 

بھ رئیس پشاور پرداخت می کند. دھکده  آن راھزار روپیھ در سال در اختیار داشتھ و 

کھ در  ھای غرب کھ در زیر کوه ھای خیبر قرار دارند، ھیچ چیزی نمی پردازند؛ آنھای

شمال دریای کابل قرار دارند، بھ استثنای عدۀ محدودی از عین معافیت برخوردار اند. 

این ریاست عبارت از پشاور و ھشتنگر است کھ توسط الفنستون  یگانھ محالت قابل ذکر در

شرح داده شده اند. پشاور بھ علت تغییر حاکمان آن در حالت فرسوده قرار داشتھ و شک 

بود.  1809معیت آن بیش از نیم یکصد ھزار نفری باشد کھ در سال وجود دارد کھ ج

 ھشتنگر مھد یکی از برادران جوان او و کوھات در اختیار برادر دیگرش است.

  

 قوت نظامی و سیاسی

سوم آن  ھزار نبوده و شاید دو 3ھای او بیش از  قوت نظامی پشاور غیرمھم است. نیرو

آنھا را بنام "ولسی"  طوری کھتعداد زیاد غیرمنظم ھا یا یک می تواندھم سواره باشد. رئیس 

، بدور خود جمع کند؛ اما آنھا بطور بدی مجھز بوده و نمی توان باالی ایشان نامند می

پیادۀ منظم، قوت رئیس پشاور را تکمیل می کند.  200اعتماد کرد. شش عدد توپچی و 

وھستانی را با پول خریداری کرد؛ تعداد قبایل ک خیبری ھا و یک می تواندر اوقات عاجل 

 می تواناما رئیس ھیچ خزانۀ در اختیار ندارد. در صورت یک جنگ مذھبی با سیکھ ھا، 

تعداد مردم خشمگین را ھمیشھ فراخواند و خود را توانمند ساخت، مانند مورد اخیر  یک

اگر تمام  این مملکت را تبلیغ کرد؛ با آنھم کھ سید احمد جنگ مذھبی خود در یعنی وقتی

اینھا یکجا شوند، در مقایسھ با ھمسایگان او در شرق و غرب (سیکھ ھا در غرب و 

ھم یک قوۀ کوچک را تشکیل می دھد. نفوذ سیاسی پشاور نیز  برادرش در کابل)، باز

مانند قدرت نظامی اش محدود است. سیکھ ھا از زمان مرگ عظیم خان (برادر وزیر)، 

ه و ھم یک پسر رئیس را بحیث گروگان برای پرداخت باج باالی او ھم مالیھ وضع کرد

اسپ و یکمقدار برنج است کھ خاص  60در نزد خود نگھ داشتھ است. مالیۀ او شامل 



	 157	

پشاور است؛ جمع آوری آن ساالنھ توسط یک ارتش تقویھ می شود کھ اندوس را عبور 

دیل می کند. مقدار می کند و اگر بھ سرعت پرداخت نگردد، قلمروی او را بھ ویرانھ تب

باج تابع حرص رنجیت سنگھ است، اما سیکھ ھا در پی اشغال آن نیستند. زیرا نمی توانند 

 بدون کمک مسلمانان نگھ دارند. آن را

 

 روابط سیاسی پشاور

روسای پشاور و کابل کھ برادر ھمدیگر اند، در دشمنی با ھم قرار دارند. قدرت کابل 

ست، اما رئیس پشاور متحد دیگری در کندھار دارد کھ بمراتب مستحکم تر از پشاور ا

گونھ حملھ باالی پشاور یا مملکت خودش مخالفت خواھد  برادرش بوده و در مقابل ھر

کرد. روسای پشاور و کندھار برای مدتی سرگرم ھماھنگ سازی یک حملھ باالی کابل 

ر آیندۀ نچندان دور مورد بودند؛ اما از احتمال دور نیست کھ قلمروھای ھر دوی آنھا شاید د

چنین حالتی، رئیس پشاور خواستار کمک  تھدید خان کابل قرار گیرد و یا تسخیر گردد. در

سیکھ ھا خواھد شد و این کمک شاید صورت گیرد، زیرا دوست محمد ھرگز بھ پرداخت 

باج ساالنۀ راضی نمی شود کھ حاال توسط برادرش بھ الھور پرداخت می گردد. سردار 

ن محمد خان امید ھای برای جلب منافع حکومت برتانیھ در قضیۀ خود دارد. قرار سلطا

معلوم او باور دارد کھ با تسلیمی یک بخش می تواند بخش ھای باقیماندۀ مملکت خود را 

نگھ دارد. ھیچ رئیس دیگری در سلطنت کابل احترام بیشتری نسبت بھ سلطان محمد خان 

موضوع ھمیشھ با توجھ بھ اروپائیانی کھ داخل مملکت  برای حکومت برتانیھ ندارد. این

او می شوند، نشان داده شده است. اگر بد بختی بھ او رو آورد، می تواند یک طرفدار مفید 

آن شاه  وجودی کھخواھان اعادۀ شاه شجاع الملک شود، با  می تواندیا خطرناک باشد. او 

و ناپایداری روسای افغان ضرب المثل ترتیب بی ثباتی  مطلوب خانوادۀ او نیست؛ بھ این

محمد کمک شود، اما این  عام است. در ھر مشکلی رئیس پشاور ممکن است توسط پیر

برادر او تھی از انرژی و تھور است. تمام خانوادۀ بارکزی از شاه شجاع الملک و شھزاده 

را از  آنھا می تواندکامران ھرات ترس دارند. اگر یکی توسط برتانوی ھا کمک شود، 

قدرت غصب شدۀ ایشان براند و اگر دیگری توسط پارسیان پشتیبانی شود، می تواند خود 
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 را در باالی تخت اجدادی خود مستقر سازد.

  

 رئیس و حکومت پشاور

سلطان محمد خان از اعتبار خوبی برخوردار است، اما حکومت او آشفتھ و ظالمانھ است. 

تر از ارزش  ذی کار می گیرند؛ اجناس بھ مراتب باالمامورین و زیردستان او از انواع اخا

آنھا مورد مالیھ قرار می گیرد؛ پول آن بطور ثابت تغییر خورده و کم بھا می شود. مالیۀ 

بسیار بزرگی باالی آسیا ھا وجود دارد کھ مصروف تھیۀ آرد بوده و مشکالت سنگینی 

سال عمر دارد؛ او جاه  35 باالی طبقات پائین مردم بوجود می آورد. این رئیس حدود

طلب بوده و زمانی حکومت کابل را در اختیار داشت. او از دانش و استعداد خوب 

برخوردار بوده و شیوۀ جذاب دارد: او ھم می خواند، ھم می نویسد و ھم تجارت خود را 

شخصا پیش می برد. او از ھنر فرونشانیدن مناقشات محروم بوده و دربار او یک صحنۀ 

و برھمی است کھ بھ مشکل می توان تشریح یا باور کرد. شکایت کنندگان در تمام درھم 

اوقات و محالت داخل شده و شکایت خود را بھ صورت آزادانھ و عامیانھ ابراز می کنند؛ 

با آنھم ھیچ چیزی فیصلھ نشده و مردم قلبا ناراض اند. رئیس پشاور و اقارب او مانند 

گی می کنند؛ آنھا در آنچھ دارند سخاوتمند بوده و ثروتی افغان ھا از دست بھ دھن زند

ندارند. برایم گفتھ شد کھ آنھا نمی توانند حکومت خود را بدون این سخاوتمندی آزادانھ نگھ 

ترین افراد درانی را جمع کرده کھ دارائی  دارند. رئیس پشاور بدور خود بعضی از مشھور

مختارالدولھ، دو وزیر شاه شجاع مانند میر  خود را شریک می سازند. پسران اکرم خان و

واعظ مشھور در بین آنھاست؛ آخری افسر رئیس پشاور است. یگانھ پسر وزیر فتح خان 

 نیز پیش سلطان محمد خان می باشد.

  

 تدارکات و تولیدات

قیمت آنھا با کم شدن مردم بلند رفتھ  وجودی کھتدارکات در پشاور ارزان و وافر است، با 

با یک  می تواندپوند گندم  65نواع غلھ و دانھ وجود دارد، اما صادر نمی شود؛ است. ا
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پوند است} کمتر از عین  2.2پوند {یک کیلو گرام مساوی بھ  10روپیھ خریداری شود کھ 

 2پوند جو یک روپیھ قیمت دارد. قیمت یک گوسفند  96است.  1809مجموعھ در سال 

روپیھ بوده و یک روپیھ یکچھارم کمتر از  14یا  12روپیھ است؛ یک گاو نر حدود 

ارزش سونات عام ھند است. تمام انواع میوه جات در پشاور وجود دارد، اما نمی تواند بھ 

ھای دیگر (مانند کابل) انتقال داده شود. یک باغ بزرگ کھ حدود  علت گرمی زیاد بھ جا

است. دلیل کاھش آن کم ھزار رویپھ  2شد، حاال حدود  ھزار روپیھ در سال کرایھ می 7

، حاال کسی نیست کھ می شود؛ اما میوه ھا بھ نیم قیمت فروختھ می شودشدن نفوس گفتھ 

سازی  خبر از شیوۀ بلور روید، اما مردم بی اینجا می خریداری کند. نیشکر در آن را

 با وجودی کھ، می شود، از ھندوستان آورده می شودشربت آن اند. آنچھ شیرینی ساختھ 

بومی دارای کیفیت عالی است. افغان ھا فوق العاده عالقمند نیشکر تازه اند کھ بھ  شکر

توتھ ھای کوچک قطع شده و بحیث شیرینی جات استفاده می شود. مھم ترین تولید جلگۀ 

کھ از  می شودپشاور یکنوع برنج بنام "باره" است کھ در کنار جویباری بھ این نام تولید 

می چشمھ می گیرد. دانھ ھای این برنج آنقدر دراز است کھ گفتھ تیرا در مملکت خیبر سر

کیفیت  آن رادانۀ آن یک وجب می گردد. این برنج فوق العاده عالی بوده و علت  14 شود

دانند. این باور چنان قوی است کھ اکثریت چاه ھای پشاور در جریان زمستان  عالی آب می

. آنھا عقیده دارند کھ بھ این شیوه آب سرد شود میاز آن پر شده و تا موسم گرما پوشانیده 

پوند برای یک روپیھ فروختھ شده،  8. برنج "باره" بھ قیمت گزاف می شودنگھ داشتھ 

بحیث یک کمیاب بھ پارس، تاتار و تمام ممالک ھمسایھ صادر شده و یک بخش مخارج 

ۀ پشاور از برنج . برنج تولید شده در بخش ھای دیگر جلگمی دھدرنجیت سنگھ را تشکیل 

 معمولی تفاوت ندارد.

  

 بھبودی احتمالی زراعت

می این اواخر در ممالک پائین اروپائی کشف شده کھ یک جمعیت بزرگ مردم را  در

با تعقیب شیوۀ فلمنگی زراعت با یکمقدار زمین کم تامین کرد. خاک توسط بیل کنده  توان

آنست. اگر یک مملکتی در دنیای شرق شده و توالی دانھ ھا کھ تولید باغی محصول عمدۀ 
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موجود باشد کھ این عملیھ با مفاد آن عملی شود، ھمین جلگۀ پشاور است. خاک آن غنی 

بوده و جلگۀ گشاد آن در تمام جوانب قابل آبیاری است. گفتھ می شود کھ این مملکت در 

ر حاصل می . این زمین ھا ساالنھ سھ بامی دھدماه سال بھ سبزی خود ادامھ  12جریان 

نظر گیریم (کھ دو بار قطع شده و بھ اسپ ھا داده می شود)، می  دھند؛ اگر جو را در

حاصل داشتھ باشیم. گندم و جو در اپریل از زمین بلند می شوند. سبزیجات  5توانیم ساالنھ 

. روحیۀ عام و ذکاوت می تواند می شودفراوان بوده و بھ عوض باغ ھا در مزارع تولید 

 ترین منطقۀ حاصل خیز سازد. مھم پشاور را

  

 شکر و ابریشم

ما دیدیم کھ اینجا برای نیشکر مطلوب بوده و تجارب آخری بھ اثبات رسانیده کھ کرم 

با مفاد زیادی پرورش داد. درخت توت وافر بوده و حشرۀ آن مواجھ  می توانابریشم را 

ده شده اند. تخم ھا در بھ مرض خاصی نیست. آنھای را کھ من دیدم از کابل و بلخ آور

اعتدال بھاری یعنی چند روز قبل از اینکھ توت برگ کند بھ چوچھ کشی شروع می کند. 

کھ دارای گلھای زرد بوده و بنام  می شودوقت کرم ھا توسط یکنوع علف تغذیھ  تا آن

کھ در انگلند وفرت دارد. آموزش آن از اروپا تفاوت ندارد.  می شود"خوبیکالن" یاد 

اینکھ ریسیده شود، جوش داده می شود. کرم ھا توسط حرارت مصنوعی و  م قبل ازابریش

با بستن در زیر بغل ھا بیرون آورده می شود. مواجھ ساختن بھ آفتاب باعث   بصورت عام

کھ  ، بخصوص وقتیمی شودکشتن کرم ھا شده و این باعث محروم ساختن زندگی جنین 

ی کرم ھا وظیفۀ خود را بھ پایان رسانیده و در تخم در غوزه (پیلھ) می باشد. تا اواخر م

ھا تا بھار آینده خوابیده میماند. آنھا در زیرزمینی ھا نگھداشتھ می شوند تا از حرارت 

و رطوبت نیز حفاظت می شوند. من شک   محفوظ بمانند و بطور محتاطانھ در مقابل نم

 ای گرم نیز حاصل دھد.جریان ماھھ ندارم کھ تسلسل این کرم ھا شاید بتواند در
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 ناحیۀ کوھات

ناحیۀ کوھات در زیر پشاور بعلت غنا و تنوع تولیدات خود مستحق یک دقیقھ توضیح 

عاید آن دو لک روپیھ بھ رئیس است. سلسلۀ نمک در داخل این مسیر  وجودی کھاست، با 

ت. طال، بوده و منرال ھای آن وافر است. قیمت آن یک ھشتم قیمت آن در شرق اندوس اس

مس، آھن و انتیمونی (سنگ سرمھ) از معادنی استخراج می گردد کھ در کوه ھا یافت می 

شود؛ در اینجا دو نوع سلفر وجود دارد. در اینجا چاه ھای نفت یا پترول نیز وجود دارد 

کھ در دھکده ھای مجاور برای تیل استفاده می شود. اما با ارزش ترین تولید کوھات 

آن سنگ است کھ ما در جریان بازدید خویش کشف کرده و بھره برداری عبارت از ذغال 

شرح دادیم کھ باعث حیرت مردم گردید. ذغال در سطح یکی از کوه ھا و بھ مقدار وافر را

وجود دارد. نمونھ ھای کھ برای قناعت من نشان داده شد، دارای رنگ خاکستری بود کھ 

جا می  خوب می سوزد، اما پسماندۀ زیادی بربا مقدار زیاد سلفر مخلوط بود. این خیلی 

آنجا کھ نمونھ ھا از سطح  گذارد. این بیشتر بھ شکل تختھ سنگ است، تا ذغال؛ اما از

گرفتھ شده، نمی توان آنھا را مشخصۀ خوب معدن دانست. ذغال بیتومینوس بوده و در 

کشف معدن ذغال بحیث مواد سوخت بکار می برند.  آن راشمع می سوزد. روستائیان حاال 

این زمان داشتھ باشد، زیرا کشتیرانی  اھمیت فوق العاده مھم در می توانددر راس اندوس 

میل از آن محل فاصلھ دارد، با یک جادۀ  40دریا تا اتک باز است؛ این منرال حدود 

آن ارزان است. این یک موقعیت  ھموار و نزدیک یک شھر بزرگ، جائیکھ کار در

کھ ذخایر ذغال کشف شده، ھر دو در راس اندوس (کاچ و کوھات)  منحصر بھ فرد است

کھ بخار در ھند مورد استفاده قرار  این چند سال محدود و از وقتی قرار داشتھ، آنھم در

گرفتھ است. چنین کشفیاتی بھ ندرت صورت می گیرد و من اطمینان دارم کھ آنھا فال 

 ت از طریق اندوس است.مطلوبی برای بازگشائی یک مسیر جدید برای تجار

  

 ریاست کابل. ٢

 ریاست، قدرت و وسعت آن
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مرکز کابل حاال محل سکونت یک رئیس مستقل بوده، نواحی مجاور و غزنی را در اختیار 

کنترولی باالی سلطنت درانی ھا داشتھ باشد. عین اوضاعی  ھیچ گونھدارد، بدون اینکھ 

وده کھ از زمان مرگ عظیم خان مالکیت آن کھ پشاور را جدا کرده، کابل را نیز تجزیھ نم

کابل بدست  1826توسط اعضای مختلف خانوادۀ بارکزی مورد مناقشھ می باشد. در سال 

آن  فتح خان افتاده است. او از دوست محمد خان رئیس موجود و یکی از برادران وزیر

ا بھ یک ببعد قدرت خود را گسترش داده و تحکیم کرده است. او شھر و نواحی غزنی ر

. می دھدبرادر خود سپرده و بھ ھیچ کسی دیگری اجازۀ شرکت در سرنوشت خودش را ن

محدودۀ ریاست کابل در شمال تا ھندوکش و بامیان است. در غرب محدود بھ کوھھای 

غزنی در جنوب قرار داشتھ و در شرق تا نیمھ راه پشاور یعنی در   مملکت ھزاره بوده،

بخش اعظم مملکت کوھستانی است؛ اما دربرگیرندۀ یک قسمت  باغ نیملھ پایان می یابد.

بزرگ زمین ھای زراعتی و حاصل خیز است. کابل در امتداد قاعدۀ کوه ھا قرار داشتھ 

و حاصل خیزی خود را از خاک شستھ شده از آنھا اشتقاق می کند. عواید کابل ساالنھ 

تر است،  ان دیگر بزرگلک روپیھ است. نیروی نظامی آن نسبت بھ ھر افغ 18حدود 

ھزار اسپ دارد کھ خوب مجھز بوده و آمادۀ جنگ است. او  9زیرا این رئیس حدود 

توپ  14ھزار پیاده با سایر کمکی ھا، سربازان دھکده ھا و یک پارک  2ھمچنان دارای 

خوب خدمت کند. این مملکت از نگاه طبیعی قوی  می توانداست کھ برای یک دولت بومی 

 راھھای خوب از طریق آن وجود دارد. با وجودی کھاست،  و کوھستانی

  

 خصلت رئیس

دار  اینکھ داخل مملکت او شود، معلوم اعتبار دوست محمد برای یک گردشگر قبل از

بوده و ھیچ شخص دیگری شایستگی بھتر از او ندارد. او در توجھ خود نسبت بھ تجارت 

 ھا داخل دربار شده و ھر قضیھ را مطابق دارای پشتکار زیاد بوده، روزانھ با قاضی و مال

ھای) آن شاید معیار برتری قانونی نباشد، اما  قانون فیصلھ می کند. قرآن و احکام (تفسیر

این نوع فیصلھ ھا در بین مردم فوق العاده مشھور است، زیرا موافق بھ مشی است کھ آنھا 

رد تشویق او قرار داشتھ و . تجارت قویا مومی دھدرا از استبداد یک حاکم مطلق نجات 
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ھزار روپیھ افزایش  50، زیرا درآمد گمرک شھر می کنداو عاید خود را از آن اشتقاق 

 2.5سال تامین می کند. یکچلھم یا  لک روپیھ در 2یافتھ و حاال او را با یک عاید خالص 

رحد تا فیصد یگانھ مالیھ در قلمروی او است؛ بازرگانان می توانند بدون محافظ از یک س

سرحد دیگر سفر کنند کھ یک وضع بی سابقھ در زمان شاھان قبلی است. رئیس کابل 

بخاطر تعصبات حکومت ارتدوکسی، رعیت خویش را از الکول و واین تجملی محروم 

ھ باعث رانده شدن یھودان برا منع قرار داده است. این مصو ساختھ است، زیرا دین او اینھا

ه، زیرا آنھا وسیلۀ دیگری برای تامین معیشت خود نداشتند. و ارمنیان از مملکت او شد

یک مسلمان خوب نباید متاسف از دست دادن چنین تجمالت باشد؛ اما من بھ استثنای این 

مورد منحصر بھ فرد، ھیچ شکایت دیگری از حاکمیت دوست محمد خان نشنیدم. این رئیس 

واین و دیگر رذایل آن معتاد بوده است.  یکجا با تعداد زیاد مردم افغان در زندگی اولیھ بھ

لذا منع آنھا شاید بوالھوسانھ باشد؛ اما او و دربار او یک نمونۀ روشن متانت در مقابل 

جامعھ اند. عدالت این رئیس یک موضوع قابل تحسین برای تمام طبقات است: دھقانان از 

داری بھ ارتباط اوزان نبود استبداد؛ شھروندان از حفاظت خانۀ خود و مقررات شدید شھر

و مقیاس ھا؛ بازگانان از مساوات فیصلھ ھا و حفاظت اموال خویش و سربازان از شیوۀ 

تری  تحسین عالی می تواندبرند. یک مرد مقتدر ن منظم تصفیۀ عقب افتادگی آنھا لذت می

سالھ نشده؛ مادر او یک پارسی بوده، او  40این داشتھ باشد. دوست محمد خان ھنوز  از

فھمی او گردیده و این موضوع امتیاز بزرگی  ا مردم آن ملت تربیھ شده کھ باعث تیزب

کسی با ذکاوت، دانش و کنجکاوی کھ او  نسبت بھ تمام برادرانش برای او داده است. ھر

حیرت می کند.  می دھدبھ نمایش می گذارد و ھمچنان با شیوه ھا و تماس ھای کھ انجام 

رئیس در افغانستان بوده و شاید بتواند با توانائی ھای کھ دارد، او بدون شک قدرتمند ترین 

 تر در مملکت بومی خود ارتقا کند. بھ مقامات بھ مراتب عالی

  

 روابط سیاسی ریاست کابل

بین دوست محمد خان و برادرانش وجود دارد باعث کم شدن نفوذ تمام  اختالفاتی کھ در

کھ مورد تھاجم قرار  صورتی جناح بازی درجناح ھا گردیده و فضا را برای دسیسھ و 
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گیرد، باز گذاشتھ است. خانوادۀ بارکزی ھیچ ترسی از ھیچ قبیلۀ دیگر افغان ندارد، زیرا 

آنھا ھم در تعداد و ھم در قدرت نسبت بھ ھمھ تفوق دارند. روسای پشاور و کندھار نمی 

وانند بھ مقصد خود برسند. خواھند بھ برادر خود در کابل صدمھ برسانند، زیرا آنھا نمی ت

ھر دوی آنھا جای پائی در کابل دارند و توسط نماینده ھای خود ناظر رفاھیت دوست محمد 

خان اند. ھر دو ماموران سری در دربار او دارند کھ اغتشاش را تحریک می کنند؛ ھر 

دانند. وظیفھ بسیار مشکل  غاصب می آن رادو در آرزوی ریشھ کن کردن کسی اند کھ 

واھد بود؛ زیرا رئیس کابل در پھلوی اینکھ معتدل و عادل است کھ تضمین کنندۀ تعداد خ

است، از امتیاز نسب پارسی خود نیز بھره مند است کھ اثبات کنندۀ  زیاد دوستان برای او

خدمات مادی برای او در مشقت است. او پشتیبانی طایفۀ جنگی جوانشیر را در کنار خود 

خواستار سازش با این قبیلھ است کھ غالبا وزنھ را بھ نفع مدعیان  داشتھ و در ھر موردی

مختلف تخت برگردانده است. او زبان (ترکی) آنھا را فرا گرفتھ، منافع و آسایش آنھا را 

 فراھم ساختھ است. 

یک بخش جداگانۀ شھر مسکون اند  ھزار خانواده است؛ آنھا در 12پارسیان کابل حدود 

بین ایشان است. این ھمچنان برای آنھا دانش  گری در یۀ نظامیکھ نگھدارندۀ یک روح

ند بھ جناح ھای تقسیم کنندۀ مملکت مطابق اوضاع آنھا می توانقدرت ایشان را داده کھ 

سودمند یا زیان آور باشند. وضع ترس آور داشتن دشمن در ھر دو جانب، تاثیرات بدی 

اشت مراقبت دربار خودش، نمی تواند باالی ادارۀ دوست محمد خان دارد. او با درنظرد

بھ دنبال ادامۀ فتوحات در بیرون یا بازیابی وضع آشفتۀ کابل باشد. این بھ تنھائی مانع حملۀ 

او بھ ھرات و تالش ھای برای چنگ زدن بھ ملتان و دیرۀ غازی خان از سیکھ ھا شده 

بل و پشاور) کرد کھ عاید بین کا علیھ جالل آباد (ناحیۀ در است. او سال گذشتھ اقداماتی بر

ضمیمۀ خود سازد؛ اما تا  آن رالک روپیھ دارد. او ممکن است بتواند  7ساالنۀ حدود 

آوردن یا مطیع ساختن پشاور یا کندھار  زمانی کھ دوست محمد خان توانائی بھ زانو در

ن چندین بی تر از یک رئیس صعود کند و یا بھتر از دیگران در را پیدا نکند، نمی تواند باال

 نفر در افغانستان باشد. او با آنھم مھم ترین مرد در حال صعود در قلمروی کابل است.
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 ذخایر کابل

کابل یک مملکت دارای قوت بزرگ، ولی منابع کوچک است. کابل میوه جات وافر دارد، 

ر ھزار خروا 30روید. امپراتور بابر بھ ھنگام اشغال آن یک مالیۀ  آن کمتر می اما غلھ در

، می کندپوند انگلیس است) غلھ را باالی کابل و غزنی وضع  700(یک خروار معادل 

داند. این  ، وضع این مالیات را گزاف میمی شودسال بعد وقتی با مملکت آشنا  اما یک

سال بھبود نیافتھ؛ اما تدارکات کابل گران است. در  300قلمرو بدون شک در جریان 

نسبتا مالیم است؛ میوه جات و سبزیجات فراوان بوده و شھر تابستان نیازمندی ھای زندگی 

، چوب می شودذخایر خود را از اطراف مملکت تامین می کند. در زمستان راھھا مسدود 

کمیاب شده، غلھ گران گردیده و شدت اقلیم خواستار البسۀ گرم است. ھمچنان آسیا ھای کھ 

د غذای حیوانی خریداری کنند. موجودیت آرد را تامین می کنند، یخ بستھ و مردم غریب بای

کھ نشان دھندۀ کمبود آنھاست.  می شودچند شدن قیمت تدارکات  یک نیرو در کابل باعث دو

یک بخش آرام در شھر پیدا کرده و ذخایر مورد نیاز  می تواندیک ارتش بزرگ در کابل 

آباد بدست آورد.  را برعالوۀ منابع مملکت از پشاور و وادی دریای کابل در نزدیک جالل

 می شودعلوفھ برای حیوانات بسیار زیاد است؛ نباتات مصنوعی بھ مقدار وسیعی کشت 

زار ھای بسیار وسیعی ھم در  کھ یک غذای مقوی برای اسپ ھا می باشد. ھمچنان علف

یک  می تواند، می شودغزنی وجود دارد. یکی از آنھا کھ بنام ناور یاد  کابل و ھم در

ر سواره را کفایت کند. شھر کابل در جای دیگری توضیح شده است. اینجا ھزا 20نیروی 

ھزار دکان دارد. ھر تجارت در بخش  2ھزار نفر و یک بازار حدود  60جمعیتی حدود 

تر از اندازۀ آن  جداگانۀ شھر قرار دارد. کابل تامین کنندۀ ذخیرۀ موادی بھ مراتب بزرگ

 تجارت بزرگ می باشد.است، زیرا یک مرکز بازرگانی و دارای 

  

 قوت

قوت کابل بصورت روزانھ در تحت مراقبت جدی حاکم فعلی آن افزایش می یابد. کابل بھ 

حیث یک محل مدافعوی، خوار و محقر است؛ دیوار شھر کھ ھرگز خوب نبوده، پائین 
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د. ھاست، اما آنھا یک تزئینات بیھوده ان افتاده؛ قلھ ھای کوھھای محیط شھر مزین با دیوار

باالحصار یا ارگ کھ در جانب شرقی ایستاده، یک محل بدون قوت بوده و باالحصار 

یک بلندی  دیگری کھ در پائین آن است، بھ مراتب بی دفاع تر است. تعمیر اولی کھ در

 باالی شھر فرمان می تواندشکوه و عالی بر محیط ماحول آن داشتھ و  ایستاده، یک نمای با

 آن قرار دارد.روا باشد کھ در قاعدۀ 

 

 در بارۀ امور افغانستان غربی

 افغانستان غربی

بخش غربی افغانستان در اختیار روسای کندھار و ھرات است کھ مانند حاکمان کابل و 

کھ سلطنت  می کندپشاور حکومت می کنند. این دو ریاست تعداد حکومت ھای را تکمیل 

ھا، بھ یاد داشت دیگری نیاز نیست. کابل بھ آنھا تجزیھ شده و پس از گزارش جزئیات این

 می شودکندھار در ملکیت یک شاخۀ خانوادۀ بارکزی بوده و ھرات توسط کامران اداره 

 کھ پسر شاه محمود کابل است.

  

 ریاست کندھار. ٣

قبال تذکر داده شد کھ شیردل خان از کابل بھ کندھار فرار نموده و ریاست موجود را با از 

مرد دارای خواص منحصر بھ فرد و از  خود ایجاد می کند. او یک بین بردن برادر زادۀ

بعضی جھات مشابھ برادر خود فتح خان بود؛ اما بد خلق و ظالم. آنھا حکایت قطع کردن 

انگشت یکی از پسران او را قصھ می کنند کھ برایش گفتھ بود، اگر پسرش گریھ کند، نمی 

ھ این قطع انگشت را با صبر زیادی تحمل بچ تواند پسر او یا یک بارکزی باشد. آن پسر

می کند. شیردل خان بھ ھنگام فرار بھ کندھار با چھار برادر خود ھمراه می باشد. خود 

زمان ببعد با یکی از برادرانش فوت نموده است. کندھار حاال توسط کھندل خان  او از آن

نی می شود. عاید آنھا اداره شده و توسط دو برادر زنده اش بنام رحم دل و مھردل پشتیبا

عدد توپخانھ است؛ اما  6ھزار اسپ و  9لک روپیھ است؛ نیروی او متشکل از  8حدود 
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کھ شھر در قلب مملکت درانی و در جوار مھد بومی خانوادۀ بارکزی واقع  آنجائی از

است، او ممکن است بتواند سوارۀ خود را بھ ھنگام خطر افزایش دھد. حکومت او بھ علت 

استبدادی اش مشھور نیست. این رئیس در شرایط بدی با اکثریت ھمسایگانش عملکرد 

قرار دارد. او یکجا با تمام خانواده اش با کامران ھرات دشمن بوده و در اوقات مختلف 

 تالش تسخیر آن شھر را نموده است. او ھمچنان مشکالتی با رئیس کابل دارد. رابطھ در

ار بسیار نزدیک و دوستانھ است؛ اما تمام مساعی بین شاخھ ھای بارکزی پشاور و کندھ

مشترک آنھا با تمام احتماالت نمی تواند مزاحمتی باالی برادر کابل شان داشتھ باشد. رئیس 

کندھار نیز می خواھد جای پائی در اندوس داشتھ و در چند سال گذشتھ سربازان خود را 

مملکت تا کنون توانستھ اند حمالت  فرستاده تا شکارپور در سند را تھدید کند. امیران آن

کھ ارتباطات سھلی از طریق کوتل بوالن در بین کندھار و  آنجائی او را دفع کنند؛ اما از

رود رئیس از تالش ھای خود در آن بخش دست بکشد. او  اندوس وجود دارد، گمان نمی

چنین خود را حاکم شکارپور سازد و  می تواندیک وضع غیرمنظم سند بھ آسانی  در

حوادث بھ ھیچوجھ در مملکت امیران غیراحتمالی نیست. رئیس کندھار با خوشحالی تابع 

این موارد است؛ اما غیرمحتمل نیست کھ خواستار کمک او شود، زیرا  حاکم پنجاب در

 .می کندچشم طمع نگاه   خود او باالی شکارپور با

  

 حکومت ھرات. ۴

ال در اختیار یکی از اوالدۀ خانوادۀ شاھی بوده ھرات یگانھ والیت سلطنت کابل است کھ حا

و شھزاده کامران با انعطاف بیشتری نسبت بھ قدرت خود در رابطھ بھ دشمنان خود 

حکومت می کند. او ھیچ کمکی از ھموطنان خود نمی گیرد، زیرا تمام روسا در افغانستان 

ذا ھرات بھ یک وابستۀ بخاطر انتقام قتل فتح خان، دشمن او و خواستار محو او ھستند. ل

پارس تبدیل شده است. سربازان پارس در سالیان آخر چندین مرتبھ وارد آن شھر شده و 

 1832فقط با دادن بھ موقع پول از جانب حاکم آن نجات یافتھ است. ھرات در سپتمبر 

؛ این شھزاده ھمچنان می شودتوسط شھزادۀ شاھی شخصا تھدید و خواستار تقاضای مالی 

رود کھ ھر  تا سکۀ شھر بنام شاه پارس ضرب زده شود. احتمال می می شودر آن خواستا



	 168	

دوی این تقاضا مورد قبول واقع شود، زیرا کامران با خوشی خواستار نگھداری قدرت 

خود تحت ھر شرایطی است. اما معلوم نمی شود کھ پارسیان قصد استقرار دایمی در 

بھ استقرار نیروی نیاز دارند و آن نیرو باعث صورت  این ھرات را داشتھ باشند، زیرا در

، کامران مالک مقدار می شوداز بین رفتن مالیۀ می شود کھ حاال بدست می آورند. گفتھ 

زیاد جواھرات شاھی کابل بوده و عاید زیادی از ھرات بدست می آورد، زیرا در یکی از 

با ثروت خود بعضی  می تواندحاصل خیز ترین ممالک جھان قرار دارد. او ھنوز ھم 

ھزار اسپ فراھم کند. او با ھیچ  5یا  4روسای افغان را با خود نگھداشتھ و یک کتلۀ 

ھم امیدوار است سلطنت پدر خود را اعاده  رابطۀ سیاسی ندارد؛ اما ھنوز ھیچ گونھبخشی 

کند. او دارای خصوصیات یک مرد مستبد و دیکتاتور است، دوستانی نداشتھ و مورد تنفر 

 طنان خود است.ھمو

 

 خالصۀ امور سلطنت کابل

 مالحظاتی در بارۀ سقوط سلطنت

ما در باال شرح حوادث واقع شده در کابل را تا سقوط سلطنت و تقسیم آن بھ چندین حکومت 

معلوم رفاه آن بحیث یک سلطنت با بنیاد گذار آن یعنی احمد شاه درانی  تشریح کردیم. قرار

پسر او تیمور نتوانست انرژی و فعالیت پدر خود را نشان دھد. تقریبا بھ پایان رسیده است. 

شاه زمان پسر و جانشین او کھ در آموزش معیوب و در منش مستبد بود، جانشین حکومتی 

گردید کھ غرق در راحت طلبی ھای طوالنی بود. شاه زمان و برادرانش محمود و شجاع 

آنھا بر مردمی حکومت می کنند  ھر دو بھ ھنگام صعود بر تخت فراموش کرده بودند کھ

 می توانکھ استعداد آنھا جمھوری خواھانھ است. سقوط مجموعی سلطنت بصورت عام را 

ھمدردی افغان ھا  ھیچ گونھبھ غرور و تکبر بیجای شاھان آخر اختصاص داد، کسانیکھ 

ست قدرت خود را دوباره می توانرا در سقوط خویش حاصل نکرده اند. شجاع در حقیقت 

دست آورد، اما بخاطر تالش ھای عجوالنھ برای تطبیق قدرت، پیش از اینکھ بصورت ب

محکم در باالی آن بنشیند. افغان ھا نمی توانند تعصب و حسادت خویش را بھ مقابل 
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قدرتمندان کنترول کنند و این رشک عمومی باعث براندازی شاھان و قتل نخبگان ایشان 

سال اخیر ایشان وجود ندارد کھ بھ مرگ  30اشت در گردیده است. ھیچ شخصی قابل یاد د

طبیعی مرده باشد. آنھا برای اینکھ در زیر ھر حکومتی خوشحال باشند، یا باید توسط یک 

 دیکتاتور قوی اداره شوند و یا بھ چندین جمھوری کوچک تقسیم شوند.

  

 عدم احتمال اعادۀ آن

ت؛ تفوق خانوادۀ بارکزی در کابل تمام نھاد ھای افغان ھا مشابھ و مطلوب جمھوری اس

حتی برای رفاه مملکت بھتر است. اینھا تا  می کنمبرای مردم قابل قبول بوده و من فکر 

ھزار خانواده است کھ  60ترین طایفۀ درانی بوده و تعداد آنھا حدود  اندازۀ زیادی بزرگ

د خانوادۀ شاھی طرف دیگر، تعدا آنھا را قادر می سازد تا قدرت خود را نگھ دارند. از

اخیر سدوزی کم بوده و بھ پشتیبانی قبایل دیگر ضرورت دارند. عمده ترین اینھا بارکزی 

است. حاجی جمال با نفوذ ترین روسای آن بطور داوطلبانھ بھ قدرت احمد شاه سر تعظیم 

فرو آورد و در نصب او در تخت سھم گرفت. جانشینان آن، خدمات او را با قتل پسرش 

ان پاداش دادند و ما قتل بیرحمانۀ نواسۀ او یعنی وزیر را شرح دادیم. اگر دربار پاینده خ

نعمت ھای خود با عدالت و با رعیت خود با مالیمت رفتار می کردند،  شاھی با این ولی

شاید ھنوزھم در صلح سلطنت می نمودند. نفرت این خانواده بھ دربار کابل و عواملی کھ 

دو رئیس آنھا) این باور را بوجود می آورد کھ بارکزی ھرگز  تحریک می کند (قتل آن را

بھ اعادۀ آنھا راضی نمی شود. معلوم است کھ کمک ھیچ قبیلۀ دیگری نمی تواند بھ آنھا 

سودمند باشد، چون تمام ثروت مملکت در دست دشمنان آنھاست و اکثریت مردم بدبختی 

وجود دارد کھ آنھا باعث ایجاد چنین  آنھا را با بی تفاوتی می نگرند، زیرا چنین باوری

فضای شده اند. لذا آشکار است کھ اعادۀ شجاع الملک یا کامران یک حادثۀ کامال غیرمحتمل 

است. دوران سلطنت سدوزی ھا گذشتھ است، مگر اینکھ بھ کمک خارجی ھا چنین چیزی 

کمک ھا کامال میسر گردد؛ بدست آوردن والیات از دست رفتۀ امپراتوری بدون ادامۀ عین 

غیرممکن است. احیای یک سلطنت نسبت بھ ایجاد آن بسیار مشکل است؛ در زنجیر 

مشترک حوادث، اگر مملکت توسط شاه دیگری اداره شود، ما باید بھ خانوادۀ دیگری نگاه 
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 کنیم کھ قدرت خود را در کابل ایجاد کند و این با تمام احتماالت بارکزی ھا خواھد بود.

  

 کابل و پارسقدرت نسبی 

وابستگی سیاسی بین دولت ھای کابل و ھیچ قدرت خارجی وجود  ھیچ گونھحال حاضر  در

ندارد. پارسیان مدت ھای طوالنی با خود ستائی در بارۀ تھاجم باالی این مملکت سخن 

گفتھ اند، اما اگر کدام خیانتی از جانب محافظان قزلباش در کابل صورت نگیرد، آنھا 

توانند کدام اقدامی باالی این سلطنت کنند. در یک جنگ عمومی، دشمنی  بصورت یقین نمی

ھای متحد بارکزی ھا بھ تنھائی بھ  ھای مختلف شاید فراموش شده و نیرو بین دربار در

رسد. وقتی ما در کابل بودیم، رئیس یک نامھ از برادر خود در کندھار  ھزار اسپ می 30

رسیان تھدید شده بود. جواب دوست محمد خان گرفت کھ توسط یک سفیر از قرارگاه پا

مشخص بود: "وقتی پارسیان می آیند، مرا در جریان بگذار و من کھ حاال دشمن شما 

ترین سد آن بھ  ھستم، بعدا دوست شما خواھم بود". قوت طبیعی کابل عبارت از بزرگ

نادرشاه نگاه  مقابل یک تھاجم موفقانھ توسط یک قدرت آسیائی بوده و اگر ما بھ تھاجمات

کنیم، باید بخاطر داشتھ باشیم کھ او توسط تعداد زیاد روسای افغانی ھمراھی میشد کھ 

ھا و غنایمی کھ از دیگران  مطلوب پیشروی او بوده و آنھا تا اندازۀ زیادی در دستاورد

 بدست میآورد، سھم داشتند.

بطور دوامدار  وضع سیاسی کابل بحیث یک سلطنت با درنظرداشت تغییرات زیادی کھ

در آن رخ داده، ھمیشھ برای ھند دارای عمیق ترین اھمیت بوده است. از چھار ریاست 

یکی تابع پنجاب و دیگری تابع پارس است. رئیس کابل دارای نظریات روشن بوده و 

ممکن است بھ ھنگام مرگ رنجیت سنگھ برتری مستقیم باالی آن مملکت حاصل کند. برای 

د کھ پشاور را مطیع ساختھ و بعدا شاید والیات اندوس و احتماال او مشکل نخواھد بو

حقیقت مانند تمام روسای سلطنت یک مرد کامال مطلوب بھ  کشمیر را تسخیر کند. او در

وارد مملکت  1809کھ مامورین برتانوی درسال  مقابل حکومت برتانیھ است. زمانی

شده و نظریات خوب تمام جوانب با خروج شدند، آنھا در قدرت نبودند، اما اعتبار ما ایجاد 
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فوری ما حاصل می گردد. این درست است کھ حوادث غیرقابل جلوگیری بود؛ اما خاطرۀ 

جا گذاشت. لذا مشکل نیست کھ در کابل یک  بسیار مطلوبی را بخاطر عدم دلچسبی ما بر

ت او در وابستگی ایجاد کرد و این رئیس بطور یقین ارزش قابل ذکر دارد، زیرا مملک

این اواخر با عدل و  مسیر بزرگی قرار دارد کھ تولیدات برتانوی وارد آن شده و در

انصاف او بطور قابل توجھی افزایش یافتھ است. ما بھ مصارف زیادی برای سازش با 

این رئیس ضرورت نداریم و باید بخاطر سپرده شود کھ او در مالکیت مھم ترین موقعیت 

ت ھند برتانوی می باشد. اگر حوادث ما را بحیث متحد کابل بھ آسیا در رابطھ با حفاظ

 عوض پارس قرار دھد، ما حاال متحدین قابل اعتماد و سودمند را در جوار خانۀ خود در

آن مملکت دنبال کنیم. ما ھمچنان نباید یک دھم مصارفی  اختیار داریم، نسبت بھ اینکھ در

 مصرف رسیده است. را قبول کنیم کھ چنان آزادانھ در پارس بھ
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 در بارۀ قدرت کندز -ھم نفصل 

 ریاست کندز و وسعت آن

نظر  قلمروھای کندز در بین کابل و بخارا قرار دارد. من تحت این نام تمام ممالکی را در

دارم کھ در شمال ھندوکش و جنوب اکسوس تا غرب شھر بلخ قرار دارند. این محدوده 

یک خانوادۀ ازبیک اداره شده، دراین اواخر قدرت خود را  یک ریاست دارد کھ توسط

خانواده عبارت از قبیلۀ   گسترش داده و حاال نفوذ بزرگی باالی این ممالک دارد. این

می باشد؛ نام رئیس آن محمد مراد بیگ بوده و توسط رعیتش بھ لقب میر شناختھ  قطغن

بھ کندز بود، اما این رئیس توانستھ، . تا زمان نچندان دور قدرت این قبیلھ محدود می شود

قدرت خود را باالی تمام دولت ھای ھمسایھ گسترش دھد؛ او حاال خلم، ایبک، غوری، 

ھای  اندراب، تالقان و حضرت امام را در اختیار داشتھ، آقای وادی اکسوس علیا و دریا

ن کردن بخش معاون آن است. شھر بلخ نیز در دست او است؛ او خود را با تخلیھ یا بیرو

بزرگ مردم و انتقال آنھا بھ ساحات دیگر اشغالی خود راضی ساختھ است. او ھمچنان 

عملیات بر ضد دولت ھای  حال حاضر در سلطنت بزرگ بدخشان را ضعیف ساختھ و در

کوھستانی در شمال اکسوس مصروف است. ناحیۀ کوالب کھ یکی از این ھا بوده و در 

د، ھم اکنون در تصرف او است. قدرت او در جنوب تا سیغان بین درواز و شغنان قرار دار

 میلی بامیان) و در امتداد دو معبر ھندوکش گسترش دارد. 30(در 

  

  صعود مراد بیگ

مردم این قلمرو ھا عمدتا متشکل از تاجیک ھا است کھ بومیان اصلی مملکت بوده و کتلۀ 

ش بسیار کوچک مردم را در . ازبیک ھا یک بخمی دھدکامل مردم بدخشان را تشکیل 

 مقایسھ با آنھا می سازند.

رئیس کندز صعود فعلی خود را بھ ھنگام مرگ قلیچ علی بیگ یک رئیس مشھور ازبیک 

بدست می آورد کھ برای مدت طوالنی بحیث وابستۀ اسمی شاه کابل در بلخ حاکم بوده 

  ت.است. مراد بیگ کندز یک فرمانده دومی تحت امر این رئیس بوده اس
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گذرد، مراد بیگ در توطیھ با اعضای  آن می سال از 8بھ ھنگام مرگ او کھ بیش از 

مختلف خانوادۀ او سرانجام در ایجاد قدرت خود پیروز می گردد. حاال پسران قلیچ علی 

 ھا ھمیشھ صاحب نفوذ در قطغنبیگ خلم و ایبک را بھ حیث تابعان او اداره می کنند. 

مراد بیگ اولین فرد خانواده یا ھموطنان او است کھ چنان یک بین ازبیک ھا بوده، اما 

می گفتھ  طوری کھقلمرو وسیع را ایجاد کرده است. این قبیلھ دارای منشای مغولی بوده و 

یکجا با  16اینھا و قلماق ھا اوالدۀ یک طایفھ اند. آنھا در مھد فعلی خویش در سدۀ  شود

سلطنت پدری خویش اخراج کردند، وارد شدند.  مردم بزرگ ازبیک کھ اوالدۀ تیمور را از

ترین محل تھاجم ایشان بوده است، زیرا ازبیک ھا در بدخشان یا  معلوم کندز دور قرار

نسبتا مستحکم دانست:  می توانجنوب ھندوکش مسکون نیستند. حکومت رئیس فعلی را 

 زیرا تدابیر او شدید و نیرومند است.

  

 سیاست و قدرت رئیس

قدرت میر کندز مرھون سیاست او در قبال کسانی است کھ رعیت او شده اند. بخش اعظم 

او روسای قبلی را در قدرت نگھ داشتھ است، اما با قرار دادن یک بخش سربازان خود و 

ترتیب قوت خود را افزایش  مراقبت قسمی آنھا در آن مملکت و بھ مصرف آنھا. او بھ این

ھای او حدود  بدون خطر قیام حفظ می کند. نیرو داده و ساحات جدید اشغالی خویش را

پونده است. او ھیچ پیاده ندارد،  36عدد توپخانھ است کھ یکی از آنھا  6ھزار اسپ و  20

چون ازبیک ھا با وجود داشتن آن شاخۀ ارتش دانش اندکی در بارۀ کاربرد توپ دارند، با 

ن باید بھ اعتبار رئیس عالوه داشتن توپ تضمین کنندۀ پیروزی است. من ھمچنا وجودی کھ

میل در داخل ھندوکش با خود برده  50کنم کھ او توپ بزرگ را تا بھ سارباغ یعنی حدود 

بود. این اسلحھ توسط نادرشاه از پارس و از مسیر مشھد، سرخس و میمنھ تا بلخ آورده 

 ی تواندمنشان دھندۀ اثبات عملی خوب بودن مسیر و کالیبری باشد کھ  می تواندشده کھ 

؛ بعضی ھا تفنگ فتیلۀ دارند، اما بخش می دھدبپیماید. سواره نیزه ھای سنگین را انتقال 

در مقایسھ با مخالفان ایشان برتری  وجودی کھبزرگ آنھا غیر مجھز و آمادۀ جنگ اند، با 

زیادی دارند. او این سربازان را با یکمقدار غلھ تامین نموده و تمام فرماندھان و یک بخش 
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فراد را در حضور دایمی خویش نگھ میدارد. مراد بیگ یک زندگی بسیار فعال را رھبری ا

کرده و شخصا داخل میدان جنگ می شود؛ او بطور ثابت اسپ ھای خویش را برای 

فرستد  تھاجم، غارت و غنایم بھ شمال اکسوس در ھمسایگی بلخ و مملکت ھزاره ھا می

کھ این مردم مسلمانان شیعھ اند، آنھا  آنجائی د). ازنامن بنام "چپاول" می آن را(طوری کھ 

ترحمی اسیر شده، یا توزیع می گردند و یا بھ فروش می رسند. ذخیرۀ  ھیچ گونھبدون 

دیگر این بدبختان بیچارگان از چترال تھیھ می شود، یک دولت کوھستانی در شرق بدخشان 

او فقط کاروان ھای را کھ از کھ رئیس او باج خود را از موجودات انسانی می پردازد. 

این حمالت معاف ساختھ و ھمچنان بھ مقابل اخاذی  طریق قلمروی او عبور می کنند، از

توسط روسای کھ مربوط اوست، محافظت می کند. او ھیچ یا کمترین ارتباط با قدرت ھای 

بادل ھمسایھ دارد. با مقامات چینائی در یارکند کھ تجارت بزرگی با آنھا وجود دارد، ت

تحایف وجود داشتھ و رئیس کندز یکبار سفیری بھ ارتباط حفاظت راه ھا می فرستد کھ 

توسط دزدان در آنطرف اکسوس مزاحمت میشده است. ھیچ صمیمیتی با شاه بخارا ندارد، 

ھای بھ والیات بلخ  زیرا آنھا از یکدیگر می ترسند. مراد بیگ بطور ثابت تاخت و تاز

. افغان ھا با یک سلسلۀ بزرگ می دھدن شھر خود را با فرار نجات انجام می دھد و حاکم آ

کوھستان ھا از کندز جدا گردیده، مملکت بدخشان در شرق آن نیز فوق العاده دشوار بوده 

و با کوه ھای مرتفع بیلوت جدا شده است. با آنھم رئیس کندز از این سلسلھ ھا عبور کرده 

مچنان بعضی اوقات بھ مملکت کافر ھای سیاھپوش و باالی چترال حملھ نموده است. او ھ

این بخش  ھای انجام داده کھ در ھندوکش مسکون اند؛ اما آخرین کمپاین او در تاخت و تاز

کھ سربازان او بداخل  می دھندھا اجازه  حدود چھار سال قبل زیاد موفقانھ نبوده است. کافر

ھزار  4پا شده و از  . توفان برفی برکوھھا پیشروی کنند و بعدا باالی آنھا حملھ می کنند

 .می شونداسپ، حدود نیم آن توانائی رھائی خویش را نداشتھ و قربانی جسارت خویش 

  

 عواید کندز

اینجا وفرت غلھ و مایحتاج زندگی وجود  . درمی شودعواید این قلمرو بھ غلھ پرداخت 

ین موضوع را چنین قناعت دارد؛ اما پول فوق العاده کمیاب است. ھیچ چیزی نمی تواند ا
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بخش اثبات کند، زیرا سکۀ کھ حاال در جریان است، مربوط یک امپراتور دھلی قبل از 

عصر نادر می باشد. مقدار زیاد تجمالت با ارسال بردگان و حیوانات بھ مارکیت بخارا 

چنین شرایطی مشکل است بتوان تخمینی از عواید کندز بدست  از آنجا اشتقاق می شود. در

آورد. مراد بیگ برای یک ازبیک، ثروتمند محاسبھ می شود. او خواستار یکسوم تولیدات 

از خاک رعیت خود می باشد. کندز در برنج بسیار غنی است و مقدار زیاد ابریشم در 

سواحل اکسوس تولید می شود. بدخشان کھ زمانی یک مملکت بسیار پربار و بارور بوده، 

کھ  دا قدرت کندز را احساس می کند. حاکم آن یکی از کسانیتقریبا بدون سکنھ شده و شدی

داند، برکنار شده و بخش اعظم مردم آن از وادی زیبای  خود را اوالدۀ الکساندر بزرگ می

باجی نپرداختھ و توسط اسپ  ھیچ گونھایشان بھ محوطۀ کندز آورده شده است. لذا بدخشان 

یرانی آن بازی می کند. از معادن لعل و ھای ازبیک ھا اشغال شده کھ سھم بیشتری در و

یاقوت آن در جای دیگری بحث خواھم کرد. تمام امورات محمد مراد بیگ توسط یک ھندو 

بنام اتمارام یک بومی پشاور اداره می شود کھ دارای لقب دیوان بیگی است. او یک 

صعود نموده  شخص نسبتا با استعداد بوده و دارای نفوذ نامحدود است. او از منشای وسطی

بین ازبیک ھا خوار شمرده شده و ھرگز اجازه ندارند کھ لنگی بپوشند؛  است. ھندوان در

اما این وزیر نھ تنھا امتیاز خود را حفظ کرده، بلکھ این امتیاز را برای تمام خدمھ ھا و 

د برده در خانۀ خود دار 400نیز تامین کرده است. او حدود  ،قبیلۀ کھ با او زندگی می کند

کھ تحفۀ آقای سخاوتمند او بوده و ھمچنان خود را از ثروت زیادی بھره مند ساختھ است؛ 

اما شایستگی او قابل ارج و جایزه است. ازبیک ھا توانائی پیشبرد مسایل دولتی را ندارند؛ 

زیرا آنھا بھ استثنای مالھا بدون سواد و آموزش اند. لذا مراد بیگ اثبات تفوق بدون تردید 

ا در انتخاب چنین مرد برای پیشبرد حکومت خود نشان داده است. بخاطر او است خود ر

کھ بازرگانان حفاظت اموال خود را داشتھ و خود رئیس بدون ھیچ دشمنی در ممالکی 

 سلطنت می کند کھ او تابع ساختھ است.

 

  خصوصیات مراد بیگ

کھ یک  شود میکھ مسایل زیادی بھ شایستگی شخصی یک رئیس مربوط  از آنجائی
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مملکت متشکل از چنین موارد را اداره می کند، ما باید خصوصیت او را با دلچسبی زیادی 

نظر گیریم. خصایل مراد بیگ کھ دارای برجستگی ھای زیادی است، خالی از تناقضات  در

نیز نیست. او گاھی ظالم و بخشنده است: او تمام تھاجمات غارتگری را تشویق نموده و 

ا وحشیانی کھ آنھا را تامین می کند، تقسیم می نماید. با قدرتی کھ ملکیت ھای غنایم را ب

خود را با برتری نگھ میدارد، او ھم مال و ھم قدرت واگذار می کند، البتھ با طبیعت 

محدود، برای افرادی کھ در اکثر حکومت ھای آسیائی مرگ است. من بھ استثنای اخراج 

 سازی ھزاره ھا و کافر کی از غیر صحی ترین و اسیریھ اجباری باشندگان یک والیت ب

ھای بیچاره و فروش آنھا بھ حیث بردگان، اتھامات دیگری مانند اعمال آشکار استبداد و 

 ظلمی نشنیدم کھ در حکومت ھای استبدادی معمول است. 

. مالیھ پائین است و بعضی تجارت از طریق قلمروی کندز بدون مزاحمت عبور می کند

مانند شال ھا با تخفیف کامل مواجھ است. مردم ھمچنان از پرداخت مالیۀ  تمنسوجا

ترین ھراس در زیر زحمات این  بھ ھنگام بودن ما در کندز معاف بودند. بزرگ  ابریشم

در برخورد سنگین با آقای مورکرافت و دستۀ  طوری کھرئیس وحشت نام برتانیھ است، 

ن ھند مظنون بوده و کار زیادی ضرور است تا ما نشان داد. او در مورد اشغال کنندگا

سال دارد؛ قد او بلند و چھرۀ او مانند  40شک و تردید او مرفوع شود. مراد بیگ حدود 

یک ازبیک اصیل است: چشم ھای او کوچک و بدشکل است؛ پیشانی او گشاد و درھم 

ر لذات خود میانھ رو کشیده و تمام قوارۀ او بسیار زننده است. او معتاد بھ افراط نبوده و د

میل از مرکز او فاصلھ دارد، قدرت  35است. یک شخص روحانی در تالقان کھ حدود 

زیادی باالی او دارد. او در زندگی اولیھ مرھون این مرد برای خدمات و مشوره بوده 

این اواخر یکی از دختران خود را  است؛ او مطلوبی ندارد کھ از جانب او رد شود. او در

 18آنھا یک جوان  آورده است. مراد بیگ دو پسر دارد کھ یکی از اج پسر او دربھ ازدو

 .می شودسالھ بوده و دارای آینده معلوم 
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 یاد داشت ھای در بارۀ وادی اکسوس علیا -ھم دفصل 

 )ھای مجاور آنھا ممالک کندز، بدخشان، کافر و قلمرو(

  شرح ممالک

سوس (آمو) و معاونین آن قرار دارند، از بلخ ممالک شمال ھندوکش کھ در وادی دریای اک

شرق شھر بلخ واقع بوده و تمام والیات  ؛ کندز درمی باشدبھ ببعد دارای یک نام عمومی ن

در زیر آن تقسیم بندی کرد، زیرا میر یا رئیس کندز آنھا را تابع  می توانتر را  کوچک

رار دارد، نیز تابع کندز خود ساختھ است. والیت بدخشان کھ در شرقی ترین قسمت آن ق

است. در شمال بدخشان دولت ھای کوھستانی واخان، شغنان، درواز، کوالب و حصار 

کھ ادعای نسب از  می کندآنھا زندگی  قرار دارند کھ قابل توجھ است، زیرا نژادی در

 ھا الکساندر بزرگ دارند. در شرق بدخشان جلگۀ پامیر واقع است کھ باشندگان آن قرغیز

طرف کوه ھای بیلوت تاغ قرار دارد کھ تا کشمیر  چترال، گیلگیت و اسکاردو در آن اند؛

امتداد داشتھ و باشندگان آنھا نیز قبایلی اند کھ ادعای منشای مقدونیائی دارند. در جنوب 

ھای سیاھپوش واقع است، مردم خاصی کھ در بین کوه ھای ھندوکش  بدخشان مملکت کافر

الیاتی اند کھ حاال توضیح داده می شوند؛ در قدم اول در بارۀ زندکی می کنند. اینھا و

مملکت و پیداوار آن صحبت نموده و تذکر خاص بھ ارتباط اوالدۀ الکساندر را بعدا بررسی 

 .می کنیم

  

  کندز

میل و  30کندز در یک وادی و میان کوه ھای پست قرار دارد، از شرق بھ غرب حدود 

ل گسترش داشتھ و در شمال محدود بھ دریای اکسوس می 40از شمال بھ جنوب حدود 

کھ در شمال کندز وصل شده و در ھنگام ذوب  می شوداست. کندز توسط دو دریا آبیاری 

برف ھا در تابستان قابل گذر نیستند. اقلیم این مملکت فوق العاده ناگوار است: تابستان آن 

می بارد. بخش بزرگ وادی ، در حالیکھ در سھ ماه زمستان برف می باشدبسیار گرم 

چنان باطالقی است کھ راه ھای بھ امتداد آن در باالی تختھ ھای چوب ساختھ شده و در 
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، می شودھا پرورش داده  میان نباتات و نی ھای مھلک محکم شده اند. برنج در چنین جا

. می گرددتر گندم و جو کشت  زیرا ھمھ جا کامال زیر آب نبوده و در زمین ھای خشک

 وه جات آن شامل زردالو، آلو، گیالس و توت بوده و در بلخ و خلم حدود دو ھفتھ زودمی

. کوه بزرگ ھندوکش در دید کندز قرار دارد؛ اما کوھھای می شودتر نسبت بھ کندز پختھ 

فت نیست. اینھا  1000کھ در دو جانب وادی قرار دارند، ارتفاع آنھا از جلگھ، بیشتر از 

ھا اند، اما خالی از درخت و  دۀ طویل و پوشیده با علف ھا و گلزمین ھای مرتفع برآم

نفر  1500. شھر کندز بیش از می دھندخاشاک بوده و چراگاه ھای با ارزشی را تشکیل 

ترک گفتھ اند. نواحی مجاور و اطراف آن مثل کندز  آن راندارد؛ زیرا رئیس و مردم 

و حضرت امام نواحی تابع آن است،  غیرسالم نیست. خلم، ایبک، غوری، اندراب، تالقان

بھ استثنای آخری کھ در کنار اکسوس قرار داشتھ، دارای اقلیم گوارا و خاک غنی و حاصل 

کھ بطرف اکسوس جریان  می شودھای آبیاری  خیر می باشد. این نواحی توسط جویبار

م در مسیر داشتھ و زمین ھای دارای ارزش زیاد اند کھ قابل آبیاری می باشند. ایبک و خل

ھای دیگر  ھای معین مسدود گردیده و در روز این جویبارھا قرار داشتھ، آب آنھا در روز

ھای میوه  ھا غنی و قشنگ اند؛ در بین درخت ھای کنار این جویبار جریان می یابد. باغ

 انجیر را نیز دید کھ در کابل نمی روید. می تواندار 

  

 بدخشان

از نواقص اقلیم خاص کندز را  ھیچ یکس قرار دارند، ممالکی کھ در قسمت علیای اکسو

ھا، دره  نداشتھ، بومیان و خارجیان ھر دو در بارۀ جذبھ ھای وادی ھای بدخشان، جویبار

. این ناحیھ در امتداد می کنندھا، مناظر عاشقانھ، میوه ھا، گل ھا و بلبل ھای آن صحبت 

کندز قرار دارد. اینجا   آن و شرق وادی اکسوس واقع است، اما مرکز آن بیشتر در جنوب

، اما نام عمومی و مناسب آن بدخشان است. این مملکت می شودبعضا بنام فیض آباد یاد 

سال پیش توسط رئیس کندز  12بسیار مشھور حاال تقریبا بدون سکنھ است؛ اینجا حدود 

وستائیان مورد ھجوم قرار گرفت: حاکم آن عزل شده و جانشین او فقط نام رسمی دارد؛ ر

تعداد سربازان اوباش و بی قانون در مناطق مختلف  آن از مملکت رانده شده و حاال یک
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رنج  1832آن مسکون ساختھ شده است. بدخشان ھمچنان از یک زلزلۀ شدید در جنوری 

بین رفتھ است. راه ھای مناطق  ھا و بخش بزرگ مردم آن از برده و تعداد زیاد روستا

آن  سنگ ھا مسدود و دریای بدخشان بھ اثر افتیدن یک کوه در زیاد آن بھ علت لغزش

روز بند شده است. این آشوب بزرگ طبیعی در نیمھ شب رخ داده و مردم بندرت  5برای 

ند اعضای خانوادۀ خود را جستجو و پیدا کنند. این زلزلھ در ملتان و الھور نیز می توان

س بوده است. بومیان بدخشان تاجیک احساس شده، اما قرار معلوم مرکز آن وادی اکسو

ھا بسیار عالقمند مصاحبت بوده و مھمان نوازی آنھا چنان مشھور است  ھا اند؛ تاجیک

، نان ھرگز در آن مملکت فروختھ نمی شود. زبان آنھا پارسی بوده و آنھا می شودکھ گفتھ 

بدخشان از کھ مردم  می شودبا یک تلفظ گستردۀ یک بومی ایران صحبت می کنند. گفتھ 

شھر پارسی بلخ بھ آنجا رفتھ و اکثریت باشندگان آن شیعھ است. ھیچ خانوادۀ ازبیک یا 

ھم رسوم و عاداتی دارند کھ مردم شمال  ترک در بدخشان مسکون نبوده و مردم ھنوز

 ھندوکش پیش از تھاجم تاتار ھا داشتند.

  

 معادن لعل (یاقوت)

ت زیادی داشتھ کھ از زمان ھای بسیار قدیم و بدخشان بخاطر داشتن معادن لعل خود شھر

کھ این معادن در  می شودحتی برای امپراتور ھای دھلی نیز شناختھ شده بوده است. گفتھ 

ھا) قرار دارد. آنھا در  جوار اکسوس، نزدیک شغنان، در محلی بنام غاران (یعنی غار

از زیر اکسوس نیز  کوھھای پست کنده شده و یک شخص برایم اطمینان داد کھ خندق ھا

گذرد؛ اما من بھ این معلومات شک دارم. این غلط است باور کرد کھ آنھا کار نکرده  می

کاری آنھا  اند، زیرا رئیس فعلی کندز پس از اشغال این مملکت، مردمانی را برای کندن

 استخدام کرده است. این اشخاص بطور ارثی در آن کار مصروف بوده اند؛ اما از آنجائی

بازدھی آن اندک بوده، مستبد کندز کار آنھا را بدون پرداخت مانده و وقتی آنھا کار  کھ

مفت را رد می کنند، آنھا را بھ محوطۀ غیرصحی کندز کوچانیده، جائیکھ نژاد آنھا تقریبا 

جورۀ  منقرض شده است. یک باور عمومی در جستجوی لعل وجود دارد کھ ھمیشھ یک

لذا کارگران غالبا یک گوھر را پنھان می کنند تا اینکھ  ؛می شودبزرگ آن یکجا یافت 
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کھ لعل در  می شودبیابند یا یک لعل بزرگ را دو توتھ می کنند. گفتھ  آن راجورۀ دیگر 

 می شودداخل سنگ چونھ قرار داشتھ و مانند توتھ ھای مدور جغل یا سنگ چقماق یافت 

 کھ در چنین مخزن وجود دارد.

  

 الجورد

 . قرارمی شودعادن لعل، کتلھ ھای بزرگ الجورد در کنار اکسوس یافت در مجاورت م

، من می کنمفکر  وجودی کھمعلوم شیوۀ جدا کردن آن از صخره ھا ابتکاری است، با 

. می شودشنیده ام از شیوه ھای مشابھ برای استخراج سنگ در بخش ھای دیگر استفاده 

می ھا باندازۀ کافی داغ  وقتی سنگ آتشی در باالی تختھ ھای الجورد افروختھ شده و

ترتیب سنگ ھا می شکند. الجورد اکسوس  ، آب سرد باالی آن انداختھ شده و بھ اینشوند

این اواخر کم شده است. من  شد، اما تقاضای آن در در سالیان قدیم بھ چین فرستاده می

است، اما من  طال می شودتعداد زیاد نمونھ ھای این سنگ را با رگھ ھای دیدم کھ گفتھ 

. الجورد و لعل فقط در زمستان جمع می باشدآنھا میکا (شیشۀ معدنی)  می کنمتصور 

 .می شودآوری 

  

 نواحی کوھستانی شمال بدخشان

ما در شمال کندز و بدخشان و آنطرف اکسوس، دولت ھای کوچک کوھستانی حصار، 

د. حصار بشکل خوبی کوالب، درواز، شغنان و واخان را داریم کھ تماما کوھستانی ان

آبیاری شده، برنج زیاد داشتھ و مستقل از بخارا و کندز است. حصار توسط چھار رئیس 

بین خود تقسیم کرده اند، مرکز آن  در آن راھنگام مرگ پدر ھ ازبیک اداره شده و آنھا ب

در باالی یک تپھ و بھ فاصلۀ چھل میل در شرق ده نو قرار دارد. سلسلھ کوه ھای بنام 

ھزار فت ارتفاع دارند، از شمال بھ جنوب ناحیھ افتیده است. مقدار  4ھیتان کھ حدود کو

. زین می شودآن وجود دارد کھ بھ ممالک دیگر صادر  زیاد مخازن سنگ سرخ نمک در

ھای مورد استعمال توسط بومیان حصار از سایر مردم ترکستان فرق دارد. قالب یا مھد 
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: یک قاش در پیش روی آن وجود می شودچرم پوشانیده  آن مانند کاسھ ساختھ شده و با

شرق آن کوالب است کھ یک  دارد. بندر ترمز در اکسوس و غرب حصار می باشد؛ در

این اواخر توسط رئیس  . کوالب درمی شودناحیۀ کوچک بوده و بعضا بنام بلجیوان یاد 

اشغال کنند. درواز  اآن رکندز تسخیر شده، زیرا آنھا توانستند از آکسوس عبور کرده و 

قلمروی بعدی است کھ توسط یک رئیس تاجیک اداره شده و مستقل است. اکسوس در 

. دو ناحیۀ بعدی یعنی شغنان و واخان می شودھای درواز بطور موفقانھ طالشوئی  قلمرو

روستا وجود ندارد. واخان قلمروی  4یا  3یک از آنھا بیش از  ھر تابع کندز است؛ اما در

توسط مارکوپولو ذکر شده و چند نمونۀ کھ از زبان آنھا جمع آوری کرده ام، قرار است کھ 

 زیر است:

 فَیت                               پدر

 نَن                             مادر

 َکش                             پسر

 پورَچد                            دختر

 ریخنھ                             آتش

 یوبک                              آب

 می دھداز اوالدۀ خود اجازه ن ھیچ یکمحمد رحیم خان بوده و بھ  رئیس واخان بنام میر

کھ کوه ھا را ترک کند. مردم شغنان نیز در لھجۀ خویش فرق دارند. چند نمونۀ آن قرار 

 زیر است:

 اَگرد                             نان

 غدیک                           پسر

 غدز                          دختر

تمام مردم مسلمان اند؛ ولی من ھیچ اثری از خرافات بکر نشنیدم. آنھا پروردگار را با نام 
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بین مردم این نواحی شنیدم کھ  پارسی خدا می شناسند. من یک عمل منحصر بھ فرد در

آھوان کوھی نعل می کنند. انھا شاخ را بھ یک شکل  ھای اسپ ھای خویش را با شاخ

در سم اسپ با میخ ھای شاخ محکم می کنند کھ ھرگز بھ نو  آن راآورده و  مناسب در

کھ این رسم را از قرغز ھا  می شودشدن نیاز ندارد، مگر اینکھ کامال فرسوده شود. گفتھ 

 بھ عاریت گرفتھ اند.

  

  جلگۀ پامیر

ا ھ بین بدخشان و یارکند واقع بوده و توسط نژاد ناسازگار قرغیز جلگۀ مرتفع پامیر در

 می شودمسکون شده است. مرکز این سرزمین مرتفع جھیل سریقول است کھ گفتھ 

و یک شاخۀ اندوس {رود سند} از آن سرچشمھ  جکسارتیز{سیر دریا}، اکسوس {رود آمو}

روزه گسترش داشتھ  6رت جانب جھیل حدود یک مساف ھر . این جلگۀ مرتفع درمی گیرد

این ارتفاع بزرگ در زیر قدم ھای خود مشاھده کرد. این  از می توانو تمام کوھھا را 

مسیر ھموار بوده، توسط جویبار ھای کم عمق قطع شده و با چراگاه ھای کوتاه ولی غنی 

ندگان شپوشیده است: اینجا بسیار سرد است و برف در تابستان از چالھ ھا ناپدید نمی شود. با

آن تمام بدن و حتی دست ھا و روی خود را بھ علت شدت سرما در پوست گوسفند می 

پوشانند. ھیچ غلھ در مملکت وجود ندارد، زیرا قرغیز ھا با گوشت و شیر زندگی می 

با شوربای  آن راکنند: آنھا حتی استعمال آرد را نمی دانند و اگر برای شان داده شود، 

بحیث نان پختھ نمی کنند. آنھا در خرگاه ھای  آن راما ھرگز خویش مخلوط می کنند، ا

 مدور خود مانند قبایل ترکمن زندگی کرده و از یک محل بھ محل دیگر کوچ می کنند.

 

 می شودیگانھ حیوانی کھ در پامیر یافت 

ھا و "قوشغر" توسط بومیان ممالک پائین  من از یک حیوانی بنام "راس" توسط قرغیز

تر از اسپ بوده، رنگ  تر از گاو و کوچک پامیر است. این حیوان بزرگ شنیدم کھ خاص

می ھای آویختھ (ریش) در چانھ و شاخ ھای بزرگ بر سر دارد. گفتھ  سپید داشتھ، مو
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یکدانۀ آن را بلند کند و اگر در روی  می تواند، آنھا چنان بزرگ اند کھ ھیچ مردی نشود

. گوشت می کندت را با چوچھ ھای آنھا کفایت زمین گذاشتھ شود، روباه ھای کوچک مملک

. می کنندبا نیزه ھا شکار  آن را"راس" توسط قرغیز ھا فوق العاده ترجیح داده شده و 

کھ از گونۀ  می شوداین حیوان از اقلیم سرد لذت برده و از ریش آن معلوم  می شودگفتھ 

معمولی را از میدان  بز یا شاید گاومیش باشد. دو اسپ نیاز است تا گوشت یک "راس"

 انتقال دھد.

  

 ممالک چترال

طرف کوه ھای بیلوت و بدخشان تا کشمیر قرار داشتھ، متشکل از مناطق  این مسیر در آن

چترال، گیلگیت و اسکاردو بوده و تمام آنھا مسلمان ھای شیعھ اند. ناحیۀ دیگری در شمال 

آن طال یافت  کھ در آن اینست شرق چترال وجود دارد کھ بنام "گنجوت" یاد شده و دلیل

می شود. ممالکی کھ من در بارۀ آن صحبت می کنم توسط الفنستون بنام عمومی کاشغر 

یاد شده کھ از بدخشان توسط سلسلھ کوھھای بیلوت جدا شده است. خود کاشغر یک ناحیۀ 

کوچک در نزدیک دیر در شمال پشاور بوده و من ھرگز از یک بومی بدخشان یا یارکند 

ر بارۀ مملکتی بھ آن نام عمومی نشنیده ام. آنھا حتی نام کاشغر را نشنیده اند، مگر در د

جوار یارکند. چترال در جوار یک شاخۀ دریای کابل واقع بوده و تابع رئیس کندز است 

کھ چند سال قبل وارد آن مملکت شده؛ ساالنھ باج بردگان تقاضا نموده و برای فروش بھ 

می یس آن لقب شاه کتور را داشتھ و با نسب مقدونی خویش افتخار بخارا می فرستد. رئ

، من خوشبختانھ با یک بومی آنجا می کند. لھجۀ چترال نیز از دولت ھای ھمسایھ فرق کند

 مالقات کردم و او این نمونھ ھا را برایم داد:

 نانن                                مادر

 دیرک                                پسر

 جاور                               دختر

 ماچ                                 مرد
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 کامور                                 زن

 اوغ                                  آب

 انگر                                 آتش

 اچھ                                  باال

 آی                                نپائی

 کوه                                 کوه

 نوغر                                 قلعھ

 بوغدو                          من میروم

 کورا روباس                  تو کجا میروی؟

چترال فرق دارد: این یک ناحیھ بعدی گیلگیت یا گیلگیتی است، جائیکھ لھجۀ آن نیز از 

مملکت قوی و مستقل از کندز است. بخش ھای باقیمانده بیشتر بطرف شرق واقع بوده و 

ھمسرحد بالتی یا تبت کوچک است کھ نام اسکاردو دارد. محل اساسی دارای عین نام یک 

می قلعۀ بزرگ و دارای ساختمان غیرمنظم است کھ در سواحل اندوس اعمار شده و گفتھ 

 شمالشرق شھر کشمیر واقع است. این مملکت مستقل است. کھ ھشت مارش در شود

  

 ھا کافر

می ما در جنوبشرق بدخشان و در کوھھای بین بدخشان و پشاور، مردمان استثنائی را پیدا 

کھ بھ علت لباس ھای سیاه پوست بزی کھ می پوشند، توسط ھمسایگان مسلمان شان  کنیم

. این نژاد کامال در کوه ھا محدود بوده و توسط می شوندده ھای سیاھپوش نامی بنام کافر

تمام ملل اطراف شان مورد آزار و اذیت قرار دارند کھ می خواھند آنھا را بحیث بردگان 

اسیر سازند. رئیس کندز چند سال قبل تھاجمی بھ مملکت آن ھا نموده و نیم ارتش خود را 

ھب و مملکت آنھا نسبت بھ اثر الفنستون . من افزودی دیگری در بارۀ مذمی دھداز دست 
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من مال نجیب با ارزش و صادق را مالقات کردم کھ او بھ مقصد  وجودی کھندارم، با 

تحقیق بھ داخل کافرستان فرستاده شده بود. من مکالمات زیادی با مردمانی داشتم کھ با آنھا 

سالھ را  10حدود در تماس بوده و در کابل آنقدر خوشبخت بودم کھ یک پسربچۀ کافر 

دیدم کھ مملکت خود را دو سال قبل ترک کرده و چھره، موی و قوارۀ او از تمام آسیائی 

ھا فرق دارد: چشم ھای او رنگ آبی داشت. این بچھ بھ تعداد زیاد سواالت من در بارۀ 

مملکت خود جواب داده و نمونھ ھای زبان خود را گفت کھ با لھجھ ھای ھندی شباھت 

ھا وحشی ترین مردم، خورندۀ خرس ھا و میمون ھا و جنگنده با  ر معلوم کافرداشت. قرا

ترین تعاملی کھ در بین آنھا و مسلمانان  نیزه ھا و پوست کنندۀ دشمنان خویش اند. بزرگ

آن  ، از طریق مملکت لغمان در بین کابل و پشاور است، جائی کھ درمی گیردصورت 

ھا قوی و  . مملکت کافرمی شوندمسلمان" یاد  یک قبیلۀ مسکون است کھ بنام "نیمچھ

کوھستانی است. مردم آن تا اندازۀ زیادی معتاد بھ واین (شراب) است. طال در وضع بومی 

 .می شودآن در بین کوھھای ایشان یافت شده و توسط آنھا بھ ظروف و تزئینات تبدیل 

  

 منشای مشکوک الکساندری آنھا

قوارۀ آنھا یک نظریۀ را بوجود آورده کھ آنھا اوالدۀ  این اوضاع با درنظرداشت چھره و

ھای روسای  یونانی ھا اند. ھم بابر و ھم ابوالفضل این گمان را ذکر کرده اند؛ اما آنھا ادعا

گزارشی از  ھیچ گونھھا را مخلوط کرده اند کھ  اکسوس در مورد نسب مقدونی با کافر

معلوم نشان دھندۀ  نھا باشنده آنست، قرارمنشای خویش ندارند. ارتفاع بزرگ مملکتی کھ آ

بخشی برای تمام خصوصیات فزیکی آنھا باشد؛ من باور دارم، سرانجام دریافت  قناعت

خواھد شد کھ این مردم ھیچکس دیگری بجز از بومیان ھمین جلگھ ھا نبوده اند کھ بھنگام 

اند: حد اقل، اشغال ممالک پائین از طرف مسلمانان بھ مسکن فعلی خویش فرار کرده 

یک اثبات قوی برای این نظریھ  می تواندگویند و نام کافر نیز  افغانان چنین چیزی را می

ھا یک نژاد درنده بوده و ھیچ چیزی در عادات یا مذھب آنھا وجود ندارد کھ  باشد. کافر

قابل توجھ با یک مردمی در وضع تمدنی ایشان باشد. قبایل کوھستانی در ھند یک مذھبی 

ھا تا اندازۀ زیادی با ھندوایزم فرق دارد و دلیل آن آشکار است: آنھا  ند کھ مانند کافردار
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باشندۀ مناطق دوری بوده اند کھ برای شیوه ھا و تغیراتی قابل دسترس نبوده کھ مسیر خود 

ھای بیرونی را انجام  را در داخل جلگھ ھای بسیار مطلوب گشوده اند. زنان کافر تمام کار

کھ آنھا بعضی اوقات یکجا با یک گاو  می شودین را شخم می زنند: حتی گفتھ داده و زم

 یوغ را بھ گردن می نھند.

  

  رسوم اوالدۀ الکساندر بزرگ

در صحبت در بارۀ موجودیت مسکونھ ھای (ناقلین) یونانی در مناطق دورافتادۀ آسیا و 

ھ من در حدسیات غرق نشده گفتار اینکھ اوالدۀ الکساندر بزرگ اند، الزم است تذکر دھم ک

ام، بلکھ بخاطر دفاع ایشان از نسب کھ خود شان ادعا کرده اند، شایستۀ توجۀ ما شده اند. 

 می دھدمارکوپولو اولین مولفی است کھ از موجودیت این روایات ذکر کرده و معلومات 

می کند؛ کھ میر بدخشان ادعای منشای یونانی دارد. امپراتور بابر این شھادت را تائید 

ھا در شمال پشاور، بحیث مھد این  ابوالفضل مورخ نواسۀ او (اکبر) بھ مملکت کافر

، الفنستون بصورت موفقانھ حدس و گمان این می کنممقدونیان اشاره می کند. من فکر 

روایتی  ھیچ گونھھا یک قبیلۀ درنده، کوھستانی و بدون  مورخ را رد می کند؛ زیرا کافر

قبال گفتھ شد. با آنھم، الفنستون اظھارات مارکوپولو  طوری کھاست،  در بارۀ این موضوع

، با معلومات اینکھ رئیس درواز در وادی اکسوس ادعای نسب الکساندر می کندرا تصدیق 

را نموده و توسط تمام ھمسایگانش پذیرفتھ شده است. چنین بود اندازۀ معلوماتی کھ من با 

می ترین کنجکاوی  ندازۀ کافی کھ باعث تحریک عالیآن داخل این ممالک شدم، یعنی بھ ا

؛ دیده خواھد شد کھ من وقتی در وادی اکسوس و در مھد زندگی آنھا بودم، تشویق شود

 فراوانی در پژوھش چنین روایات کردم.

  

 شرایط واقعی آنھا

اگر باور میشد کھ فقط روسای بدخشان و درواز ادعای این میراث افتخاری را کرده اند، 

عین افتخارات برای  نچھ باعث تعجب من شد، دریافت این بود کھ شش شخصیت دیگر درآ



	 187	

قناعت مردم ایجاد شده است. روسای کھ در شرق درواز گسترش دارند و والیات کوالب، 

شغنان و واخان در شمال اکسوس را در اختیار دارند، نیز ادعای عین نسب را دارند. 

 طوری کھ، می کندعین افتخارات را کمائی رئیس بدخشان در زمان ھای معاصر 

گردشگران ونیزی بھ او نسبت داده اند. او لقب شاه و ملک و اطفال او لقب شھزاده دارد؛ 

سال توسط میر کندز واژگون شده و بدخشان حاال در  12اما این دربار باستانی در این 

ا کشمیر دولت ھای اختیار یک خانوادۀ ترک قرار دارد. بطرف شرق بدخشان و گسترده ت

ھای برای نسب یونانی  کوھستانی چترال، گیلگیت و اسکادرو قرار دارد، جاھائی کھ ادعا

این شھزادگان داده شده است. اولین آنھا لقب شاه کتور را دارد. حاکم  یک از برای ھر

فعلی یک قامت کوچک داشتھ و در این ممالک شھرت زیاد بخاطر ریش دراز خود مانند 

س دارد. رئیس اسکاردو یک قلعۀ واحد در اندوس داشتھ و سرسختانھ ادعا دارد شاه پار

ھای خود الکساندر ساختھ شده است. این مملکت ھمسرحد تبت کوچک یا بالتی  کھ در روز

است. اینجا آخرین محدودۀ روایات نیست، زیرا سربازان قبیلۀ تونگانی کھ از والیات غربی 

یارکند و شھرھای مجاور آن قرارگاه دارند، نیز ادعای  تاتاری چین فرستاده شده و در

تری داشتھ و خود را از نسب سربازان ارتش  . اما آنھا ادعای نرممی کنندمنشای یونانی 

 الکساندر می دانند، نھ از خود فاتح.

  

  ھا بررسی ادعا

ایشان چنین است فھرست صحیح اوالدۀ مشھور الکساندر و این تا اندازۀ در تائید ادعای 

است کھ تمام این شھزادگان تاجیک ھا و باشندگان این ممالک قبل از تجاوز قبایل ترک یا 

یم این گزارشات را با تاریخ ھای وفق دھیم کھ تا می توانباشند. اما ما چطور  تاتار می

دانیم، پسر فلیپ حتی یک وارث ھم برای اینھمھ  حالیکھ ما می زمان ما ادامھ دارد، در

تردۀ خویش بھ میراث نگذاشت، بھ استثنای یکتعداد مسکونھ ھا (ناقلین) کھ فتوحات گس

اینکھ بھ  یک بخش دور آسیا زنده مانده اند؟ صرفنظر از سال در 2000برای بیشتر از 

نسب آنھا بحیث درست یا نادرست نگاه شود، خود مردم کرامت میراثی شھزادگان را تائید 

ارات شاھی را ادعا کرده و از ازدواج اطفال خود با قبایل کرده و آنھا بنوبھ خود، تمام افتخ
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. این تاجیک ھا کھ حاال بھ اسالم گرویده اند، الکساندر را بحیث می کننددیگر جلوگیری 

ھای جنگی او اشتقاق می کنند،  دانند و از امتیازی کھ آنھا از دستاورد یک پیامبر می

افزایند. من فرصت مکالمھ با  خش خدا را میب افتخار نسبت داشتن بیکی از پیامبران الھام

یکتعداد اعضای دربار بدخشان را داشتم، اما ھیچ چیزی در شکل یا قوارۀ ایشان وجود 

چھره اند و مشابھ پارسیان زمان -نداشت کھ نشان دھندۀ نسب یونانی آنھا باشد. آنھا خوش

می و ازبیک ھا دیده بین آنھا و ترک ھا  ترین تمایز در حالیکھ بزرگ ھای معاصر؛ در

 .شود

  

 حدس و گمان ھا

دانیم کھ او در سلطنت بکتریا رزمید. شھر بلخ کھ  ما از مورخین تھاجمات الکساندر می

ھا قرار دارد، بحیث بکترای شاھان یونانی تعین گردید. با کنار گذاشتن  در جوار این قلمرو

ن بلخ و کابل دارای نام ھر گونھ ھویت محلی، باشندگان فعلی می گویند کھ مملکت بی

، بھ ھیچوجھ می دھدبنام بکتریا می شناسیم. حقایق نشان  آن را"باختر زمین" بود کھ ما 

غیرمحتمل نیست کھ یکتعداد مسکونۀ (ناقلین) یونانی برای مدت ھای در مملکت وجود 

 درفرض کرد، سلطنت یونانی کھ در امپراتوری او جانشین الکسان می توانداشتھ است. لذا 

شده، بھ امتداد وادی اکسوس باال رفتھ و حاصل خیزی آن باعث جذب آنھا شده باشد. آنھا 

ممکن است از اسکادرو بھ بالتی یا تبت کوچک و کشمیر رفتھ باشند؛ ما شاید تمدن اولیۀ 

آن وادی قشنگ را مرھون ھمین مھاجرت مسکونھ ھای (ناقلین) یونانی بدانیم. ورود دین 

کتی بھ وقایع تاریخی آنھا کشنده بوده و من شک ندارم کھ ھر گونھ ردیابی اسالم بھ ھر ممل

این انقالب بزرگ محو شده است.  موجود از ھجوم مقدونی ھا یا سیلوسید جانشین آنھا در

من قبال گفتم کھ ممالک سواحل علیای اکسوس از مسیر تھاجم تاتار ھا مصئون مانده و من 

کھ آنھا سرنوشت آن مملکت را دنبال کرده  می کنماستنباط از زبان و رابطۀ آنھا با پارس 

و برای آنھا مطلوب بوده کھ توسط الکساندر فتح شده اند. اگر ما نتوانیم این معاصران 

ھم باید روایات آنھا را بحیث موافق  ارایھ کنندۀ نسب الکساندر مقدونی را تصدیق کنیم، باز

کھ دالیل مستحکمی در تناقض آنھا  م؛ تا زمانیترین اثبات ھجوم او بھ این ممالک بپذیری
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 ،می کنندم لقب آنھا را در رابطھ بھ افتخاراتی کھ آنھا ادعا می توانپیدا نکنیم، من شخصا ن

 ھیچ گونھانکار کنم. من معلومات زیادی از تعداد زیاد بومیان مملکت بدست آوردم و آنھا 

با نگارش ھای قانع ساختم کھ  شکی در اصلیت و درست بودن آن ندارند، من خود را

 توسعھ و گسترش دھند.آن رادیگران را قادر خواھد ساخت تا 
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 تاریخ بخارا -دھم یازفصل 

 تاریخ قدیم بخارا

آن مملکت پنج نسخۀ تاریخ بخارا را بدست آوردم. این البتھ  من در جریان اقامت خود در

کامل این آثار را توضیح دھم وھمچنان احساس خارج برنامۀ من خواھد بود کھ محتوای 

نمی کنم کھ محتوای کامل آنھا برای خواننده زیاد دلچسب باشد: من آنھا را بھ انجمن تمویل 

کنندۀ برگردان ھای شرق شناسی سپرده و از آنھا اطمینان حاصل نموده ام کھ تالش خواھند 

دھند. بخارا در سده ھای اولیھ بنام کرد تا آنھا را در اختیار دانشمندان شرق شناسی قرار 

یابی شده و توسط افسانھ یا واقعیت با  بیکن یاد شده، شھری کھ ھنوز ھم در جوار آن رد

نام مشھور افراسیاب وصل است. گفتھ می شود کھ مملکت یک مرداب نیزار بوده و با یخ 

ینجا یک شده است. گفتھ می شود کھ ا و برف ذوب شونده در کوھھای سمرقند تغذیھ می

آن عبور  محل شکارگاه و در چندین محل چنان مردابی بوده کھ یک شتر نمی توانستھ از

کند. چنین است زبان مورخین بومی. بعدا تعاملی با امپراتور چین برقرار می شود کھ 

 ھا دنبال شده و قرار خود را بھ حاکم بخارا می دھد: اما این معاملھ با تھاجمات ترک دختر

 عث ویرانی این مملکت شده است. ما بعدا بھ عصر اسالم و تھاجم عربمعلوم ھمیشھ با

خاطر بت پرستی و عشق بھ عدالت ھ رسیم کھ دارای یک ملکھ یا خاتونی بوده کھ ب ھا می

ھم توسط آھنگ ھای عامیانھ بزرگداشت و تجلیل می شود. پسر او  مشھور بوده کھ ھنوز

ھا خود را در ترکستان  وقتی عربآن دست می کشد و  دین اسالم را می پذیرد، اما از

/  ٩۴سال  یک مسجد بزرگ در این شخص  رسانند. سازند، او را بھ قتل می مستقر می

اعمار نموده و مردم نماز را بھ زبان پارسی می خوانند، "چون زبان مملکت بوده  ٧١٣

عد شھرت و ابعاد شھر افزایش می یابد؛ ما از تجارت و جمعیت بھ آن زمان ب است". از

نتیجۀ اعمال اشخاص مشھوری مانند ھارون الرشید و ارسالن خان  زرگ می شنویم، درب

بارۀ قدرت جبرئیل فرشتھ گفتھ می  تر و ثروتمند تر می شود. برای ما ھمچنان در زیبا

 شود کھ صفوف شاد باشندگان اینجا را در روز قیامت مورد عفو قرار می دھد.
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 از عصر چنگیز تا تھاجم ازبیک ھا

 ۶٢٢ با گلۀ تاتار خود در سال است تاریخ اولیۀ بخارا تا اینکھ چنگیز ویرانگر آن راچنین 

ھا، تعمیرات و کانال ھای آن  را می توان بھ اساس بازار ویران می کند. این ١٢٢۵/ 

 دانست کھ در حقیقت یک مرکز ثروتمند و قشنگ بوده؛ اما بخارا یکجا با تعداد زیاد شھر

رانۀ تاتار می شود، کسانیکھ با خشم گ خصومت ھای ویرانھای بزرگ دیگر پامال 

بیرحمانھ از کسپین تا اندوس را جاروب می کنند. بعدا سلطنت بخارا توسط امیر آن بنام 

ملل خوار کھ غضب خود باالی  تیمور بزرگ اداره می شود، یک اوالدۀ چنگیز خون

ورد. آ ا را بھ لرزه میھای سلطنت در سراسر آسی زنجیر ھمسایھ و دور را نشان داده و

عملکرد این قھرمان مربوط بھ تاریخی می شود کھ من حاال باالی آن کار دارم؛ اما فتوحات 

ھای روشنگرانۀ او، حرفۀ نظامی و سیاسی او فقط یک یاد داشت گذرا در  تیمور و نھاد

این عصر ادبی است. جانشینان او پس از چند نسل از سلطنت پدری ایشان رانده شده و 

مپراتوری بزرگ مغول در ھند را ایجاد می کنند، در زمان بابر دلیر کھ جانشینان او ا

 ھم در دھلی زندگی می کنند (نمی گویم سلطنت). این انقالب آخری از تھاجم تاتار ھنوز

گر  ھای ازبیک سرچشمھ می گیرد؛ قبیلۀ دیگری از گھوارۀ چنگیز و وابستھ بھ آن اشغال

این زمان تمام ممالک  عبور کرده و در 16در شروع سدۀ کھ جکسارتیز{سیر دریا} را 

ماورالنھر را در اختیار دارد کھ تا قاعدۀ ھندوکش گسترش دارد. ازبیک ھا این فتوحات 

بزرگ را توسط شیبانی خان و پسرش کمائی می کنند. بابر توسط شاه پارس کمک می 

 ی شود.شود و شیبانی خان در جنگ مرو شکست خورده و بھ قتل رسانده م

  

  تھاجم نادرشاه و پایان سلطنت مراد

ورد، در سلطنت ھای مختلف ماورالنھر تا تھاجم آ برتری کھ نژاد ازبیک ھا بدست می

حیث امیر یا حاکم ھ شاه در اوایل سدۀ گذشتھ نگھ داشتھ می شود. بعدا ابوالفیض خان ب نادر

دۀ چنگیز بزرگ پذیرفتھ در بخارا حکومت کرده و بھ حیث نمایندۀ میراثی ازبیک ھا و اوال

می شود کھ دربار تیمور را مطرود کرده است. اتالیق یا وزیر او رحیم خان یک ازبیک 
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ت با فاتح پارس توطیھ نموده و او را تا درازه ھای شھر میآورد. نادر بخارا یاز قبیلۀ منغ

ه و دختر را امان می دھد، اما وزیر امیر را بھ قتل رسانده، یک پسر او را بر تخت نشاند

رساند. پس از مرگ رحیم  خود را در ازدواج او در می آورد. ولی او را نیز بھ قتل می

ت) جانشین می یخان این وزیر ظالم و خاین توسط دانیال بیگ ازبیک از عین قبیلھ (منغ

تر  شود کھ از طریق ازدواج با ابوالفیض خان قرابت دور داشتھ است. او ادعای بزرگ

نداشتھ و مملکت را بنام ابولغازی خان یک اواالدۀ امیر آخری و  از قدرت آخرین وزیر

چنگیز اداره می کند. بھ ھنگام مرگ دانیال بیگ پسرش مراد بحیث وزیر جانشین او می 

شود؛ با کنار گذاشتن شاه نمایشی پدرش بنام او حکومت کرده و خود را امیر بخارا می 

وفات می کند. او بیشتر یک  1800الی سال حکومت نموده و در حو 7خواند. شاه مراد 

مذھبی می باشد تا یک حاکم؛ اما نام بیگی جان شھرت زیاد داشتھ، توسط ازبیک ھا بسیار 

احترام شده و تعداد زیاد داستان ھای منحصر بھ فرد در رابطھ بھ او گفتھ می شود. او 

می دھد. او شھر جنگ ھای زیادی با شاه کابل و تمام دولت ھای ھمسایھ و کمزور انجام 

بھ بخارا انتقال می دھد؛ اما  مرو در دشت را ویران کرده و بخش بزرگ اھالی آن را

اعمال او سھم اندکی در شھرت یا بزرگ سازی یک سلطنتی دارد کھ او غصب کرده بود. 

 سلطنت بخارا بھ پایان می رسد. ھنوز خان در چنگیز ماز زمان شاه مراد جانشیان مرد

ن خانواده در مملکت وجود دارند کھ در فقر و نکبت زندگی می ھم بعضی از اعضای آ

 دانم آخرین شاه بخارا ازجانب مادر بھ أنھا قرابت داد. کنند؛ تا جائیکھ من می

  

  سلطنت حیدر و شاه فعلی (نصیرهللا)

شاه مراد توسط پسرش حیدر جانشین می شود کھ بصورت عام بنام سید یا پیر نامیده می 

خود را بیشتر بھ یک روحانی تبدیل می کند تا یک شاه و چسبیدن محکم شود. او دربار 

او بھ قرآن در حالیکھ او را در جھان اسالم برجستھ نشان داده و شدیدا تعصب و بنیاد 

گرائی در مملکت را افزایش می دھد. او لقب خود را بحیث فرمانده دین دانستھ و بخش 

بھبود اخالقیات عصر خود می گذراند. اگر زیاد وقت خود را در تالش برای اصالح و 

ھای او بھ سیاست ھای خارجی اش گسترش می یافت، شاید بھ  شب زنده داری ھا و دعا
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 1825سالھ ( 27مملکت خود مفاد می رساند؛ اما او پس از یک سلطنت دراز و بیھودۀ 

ھر جانب م) برای اطفال خود یک جانشین جنجالی و یک سلطنتی را باقی می گذارد کھ از 

مورد طعنھ و دست درازی قرار دارد. مرگ او عالمۀ قیام و جنگ داخلی در بین اوالدۀ 

روزه کشتھ  50حسین پسر او خود را شاه اعالم کرده و پس از یک سلطنت  او است. امیر

می شود، بدون شک با زھر کھ توسط قوش بیگی یا وزیر داده شده و برادر دیگری را 

خان جانشین شده و ادارۀ حکومت و مرکز را در اختیار می  عمر مطلوب میداند. او توسط

 گیرد. برادر بزرگش نصیرهللا یا طوری کھ عموما بنام بھادرخان نامیده می شود، بطور

 مخفی نفوذ قوش بیگی را تامین کرده (با وجودی کھ خود را طرفدار عمر می گوید) و می

در گام اول شھر سمرقند را تسخیر کرده  خواھد قدرت خود را با تمام اراده آماده سازد. او

ھای را تسخیر می کند کھ ذخیره کنندۀ  و باالی بخارا مارش می کند و کانال ھا و کاریز

 50افتد، پس از یک محاصرۀ  آب بخارا است: او آنھا را بستھ نموده و شھر بدست او می

زیر مقرر می روزه کھ توسط قوش بیگی در اختیار او گذارده می شود و او را بحیث و

کند. عمر محبوس می شود، اما او فرار کرده و پس از آوارگی در مشھد و بلخ سرانجام 

بھ اثر کولرا در قوقند میمیرد؛ جسد او برای دفن بھ بخارا آورده می شود. نصیرهللا بدون 

نفر از طرفداران برادران خود را بھ قتل  30رسد. او  مقاومت بیشتر بھ سلطنت می

رمان می دھد کھ روسای عمده از دروازۀ قصر بھ پائین انداختھ شوند (شیوۀ رسانیده و ف

این ممالک). حد اقل، معاملھ سھ برادر کوچکش کمتر قابل توجیھ می  معمول اعدام در

باشد: او آنھا را بھ امالکی در سواحل اکسوس فرستاده و ظالمانھ فرمان می دھد کھ بھ قتل 

و عمل نکنند؛ نصیرهللا یگانھ زندۀ شش طفل حاال در رسانده شوند، تا اینکھ برخالف ا

بخارا سلطنت می کند. اعمال خوب توسط اقارب متعصب باالی اطفال ناخوش چقدر کم 

اثر می کند! اما نصیرهللا تا اندازۀ (اگر چنین چیزی ممکن باشد) خود را از اعمال نادرست 

د را بصورت عادالنھ و و باطل با تامین تخت خود می رھاند: او حاال رعایای خو

غیرجانبدارانھ اداره کرده و بھ ظلم و جرم در حکومت خود پایان داده است، زیرا او ھیچ 

 رقیبی در میدان ندارد. او یک خانوادۀ جوان و در حال افزایش دارد.
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 دربارۀ قدرت سیاسی و نظامی بخارا

  

  اھمیت سلطنت بخارا

ر موقعیت آن است. شھرت آن بحیث یک سلطنت اھمیت بخارا نھ در وسعت قلمرو، بلکھ د

ھای چغتای جستجو کرد. این سلطنت بعدا شامل تمام ماورالنھر یا ممالکت  را باید در روز

ای اکسوس و جکسارتیز تا خوارزم، کسپین و خراسان بوده است. آن عصر ھ بین دریا

بزرگ خود  ھم نفوذ شکوه و جالل مدت ھا قبل سپری شده، اما محل مطلوب پایتخت ھنوز

بین بومیان ماورالنھر نگھ داشتھ است. بخارا با واقع شدن در بین غنی ترین مناطق  را در

گاه بازرگانان و  اروپا و آسیا و در یک مسیر محاط با صحرا ھا و دشت ھا بھ آسایش

گردشگران و مرکز تجارت بزرگ تبدیل شده است. موقعیت آن از منظر نظامی یا سیاسی 

دھی قرار داشتھ و فوق العاده با ارزش است. بخارا با داشتن خاک حاصل در جایگاه فرمان

خیز در یک سرزمین بایر باعث توجھ ملل دور و نزدیک شده است. بخارا در زمان باستان 

حرص و طمع یونانی ھا و خلیفھ ھای عرب را بھ خود جذب نموده بود. بخارا توسط قبایل 

ور مشھور از آن بحیث یک مرکز، پیروزی ھای شمال نیز مورد ھجوم قرار گرفتھ و تیم

ممالک دور آسیا را رھبری می کند. در زمان حاضر نمایندگانی از  قطعات خود در

ھای چین و روسیھ، سلطان قسطنطنیھ و شاھان پارس و کابل را پذیرفتھ است.  امپراتور

مرکز  بحیث بین ملل ازبیک مجاور برخوردار است کھ آن را بخارا ھمچنان از برتری در

ھ حاکم آن می، تابعیت خود را بچھ اس قبایل خویش تصور کرده و بصورت داوطلبانھ، گر

 ارایھ می کنند.

  

 قدرت و خصوصیت شاه

 شاه بخارا مانند سایر ملل آسیائی بحیث یک سلطان مستبد حکومت می کند؛ با آنھم او در

وع نھ از عدم ھا یا روحانیون کنترول می شود. این موض عملی توسط قدرت مال ھر

توانائی او بخاطر تحمیل قدرتش، بلکھ از قانون اساسی سلطنت ناشی می شود کھ بطور 
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اینجا نسبت بھ ھر مملکت اسالمی دیگری  بنیاد قوانین قرآن استوار بوده و در گسترده بر

شدیدا تطبیق می شود. نصیرهللا شاه بخارا یا طوری کھ بھادرخان نامیده می شود، یک 

سال است. او لقب امیرالمومنین را اختیار نموده و ھمیشھ با نام  27سن  جوانی دارای

حضرت خوانده می شود کھ فقط توسط مسلمانان ترکستان در صحبت با پیامبران ایشان 

رود؛ اما ترجیح داده می شود کھ  کاربرد دارد. نام شاه بندرت در اسناد رسمی بکار می

ھای  لقبی کھ تیمور و جانشینان او تا روز صرف امیر و بدون "المومنین" نوشتھ شود،

بھ شاه  بابر اختیار نموده بودند. این لقب یک اھمیت مذھبی داشتھ و بطور خاصی آن را

بخارا وصل می سازد. او خود را یکی از سران دین اسالم میداند. با آنھم بھ سلطان 

شده و شاه بخارا قسطنطنیھ احترام می شود، زیرا او در اینجا بحیث خلیفۀ روم شناختھ 

  بردار او را داشتھ باشد. افتخار دارد کھ لقب کمان

شاه فعلی ھفت سال است کھ حکومت می کند. او بصورت طبیعی عادل و لیبرال بوده و 

عادات متعصبانھ پدر خود  واقعیت دیده می شود کھ او بتدریج در شدیدا پیرو دین است. در

آن مشکل است.  دھد کھ جلوگیری از غرق می شود؛ زیرا طبیعت حکومت او نشان می

او خود را از تمام ثروت خودش و پدرش محروم ساختھ و این امر باعث اعتبار بلند او 

در بین ھموطنانش شده است. او در تمام عملکرد ھایش توسط قانون رھنمائی شده و مردم 

و ھندوان  وانمود می کنند کھ مصارف شخصی او از مالیۀ سرانۀ بدست میآید کھ از یھودان

اخذ می کند، زیرا گناه خواھد بود اگر پول باور مندان واقعی چنین اختصاص یابد. او 

طبیعت جاه طلبانھ و جنگی داشتھ، عواید خود را در سازش با ارتش خود بدست آورده و 

 خود را با بخشش زیاد عزیز کرده است.

  

 قوش بیگی یا وزیر

دارد، با وجودی کھ شاه عمدتا مرھون او برای  وزیر یا قوش بیگی نفوذ بزرگی باالی شاه

تخت خود می باشد، ھیچ ترسی از قدرت او ندارد. شاه ھرگز ارگ را ترک نمی کند تا 

 وزیر حاضر بوده و ریاست را بھ عھده گیرد. اعلیحضرت غذای خود را از دست ھیچ



	 196	

ال س 60ز خورده بوده و بیشتر ا کسی بجز از وزیر خود نمی گیرد. این شخص نسبتا سال

ت است، با استعداد و مجرب بوده و در تجارت پشتکار یمنغ دارد. او یک ازبیک و از قبیلۀ

زیاد دارد. او ھمچنان تجارت وسیعی داشتھ و عاشق پول است، اما در اخذ مالیۀ تجارت 

شدیدا عادل است. مقام وزیر شاید در خانوادۀ او میراثی باشد: پدرش ھمین وظیفھ را 

نفر اند، در نواحی یا  13رانش دو حکومت را در اختیار دارند و پسرانش کھ داشتھ، براد

والیات مختلف وظیفھ دارند. او یکی از آنھا را بحیث جانشین خود تعین کرده است. در 

خصوصیات این وزیر مخلوطی از حیلھ و زیرکی وجود دارد، اما او لیبرال منش بوده و 

ھا برخورد خوبی دارد. تمام ثروت و قدرت  در مقابل اروپائیان و بخصوص انگلیس

کھ  مقابل کسانی سلطنت در اختیار او است؛ زیرا عواید را او می گیرد و می تواند در

 است، نوسان روحانیت کند. محترم و سازشکار

  

  شرایط سیاسی ازبیک ھا

ھیچ چیزی برای یک گردشگر در ترکستان نسبت بھ خواھشات روسا یا سرداران ھند و 

اینجا بھ استثنای دربار و روحانیون، چنین مردان بزرگ و  قابل توجھ نمی باشد. درکابل 

خان ھا یا نخبگان و افرادی وجود ندارد. تمام حکومت در اختیار بردگان یا وابستگان 

ھا یا خواجھ ھا (اوالدۀ خلفای اولیھ) اداره می  وزرا بوده و ھر شھر و روستا توسط مال

ومت بخارا قرآن بوده و تمام جماعت مذھبی می باشد (یا باید کھ اساس حک آنجائی شود. از

باشند)، تمام مسایل بھ استثنای آنچھ مطلوب کلیسا است، بطور کامل مدنظر گرفتھ می 

شود. انجن دین و دولت در ترکستان نقش قلب و دست را بازی نموده و پشتیبان ھمدیگر 

ھم، شاھد عدم  ندارد؛ اما ھنوز اینجا سایۀ ھیچ حکومت مردمی (محبوب) وجود اند. در

رضائیت در زیر چنین سیستم حاکمیت نیستیم، با وجودی کھ ھیچ مردمی نسبت بھ ازبیک 

ھا در غالمی مستقیم قرار ندارد. ما باید این رضائیت عمومی جامعھ را مرھون تطبیق 

رگ شدید قوانین قرآن بدانیم. این کتاب در بھترین حالت چیزی بیشتر از یک منشور بز

فقیر نیست؛ با آنھم اصول فقھ را بر بنیاد معینی استوار ساختھ و بدون شک این باور را 

برای مردم بوجود می آورد کھ روحانیون بھترین مدافع آنھا بھ مقابل قدرت جاه طلبانۀ 
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 حکومت است. وابستگی شدید آنھا بھ قوانین نوشتاری علت سپاسگزاری است کھ اینھا از

ھیچ برنامۀ دولتی بدون قیمومیت آنھا صورت نگرفتھ و یک بخش آن برخوردار اند. 

بزرگ عواید برای پشتیبانی از مذھب ملی و مدرسھ ھای آموزشی بھ مصرف میرسد. 

حتی عواید اضافی مرکز نیز پس از این شیوه توزیع می شود و تمام برنامۀ اداره نسبت 

ب روحانیون) دارد. اگر حکومت دیگری شباھت زیادی بھ ھیرارشی (سلسلھ مرات بھ ھر

قتلی واقع می شود یا دزدی صورت می گیرد یا مناقشۀ در موضوعی رخ می دھد، فورا 

بھ روحانیون رجعت داده می شود، زیرا شاه بدون آنھا مسئولیت ھیچ قضاوتی را باالی 

ھای اولیۀ اسالمی  خود نمی گیرد. من مطمئین ھستم کھ این سیستم در بخارا از عصر

ھ و ھمسالی با تھاجم ازبیک ھا ندارد، با وجودی کھ در سلطنت شاه گذشتھ وجود داشت

شاه کھ عقیدۀ بسیار متعصبانھ داشت) قویا عملی می گردد. صرفنظر از اینکھ  (حیدر

نظریات دین اسالم چھ می باشد، وقتی قوانین آن شدیدا عملی شود، تولید کنندۀ منافع بزرگ 

یس شھر و سلطنت بخارا جدی و موثر است: طوری برای ادارۀ یک سلطنت می باشد. پول

کھ قبال گفتم، شب ھنگام بستھ ھای بزرگ اموال در فضای باز و بدون خطر گذاشتھ شده 

و راه ھای مملکت از دزدان و رھزنان عاری است. شیوۀ بدون مصالحۀ کھ در آن متخلفین 

کنندۀ یک وحشت سودمند معاملھ می شود و مجازاتی کھ باالی آنھا تطبیق می گردد، تزریق 

ھای افراد ناسالم می باشد. مجازات ابتدائی ترین تخلف ھا مرگ است: جریمھ و  در مغز

حبس در سیاه چال ھای مخوف نیز تطبیق می شود، اما بسیار بھ ندرت. قوانین اسالمی 

در حضور او قویا عملی شده و مصوبھ ھای کھ عرب ھای آوارۀ صحرا را متحد ساختھ 

ھیچ گونھ بھبود یا تغییر باالی مردمانی تطبیق می شود کھ در شیوه ھا، رسوم  بود، بدون

و زبان ھای خود متفاوت بوده و در یکتعداد مسایل تمدنی بطور قابل مالحظۀ پیشرفتھ 

 تراند.

 

  عواید بخارا

د سلطنت نیز مطابق بھ عین معیار قرآن جمع آوری می شود. یک بازرگان یک چھلم یعوا

ال خویش را بحیث مالیھ می پردازد، یک دھقان یک چھارم کشت خود را بھ درآمد امو
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شاه ارایھ می کند: اما بخش بزرگ زمین ھا در مملکت برای تقویۀ افراد مذھبی و موسسات 

آنھا وقف شده و تعداد زیاد اینھا بیشتر از سھ دھم غلھ را می پردارند و ھیچ کشاورزی از 

زمین در ترکستان توسط مقدار آبی کھ در آن سرازیر می  این مالیۀ گزاف شکوه نمی کند.

شود ارزش دارد و افرادی کھ این امتعۀ زندگی را بھ کانال ھای مختلف در مرکز توزیع 

می کنند، دارای مقامات بلند در دولت اند. مالیۀ پولی بر باغ ھا، باغستان ھا و خربوزه 

استثنای مسلمانان یک مالیۀ (جزیھ)  زار ھا نیز وضع می شود. تمام باشندگان مملکت بھ

سرانۀ ساالنھ می پردازند. در زمان جنگ مالیھ از گمرک بخارا اشتقاق می شود، اما با 

 این استثنای واحد، تمام عواید از زمین ھا بوجود میآید. خالصۀ آنھا در زیر داده شده است:

 طال                                     ھفت تومن بخارا

 4000                                                 رمیتان

 6000                                                 زندانی

 3000                                                  وفکند

 3000                                               وردنزی

 4000                                                خیراباد

 6000                                                ونگزی

  6000                                               کیژدوان

 پنج تومن سمرقند

 6000                                                 شیراز

 4000                                                سوھود

 6000                                                 افینقند

 5000                                                  انھار
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 12000                                                 شودر

 نواحی زیر سمرقند

 4000                                                  پنجکند

 2000                                                  اومیتان

 2000                                                       پان

 6000                                                اوروگت

  2000                                                  قره تپھ

 بین بخارا و سمرقند میانخیل یا کتھ قورغان در

 12000                                           کتھ قورغان

 6000                                                 کترشی

 5000                                                 پنجشنبھ

 4000                                                    میتان

 5000                                                نوراتور

 6000                                        اینجی قورغان

 5000                                                  چولک

 12000                                                 کیرمینا

 15000                                                  زودین

 8000                                                  جیزک

 قرشی

 12000                                                   قرشی
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 6000                                                   خوزر

 5000                                                شیرابیل 

        4000                                                  سعداباد

 5000                                                چراغچی

 سواحل اکسوس بنام لب آب

 5000                                                  ارازین

 4000                                                     کاکی

 8000                                                چارجوی

  5000                                                     اوتار

 15000                                                  قره قول

 50000                                               شھر بخارا

 277000                   ک)ل 18پیھ مجموعھ طالھا (یا رو

کم  شاه ھیچ عایدی از بلخ بدست نمی آورد؛ گفتھ می شود کھ عواید بھ علت جمعیت آن

ھزار طال بوده و بھ رئیس آن ایشان  20شده و مقدار کمی کھ از آن بدست میآید، حدود 

حفاظت می کند. بلخ و جیزاک دو ناحیھ ایست کھ اخیرا بھ  خواجھ اھدا می شود کھ آن را

سلطنت وصل شده است. تا جائیکھ یک نظر در مورد چنین موضوعات ایجاد می شود، 

لک روپیھ یا دو چند  36عاید خالص زمین این سلطنت حدود من بھ این باور می رسم کھ 

آن است کھ بھ خزانھ شاھی انداختھ می شود، زیرا نیم زمین ھا وقف کلیسا ھاست. تمام 

نام ھای متذکره در شمار عواید، شھرھای مارکیتی یا محالت اند، بھ استثنای "تومن" ھای 

ھا و روستا ھا داریم، بھ  ما از شھر سمرقند. اینھا نام ھای سابق اند. برداشت ھای کھ

دانش زیادی در بارۀ ترکستان نیاز دارد. یک بازار یا مارکیت بعضا یک روستای کوچک 

آن در "رباط ھا" در یک فاصلھ مسکون بوده و در  بوده و باشندگان بھ عوض زندگی در
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 روزھای مملکت در  میل بھ آنجا میروند. بازار 15یا  10روز ھای بازار از اطراف 

 ھای معین با نظم بزرگی مانند اروپا دایر می شود.

  

  قوت نظامی وغیره

ھای نظامی بخارا از نواحی مختلف سلطنت تشکیل شده و ھیچ گونھ انظباطی ندارند.  نیرو

عدد اسلحۀ توپچی می باشد.  41ھزار پیاده با  4ھزار اسپ و  20ھا متشکل از  این نیرو

یلجاری" یا ملیشھ وجود دارد کھ متشکل از بستگان و اینجا یکتعداد سربازان بنام "ا در

ھزار آن از بلخ و  10ھزار اسپ (سواره) می شود کھ  50بردگان حکومت بوده و حدود 

ممالک جنوب اکسوس است. این تعداد می تواند با استخدام بیشتر از بین ترکمن ھا افزایش 

اندھی شود کھ آنھا را تامین می یابد، اما خدمات آن قبیلھ فقط می تواند توسط کسانی فرم

کند. تعداد آنھا بسیار زیاد نمی باشد، در جائیکھ تقریبا ھر فرد غنی یا فقیر بنوعی صاحب 

یک اسپ است. این سربازان بندرت یا ھرگز برای خدمت خوانده نشده و وقتی کھ شامل 

ده پرداخت ششوند، مستحق پرداختی نمی گردند. سربازان ثبت شده یا "دفتری" توسط غلھ 

و روسای آنھا مستحق زمین می باشند. ھر سرباز ساالنھ ھشت من غلۀ بخارا می گیرد کھ 

پوند انگلیسی است. این غلھ شامل گندم، جو، جواری و ارزن  256ھر من آن مساوی بھ 

کھ منحصر بھ فرد است، آنھا با اسپ  است. پیاده عین مقدار سواره اخذ می کند و چیزی

ه و بعدا پیاده می شوند. اینھا دارای تفنگ ھای فتیلۀ بوده و بنام "خاصھ داخل میدان آمد

ھا اند، بعضا دارای کارد ھای دراز و  بردار" یاد می شوند. اسپ سواران دارای شمشیر

فت و با یک تیغ کوتاه. این نیزه ھا از توتھ ھای چوب  20نیزه ھای سنگین بھ طول تقریبا 

ۀ وحشیانھ دارند، اینھا ھرگز در اتصاالت نمی شکنند. (عموما بید) ساختھ شده و قوار

ازبیک ھا فقط چند سالح آتشی داشتھ و آنھا را بی تفاوتانھ بکار می برند. یک ھندی یا 

یک افغان ھرگز بھ سفر نمی رود، مگر اینکھ با سالح مجھز نباشد. ازبیک ھا از جانب 

 بندند. در کمر خود می د کھ آن رادیگر اکثرا خود را با یک نیزه یا کارد تجھیز می کنن
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  روحیۀ ازبیک ھا

کھ از ازبیک ھا نباید بحیث دشمنان ھراس داشت. شیوۀ جنگ  آنچھ من می شنوم اینست

آنھا با صدای بلند فریاد کرده و سرنوشت محافظان   آنھا نیازمند روحیھ و تشویق است؛

ۀ غیرمنظم، ولی سربازان پیشرو تعین کنندۀ سرنوشت است. آنھا دارای اوصاف عالی سوار

ھا در ارگ نادیده گرفتھ شده است، زیرا ازبیک ھا ارزش توپچی  ضعیف اند. میدان توپ

اینجا ھیچ مرد  را بصورت درست ندانستھ و شاه فقط با اسپ داخل میدان می شود. در

بومی توپچی وجود نداشتھ و توپ ھا از انتقال دھندۀ آنھا جدا بوده و می توان تصور کرد 

بھ ھیچوجھ موثر نیستند. اما این توپ ھا را می توان بھ آسانی توسط یکتعداد بردگان  کھ

روسی تنظیم کرد. تمام توپ ھا برنجی اند، معلوم می شود کھ سھ چھارم آنھا دارای کالیبر 

اینجا چھار ھاوان وجود داشتھ و باقیمانده توپ ھای  کوچک چھار و شش پونده اند. در

 ت قابل استفاده است.بزرگ اند. پودر مملک

  

  جزئیات نیروھای نظامی

جزئیات زیر نیروھای نظامی سلطنت دربرگیرندۀ نگاھی بھ قدرت چندین ناحیھ بوده و 

ھمچنان نشان دھندۀ قبایل بزرگ ازبیک در زمان حاضر در مملکت است. فھرست اولی 

ینجا بنام "بای" ا متشکل از سواره است، من ھمچنان نام روسای آنھا را افزوده ام کھ در

 یاد می شود، یک واژۀ ترکی کھ در اروپا بنام "بای" شناختھ می شود.

 ناحیھ                         روسا                  تعداد                         قبیلھ

 قرشی                     مراد بای                1000                    کانگراد

 عاشوربای                1000                      سرای

 محمد امیربای                2000                         یابو

 یارگی قورغان                   حسن بای                  500                      خیتای

 چاالک                محمود بای                  500                      قیپچاق
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 کورغان         ادیراگود بای کات                 800               سرخ خیتای

 شیراز                     تقیم بای                 400                   قره قلپاق

 اکجیز                  شادی بای                 500                   کارخیوز

 پنجیناد                   علم بای د                 600                      دیاخلی

 اولوغت                     کات بای               2000                       مینگ

 زیودین               قالیتوقسا بای                500                        نیمان

 پنجشنبھ                   رستم بای                 400                       جالیی

 میتام              عبدوجبار بای                400                          میتنا

 قترشی                     قباد بای                500                       بحرین

 نوراتان               عبدوجباربای               500                     بورکوت

 کیرمینا              عبدرسول بای               600                          قلوغ

 دیتو              عبدوجبار بای               300                        ھزاره

 دیتو از کندز                  دولت بای               300                         قطغن

 قره قل                 گودمحمد بای               400                     عرباشی

 دیتو                 دالماس بای               400                         چندر

 سواحل اکسوس                   یثار بایا               800             ترکمن اکسوس

 بخارا                  رودایناگ             1000                     قلماق ھا

 بخارا                          شاه             2000                قبایل مخلوط

 دیتو             محمد صادق بای             1000     مروی ھا (پارسیان) 

 سمرقند             مراد بای میراخور                     500                   
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 زوراباد نزدیک قرشی          لطف علی بیگ               500     زورابادی (پارسیان) 

 19500                  مجموعھ

شکل از تاجیک ھا یا طبقھ بازرگانان است. پیاده بھ تعداد بسیار کم استخدام شده و کامال مت

  اینھا از نواحی زیر استخدام می شوند:

 1000                                          بخارا

 1000                                        سمرقند

 200                                          قرشی

 500                                         جیزک

 200                                        کیرمینا

 100                                 کات قورغان

 100                                        پنجشنبھ

 100                                          خوجر

 100                                        شیرابال

 100                                          قرابال

 100                                        نارازان

 100                                          اوستی

 300                                      چارجوی

 3900                                       مجموعھ

آنجا  بخش سربازان جنوب اکسوس فقط اسما تابع بخارا می باشد و تعداد ازبیک ھا در

زیاد نیستند؛ با آنھم یکتعداد زیاد مردم عرب بوده و از عین اعتبار سربازی مانند ممالک 

دیگر برخوردار اند. آنھا در اختیار حکومت نیستند. بھ استثنای قلمرو بلخ کھ از آن می 
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نفر تھیھ کرد، این مردم را نمی توان بحیث سربازان  3000یا  2000وان یک نیروی ت

آماده درنظر گرفت، زیرا آنھا در دشمنی با یکدیگر قرار داشتھ و شاه ھیچ تکلیفی بخود 

 روا نمی دارد کھ آنھا را مصالحھ کند.

  

 سیاست خارجی بخارا

اخالقی دارای نفوذ زیادی است، اما  بخارا نسبت بھ ھر دولت مجاور آن از نگاه فزیکی و

امور آن در سطح یک دولت بسیار شرمسار توسط شاه اخیر باقی میماند، زیرا او تمام 

توجھ خود را باالی مذھب نسبت بھ سیاست انداختھ بود. خان اورگنج یا خیوه یک جنگ 

وسای شھرسبز دایمی با او را بھ راه انداختھ بود. خان قوقند نیز دشمن اعالن شده بود. ر

و حصار ھیچ گونھ تابعیتی نداشتھ و میر کندز حتی بلخ را غارت و اشغال کرد. امور 

سلطنت در زمان حاضر بیشتر مرفھ بوده، طرح و برنامۀ شاه برای نگھداری صلح با 

یکدیگر خوب است. او امسال باالی رئیس شھرسبز تاختھ و شش روستای او را تسخیر 

اطر محل تولد تیمور شھرت دارد، بھ علت داشتن مرداب ھای کرده است. شھرسبز کھ بخ

طبیعی بدور خود مستحکم ترین شھر در ترکستان پنداشتھ می شود. قدرت قوقند نیز شکستھ 

 شده و یکی از نواحی مرزی آن یعنی جیزک کھ نیمی اوران تپھ را تشکیل می دھد، در

ید مغلوب گردد، با وجودی کھ این چھار سال اخیر ضمیمۀ بخارا شده است. حصار نیز شا

کوھستانی است، زیرا رئیس آن فوت کرده و مملکت او در بین چھار برادر تقسیم شده 

است. قدرتمند ترین دشمن سلطنت، رئیس کندز است و اگر شھر بلخ از او گرفتھ شود، 

ی نھ از ترس، بلکھ بھ سیاست تسلیم خواھد کرد. او نام آن شھر باستان گمان می رود آن را

را در سکۀ خود نگھ داشتھ و کمترین روابط در بین دولت ھا وجود دارد. شاه بخارا برنامھ 

ھای باالی کندز دارد، اما آن مملکت دور بوده و بسیار شک وجود دارد کھ بتواند باالی 

ھا و ارتش بزرگی  آن حملھ کند، با وجودی کھ لقب بزرگ امیرالمومنین می تواند کمک مال

مین کند. روابط حسنۀ خان خیوه با مرگ محمد رحیم خان رئیس آخری بھ برای بخارا تا

پایان رسیده، کسی کھ نمایندۀ بھ ھنگام مرگ خود فرستاده و تقاضای بخشش نموده بود. 

پسران دو پدر کھ ھمیشھ در جنگ با ھم بودند، حاال متحد شده اند. صدمھ ھای کھ خیوه 
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او باالی سرنوشت بخارا است. رئیس آن دولت با باالی سلطنت رسانیده، تعین کنندۀ نفوذ 

یک قدرت کم کاروان ھا را غارت کرده، رعایای او را چپاول نموده، تجارت او را ضعیف 

ھای او را ویرانھ نموده است. اما دشت ھای کویر او را از انتقام محافظھ  ساختھ و قلمرو

ھای او را  وزمندانھ قلمروکرده است، با وجودی کھ یک شاه نیرومند می تواند بطور پیر

از جانب اکسوس مورد تھاجم قرار دھد. اگر خان خیوه بھ دوستی خود ادامھ دھد، شاه می 

تواند قدرت خود را بھ طرف شرق گسترش دھد، جائیکھ او برای مدت ھای طوالنی در 

 پی یک تھاجم بوده است.

  

  روابط با چین، کابل و ترکی

کی دوستانھ بوده و تمام آنھا سفیران فرستاده اند. چین در روابط بخارا با چین، کابل و تر

ھای  سال گذشتھ یک نماینده فرستاده و خواستار کمک شاه در نگھداری صلح در مرز

غرب چین از تاخت وتاز خان خیوه شده بود. اعلیحضرت بطور عاقالنھ تمام مداخالت را 

باالی باشندگان آن دولت بھ راه ھای کھ چینائی ھا چند سال قبل در  رد می کند، اما پیگرد

ھایش نجات دھد.  گونھ خطر در مرز انداختھ بود، ممکن است امپراتور پکن را از ھر

روابط تجارتی در بین بخارا و چین در سطح مطلوبی برای ھر دو دولت قرار دارد؛ اما 

وی ھای شاخ ازبیک ھا اجازه ندارند بیشتر از ملل دیگر بھ ماورای یارکند، کاشغر و شھر

آنھا عبور کند. وقتی سلطنت در کابل وجود داشت، تعامل بین آن سلطنت و ترکستان 

دوستانھ بود، چون افغان ھا والیت بلخ را در اختیار داشتند. تعداد افغان ھا در بخارا زیاد 

بوده و تمام تجارت ھندی ھا با مداخلۀ آنھا بھ پیش برده می شود. اما ھیچ تعاملی در بین 

و روسای کھ در ویرانھ ھای سلطنت کابل صعود کرده اند، وجود ندارد: ازبیک شاه بخارا 

ھا بخاطر ایجاد نظریات بدعت آمیز توسط مردم پارس از دوستی با پارس نفرت دارند. 

یگانھ تعامل آنھا تجارتی است، اما تعداد کمی از آنھا در تجارت مصروف بوده و این امر 

ه کھ شیعھ مذھب اند. لیبرال بودن وزیر فعلی بخارا باعث بھ پارسیان یا مرویان باقی ماند

نرمی خشونت در بین پارسیان و ازبیک ھا شده است، اما بھ مشکل می توان گفت کھ کدام 

ترین مشکل  ترین خصومت را تغذیھ می کند. پارسیان تا اندازۀ زیادی بزرگ جانب بزرگ
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رسند. شھرت  ھا بھ فروش میرا دارند، زیرا آنھا بطور ثابت اسیر شده و مثل برده 

امپراتوری عثمانی تا بخارا گسترش یافتھ، اما مردم تصور بسیار ناقصی در مورد ضعف 

ترین شاه جھان بوده و من اکثرا در بارۀ  آن دربار دارند. آنھا باور دارند کھ سلطان قوی

ا می پرداند، مورد پرسش قرار گرفتھ ام. م وسعت باجی کھ ملل مختلف اروپائی بھ او می

توانیم دالیل این توجھ جدی بخارا را حتی بر بنیاد مذھبی درک کنیم؛ اما این ممالک بسیار 

دور قرار داشتھ و تعامل آنھا محدود بھ اظھارات خالی فداکاری و وابستگی بھ یکدیگر 

 است.

  

  رابطھ با روسیھ

این رابطھ  از زمان پطر بزرگ یک رابطۀ دومدار در بین بخارا و روسیھ وجود داشتھ و

بین این ممالک اوال در  بنیاد مفاد متقابل تجارتی استوار بوده است. مسیر زمینی در بر

زمان سلطنت آن شاه باز شده و در جریان ھفت سال گذشتھ بدون مزاحمت بوده است. در 

روس ھا تالش کردند تا رابطۀ نزدیک تری ایجاد  1820سلطنت الکساندر و حوالی سال 

ده بھ بخارا می فرستند. آنھا در سال گذشتھ نتوانستند راه بین کسپین و کرده و یک نماین

خیوه را باز کنند. می توان باور کرد کھ بعضی از نظرات این ماموریت تجارتی است، 

اما آنھا با نتایج سیاسی نیز ارتباط دارند. سفیر بنحو خوبی در مرکز پذیرفتھ می شود. در 

فرستاده شده و تعداد دیگری نیز آن رادنبال می کنند.  بدل، مامورینی بھ سنت پترزبورگ

زمان ببعد رعایای روسیھ از فروش بردگی در بخارا منع می شوند؛ چنین حدس زده  ازآن

میشد کھ این ماموریت ھا در رابطھ بھ امور خیوه باشد، اما روسیھ بھ کمک خارجی نیاز 

دوستانھ با رئیس قوقند ایجاد کرده  ندارد تا آن ریاست را وادار کند. روسھا ھمچنان روابط

تعین سرنوشت تمام ملل اروپائی  اند: آنھا تمام ازبیک ھا را با نشان دادن قدرت خویش در

زیر تاثیر آورده اند؛ اما آنھا ھنوز ھم باید با برخورد ھای آیندۀ خود نظریات دیگری را 

دپلوماسی خویش  محو سازند کھ بصورت عام بوجود آمده و آنھا بھ حقیقت و عزت در

نیاز دارند. با کنار گذاشتن موانع فزیکی کھ در راه روس ھا بخاطر اشغال بخارا وجود 

دارد، مردم بطورعام در دشمنی با آنھاست. حتی احتمال آن وجود دارد کھ بخارا با تمام 
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ادعای دوستی، در صورتیکھ توسط تزار مورد حملھ قرار گیرد، خیوه را یاری رساند. 

بازھم زمانی از آن طرف مطیع ساختھ شوند، نگھداری آنھا یا کنترول  ممالک اگر این

قبایل سرگردان اطراف آنھا بسیار مشکل خواھد بود. سربازان منظم بیھوده بوده و 

غیرمنظم ھا نمی توانند یک نژادی را مطیع سازند کھ محل سکونت ثابت ندارند. با آنھم 

 ترزبورگ برای مدت ھای طوالنی برنامھ ھای درنمی توان پنھان کرد کھ دربار سنت پ

 این بخش آسیا را بر سر می پروراند.
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